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Com o intuito de aperfeiçoar o desenvolvimento de sofhvare e obter produtos com 

os níveis desejáveis de qualidade, a última década assistiu a uma mudança de enfoque 

com relação a processos de software, visto que estes têm se mostrado um dos fatores 

determinantes para o alcance da qualidade do produto final. A partir disto, intensificou- 

se a pesquisa sobre processos de sofhvare, sendo propostas várias normas e padrões para 

auxiliar na sua defínição e melhoria. 

Neste contexto, surgiu o conceito de Ambientes de Desenvolvimento de Sofhvare 

Orientados à Organização (ADSOrg), uma iniciativa do grupo de engenharia de 

software da COPPEíUFRJ, cujo objetivo é, além de explorar o desenvolvimento de 

ferramentas integradas para apoiar o desenvolvedor de sofcware na execução das 

atividades do processo de desenvolvimento, permitir a reutilização do conhecimento 

organizacional adquirido na execução das atividades ao longo de vários projetos. 

Em um ambiente com estas características é imprescindível uma abordagem de 

melhoria de processos, uma vez que os processos não permanecem estáticos, 

necessitando sempre acompanhar a dinâmica da organização e de seus negócios. 

Baseado neste panorama, este trabalho apresenta uma abordagem de avaliação 

dos processos instanciados pela Estação TABA, que envolve a medição e análise de 

diversos aspectos do projeto e avaliações do processo de desenvolvimento, tanto 

durante quanto ao final do projeto. 
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In order to improve the software development and to produce high quality 

products within the proposed schedule and budget, the last decade has witnessed a focus 

change concerning the sofhvare process, once it happens to be one of the most 

important factors to reach the final product quality. Due to this change, research on the 

software development process was intensified and, several noms and standards were 

proposed in order to help developers in defining and improving sokware processes. 

In this context, the concept of Enterprise-Oriented Software Development 

Environment (EOSDE) appeared, an initiative of COPPEAJFRJ Software Engineering 

Group, whose objective is, besides exploring the development of integrated tools to 

support the software developer in the execution of the activities of the development 

process, to allow the reutilization of the organizational knowledge acquired in the 

execution of the activities along several projects. 

In an environment like this is indispensable an approach to process improvement, 

once the processes in an organization don't stay static, needing to accompany the 

dynamics of the organizations and their businesses. 

Based on this background, this work presents an approach for evaluating software 

processes adapted using the T m A  Station, which involves the measurement and 

analysis of several aspects of the project and evaluations of the development process, 

fiom the beginning until the end of the project. 
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Este capitulo apresenta as principais questões que motivaram a 
realização deste trabalho, o objetivo da pesquisa e a organização da Tese. 

Produtos de software estão presentes na sociedade das mais diversas formas. 

Segundo REED (2000), se alguns sistemas de uso global deixarem de funcionar, 

aproximadamente 40% da população mundial sofieria as conseqiiências do problema. 

No Brasil, obsenra-se também o crescimento da indústria de sokware e a 

importância que a mesma está representando para a economia. De acordo com a 

publicação "Qualidade e Produtividade no Setor de Sofhvare Brasileiro" (MCTISEPIN, 

2002), o valor total da comercialização bruta de software das organizações da amostra 

apurado para o ano 2000 foi de R$ 1.684 milhões, onde 70% resultou de software por 

encomenda (R$ 1.185 milhões). Os domínios de sokware que mais se destacaram na 

pesquisa, dentre vinte categorias definidas, foram: administração privada (42%), 

serviços em geral (38%), setor financeiro e indústria (35%), comércio (34%) e 

administração pública (33%). 

Considerando este quadro, as organizações de sofhvare que não conseguirem: maior 

qualidade nos seus produtos, tomando-os confiáveis, maior produtividade, redução de 

custos e melhoria na previsibilidade dos seus projetos, correm grandes riscos de não 

mais permanecerem no mercado. 

Com o intuito de aperfeiçoar o desenvolvimento de software de forma a alcançar 

algumas das exigências do mercado relacionadas acima, a última década assistiu a uma 

mudança de enfoque com relação à garantia da qualidade. 

Tem-se, então, uma nova abordagem na qual o foco principal das atenções não está 

mais nos produtos criados durante o desenvolvimento, mas, sim, no próprio processo 

produtivo, visto que este tem-se mostrado um dos fatores determinantes para o alcance 

da qualidade do produto fmal (RAMAN, 2000; FUGGETTA, 2000). 



A partir desta mudança de foco, intensificou-se a pesquisa sobre o processo de 

desenvolvimento e várias normas e padrões foram propostos, dentre os quais vale 

destacar a Norma ISOíIEC PDAM 12207 (2002), o CMM (Capability Maiurity Model), 

CMMI (CMM Integration), a Norma ISOíIEC 15504 (ISOíIEC, 2003) e MR mps 

(Sociedade SOFTTEX, 2004a), os quais auxiliam desenvolvedores na definição e 

melhoria de processos de software. 

Neste contexto, surgiu o conceito de Ambientes de Desenvolvimento de Software 

Orientados à Organização (ADSOrg), uma iniciativa do grupo de engenharia de 

sokware da COPPEKJFKT, cujo objetivo é, além de explorar o desenvolvimento de 

ferramentas integradas para apoiar o desenvolvedor de software na execução das 

atividades do processo de desenvolvimento, permitir a reutilização do conhecimento 

organizacional adquirido na execução das atividades ao longo de vários projetos. 

No entanto, o ADSOrg, em sua implementação atual, não permite a melhoria de 

processos no seu conceito mais amplo, no qual envolve: estabelecer, avaliar, medir, 

controlar e melhorar um processo de ciclo de vida de software (ISOIIEC PDAM 12207, 

2002). 

Porém, a necessidade e importância da melhoria de processos se justificam pelo fato 

dos processos, em uma organização desenvolvedora de software, não serem estáticos, 

necessitando acompanhar a dinâmica das organizações e seus negócios. 

Dessa forma, uma abordagem de melhoria de processo que permita medir, avaliar, 

controlar e melhorar os processos da organização precisa ser defínida a fm de facilitar o 

trabalho do grupo de processo na adaptação dos processos de forma a torná-los mais 

adequados às necessidades da organização. E é neste contexto que este trabalho se 

insere. 

O objetivo fundamental deste trabalho é a definição de uma abordagem para apoiar 

a melhoria do processo de desenvolvimento de software a partir da avaliação dos 

ADSOrg instanciados pela Estação TABA. 

Para atingir este objetivo, foi definido um processo de avaliação de processos de 

s o h a r e ,  que tem como objetivo medir, avaliar, controlar e, caso necessário, elaborar 

diretrizes para novas instanciações do processo, a partir de sua execução em um projeto. 



Este processo é apoiado por uma ferramenta através da qual são disponibilizados, ao 

grupo de processo, os dados de medições e avaliações realizadas ao longo de um 

projeto, auxiliando-o na análise dos fatores que afetaram a execução do processo neste 

projeto. 

A ferramenta AvalPro, definida e implementada neste trabalho, está inserida no 

contexto da Estação TABA, e é disponibilizada em um Ambiente Configurado para uma 

organização específica. O usuário da ferramenta é o grupo de processo, responsável pela 

melhoria de processos para projetos específicos. 

Ao longo deste trabalho, duas pesquisas foram realizadas com o objetivo de 

fundamentar o processo de avaliação. A primeira pesquisa teve como objetivo 

caracterizar um processo de desenvolvimento de sokware de qualidade identificando as 

conseqüências do seu uso e os fatores que ocorrem em um projeto que afetam a sua 

utilização (capítulo 5). Esta pesquisa foi utilizada na elaboração do questionário post 

mortem. A segunda pesquisa visou identificar os fatores que ocorrem em um projeto que 

podem afetar a adequação do processo ao projeto e a aderência da equipe do projeto ao 

processo estabelecido (capítulo 6). Com estas informações foi possível apoiar a analise 

do conjunto de fatos ocorridos durante um projeto buscando possíveis causas para os 

problemas de processo relatados. 

Este trabalho contribui, de forma indireta, para a melhoria de processo no nível 

organizacional, quando as avaliações de projetos individuais (foco deste trabalho) são 

analisadas em conjunto, conduzindo à produção de um conjunto de processos mais 

adequados a um projeto específico da organização, derivado do conjunto de processos 

organizacionais. Porém, a melhoria de processo no nível organizacional está fora do 

escopo deste trabalho, sendo ele foco de outro trabalho sendo desenvolvido no contexto 

da melhoria de processos da Estação TABA. Nosso foco e nossas contribuições situam- 

se no âmbito dos processos instanciados. 

Esta tese contém, além desta introdução, mais sete capítulos e cinco anexos. 

No segundo capítulo, é apresentado o estudo realizado sobre avaliação de processo 

de sokware, descrevendo-se o estado da arte. São discutidos tópicos tais como a 

melhoria do processo de sofhvare, alguns aspectos importantes sobre avaliação de 

processo como: contextos, escopos e abordagens de avaliações. Também são descritas 



as principais normas e modelos referentes ao tema, além do uso de medições como um 

apoio à avaliação de processo e a importância de se realizar uma avaliação post mortem 

ao final de um projeto. 

No terceiro capítulo, é apresentada a Estação TABA, discutindo-se seus objetivos, 

funções e requisitos iniciais e sua evolução até o estágio atual. A infra-estrutura 

necessária para instanciar ADSOrg também é brevemente discutida. Além disso são 

apresentados os novos requisitos da Estação TABA e as ferramentas disponíveis em 

seus ambientes. 

No quarto capítulo, é apresentada a estratégia para avaliação e melhoria de 

processos na Estação TABA e como este trabalho se encaixa nesta estratégia. Também é 

abordado o processo proposto para a avaliação de processo de s o h a r e  em ADSOrg e a 

sua modelagem. 

No quinto capítulo, é apresentada a pesquisa sobre conseqüências e características 

de um processo de desenvolvimento de s o h a r e  de qualidade. 

No sexto capítulo, é apresentada a pesquisa sobre os aspectos de um projeto de 

software que podem influenciar na adequação do processo ao projeto e na aderência da 

equipe ao processo definido para o projeto. 

No sétimo capítulo, é apresentada a ferramenta desenvolvida para apoiar a 

abordagem de avaliação de processos descrita no quarto capítulo. 

No oitavo capítulo, são apresentadas as considerações finais deste trabalho, 

ressaltando suas contribuições e perspectivas futuras. 

O anexo 1 apresenta a notação utilizada na modelagem do processo de avaliação. 

Os anexo 2 e 3 apresentam os questionários aplicados nas pesquisas apresentadas 

nos capítulo 5 e 6, respectivamente. 

O anexo 4 apresenta o questionário post mortem desenvolvido neste trabalho. 

O quinto e último anexo apresenta as métricas utilizadas no exemplo de uso da 

ferramenta apresentado no capítulo 7. 



Neste capítulo são apresentados alguns conceitos relacionados à Avaliação de 

Processo de Software e relatos de pesquisas realizadas nesse contexto. 

A melhoria do processo de sokware é uma das principais prioridades para as 

organizações que trabalham com sokware, devido à exigência do mercado por produtos 

com maior qualidade, que sejam entregues mais rapidamente ao mercado e com menor 

custo de desenvolvimento. 

Segundo FLORAC et al. (199'7), as empresas, ao tentarem melhorar seus 

processos, buscam: (i) entender as características dos processos existentes e os fatores 

que afetam a sua capacidade; (ii) planejar, justificar e implementar ações que 

modificarão os processos, tornando-os mais coerentes com as necessidades de negócios 

e (iii) avaliar os impactos e benefícios ganhos, comparando-os com os custos advindos 

das mudanças realizadas. 

Uma das atividades de maior importância em um processo de melhoria se refere 

à avaliação dos processos utilizados durante a execução dos projetos. No entanto, 

qualquer que seja o método de avaliação utilizado, é de extrema importância considerar 

a opinião das pessoas que participaram do projeto, conhecendo suas experiências e 

identificando suas necessidades de melhoria. 

Com o objetivo de apoiar a melhoria de processo, diversos métodos surgiram ao 

longo dos últimos anos. Alguns métodos avaliam os processos da organização tomando 

como base algum modelo de referência, que descreve um conjunto de princípios e 

práticas e assume que, se devidamente seguidas, irão levar a melhores produtos de 

software. Outros métodos utilizam as medições para entender e avaliar os processos em 

uso e, somente então, tomar ações que levem à melhoria do processo. 

Neste capítulo, são apresentados os conceitos relacionados a processos de 

sokware e os principais métodos de avaliação de processo atualmente utilizados para 

apoiar a melhoria do processo. 



Ainda não há um consenso entre os pesquisadores a respeito da definição de 

processo de sofhvare. Ao longo dos anos, surgiram várias definições na tentativa de 

formalizar o seu conceito. HUMPHFtEY (1989) defme processo como um conjunto de 

atividades, métodos e práticas utilizadas na produção e no desenvolvimento de software. 

Por outro lado, FLORAC et al. (1997) definem como uma organização lógica de 

pessoas, materiais, energia, equipamentos e procedimentos empregados na execução de 

atividades projetadas para produzir um resultado específico. Já para FUGGETTA 

(2000), um processo de sofhvare é definido como um conjunto coerente de políticas, 

estmturas organizacionais, tecnologias, procedimentos e artefatos que são necessários 

para conceber, desenvolver, disponibilizar e manter um produto de software. E, 

finalmente, a ISOIIEC 12209 (1995) defíne como um conjunto de atividades inter- 

relacionadas, que transforma entradas em saídas. 

Como este trabalho está inserido no projeto Taba, será seguida a definição de 

processo utilizada atualmente neste projeto, que o descreve como uma coleção de 

atividades relacionadas que têm lugar durante o desenvolvimento de um produto de 

sofiare.  Para a execução de cada atividade, é necessária a utilização de recursos para 

tornar possível a geração de produtos durante o decorrer dos trabalhos. No capítulo 3, 

estes e outros conceitos relevantes à definição de processo serão detalhados. 

Apesar da crescente demanda por software em praticamente todas as áreas do 

conhecimento, o processo de produção continua sendo um esforço coletivo, criativo e 

complexo, por isso, precisa ser disciplinado, acompanhado e controlado de forma a se 

tornar efetivo e eficiente para a organização. O foco no processo permite que um grupo 

de indivíduos alinhe o comportamento e as atividades de cada membro no sentido de 

alcançar o objetivo comum. Assim, acredita-se que a qualidade do produto f i a1  está 

fortemente relacionada à qualidade do processo utilizado para o seu desenvolvimento e 

manutenção (FUGGETTA, 2000). Quando um produto possui algum problema, não se 

deve ~oll igi l  soiiimfe G defeito encontrado. É necess&-b corrigir o prgcessc que 

permitiu que este fosse inserido, pois, desta forma, não será necessário conigir os 

mesmos problemas em trabalhos futuros, pois será possível evitar a sua ocorrência. 



Então, neste sentido, é importante destacar o trabalho da International Standard 

Organization (ISO) que estabeleceu uma norma padrão para processo de sokware 

ISOAEC 12207 (1995) propondo um Ji.amework com terminologia bem definida e 

contendo processos, atividades e tarefas que devem ser aplicados durante a aquisição, o 

fornecimento, o desenvolvimento, a operação e a manutenção de sokware. A norma 

descreve a arquitetura de um processo de forma geral, mas não especifica em detalhes 

como implementar ou desempenhar estas atividades, nem descreve formato ou conteúdo 

da documentação a ser gerada, o que deve ser definido pela organização que pretende 

utilizá-lo de acordo com suas necessidades e as caracterfsticas particulares de cada 

projeto. 

O conceito de Maturidade do Processo de Software surgiu através dos esforços 

do Software Engineering Institute (SEI) em Pittsburg atendendo a uma solicitação da 

Força Aérea Americana, que necessitava de um método para avaliar a capacidade em 

desenvolver software das organizações que lhe prestava serviços terceirizados. A equipe 

do SEI tomou como ponto de partida alguns trabalhos prévios da IBM no qual 

pretendiam aplicar princípios da Gerência da Qualidade Total (TQM) para projetos de 

desenvolvimento de software. 

PAULK et al. (1995) definiram capacidade como o intervalo de resultados 

esperados que podem ser alcançados com o uso de um processo, e maturidade como a 

amplitude na qual um processo específico é definido, gerenciado, medido, controlado e 

executado. 

Além disso, independente da qualidade do processo sendo utilizado, o grau em 

que ele é realmente implementado varia de organização a organização e até mesmo de 

projeto a projeto. Mesmo utilizando-se de umfiamework de algum modelo de processo, 

a equipe de desenvolvimento frequentemente define suas particularidades como 

procedimentos de implementação, métodos, ferramentas, métricas e procedimentos de 

medições. Enquanto que alguns modelos de processo são melhores em certos tipos de 

projeto, sob certos ambientes, o sucesso do projeto depende intensamente da maturidade 

da implementação do processo, independentemente do modelo de processo utilizado 

(KAN, 2003). 



O resultado do trabalho do SEI (IIUM[PPIREY, 1989) representa a base de 

diversos outros modelos e normas com o objetivo de aumentar a maturidade dos 

processos de software. 

As avaliações de processo de software ocorrem, em diferentes contextos, são 

realizadas para atender a diferentes objetivos, geralmente estão delimitadas a diferentes 

escopos e, a depender das características dos modelos e métodos aplicados, ainda são 

classificadas como pertencendo a diferentes paradigmas. Todas estas características 

serão vistas com mais detalhes no decorrer desta seção, inclusive serão apresentadas as 

principais abordagens de avaliação utilizadas atualmente. 

Visto este conjunto de características que afetam uma avaliação de processo, 

diferentes definições para o termo "avaliação de processo" são encontradas na literatura. 

Para ZANRAN (1997), uma avaliação de processo de software é um exame disciplinado 

do processo de software utilizado pela organização, baseado em um modelo de 

processo. O objetivo é determinar o nível de maturidade desses processos. O resultado 

deve identificar e caracterizar as práticas correntes, identificando áreas de força e 

fraqueza e a eficácia das práticas atuais em controlar ou evitar as principais causas de 

baixa qualidade, custo e cronograma ultrapassados. Os resultados de uma avaliação 

também podem ser usados como um indicador da capacidade desses processos em 

alcançar os objetivos do desenvolvimento de software em relação à qualidade, custo e 

cronograma com um alto grau de predição. 

Segundo HUMPHREY (1989), uma avaliação do processo de software é um 

exame aplicado a uma organização que desenvolve software, com o objetivo de advertir 

seus gerentes e profissionais a respeito de como melhorar as suas operações. 

De acordo com a definição da ISOIIEC 12207 (1995), uma avaliação é uma 

determinação sistemática do grau de atendimento de uma entidade em relação aos 

critérios para ela estabelecidos. 

KAN (2003) considerou alguns aspectos importantes para as avaliações de 

processos. São eles: contexto da avaliação, objetivos da avaliação, escopo da avaliação 

e as abordagens da avaliação. 



Uma avaliação de processo pode ser realizada em diferentes contextos, 

dependendo de quem irá desempenhar os papeis essenciais durante a avaliação. Dessa 

forma, uma avaliação pode ocorrer internamente, quando é realizada m a  auto- 

avaliação, onde os principais papéis são desempenhados por uma equipe que pertence à 

própria organização sendo avaliada; externamente, sendo realizada por uma equipe de 

avaliação externa à organização; ou ainda pode ser realizada por terceiros, quando um 

fornecedor é avaliado por uma equipe externa para que seja averiguada a sua capacidade 

em atender aos requisitos da organização contratante (KAN, 2003). 

De qualquer forma, sendo interna ou externa, as avaliações de processo de 

software, formais ou informais, devem ser independentes para que sejam objetivas. A 

equipe de avaliação até pode ser da mesma organização, mas deve pertencer a uma 

divisão diferente ou a uma outra linha de gerência. 

Geralmente, uma avaliação de processo é realizada para atender a dois objetivos: 

a melhoria dos processos e a determinação da capacidade dos processos de uma 

organização. Quando a avaliação tem por fim a melhoria dos processos, a organização 

pode realizar a avaliação gerando um perfil dos processos, de forma a ser utilizado para 

a elaboração de um plano de melhoria. A Figura 2.1 mostra como a norma ISOIIEC 

15504 (1998), tratada neste capítulo, é utilizada para a melhoria de processo. De acordo 

com a norma, a organização deve defínir os objetivos e o contexto, escolher o modelo e 

o método para a avaliação e def"inir os objetivos de melhoria (ROCHA et al., 2001). 

Neoea idades  d Melhoria de  M eI ho rias 
organizapão e i nstitu ci on alizad as 
rn das  

Pedido I Registros e pei-iís de 
capacidade 

Contexto. Modelos e 
redripzes m Modos 
e objetivos 

Figura 2.1 - Uso da ISO 15504 para melhoria de processo (ISO, 1998) 



o caso, determinar a capacidade dos rocessos de uma organização, o 

objetivo é avaliar um fornecedor em potencial, obtendo o seu perfil de capacidade. A 

Figura 2.2 mostra como a ISMEC 1550 (1998) é utilizada para a determinar a 

capacidade de processos. De acordo com a norma, a organização deve definir os 

objetivos e o contexto da avaliação, os modelos e métodos de avaliação e os requisitos 

esperados (ROC 

Welatbrio de 
capacidade 

Pedido I Registros e perlis 
de capacidade 

C o n b x b ,  Modelos c 
redrigões m&ados 
e objetiuos 

Figura 2.2 - Uso da ISO 15504 para a deBrminação da capacidade (ISB, 1998) 

De acordo com I(APJ (2003), o escopo de uma avaliação do processo de 

soffxare pode cobrir todos os processos da organização, um subconjunto selecionado 

dos processos ou um projeto específico. Para a maioria das avaliações de processo 

baseadas nos conceitos de maturidade ou capacidade, a unidade de análise e 

classificação é normalmente em nível organizacional. É o caso das seguintes 

abordagens: 

CMM (PAULK et al., 1993) e CMMI (CMUISEI, 2002) 

BOOTSTRAP (KWAJA, 1994) 

ISOIIEC 15504 (2003) 

MR mps (Sociedade SOFTEX, 2004a) (Sociedade SOFTEX, 2004b) 

Quando o alvo da avaliação é a organização, os resultados de uma avaliação de 

processo podem ser diferentes, mesmo com sucessivas aplicações do mesmo método. 

ISSO acontece pelo fato que, em grandes empresas, varias definições de organização são 

possíveis e o escopo da avaliação pode diferir em avaliações sucessivas. Outra fonte de 

variação é a amostragem de projetos escolhida ara representar a organização; isso pode 

afetar o escopo e os resultados. 



Quando a unidade de avaliação é apenas um projeto, os problemas associados 

com a avaliação a nivel organizacional deixam de ser relevantes. As ambigüidades e 

incertezas a respeito do resultado da avaliação deixam de existir. 

Uma avaliação de projeto de sokware deve incluir todos os fatores significativos 

que contribuem para o sucesso ou falha de um projeto. Esta avaliação não deve ser 

limitada pelas dimensões estabelecidas de um dado modelo de maturidade. As 

avaliações de projeto tratam, em profundidade, não somente "quais" atividades foram 

realizadas, mas também do "como" e "por que" foram realizadas. Dessa forma, a 

investigação exaustiva é uma característica chave de avaliação de projeto de sokware. 

Neste sentido, KAN (2003) adverte que os questionários padrões utilizados pelos 

modelos de avaliação baseados em maturidade podem ser insuficientes. Segundo ele, é 

bem conhecido que os questionários padrões endereçam os "o que" mas não os "como". 

Devido a esta limitação dos questionários, os modelos de avaliação de processo baseado 

em padrões dependem de outros métodos de obtenção de dados como revisão de 

documentos e extensivas entrevistas. 

A avaliação de processo baseada em maturidade de processo toma-se relevante 

quando uma organização tem a intenção de embarcar em urna estratégia geral de 

melhoria em longo prazo. Porém, os dois tipos de avaliação podem ser complementares: 

a avaliação da maturidade do processo para uma estratégia geral de melhoria para a 

organização e avaliações de projeto para direcionar ações de melhoria imediatas e 

específicas no nível de projeto. 

Atualmente, muitos pesquisadores e profissionais na área de desenvolvimento de 

software estão envolvidos em melhoria do processo de software. Vários modelos, 

métodos e técnicas de melhoria estão disponíveis e podem ser divididos em duas 

grandes vertentes: 

A abordagem top-down, que é fortemente baseada em avaliações e 

benchmarking. São os casos do CMM (PAULK et al., 1993), ISOIIEC 

15504 (2003), O B O O T S T W  (KWAJA, 1994), CMMI (CMUISEI, 

2002) e do MR mpb (Sociedade SOF a) (Sociedade SOFTEX, 



A abordagem bottom-up, que utiliza principalmente a medição como o 

guia para a melhoria de processo. Por exemplo, o GQM (BASILI et al., 

1994). 

Na abordagem top-down, normalmente se aplica um modelo normativo que é 

assumido como a melhor maneira de se desenvolver sokware. Avaliando uma 

organização utilizando-se este modelo, torna-se possível identificar a maturidade desta 

organização e propor melhorias relevantes (HUMPHREY, 1989). A abordagem bottom- 

up é baseada na análise cuidadosa das práticas de processo aplicadas, na seleção de 

objetivos de melhoria derivados dessa análise e na gerência de atividades de melhoria 

apoiadas por medições (SOLTNGEN e BERGHOUT, 1999). 

A seguir serão apresentados alguns dos modelos citados acima e como se dá o 

processo de avaliação associado: 

O Capability Maturity Model (CMM), proposto pelo Software Engineering 

Institute (SEI), foi inspirado no trabalho de Deming (ITUMPNREY, 1989), 

classificando uma organização dentro de uma escala ordinal, iniciando em 1 (mais baixo 

nível) até 5 (mais alto nível), baseando-se em respostas a questões sobre o seu processo 

de desenvolvimento. 

Quanto ao modelo, o CMM descreve um conjunto de princípios e práticas e 

assume que, se devidamente seguidas, irão levar a melhores produtos de sofhvare. Tais 

princípios e práticas são organizados dentro do modelo em cinco níveis, provendo uma 

maneira de aumentar a visibilidade e controle do processo, melhorando o produto 

resultante. O modelo é utilizado de duas maneiras: por potenciais clientes, que almejam 

identificar as forças e as fraquezas de seus fornecedores e pelos próprios 

desenvolvedores de sofhvare, para medir a sua capacidade e traçar seus planos de 

melhoria. 

Cada um dos cinco níveis de maturidade está associado a um conjunto de áreas- 

chave de pracessG, EG qual uma organização deve master o sea foco como parte das 

suas atividades de melhoria para se atingir o nível subseqüente. 

e maturidade do CMM são ( , 1989): 



Tabela 2.1 - Níveis de maturidade do CMM 

1 : Inicial I Ad hoc 

2: Repetível Intuitivo 

3: Definido 
Controlado 

Qualitativamente 

4: Gerenciado 1 ,uZG;B:ente 

5: Otimizado 
Melhorado 

Continuamente 

ograma e qualidade de 

razoavelmente controlado, porém, os 
métodos e procedimentos são ad hoc. I 
As estimativas de custo e 
são confiáveis. A qualidade 
a~rimorada. mas ainda im~revisível. 
Existe um razoável controle estatístico 
sobre a aualidade do vroduto. 
Existe uma base quantitativa para 
investimento contínuo de capital em 

De acordo com PAULK (1995), a abordagem de avaliação baseada em CMM 

utiliza um ciclo de seis passos: 

1. O primeiro passo é a seleção da equipe. Estes devem ser profissionais 

com conhecimento em engenharia de s o h a r e  e gerência; 

2. Os membros representativos da área a ser avaliada preenchem o 

questionário padrão de maturidade do processo; 

3. A equipe de avaliação realiza uma análise das respostas dos 

questionários e identifica áreas que justificam uma maior atenção de 

acordo com as áreas-chave do processo definidas no CMM; 

4. A equipe de avaliação realiza uma visita para obter um entendimento do 

processo de software seguido pela área que está sendo avaliada; 

5. A equipe de avaliação identifica uma ista de itens contento forças e 

fraquezas do processo de sofiware da organização; 

6. Finalmente, a equipe de avaliação prepara uma análise do perfíl das 

áreas-chave do processo e apresenta os resuitados para a audit3ncia 

apropriada. 



e a década de 90, baseado no sucesso alcançado pelo SW-CMM (CMM 

para sofiware), um número significativo de modelos de maturidade de processo foi 

desenvolvido para diferentes disciplinas. Assim surgiram os seguintes modelos 

(CMUISEI, 2002): 

69 Software Acquisition CMM (AS-CMM) - usado para avaliar a 

maturidade de uma organização em seus processos de seleção, compra e 

instalação de sokware desenvolvido por terceiros. 

63 Systems Enginnering CMM (SE-CMM) - usado para avaliar a 

maturidade da organização em seus processos de engenharia de sistemas, 

incluindo o hardware, o s o h a r e  e quaisquer outros elementos que 

participam do produto completo. 

Q dntegrated Product Development CMM (IPD-CMM) - ainda mais 

abrangente que o SE-CMM, inclui também outros processos necessários à 

produção e suporte ao produto, tais como suporte ao usuário, processos de 

fabricação, etc. 

e People CMM (P-CMM) - usado para avaliar a maturidade da 

organização em seus processos de administração de recursos humanos no 

que se refere a sokware: recrutamento e seleção de desenvolvedores, 

treinamento e desenvolvimento, remuneração, etc. 

Apesar dos modelos serem úteis para muitas organizações, o uso de múltiplos 

modelos gerou alguns problemas, devido as diferenças de arquitetura, conteúdo e 

abordagem. Além disso, a aplicação de diversos modelos não integrados em uma 

organização aumenta os custos de treinamento, das avaliações e das atividades de 

melhoria. 

Por estas razões, o SEI iniciou o projeto do CMMI (CMM Integration), com o 

objetivo de integrar as práticas, de forma que, organizações que almejem melhorar seus 

processos nas diferentes disciplinas, tenham a disposição um Único modelo consistente. 

Sendo assim, o C MI integra os diversos CMMs numa estrutura única, todos com a 

mesma terminologia, processos de avaliação e estrutura. O projeto também se 

preocupou em tornar o CM compatível com a norma ISOIIEC 15504, de modo que 

avaliações em um modelo sejam reconhecidas como equivalentes aos do outro 



emitir esta compatibilidade, o CMMI oferece duas representações 

diferentes para a sua abordagem de melhoria de processos. Estas duas representações 

são conhecidas como o "modelo contínuo" e o "modelo em estágios". A representação 

em estágios define um conjunto de áreas de processo para definir um caminho de 

melhoria para a organização, descrito em termos de níveis de maturidade (melhoria 

vertical), A representação contínua permite que uma organização selecione uma área de 

processo específica e melhore com relação a esta área. A representação contínua usa 

níveis de capacidade para caracterizar a melhoria relacionada a uma área de processo 

específica. 

Ambas as representações contêm essencialmente as mesmas informações e a 

opção pelo modelo contínuo ou em estágios depende de cada organização. Cada modelo 

possui características que o tornam mais apropriado em uma situação ou outra 

(CMUISEI, 2002). 

O modelo em estágios oferece um caminho para melhoria de processos, 

indicando a ordem de implementaqão para cada área de processo, de acordo com os 

níveis de maturidade. Essa abordagem minimiza os riscos da melhoria de processos. A 

representação é indicada para organizações realmente comprometidas com a 

implantação do CMMI em escala geral. 

O modelo em estágios avalia uma organização como estando nos seguintes 

níveis de maturidade de processo: 

Tabela 2.2 - Níveis de maturidade do CMMI 

Nível de maturidade I Foco 
1 : Inicial Sem foco, processos são 

ad hoc e caóticos. 
2: Gerenciado I O foco está na gerência de 

projeto. 

3: Definido V foco está na 
institucionalização do 
rocesso. 

h-eas de Processo 
a Não há áreas de processo neste 

nível. 
Gerência de requisitos 

e Planejamento de projetos 
Monitoração e controle de 
projetos 

e Gerência de acordos com 
fornecedores 

e Medição e análise 
e Garantia da qualidade do 

processo e do produto 
e Gerência de configuração 
a Desenvolvimento de requisitos 
e, Solução técnica 

e Verificação 
e Validacão 



4: Gerência 
Quantitativa 

5: Otimizado 

O foco está na gerência 
quantitativa. 

O foco está na melhoria 
contínua do processo. 

e Foco no processo organizacional 
e Definição do processo 

organizacional 
e Gerência integrada do produto 
e Gerência de riscos 

Analise de decisão e resolução 
e Ambiente organizacional para 

integração (IPPD) 
Equipe integrada (IPPD) 
Desempenho do processo 
organizacional 
Gerência quantitativa de projeto 

e Inovação e disseminação 
organizacional 

a Análise e resolução de causas 

O modelo contínuo oferece uma abordagem mais flexível para a melhoria de 

processos, embora mais complexo de administrar. É indicado para organizações que 

desejam dar prioridade à melhoria de uma área de processo ou conjunto de processos, 

de acordo com seus objetivos de negócio. Este modelo permite fácil comparação à 

ISOIIEC 15504, porque a organização das áreas de processo é derivada desta norma. 

Quando a representação contínua é utilizada numa avaliação, uma área de 

processo é avaliada como estando em um determinado nível de capacidade. Existem 

seis níveis de capacidade, numerados de zero a cinco. Para uma área de processo atingir 

determinado nível de capacidade, os objetivos específicos e, conseqüentemente, as 

práticas específicas destes objetivos devem ser satisfeitas. 

No nível de capacidade O (Incompleto), a área de processo não é realizada ou é 

parcialmente realizada. 

Uma área de processo alcança o nível 1 de capacidade (Realizado), quando está 

sendo realizada, ou mais precisamente, quando os objetivos específicos da área de 

processo são alcançados. 

Alcançando o nível 2 de capacidade (Gerenciado), a área de processo necessita 

que seu desempenho esteja sendo gerenciado. Diferente do nível 1, uma área de 

processo no nível 2 dispõe de um plano para a sua realização, assim como um processo 

concebido para cobrir esta área de processo. 

No nível 3 de capacida e (Definido), a área de processo está sob o controle de 

um processo padrão organizacional para a área de processo e este pode ser 



No nível 4 de capacidade (Gerenciado quantitativamente), a área de processo é 

gerenciada quantitativamente utilizando-se de técnicas estatísticas e outras técnicas 

quantitativas. 

Ao atingir o nível 5 de capacidade (Otimizado), a área de processo é gerenciada 

quantitativamente (capacidade nível 4) e alterada e adaptada para adequar-se aos 

objetivos de negócio da empresa. 

O método de avaliação CMMI padrão para melhoria de processo chama-se 

SCAMPI. Ele foi desenvolvido para satisfazer os requisitos do modelo CMMI 

(CMUISEI, 2002). A avaliação segundo o SCAMPI consiste de três fases: planejamento 

e preparação, condução de uma avaliação no local de trabalho e a apresentação dos 

resultados. 

Para o planejamento e preparação, as seguintes atividades devem ser realizadas: 

Identificar o escopo da avaliação - onde ocorre o levantamento das 

necessidades de negócio da unidade organizacional sendo avaliada; 

Desenvolver o plano da avaliação - onde ficam registrados os 

requisitos do plano de avaliação, acordos, estimativas, riscos, 

métodos de adaptação e considerações práticas associadas à 

avaliação; 

Selecionar e preparar a equipe de avaliação - uma equipe treinada, 

experiente e apropriadamente qualificada é selecionada para conduzir 

o processo de avaliação; 

e Obter e analisar as evidências iniciais - obtém informações que 

identifiquem áreas potencialmente problemáticas ou falhas na 

implementação das práticas; 

e Preparar para a coleta de evidências - consiste em planejar e 

documentar a coleta de dados incluindo as fontes de dados, 

ferramentas e técnicas a serem usadas e contingências para gerenciar 

o risco da falta de dados. 

Para conduzir uma avaliação no local de trabalho, as seguintes ativi 

devem ser realizadas: 



Examinar as evidências - que compreende coletar as informações a 

respeito das práticas implementadas na unidade organizacional e 

relacionar os dados coletados ao modelo de referência; 

Verificar e validar as evi ências - consiste em verificar a 

implementação das práticas nas unidades organizacionais para cada 

instanciação e validar os resultados da implementação descrevendo 

as falhas na implementação das práticas do modelo; 

Documentar as evidências - registra as informações obtidas 

identificando e consolidando os dados e transformado-os em registros 

que documentem a implementação das práticas, assim como suas 

forças e fkaquezas; 

Gerar os resultados da apresentação - Mede a satisfação dos objetivos 

baseado na extensão da implementação da prática através da unidade 

organizacional. A extensão da implementação da prática é 

determinada baseada nos dados validados, coletados de toda a 

amostra das unidades organizacionais. A medida do nível de 

capacidade ou nível de maturidade é guiada algoritmicamente pela 

medida de satisfação do objetivo. 

Quanto à apresentação dos resultados, as seguintes atividades são realizadas: 

Apresentar os resultados da avaliação - Provê resultados da avaliação 

que podem ser usados para guiar ações de melhoria. As forças e as 

fraquezas dos processos em uso também são apresentadas. Além 

disso, determina, se planejado, qual o nível de capacidade ou o nível 

de maturidade dos processos em uso. 

Empacotar e arquivar os resultados da avaliação - guarda registros e 

dados importantes da avaliação e disponibiliza o material selecionado 

de maneira apropriada. 

A ISO iniciou, em janeiro de 1993, o projeto SPICE (Software Process 

Improvement and Capabiliv dEtermination) com o objetivo de produzir inicialmente 

écnico que fosse mais geral e abrangente que os modelos existentes e 

mais específico que a norma SO 9001 (SALVIANO, 2001). Uma versão do S 



aprovada em 1998 como Relatório Técnico (ISOIIEC TR 15504, 1998) e, apenas em 

2003, a Norma ISOIIEC 15504 (ISOIIEC 1550 ,2003) foi publicada. 

Como foi descrito na seção 2.5.2, a ISOIIEC 15504 pode ser utilizada para a 

melhoria de processos e para a determinação da capacidade de processos de uma 

organização. Quando o objetivo da organização for a melhoria de processos, pode-se 

avaliá-los, gerando um perfil dos processos a ser utilizado na elaboração de um plano de 

melhorias. A análise dos resultados identifica os pontos fortes e fracos e os riscos 

inerentes aos processos. Já quando o objetivo da empresa for avaliar fornecedores para 

contratação, esta pode obter seus perfis de capacidade. 

O modelo de referência da ISOIIEC 15504 (2003) define a dimensão de 

processo, que corresponde à definição de um conjunto de processos considerados 

universais e fundamentais para a boa prática da engenharia de software e a dimensão de 

capacidade, que corresponde a definição de um modelo de medição com base na 

identificação de um conjunto de atributos que permite determinar a capacidade de um 

processo para atingir seus propósitos, gerando os produtos de trabalho e os resultados 

estabelecidos (MOREAU, 2003). 

Na dimensão de capacidade, as tarefas, atividades e práticas, bem como as 

características dos produtos de trabalho, são definidas como indicadores que 

demonstram se determinado processo é adequadamente praticado em um determinado 

nível de capacidade. Há seis níveis de capacidade em que um processo pode ser 

avaliado. São eles: 

o: O processo não é implementado ou falha na 

consecução de seu propósito. Não existe evidência de que os produtos de 

trabalho sejam adequadamente produzidos ou que os resultados sejam 

alcançados. 

o: O processo implementado alcança seu 

propósito, mas sua execução talvez não seja rigorosamente planejada e 

acompanhada. 

o: O processo executado anteriormente é agora 

implementado de forma gerenciada (planejado, monitorado e ajustado) e 

seus produtos de trabalho são apropria amente estabelecidos, controlados e 

mantidos. 



o: O processo gerenciado anteriormente é 

agora implementado utilizando um processo definido e é capaz de alcançar 

seus resultados de processo. 

revisível: O processo estabelecido anteriormente opera 

agora dentro de limites para alcançar os resultados de processo. 

o: O processo previsível anteriormente é 

melhorado continuamente para satisfazer os objetivos de negócio atuais e 

projetados mais relevantes. 

Uma avaliação segundo a norma ISOIIEC 15504 (2003) considera três tipos de 

elementos como importantes para sua realização. São estes: um modelo de avaliação; 

um método de avaliação; um ou mais avaliadores competentes. 

Essa norma define um conjunto de requisitos para um Modelo de Avaliação e 

para um Método de Avaliação. Uma avaliação que esteja de acordo com estes requisitos 

é referenciada como uma avaliação em conformidade com a avaliação ISOIIEC 15504 

(2003). 

Ela não define um método de avaliação explícito, definindo apenas os requisitos 

necessários. Isto significa que as empresas podem desenvolver os seus próprios métodos 

de avaliação em conformidade com a ISOIIEC 15504 (2003). 

O Projeto mps Br - melhoria de processo do sofiware Brasileiro - vem sendo 

desenvolvido sob coordenação da Sociedade Sokex desde o final de 2003, através de 

esforços conjuntos de instituições de pesquisa e ensino e também da indústria, 

representadas pela COPPENFRJ (Programa de Engenharia de Sistemas e Computação 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro), CESAR (Centro de Estudos e Sistemas 

Avançados de Recife), CenPRA (Centro de Pesquisas Renato Archer) e organizações 

integrantes do Sistema SO TEX do Rio de Janeiro e Campinas. Tem como objetivo 

avaliar e melhorar a qualidade e produtividade de produtos e serviços de software, 

baseando-se nos conceitos de maturidade e capacidade de processo. 

ases teóricas utiliza as para a construção do MR mps foram as normas 

ISOl4EC 12207 1995) e a ISOIIEC 15504 (2003), portanto o modelo é totalmente 



aderente a essas normas. O MR mps também cobre todo o conteúdo do CMMI 

(CMUISEI, 2002). 

Dentro desse contexto, o projeto MR mps Br possui três componentes: modelo 

de referência (MR mps), método de avaliação e modelo de negócio e está descrito 

através de documentos em formato de guias (Sociedade SOFTEX, 2004a) (Sociedade 

SOFTEX, 2004b): 

Guia Geral: descreve o modelo de referência, seus componentes e as 

definições comuns necessárias para seu entendimento e aplicação; 

Guia de avaliação: contém a descrição do método de avaliação; 

Guia de aquisição: contém recomendações para a condução de compras 

tanto de produto quanto de serviço de sofiware. 

O modelo de referência MR mps é definido através de níveis de maturidade que 

é uma junção entre processos e capacidade de processo. 

Os processos foram descritos segundo o Anexo 1 da ISOIIEC 12207 (1995), ou 

seja, através de Propósito e Resultado que são uma declaração das metas da execução de 

cada processo permitindo assim avaliar a efetividade da execução dos processos, ou 

seja, graduar a sua execução. 

O MR mps define sete níveis de maturidade: A (Em Otimização), B (Gerenciado 

Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), 

F (Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado). O nível G é o inicial indicando que ele é 

mais imaturo que os demais níveis. Para cada um destes sete níveis de maturidade foram 

atribuídos processos e capacidade de processos que indicam onde a organização tem que 

colocar esforço para melhoria de forma a atender os objetivos de negócio, conforme 

Tabela 3. 

A capacidade do processo é um conjunto de atributos de processo descrita em 

termos de objetivos genéricos (OG) e práticas genéricas (PG), que estabelece o grau de 

refinamento e institucionalização com que o processo é executado na organização. A 

medida que evolui nos níveis, um maior ganho de capacidade para desempenhar o 

processo é atingido pela organização. 

A capacidade do processo possui quatro objetivos genéricos ( 0 6 )  que são: 

r V pr-ocesscr atinge seu propósito 

: O processo é gerenciado 

: Os produtos de trabalho do processo são gerencia 



I B: Gerenciado I 

D: Largamente 
Definido 

E: Parcialmente 
Definido 

-- 
F: Gerenciado 

G: Parcialmente 
Gerenciado 

bela 2.3 - Níveis de M turidade do M 
Processo 

Inovação e Irnplementação 
Organizacional 

e Análise e Resolução de Causas 
a Desempenho do Processo Organizacional 
e Gerência Quantitativa do Projeto 
e Análise de Decisão e Resolução 
e Gerência de Riscos 
e Desenvolvimento de Requisitos 
e Solução Técnica 
e Integração de software 
a Instalação de sofiware 
e Liberação de s o h a r e  
e Verificação 
e Validacão 
e Treinamento 
e Avaliação e Melhoria do Processo 

Organizacional 
Definição do Processo Organizacional 

a Adaptação do Processo para Gerência de 
Proieto 

e Medição 
e Ger6ncia de Configuração 

Aquisição 
e Garantia da Oualidade 
e Gerência de Requisitos 
e Gerência de Projeto 

A divisão em estágios, embora baseada nos níveis de maturidade do CMMI, tem 

uma graduação diferente do CMMI com o objetivo de possibilitar uma implementação e 

avaliação mais gradual e adequada para pequenas e médias empresas. A possibilidade 

de se realizar avaliações considerando mais níveis permite uma visibilidade dos 

resultados de melhoria de processos com prazos mais curtos. 

O método de avaliação considera a aderência aos processos estabelecidos para 

cada nível e a adequação das práticas genéricas que implementam os processos. O grau 

de implementação das práticas genéricas relacionadas a um processo e a um dos sete 

níveis estabelecidos, deve ser avaliado a partir de Indicadores (Sociedade SOFTEX, 

a) (Sociedade SOFTEX, 200 



O grau de implementação de um resultado ou prática genérica devem ser 

avaliados de acordo com as quatro situações a seguir: Totalmente Implementada (T); 

Largamente Implementada (L); Parcialmente Implementada (P); e Não Implementada 

W). 
Uma empresa usuária do MR mps é considerada de nível A, B, C, D, E, F ou 67 

se todas as suas áreas, unidades, divisões ou setores tiverem sido avaliados como 

naquele nível. Uma empresa, entretanto, pode desejar ter avaliado apenas um ou alguns 

de seus setores, áreas, unidades ou divisões (organização a ser avaliada). É possível que, 

como resultado de uma ou mais avaliações, partes de uma empresa tenham alcançado 

um determinado nível e partes da mesma um outro nível. Em qualquer caso, o 

documento comprobatório da avaliação deverá explicitar o que foi objeto de avaliação 

(escopo) e o nível resultante. 

Esta norma foi desenvolvida pelo International Standards Organization (ISO), 

que produziu uma série de padrões que são coletivamente conhecidos como ISO 9000. 

A teoria por trás dos padrões ISO 9000 é que uma organização bem gerenciada e com 

um processo definido tem mais chance de produzir produtos que atendam aos requisitos 

do cliente, dentro do cronograma e orçamento do que uma outra organização 

pobremente gerenciada onde não há a presença de um processo. 

Os padrões especificam ações que devem ser tomadas quando um sistema (não 

necessariamente um sistema de sokware) tem objetivos e restrições de qualidade. A ISO 

9000 é aplicada quando um adquirente solicita ao seu futuro fornecedor que demonstre 

alguma experiência em projetar e construir um produto. 

A ISO 9001, que faz parte do conjunto de normas da ISO 9000, é geralmente 

mais utilizada e indica o que um adquirente deve fazer para se certificar que o seu 

fornecedor está em conformidade com os seus requisitos. 

Uma vez que a ISO 9001 é um tanto genérica, existe um outro documento, a ISO 

9000-3, que interpreta a ISO 9001, mapeando suas atividades para o contexto de 

sokware. 



de negócio aos modelos de processo de sofhvare, baseando-se em necessidades 

específicas de um projeto ou de uma organização (BASILI et al., 1994). 

O resultado da aplicação do método do GQM é a especificação de um programa 

de medição, que tem como objetivo investigar determinados assuntos, e um conjunto de 

regras para interpretar as medidas coletadas. 

Dentro de um contexto de avaliação do processo de sofeware o GQM pode ser 

utilizado para estabelecer um programa de medição que possibilite investigar o 

desempenho de determinados processos, tornando-se uma abordagem bastante eficaz 

para a monitoração e o controle dos processos. 

O princípio por trás do método GQM é que as medições sejam orientadas por 

objetivos. Dessa forma, tanto para avaliar quanto para melhorar seus processos, as 

organizações devem definir seus objetivos de medição, baseados nos seus objetivos de 

negócio e transformar esses objetivos em atividades que podem ser medidas durante a 

execução do projeto. 

O GQM define um determinado objetivo, refina este objetivo em questões e 

define métricas que devem propiciar informações que respondam a estas questões. 

Respondendo as questões, os dados medidos definem o objetivo operacionalmente e 

podem ser analisados para identificar se os objetivos foram, ou não, alcançados. O 

GQM define as métricas em uma perspectiva top-down e analisa e interpreta os dados 

medidos numa perspectiva bottom-up, como mostrado na Figura 3. 

Figura 2.3 - O paradigma GQM ( 

O método GQM é composto de quatro fases (SOLINGEN e BERGI-IOUT; 

1999). Na fase de planejamento, os requisitos básicos para tomar o programa de 

medição viável são executados, incluindo treinamento, envolvimento da gerência e 

planejamento do projeto. A fase de definição identifica os objetivos e as questões e 



métricas associadas a ca a objetivo. Durante a fase de coleta de dados os fornulários de 

coleta são definidos, preenchidos e armazenados na base de medições. Durante a fase de 

interpretação as me idas são utilizadas para responder as questões formuladas, e essas 

questões são, então, utilizadas novamente para verificar se os objetivos declarados 

foram atingidos. 

As quatro fases do método GQM são mostradas na Figura 4. 

Figura 2.4 - As quatro fases do método G RGHOUT, 1999). 

Segundo FENTON e PFLEEGER (1997), a medição é o processo no qual 

símbolos ou números são atribuídos aos atributos de uma entidade do mundo real de 

forma a descrevê-la de acordo com regras claras e bem definidas. Neste contexto, uma 

entidade é um objeto ou um evento do mundo real e um atributo é uma característica ou 

propriedade desta entidade. 

De acordo com CHRISTENSEN e THAYER (2001), medida é uma unidade de 

medição e uma métrica é definida como um indicador calculado ou composto baseado 

em duas ou mais medidas. Apesar de serem duas definições formais diferentes, na 

prática são bastante utilizadas como sinônimos. 

Diversas razões levam a necessidade de se aplicar medições em um projeto de 

software. Primeiramente, estas são utilizadas para a caracterização e melhor 

entendimento sobre a maneira de como os processos, os produtos, os recursos, os 

métodos e as técnicas de desenvolvimento de software estão relacionados. Dessa forma 

é possível, por exemplo, saber se a inclusão de novas atividades nos processos afetou, 

idade do produto. Em segun o lugar, são utilizadas para monitorar os processos 

elou o andamento do projeto, comparando os dados estimados com os valores me 



significativamente diferente do planejado. Além disso, permitem definir uma base 

histórica para entender a natureza e o impacto quando alguma mudança é solicitada 

(FENTON, PFLEEGER 1997). 

Também é importante considerar o conhecimento da equipe e a maturidade do 

processo a ser medido. Uma característica que pode ser observada entre os níveis de 

maturidade é a habilidade de desenvolvedores e gerentes em visualizar e entender o que 

realmente acontece durante o processo de desenvolvimento. A medida que a maturidade 

aumenta, os processos se tornam mais claros, bem definidos e entendidos. O programa 

de métricas deve evoluir à medida que a maturidade do processo e da equipe aumentam 

(CLARIC, 2000). 

Há várias classificações para métricas. Por exemplo, FENTON e PFLEEGER 

(1997) classificam as métricas de software em três categorias: 

Métricas de processos: procuram obter informações a respeito das atividades 

realizadas durante o desenvolvimento de software. Normalmente, essas métricas 

possuem alguma relação com a noção de tempo, devido à seqüência existente 

entre as atividades. As métricas de processo são mais diflceis de serem definidas 

devido, em grande parte, à falta de entendimento das atividades que compõem o 

processo. 

D Métricas de produto: procuram obter informações a respeito de qualquer artefato 

que resulte da execução de uma atividade. 

Métricas de recursos: procuram obter informações a respeito de qualquer 

entidade necessária para a execução de uma atividade. 

Além dessas classificações, as métricas ainda podem ser classificadas como 

subjetivas ou objetivas. Métricas subjetivas são aquelas que dependem do ambiente em 

que são coletadas e podem variar de pessoa para pessoa refletindo o julgamento de 

quem realizou a medição. Além disso, se uma mesma pessoa medir um atributo em 

momentos diferentes poderá encontrar respostas distintas, mesmo que o atributo não 

tenha se modificado. Ao contrhrio, métricas objjeltivar permitem que rim rnesmc 

resultado seja obtido independentemente da pessoa que realizou a medição, do momento 

o ambiente em que isto foi feito. ara isso, basta que a condição em que se 

encontrava o atributo não tenha se modificado. 



Por este motivo, ao selecionar uma métrica é interessante optar pelas métricas 

objetivas sempre que fòr possível. No entanto, não se deve desprezar o valor de uma 

métrica subjetiva quando esta for capaz de ajudar na caracterização, avaliação, previsão 

ou melhoria de algum processo ou produto (CHMSTENSEN, TWAYER, 2001). 

Uma vez identificadas as métricas que deverão ser utilizadas, estas ainda 

precisam ser claramente definidas de modo a facilitar a sua repetição e comunicação. A 

definição operacional das métricas é um passo importante para um programa de 

medição, pois quando os usuários dos dados não sabem como estes foram coletados e 

quais as suas definições, visões distorcidas da realidade podem ser geradas o que poderá 

levar a decisões equivocadas. 

Pode-se dizer que não existe nenhuma métrica absolutamente objetiva, pois 

sempre haverá algum grau de subjetividade na caracterização das entidades e seus 

atributos (FENTON e PFLEEGER, 1997). Além disso, a comunicação sem 

ambigüidades dos resultados da medição é inerentemente difícil (PARK et al., 1996). 

Um outro fator importante, quando medições são aplicadas ao processo de 

software, diz respeito aos tipos de escalas das métricas. Estas determinam a forma como 

as medidas coletadas poderão ser manipuladas. FENTON e PFLEEGER (1997) e 

SCWNEIDEWIND (2002) apresentam cinco tipos de escalas, que ilustram o intervalo 

de possibilidades de manipulação de dados e quais questões devem ser consideradas 

quando uma medição é realizada. São elas: 

e Nominal: Na escala nominal, o valor do atributo é representado por um nome ou 

rótulo e, normalmente, é utilizado para a classificação de entidades. Por 

exemplo, uma métrica desta escala pode ser utilizada para classificar os tipos de 

linha de código em: executável, comentário e linha em branco. Métricas desta 

escala não possuem relação de ordem entre os diferentes tipos e qualquer 

representação simbólica ou numérica pode ser utilizada. Porém, nenhuma noção 

de magnitude poderá ser associada a sua representação. 

Q Ordinal: a escala ordinal acrescenta a noção de ordem à escala nominal. Desta 

forma, métricas nesta escala permitem a realização de análises que não poderiam 

ser realizadas com as nominais. Por exemplo, pode-se medir a experiência de um 

~ l i e ~ b r o  da equipe como: sem eipeíi&i~iã, com pouca experiência ou 

experiente. 



Intervalo: esta escala possui a informação do tamanho dos intervalos que 

separam as classes e, a partir deste nível, é possível realizar somas e subtrações. 

Como exemplo, as escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit. 

Racional: na escala racional além da ordem e do tamanho dos intervalos entre 

classes, acrescenta a noção de razão entre as magnitudes. Esta escala já possui o 

elemento zero que representa total ausência do atributo medido e este é o ponto 

inicial desta escala que cresce em intervalos iguais. Como exemplo, pode-se 

determinar a medida de tamanho de algum objeto utilizando esta escala. Nesta, 

todas as Rrnções aritméticas podem ser utilizadas gerando resultados 

significativos. 

Absoluta: a medição para este nível deve ser feita simplesmente contando o 

número de elementos do conjunto da entidade. Como exemplo, a quantidade de 

defeitos observados em uma etapa do desenvolvimento de soféware pode ser 

medida contando os elementos do conjunto, ou seja, o número de defeitos 

encontrados. Nesta escala todas as hnções aritméticas produzem resultados 

significativos. 

A manipulação e a análise dos dados estão intimamente ligadas à escala 

utilizada. Somente com o entendimento das características e restrições dos tipos de 

escala é possível determinar se alguma conclusão obtida a partir de uma análise ou 

manipulação de dados numéricos tem significado válido no mundo real. 

Além das medições, que são executadas no decorrer do projeto, uma outra 

técnica, a avaliação post mortem, que é uma avaliação de todos os aspectos do projeto, 

incluindo produtos, processos e recursos, sendo realizada após a execução do projeto, 

tem se mostrado uma eficiente maneira de se identificar possíveis áreas de melhoria em 

futuros projetos (PFLEEGER, 2001). 

Para reforçar está idéia, PETROSU (1985) a verte que, em um projeto, muito 

se aprende com os casos de sucesso, mas ainda mais é aprendido com os casos de 

fiacasso. Obter dados que ajudem a identificar os motivos das falhas cometidas durante 

um projeto e elaborar e implantar práticas que venham a impedir a ocorrência dessas 

falhas em futuros projetos são boas práticas de engenharia de sofhvare. No entanto, 



COLLIER et al. (1996), ressaltam que descobrir quais comportamentos precisam ser 

alterados não é uma atividade trivial em projetos grandes. 

Para facilitar a identificação das oportunidades vitais de melhoria e tornar a 

avaliação post mortem uma atividade eficiente e viável, COLLIER et al. (1996) 

propõem um processo de avaliação composto de cinco macro-atividades: 

1. Estabelecer um mecanismo de coleta de informações para o projeto - tal 

mecanismo, geralmente uma pesquisa implementada na forma de um 

questionário, deve absorver infòrmações sobre o projeto sem, no 

entanto, comprometer a confidencialidade dos participantes. Tais 

mecanismos de pesquisa, se implementados eletronicamente, facilitam a 

entrada de dados por parte da equipe de projeto, tendem a aumentar a 

taxa de retorno da equipe e possibilitam que o tratamento e a análise dos 

dados sejam realizados de forma semi ou totalmente automatizada. 

2. Coletar informações objetivas sobre o projeto - métricas a respeito de 

custo, cronograma e qualidade são de extrema importância para o 

processo do post moutem, uma vez que revelam a saúde do projeto. 

Essas e outras métricas, quando coletadas durante um projeto, permitem 

ao gerente saber se os seus objetivos de melhoria foram alcançados. 

Com o resultado das medições é possível manter o foco em áreas que 

representam as melhores oportunidades de melhoria. Além disso, a 

coleta de dados sendo realizada em vários projetos permite a 

comparação entre os valores obtidos em um projeto com valores obtidos 

de outros projetos que compartilham do mesmo contexto. 

3. Conduzir um encontro de aprohndamento - uma reunião estruturada 

envolvendo os membros do projeto com o objetivo de coletar 

informações não capturadas durante o primeiro esforço de coleta de 

informações. Esta reunião provê uma oportunidade para a equipe de 

projeto salientar, diretamente, pontos do projeto que foram positivos ou 

negativos em um ambiente seguro, onde não existe a preocupação em 

apontar culpados. 

4. Conduzir o dia da históriâ do projeto - um ei?c~ntr~,  reiliindo U ~ I  g ü p  

seleto do projeto, com o objetivo de avaliar os principais eventos 

os durante o projeto e as informações obtidas nos passos 
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participantes deste encontro são pessoas-chave, que detêm 

conhecimento consolidado a respeito dos itens avaliados na reunião. 

Estas pessoas devem ser capazes de consolidar os principais problemas 

e suas possíveis causas associadas. 

5. Publicar os resultados - os resultados são publicados na forma de um 

relatório, direcionado a todos os envolvidos relevantes dentro da 

organização, mantendo o foco nas lições aprendidas durante a avaliação 

post mortem. No entanto, para que os esforços do post mortem tenham 

êxito, as lições devem ser convertidas em ações que irão guiar as 

melhorias organizacionais. Quanto ao conteúdo, o relatório deve conter 

uma descrição do projeto, incluindo as características do projeto e as 

circunstâncias em que foi desenvolvido; em seguida, são sumarizadas as 

forças e as fraquezas do projeto, encontrados no post mortem, por 

exemplo: mudanças positivas que ocorreram nos processos, melhorias 

de infra-estrutura realizadas, ferramentas de apoio desenvolvidas; e, 

como item de maior importância, uma prescrição das melhorias a serem 

implantadas na organização de forma que problemas percebidos não 

venham a se repetir em hturos projetos. 

Nas últimas décadas, várias abordagens associadas à melhoria de processo têm 

ganhado importância na comunidade de software. Os conceitos, métodos, e práticas 

englobam uma maneira de pensar, de agir e de entender os dados gerados pelos 

processos que, coletivamente, resultam em melhoria da qualidade, aumento da 

produtividade e competitividade dos produtos de sokware. 

No entanto, em todas estas abordagens, fragilidades no processo de melhoria 

ainda são visíveis. Por exemplo: excesso de documentação e frustração globalizada 

(POTTER e SAKRU, 2002), não levar em consideração as relações de causa e efeito 

existente entre as métricas (FENTON e NEIL, 2000), entre outras. 

Vistas as dificuldades relatadas acima, a abordagem de avaliação de processo 

apresentada neste trabalho pretende combinar algumas características das abordagens 

apresentadas neste capítulo. No capítulo 4, será apresentado um processo de avaliação 

de processo de software que envolve a me ição e análise de diversos aspectos do 



projeto e avaliações do processo de desenvolvimento, tanto durante quanto ao final do 

projeto. 



Este capítulo apresenta o conceito de Ambientes de Desenvolvimento de 

Software e, mais especzJicamente, de Ambientes de Desenvolvimento de 

Software Orientados à Organização (ADSOra). A Estação TABA será 

apresentada, procurando-se focar na sua estrutura, nos seus objetivos, nos 

requisitos de cada um dos seus ambientes e nos serviços e ferramentas 

disponíveis para auxiliar os desenvolvedores de software na definição de 

processos de desenvolvimento e manutenção na execução das atividades destes 

processos. 

Ambiente de Desenvolvimento de Sokware (ADS) é um sistema computacional 

que provê suporte para o desenvolvimento e a manutenção de s o h a r e  e para o 

gerenciamento destas atividades, contendo uma base de dados central e um conjunto de 

ferramentas de apoio. 

O estudo de ADS teve início na década de 50 e evoluiu rapidamente ao longo 

dos anos. As pesquisas iniciais em ADS visavam desenvolver ferramentas de 

automatização do processo de desenvolvimento de software. Atualmente, os estudos em 

ADS exploram o desenvolvimento de ferramentas integradas para apoiar o 

desenvolvedor de software na execução das atividades do processo de desenvolvimento. 

Neste contexto, o grupo de engenharia de sofiware da COPPELJFRJ iniciou na década 

de 90 estudos em ambientes de desenvolvimento de s o h a r e  com o objetivo de definir e 

criar a Estação TABA, um meta-ambiente de desenvolvimento de s o h a r e  capaz de 

gerar, através de instanciação, outros ADS (ROCHA et al., 1990). Ao longo desses anos 

de trabalho, o conceito de ADS evoluiu para a definição de ADS com suporte à 

utilização do conhecimento do domínio de aplicação durante o desenvolvimento e, mais 

recentemente, para a utilização de conhecimento organizacional. Para acompanhar essa 

evolução, a Estação TABA passou a considerar, Ambientes de Desenvolvimento de 

Sokware Orientados a Domínio ( SOB) e Ambientes de Besenvolvimento de 

Sofiware Grientados a Grganização (kL)SOrg) ((OLIVEIKk,i999) (VJLLELÂ, 2004). 



O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos envolvidos no 

desenvolvimento da Estação T M A ,  desde a sua definição até o momento atual, e 

comentar brevemente sua estrutura e as ferramentas disponíveis. A seção 2 apresenta o 

objetivo, as características e os requisitos da Estação TABA. As seções 3 e 4 discutem, 

respectivamente, o estágio atual da Estação TABA e as ferramentas disponíveis. 

Finalmente, a seção 5 apresenta algumas considerações finais. 

A Estação TABA, conforme sua primeira definição (ROCHA et al., 1990), é um 

meta-ambiente capaz de gerar, através de instanciação, ambientes de desenvolvimento 

de sofiware adequados às particularidades de processos de desenvolvimento e de 

projetos específicos. ROCHA et al. (1990) definem meta-ambiente como um ambiente 

que abriga um conjunto de programas que interagem com os usuários para definir 

interfaces, selecionar ferramentas e estabelecer os tipos de objetos que irão compor o 

ambiente de desenvolvimento específico. 

O projeto TABA foi criado a partir da constatação de que domínios de aplicação 

diferentes possuem características distintas e que estas devem incidir nos ambientes de 

desenvolvimento através dos quais os desenvolvedores de sokware desenvolvem 

aplicações. Desta firma, a Estação T M A  tem por objetivo auxiliar na definição, 

implementação e execução de ADS adequados a contextos específicos. 

Com o intuito de atender a este objetivo, quatro funções foram definidas 

originalmente para a Estação TABA (TRAVASSOS, 1 994): 

(i) Auxiliar o engenheiro de sofiware na especificação e instanciação do 

ambiente mais adequado ao desenvolvimento de um produto específico a 

partir do processo de software elou de uma definição do domínio de 

aplicação; 

(ii) Auxiliar o engenheiro de sofiware na implementação das ferramentas 

necessárias ao ambiente definido; 

(iii) Permitir aos desenvolvedores do produto de sofiware a utilização da 

estação através do ambiente desenvolvido; 

(iv) Permitir a execução do software na estação configurada para o seu 

desenvolvimento. 



Em 1997, iniciou-se uma grande evolução da Estação T A para torná-la um 

ambiente capaz de instanciar Ambientes de Desenvolvimento de Software Orientados a 

SOD), considerando não apenas as características específicas dos projetos, 

mas também o domínio da aplicação. A motivação para esta evolução foi a identificação 

de que um dos principais problemas no desenvolvimento de software era o 

desconhecimento do domínio por parte dos desenvolvedores de software. Isso foi 

constatado pela autora da proposta em sua experiência em várias organizações 

(OLIVEIRA, 1 999). 

Durante o desenvolvimento e a manutenção de software desenvolvedores lidam 

de forma intensa com diferentes tipos de conhecimento ao longo dos processos de 

software e, por isso, é preciso dar atenção à produção, arrnazenarnento, 

compartilhamento e uso dos conhecimentos relevantes neste contexto. Uma abordagem 

natural para tratar esta questão é a introdução de gerência do conhecimento nos 

ambientes de desenvolvimento de software (VILLELA, 2005). 

Desta forma, os Ambientes de Desenvolvimento de Sokware Orientados à 

Organização (ADSOrg) foram definidos como sendo ADS que apóiam a gerência do 

conhecimento ao longo dos processos de desenvolvimento e manutenção de sokware. 

Sendo assim, o ADSOrg tem como objetivo: (a) apoiar os desenvolvedores de 

software na execução de suas atividades, fornecendo todo o conhecimento que tenha 

sido capturado e acumulado pela organização por sua importância para o 

desenvolvimento e a manutenção de sokware, e (b) apoiar o aprendizado organizacional 

em Engenharia de Software a partir do aprendizado dos desenvolvedores da organização 

nos projetos de sokware específicos. A finalidade é evitar erros já cometidos e 

possibilitar a reutilização de soluções já aprovadas na execução de tarefas similares, 

buscando melhorar a produtividade e a qualidade, bem como diminuir custos. 

Para atender às necessidades do ODSOrg, as funções originais da Estação 

TABA foram revistas e ampliadas, sendo que, atualmente, suas funções são: 

(i) Auxiliar o engenheiro de sokware na configuração do ambiente mais 

adequado para apoiar o desenvolvimento e a manutenção de software em 

uma organização específica (Ambiente Configura o), considerando seu 

processo de sokware e o conhecimento orgânizâcional r 

contexto; 



(ii) Auxiliar os gerentes de projeto na instanciação ientes de 

desenvolvimento de sollware para projetos específicos a partir do 

Ambiente Configurado; 

(iii) Apoiar, através dos ADSOrg, o desenvolvimento e a manutenção de 

software, bem como a gerência destas atividades. 

Os ambientes que contemplam essas funções (Figura 3.1) podem ser definidos 

da seguinte maneira: 

e: ambiente que apóia a configuração de ambientes para 

organizações específicas; 

e o: ambiente configurado a partir do meta-ambiente 

que apóia a instanciação de ADSOrg para projetos específicos; 

8 : ambiente de desenvolvimento de sollware instanciado a partir do 

Ambiente Configurado. 

i 
Configuração 1 

Q 
I Ambiente Configurado ] 

ADSOrg 

Figura 3.1 - Esquema para Construção de ADS na 

A instanciação de ADS convencionais e orientados a domínio continua sendo 

possível, mas agora podem ser instanciados ADSOrg a partir de ambientes configurados 

pela Estação TABA para uma organização utilizando como base o processo padrão 

desenvolvimento da organização, processos especializados e teorias do domínio dos 

wares desenvolvidos pela organização. 



A implementação da Estação TABA foi iniciada em 1994 a partir do trabalho de 

TRAVASSOS (1994). No início, foi desenvolvida utilizando a linguagem Eiffel numa 

estação de trabalho da Sun Microsystems@. Com o passar do tempo, percebeu-se que o 

poder e a robustez da plataforma, apesar de adequadas ao ambiente de pesquisas, 

dificultava a experimentação das idéias em outros ambientes devido à falta de 

portabilidade do código para plataformas mais acessíveis e comumente utilizadas. Com 

o intuito de solucionar este problema, foi realizada uma re-implementação onde se 

optou pela plataforma de microcomputadores e pelo uso da linguagem C++ 

(OLIVEIRA, 1 999) (SANTOS e ZLOT, 1 999). 

Com a re-implementação, o modelo de dados foi revisto e avaliado de forma a 

limitar o trabalho de implementação a funcionalidades básicas, suficientes para a 

especificação, instanciação e execução de ambientes de desenvolvimento de sokware. A 

esse subconjunto foram acrescentadas novas características necessárias à definição e 

instanciação de ADSOD (OLIVEIRA, 1 999). 

Com a criação dos ADSOrg, novamente o modelo foi revisto para adequá-lo ao 

novo esquema de configuração/instanciação de ambientes e para permitir a definição de 

novas ferramentas. 

Desde 2003, o projeto TABA, que era restrito à área acadêmica, ganhou novos 

objetivos passando a ser utilizado por empresas brasileiras desenvolvedoras de sokware 

(MONTONI et a1. ,2005a) (MONTONI et al. ,2005b)(SANTOS, et al., 2005). 

Devido a estas novas exigências, a Estação T B A  necessitou atender a novos 

requisitos. Estes requisitos, atualizados por VILLELA (2004), foram revisados 

recentemente dando origem ao conjunto de requisitos listados a seguir. 

Tabela 3.1 - Lista de requisitos revisada da Estação TABA 



Apoiar a reutilização de conhecimento 

apoiar o controle de versões e a gerência de configuração 

possuir conhecimento sobre processo de software e 
abordagens de desenvolvimento 

possuir mecanismo de integração de ferramentas internas 

possuir mecanismo de integração de ferramentas externas 

permitir a descrição de tarefas 

apoiar a definição de Teorias de Domínio 

apoiar a definição de processos 

gerar Ambientes Configurados para organizações 
específicas 

permitir a incorporação de novos conhecimentos e 
experiências 

permitir novas configurações sem perda do conhecimento 
organizacional 

permitir a evolução das Teorias de Domínio que fazem 
parte do ambiente 

permitir a descrição da estrutura organizacional 

permitir a descnção dos profissionais da organização 

permitir a descrição dos processos organizacionais 

apoiar a definição de processos para projetos específicos a 
partir dos processos especializados 

as ferramentas compartilhem e utilizem estas 
informações de foAa natuia1 e consistente; 
os ambientes da Estação TABA devem fornecer 
mecanismos que possibilitem a reutilização de 
aualsuer esvécie de conhecimento em contexto - 
diferente do contexto para o qual foi criado; 
os ambientes da Estação TABA devem controlar as 
modificações feitas nos componentes de 
conhecimento, itens de software e ativos de 
processo, mantendo-os disponíveis em suas 
diferentes versões e aerenciando onde essas versões 
estão sendo utilizadas 
o Meta-ambiente e os Ambientes Configurados 
devem possuir conhecimento sobre pro&so de 
software e as várias alternativas de modelos de ciclo 
de vida, paradigmas de desenvolvimento e métodos 
possíveis de serem utilizados, bem como sobre a 
adequabilidade da aplicação de cada uma dessas 
alternativas em diferentes contextos; 
o Meta-ambiente deve permitir e facilitar a 
integração de ferramentas internas (desenvolvidas 
como parte da Estação TABA); 
o Meta-ambiente, os Ambientes Configurados e os 
Ambientes Instanciados devem permitir e facilitar a 
integração de ferramentas externas; 
o Meta-ambiente deve possuir mecanismos que 
facilitem a descrição de tarefas genéricas, que 
independem de um domínio de aplicação; 
o Meta-ambiente deve possuir mecanismos que 
facilitem a definição de Teorias de Domínio para 
diferentes domínios de aplicação e para o domínio 
de Engenharia de Software, identificando as tarefas 
genéricas que são executadas nesses domínios; 
o Meta-ambiente deve apoiar a definição e a 
especialização do processo padrão de uma 
organização; 
o Meta-ambiente deve ser capaz de gerar um 
Ambiente Configurado para uma organização 
específica, considerando os processos padrão e 
especializados que foram definidos e os domínios de 
aplicação nos quais a organização atua; 
o Meta-ambiente deve possuir mecanismos que 
permitam incorporar conhecimentos e experiências 
registrados nos ambientes configurados e 
instanciados como, por exemplo, evoluções em 
lições aprendidas e novas melhores práticas; 
o Meta-ambiente deve permitir a configuração de 
um novo ambiente uma organiza&o (nova 
versão do Ambiente Configurado), sem acarretar a 
perda do conhecimento acumulado na versão 
anterior. 
um Ambiente Configurado deve permitir que novos 
conceitos e relações, bem como novas instâncias de 
conceitos e relações, sejam incluídos nas Teorias 
dos Domínios de aplicação e de Engenharia de 
Software que fazem parte do ambiente; 
um Ambiente Confi~urado deve oermitir a descricão - 
da estrutura organizacional de qualquer organização 
envolvida com os projetos das organizações 
desenvolvedoras e a definição das competências 
desejadas para cada posição definida pela estmtura; 
um Ambiente Configurado deve permitir a descrição 
do perfil dos profissionais das organizações 
envolvidas e a alocação dos mesmos à estrutura 
organizacional; 
um Ambiente Configurado deve permitir a descrição 
dos processos organizacionais das organizações 
envolvidas, o que envolve rqresentação &fica 
destes processos e descnção dos elementos 
representados; 
um Ambiente Configurado deve apoiar a definição 
de um processo para um projeto de software 
específico, a partir de um dos processos 
especializados da organização, considerando, para 
isto, as caractensticas do projeto; 



gerar ADSOrg para projetos específicos 

apoiar a produção de conhecimento organizacional 

apoiar a definição de arquiteturas de referência 

apoiar a execução do processo e a sua gerência 

apoiar o trabalho cooperativo 

possuir suporte para a avaliação do produto e do processo 

permitir a instanciação da Teoria do Domínio referente à 
aplicação 

fornecer acesso ao conhecimento sobre o domínio da 
aplicação 

apoiar a localização de profissionais 

apoiar o entendimento dos processos organizacionais 

fornecer acesso ao conhecimento organizacional 

apoiar a aquisição de conhecimento para a organização 

permitir a evolução do modelo das organizações clientes 
envolvidas 

um Ambiente Configurado deve ser capaz de gerar 
um ADSOrg para um projeto de sofhvare especifico 
a partir do processo definido para o projeto; 
um Ambiente Confieurado deve avoiar a filtraeem e - 
empacotamento de conhecimento adquirido nos 
ADSOrg e seu armazenamento no repositório da 
organização, o que inclui a associação do mesmo 
com as atividades dos processos às quais se refere e 
com os conceitos e instâncias de conceitos que o 
descrevem. 
o Meta-ambiente e os Ambientes Configurados 
devem possuir uma base de conhecimento sobre 
arquiteturas de sofhvare que sirvam de referência no 
desenvolvimento de diferentes produtos de um 
mesmo tipo dou domínio de aplicação; 
um ADSOrg deve apoiar a execução do processo, e 
de suas atividades, e a gerência do mesmo, através 
de orientação, automação dou monitoração do 
processo e, quando necessário, do suporte a sua 
modificação; 
um ADSOrg deve definir protocolos de 
coordenação, colaboração e comunicação que 
facilitem o trabalho em equipe, o que é 
especialmente importante para projetos de 
desenvolvimento ou manutenção de sohvare em 
larga escala; 
um ADSOrg deve apoiar a medição dos produtos 
gerados ao longo do processo, de forma a permitir a 
garantia da qualidade do produto final e a avaliação 
do processo. 
ADSOrg deve permitir que novas instâncias de 
conceitos e relações sejam incluídas na Teoria do 
Domínio referente à aplicação; 
este requisito refere-se à necessidade ADSOrg 
oferecer mecanismos e ferramentas de acesso ao 
conhecimento sobre o domínio da aplicação. 
um ADSOrg deve apoiar a localização dos 

das organizações envolvidas no projeto 
mais adequados para auxiliar na execução de uma 
atividade ou na solução de um problema; 
um ADSOrz deve oennitir a visualizacão dos - .  
processos organizacionais das organizações 
envolvidas no projeto e a navegação através dos 
seus diferentes níveis de abstração, fornecendo, sob 
solicitação, detalhes sobre os elementos 
representados e permitindo acesso às informações e 
conhecimentos disponíveis no ambiente; 
este requisito refere-se à necessidade do ADSOrg 
oferecer, de acordo com a atividade do processo 
sendo executada, mecanismos e ferramentas de 
acesso ao conhecimento acumulado pela 
organização ao longo do tempo; 
um ADSOrg deve oferecer mecanismos que 
permitam a aquisição de conhecimento ao longo das 
atividades do processo e ao final do projeto. 
um ADSOrg deve permitir que os modelos das 
organizações envolvidas, já disponível no Ambiente 
Configurado e composto da estmtura 
organizacional, dos profissionais alocados a esta 
estrutura e dos processos organizacionais, sejam 
atualizados e expandidos de acordo com as 
informações obtidas no projeto corrente. 



A seguir são apresentados os serviços e as ferramentas, atualmente integradas 

aos ambientes TABA, que apóiam o cumprimento destes requisitos e auxiliam os 

desenvolvedores de sofiware na definição de processos de desenvolvimento e na 

execução das atividades de desenvolvimento de sokware. São eles: 

e, ferramenta para apoiar o processo de captura de conhecimento ao 

longo dos processos de sokware, englobando registro, filtragem e 

empacotamento de conhecimento (MONTONI, 2003, MONTONI et al., 2004); 

c t  ionPlanManager, ferramenta para apoiar a elaboração de planos de ação ao 

longo do projeto; 

tPro, ferramenta para apoiar a instanciação de processos de software para 

projetos específicos a partir dos processos especializados da organização 

(BERGER, 2003); 

Config, ferramenta para apoiar a configuração de ambientes para as 

organizações (VILLELA, 2004); 

r, ferramenta para apoiar o planejamento do acompanhamento e 

controle do projeto; 

oc, ferramentas para, respectivamente, apoiar o planejamento 

da documentação a ser produzida em um projeto de sofiware e para gerar 

documentos a partir da agregação de outros documentos (MARTINS, 2004); 

itar, ferramenta para apoiar a definição de teorias de domínio e tarefas 

(OLIVEIRA, 1999, ZLOT, 2002, ZLOT et al., 2002); 

dited, ferramenta para apoiar a definição de teorias de domínio e tarefas 

(OLIVEIRA et al., 2000); 

CConf, ferramenta para apoio à gerência de configuração dos artefatos 

produzidos em um projeto de sokware (FIGUEIREDO, 2004). 

nesis, ferramenta para apoiar a atividade de investigação do domínio 

(GALOTTA, 2000); 

PIan, ferramenta para apoiar o planejamento das medições no contexto da 

organização e do projeto (SCHNAIDER et al., 2004); 

Metrics, ferramenta para apoiar a coleta de métricas baseada no plano de 

medição (SCHNrUDER et al., 200 



ue, ferramenta para apoiar a atividade de investigação do domínio 

(GALOTTA, 2000); 

lan, ferramenta para elaboração do plano de organização para um projeto; 

Planilha de ades, ferramenta para registro das atividades do 

desenvolvedor no projeto; 

ProjecPStaPus, ferramenta que informa a situação dos projetos sendo 

conduzidos pela organização; 

uzzy, ferramenta para apoiar a identificação dos requisitos de qualidade de 

produtos; 

ualityPlan, fmamenta para apoiar o planejamento do controle da qualidade 

que deve ser efetuado no projeto; 

egcon, ferramenta para apoiar a atividade de investigação do domínio 

(GALOTTA, 2000); 

er, ferramenta para apoiar a gerência de requisitos com a construção 

da matriz de rastreabilidade. 

er, ferramentas para apoiar o planejamento, monitoração e 

avaliação da alocação de profissionais aos projetos de sokware, que inclui a 

solicitação de contratação e capacitação, o acompanhamento das horas dedicadas 

a cada atividade, além da atualização, ao final do projeto, das competências por 

eles possuídas (SCIINAIDER, 2003); 

er, ferramenta para apoiar o planejamento e a monitoração de riscos 

em projetos de sokware que baseia-se na reutilização do conhecimento 

organizacional sobre riscos (FARIAS, 2002, FARIAS et al., 2003); 

ienç, ferramenta que permite a descrição e visualização de estruturas 

organizacionais, englobando os profissionais alocados e as competências 

requeridas e possuídas ao longo dessas estruturas (SANTOS, 2003, SANTOS et 

al., 2003, SANTOS et al., 2004); 

pManager, Cust lan e CustMan r, ferramentas para apoiar o 

planejamento e o controle de tempo e custo em projetos de sokware, baseadas na 

reutilização do conhecimento organizacional e nos modelos 

COCOMO I1 e Análise de Pontos de Função ( CELLOS, 2003) 

ARCELLOS et al., 2003); 



Neste capítulo, foram apresentados os conceitos de Ambientes de Desenvolvimento 

e Software, Ambientes de Desenvolvimento de Sofíware Orientados a Domínio e 

ambientes de Desenvolvimento de Sofiware Orientados a Organização. Foram descritos, 

também, a infra-estrutura, características e requisitos da Estação TABA e sua evolução 

para a instanciaqão de ambientes orientados a domínio e orientados a organização. 

Foram também apresentadas as ferramentas já disponíveis na Estação. Ambientes 

configurados TABA estão em uso em várias empresas apoiando a implantação do 

CMMI e do MR mps. 



Este capítulo apresenta o processo de avaliação de processos de software 

considerando os ADSOrg e a sua de$nição no contexto da melhoria de 

processos na Estação TABA. 

A avaliação de processos de sofiware permite alcançar níveis cada vez mais altos 

de qualidade e desempenho dos processos, pois possibilita que sejam identificadas as 

forças e fraquezas dos processos em uso e, se for realizada continuamente, viabiliza a 

monitoração e o controle dos processos, tornando possível verificar se alterações 

realizadas nos processos realmente obtiveram o resultado esperado. 

Este capítulo apresenta a proposta desta Tese, cujo objetivo é apoiar a melhoria do 

processo de desenvolvimento de sofiware a partir da avaliação dos ambientes de 

desenvolvimento de sofiware instanciados pela Estação TABA, os ADSOrg. 

Para atingir este objetivo, é proposto um processo de avaliação do processo de 

desenvolvimento de sokware capaz de medir, avaliar e identificar oportunidades de 

melhoria para futuras instanciações do ambiente configurado para novos projetos da 

organização. 

A seção seguinte apresenta a estratégia geral proposta para a avaliação e 

melhoria de processos na Estação TABA, descrevendo como este trabalho está inseri 

nesta estratégia. Além disso, ao final da seção, são considerados os beneficias desta 

estratégia. A seção 4.3 apresenta o processo de avaliação de processos de sofiware 

proposto e, finalmente, a seção 4.4 apresenta a conclusão do capítulo. 

Como consideração inicial, este trabalho presume que exista na organização um 

setor ou grupo responsável pela definição e qualidade dos processos. Para uniformizar a 

nomenclatura neste texto, usaremos o termo "grupo de processo (GP)", sempre que este 

setor ou grupo r referenciado. Deve existir tambkm um Grupo de Garantia da 

Qualidade do Processo e do Produto (GQPP) responsável por garantir a quali 

produtos e a aderikcia aos processes. 



No capitulo 3, foram apresentadas a Estação TBBA, suas Rinções principais e a 

maneira como os ambientes que a compõem interagem para a instanciação de um 

ADSOrg específico para cada projeto de uma organização. 

O modelo para a definição de processos de sokware utilizado nos ambientes da 

A, como descrito em ROCHA et al. (2001), pode ser visto na Figura 4.1. 

De acordo com o modelo, a definição de processos de sofware se realiza em três etapas: 

definição do processo padrão da organização, especialização do processo padrão e 

instanciação para projetos específicos. Como resultado têm-se processos de sokware em 

diferentes níveis de abstração. 

ISO 12207, CMMI, MR mps BI 
Prática de Eng. de Software 
Cultura organizacional 

Abordagens de 
desenvolvimento de 
sokware 

Características do projeto 

Figura 4.1 - Modelo para a definição de processos de sobare  



A definição de um processo padrão estabelece uma estrutura comum a ser 

utilizada pela organização nos seus projetos de soihvare e constitui a base para a 

definição de todos os processos. Dessa forma, estabelece-se um processo básico que 

servirá como ponto de partida para a posterior definição dos processos de so 

adequados as características de cada projeto específico, permitindo economia de tempo 

e esforço na definição de processos. Para esta definição é considerada a norma ISOIIEC 

l22O'-l(l995), o CMMI (CMUISEI, 2000), e/ou o MR mps (Sociedade SOFTEX, 2004a) 

(Sociedade SOFTEX, 2004b), de acordo com o desejo e necessidade de cada 

organização. 

Tendo em vista que os diferentes paradigmas de desenvolvimento possuem 

características distintas e requerem diferentes abordagens de desenvolvimento, o 

processo de software padrão da organização deverá ser adaptado (especializado) 

considerando-se as características relacionadas ao paradigma de desenvolvimento 

utilizado (p.ex.: orientação a objetos). Assim, durante a etapa de especialização do 

processo padrão, atividades poderão ser adicionadas ou modificadas, de acordo com o 

contexto para o qual se está realizando a especialização. 

A instanciação para projetos específicos consiste na adaptação de um processo 

especializado para um deterrninado projeto, considerando-se as suas peculiaridades. 

Nesta etapa, são definidos o modelo de ciclo de vida, os métodos e as ferramentas que 

serão utilizadas no projeto, os recursos humanos e suas responsabilidades ao longo do 

processo e os artefatos consumidos e gerados. As atividades do processo especializado 

deverão ser mapeadas para o modelo de ciclo de vida escolhido para o projeto e novas 

atividades poderão ser inseridas ao processo caso pertinente. 

A partir dos níveis de definição dos processos foram definidos dois níveis para 

avaliação dos processos e identificação de ações de melhoria nos mesmos, confome 

pode ser observado na Figura 4.2, que retrata a Estratéga para Avaliação e Melhoria de 

Processos em Níveis, utilizando a linguagem para modelagem de processos defini 

GRUHN (2000), linguagem esta que enfatiza a representação gráfica dos principais 

processos envolvidos em uma solução e suas interfaces, objetivando assim facilitar o 

entendimento dos usuários. 

Cabe notar que o único nível de processo que é de fato executado nos projetos é 

o último nível (processo instanciado). Desta forma, qualquer av iação e análise dos 

a organização deve começar 
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strategia para Avaliação e Melhoria de Processos em Níveis 

A seguir explicamos com detalhes a abordagem proposta. 

Os objetivos e as contribuições deste trabalho estão focados na avaliação dos 

processos instanciados, com a definição de um processo para a avaliação de 

instanciados (Seção 4.3) e uma ferramenta (Capítulo 5) de apoio à reali 

atividades de avaliação. 

E e  z c ~ r c l ~  c ~ n  2 estratkgia proposta, a avaliação do processo instâíicirzdzl parira 

um projeto é realizada de formas diferentes e complementares e em diferentes 

momentos. Ao longo vimento ou da manutenção, o gerente do 



registrar suas observações sobre a adequação do processo ao projeto e sobre a aderência 

da equipe ao processo, enquanto que a equipe de desenvolvedores deve fazer suas 

observações e sugerir possíveis melhorias a partir de sua experiência no uso do processo 

no projeto, enquanto executa as atividades do processo. Além disso, durante a execução 

dos processos, são coletadas medidas que fornecem dados para a sua monitoração e 

controle. Periodicamente, o GQPP deve avaliar a aderência aos processos no projeto. 

Ao final do projeto, é realizada uma avaliação post mortem com o objetivo de se obter 

uma síntese de consenso sobre os pontos fortes e os pontos fiacos do processo 

instanciado. Com estes dados, o grupo de processos elabora o "Relatório de Avaliação 

do Processo Instanciado no projeto X" e o encaminha ao GP. Este, caso considere 

oportuno, elabora ou revê diretrizes para a instanciação de processos, baseadas nas 

lições aprendidas no projeto em questão e que possam ser úteis ao se instanciar 

processos para novos projetos. Esta atividade entretanto, não faz parte do processo 

objeto deste trabalho, sendo uma possível conseqüência do mesmo. 

Este trabalho contribui indiretamente para a avaliação e identificação de 

melhorias para os processos da organização, sendo este o foco de outros trabalhos que 

também estão sendo desenvolvidos no contexto da melhoria de processos no meta- 

ambiente e nos ambientes configurados T m A .  

Neste nível (ambientes configurados), periodicamente o conjunto de relatórios 

de avaliação dos processos instanciados é analisado pelo grupo de processos da 

organização, com o objetivo de identificar pontos fortes e pontos fiacos que se repetem 

nos diversos processos instanciados e, a partir desses, identificar o que precisa ser 

melhorado nos processos especializados ou mesmo no processo padrão da organização. 

As ações de melhoria poderão ser de dois tipos: (i) ações visando uma melhoria 

horizontal, isto é, que visem melhorar um processo da organização através da 

substituição de uma determinada prática por uma prática alternativa ou da substituição 

de um método ou técnica por outro; (ii) ações visando uma melhoria vertical com a 

introdução de novos processos buscando, por exemplo, um novo nível de maturidade 

ML ou do MR mps. 



os da estratégia em níveis são: 

A medição contínua dos processos utilizados nos projetos permite aos 

gerentes uma melhor monitoração e controle dos projetos; 

e A medição contínua dos processos utilizados nos projetos permite ao 

grupo de processos avaliar o uso dos processos na organização quanto à 

sua adequação e aderência dos envolvidos; 

As avaliações de adequação permitem verificar se os processos definidos 

estão atendendo às necessidades de gerentes e desenvolvedores; 

o As avaliações de aderência permitem verificar se as atividades prescritas 

no processo são efetivamente executadas; 

Dados são continuamente fornecidos para apoiar a organização na análise 

e melhoria de seus processos especializados e do processo padrão; 

A existência de diferentes formas de avaliação que são complementares 

permitem se ter beneficias de avaliações objetivas e subjetivas. 

Nesta seção descrevemos o processo para avaliação do processo de sokware 

instanciado para um projeto, objeto deste trabalho. Esta abordagem está baseada no 

processo de melhoria da norma ISOIIEC PDAM 12207 (2002). 

Os objetivos deste processo são medir, avaliar, relatar os resulta os da avaliação 

de processos instanciados da organização para projetos específicos e, se oportuno, 

elaborarlrever as diretrizes para novas instanciações do processo. 

O processo proposto deve atender aos seguintes requisitos básicos: (i) apoiar a 

preparação para a avaliação do processo; (ii) apoiar a avaliação do processo de 

desenvolvimentolmanutenção; (iii) apoiar a análise dos resultados; (iv) apoiar a 

daboração de diretrizes para novas instanciações e, por fim, (v) apoisll a sipí.esentaçi%ü 

dos resultados. Estes requisitos foram definidos tendo como base as atividades 

realizadas ao longo da execução de uma avaliação de processo 



es de descrever as atividades do processo de avaliação, que são executadas a 

cada projeto sendo avaliado, é necessário descrever a 

e. Esta atividade deve ser realizada pelo gnipo 

de processo (GP) sendo um pré-requisito para a execução do processo de avaliação e 

consiste em identificar os processos que devem ter seu desempenho monitorado e 

controlado na organização. A monitoração será realizada através do uso de métricas e, 

desta forma, ao identificar um processo a ser monitorado, o grupo de processo deve 

selecionar, dentre as métricas presentes na base de métricas da organização, quais 

devem ser utilizadas para o processo em questão. 

É importante observar que os processos identificados terão seus desempenhos 

monitorados e controlados em todos os projetos em execução na organização. 

A seguir será descrito como as atividades relacionadas à avaliação de processo 

serão realizadas em um ADSOrg. O processo descrito a seguir foi modelado utilizando a 

linguagem para modelagem de processos organizacionais definida em VILLELA 

(2004). No anexo 1, encontra-se a notação desta linguagem. 

O processo de avaliação é composto por nove atividades: 

I. Planejar a avaliação do processo 
. . 
li. Avaliar processos (realizado pelo gerente do projeto) 

iii. Avaliar processos (realizado pelo CQPP) 

iv. Realizar avaliação post mortem 

v. Calcular medidas para monitoração dos processos 

vi. Analisar resultados preliminares 

vii. Realizar reunião de consenso 

viii. Elaborar o Relatório de Avaliação do Processo Instanciado 

ix. Comunicar resultados da avaliação 

Ao longo da execução do processo de avaliação deve ser possível registrar idéias 

e lições aprendidas a respeito da realização das atividades do processo. Essas 

informações devem ser armazenadas no repositório a organização e vinculadas às 

atividades adequadas, de forma a estar acessível aos usuários nas próximas execuções 

deste processo. 

A Figura 4.3 apresenta a modelagem do processo de avaliação. 





A seguir, cada atividade será detalhada em suas sub-atividades e será 

representada de acordo com a abordagem de modelagem de processos organizacionais 

apresentada em VILLELA (2004), explicitando as ferramentas utilizadas e o 

conhecimento tácito e explícito necessários. O conhecimento tácito representado nas 

figuras é a experiência da organização em avaliação. Ao longo de todas as atividades do 

processo, o conhecimento tácito tem o mesmo significado. O conhecimento explícito 

está armazenado no repositório da organização e pode ser dados de projetos anteriores 

ou conhecimento adquirido pela organização ao realizar as atividades deste processo. 

recursos humanos e reservar qualquer outro recurso que seja necessário às avaliações. 

o: Plano de avaliação do processo 

Responsável: Gerente do projeto junto com o GQPP 

etivo: Esta atividade tem como objetivo permitir que o gerente do projeto 

monitore, através de avaliações informais no decorrer do projeto, a adequação do 

processo ao projeto e a aderência da equipe ao processo definido para o projeto. A 

avaliação é realizada ao final de cada macro-atividade ou fase do processo de 

desenvolvimento/manutenção e, a cada problema encontrado, é solicitado ao gerente 

que registre textualmente o fato ocorrido e estime o impacto que este terá sobre o 

projeto, de forma a ficar registrado o resultado da avaliação. 

checklists, a aderência aos processos no projeto. Esta avaliação é realizada após o final 

de uma macro-atividade ou fase do processo de desenvolvimento/manutenção e, a 

cada não-conformidade encontrada, o GQPP relata o fato ocorrido aos interessados, de 

forma a ficar registrado o resultado da avaliação e elabora um Plano de Ação para 

correção dos problemas identificados. O plano de ação deve ser gerenciado até sua 

C O ~ ~ C ~ G S ~ G .  

&rios: Os checklists de aderência devem contemplar os documentos e 

artefatos produzidos pelo e desenvolvimento, e forma a evidenciar, através 



da sua análise, se as atividades do processo foram, de fato, realizadas. 

o: Checklists de aderência com registros de não-conformidade, Plano de Ação 

- -  

etivo: Esta atividade tem como objetivo realizar uma avaliação de diversos 

3spectos do projeto, incluindo processo, recursos e clientes, objetivando identificar 

?ontos fracos e pontos fortes observados no projeto. A avaliação ocorre após o 

lermino do projeto, com a participação de toda a equipe envolvida no projeto, 

.ncluindo a gerência do projeto, lideres de projeto e desenvolvedores, sob a 

:oordenação do GQPP. 

tirios: A avaliação é realizada através de um questionário que deve ser 

)reenchido separadamente pelos participantes. Levando-se em consideração o fato de 

p e  os participantes de um projeto têm diferentes graus de conhecimento e 

:xperiência, e que nem todos os participantes tiveram o mesmo grau de participação 

io projeto, a primeira seção do questionário deve caracterizar e qualificar o 

~articipante, de forma a dar pesos diferentes aos avaliadores. Para elaboração deste 

pxstionário foi realizada uma pesquisa descrita no capítulo 5. 

ores - Esta atividade consiste em identificar quem deve 

participar da avaliação e distribuir o questionário para estes. Idealmente, o 

questionário deve ser distribuído a todos os envolvidos no projeto. 

o: Participantes da avaliação post mortem identificados 

es - Nessa atividade o GQPP deve monitorar a taxa de 

retorno dos questionários distribuídos. Caso a taxa de retomo esteja abaixo do 

esperado, o grupo de processo pode identificar os membros da equipe de 

projeto que ainda não retomaram o questionário e solicitar novamente a 

participação na avaliação. 

es - No momento que a equipe do projeto retomar os 

cpesiimálios preenchidos, 6 íiccesshrio corisolidar todas as avdiaç0es para 

ue se chegue a um resultado final. O resultado da avaliaçãopost rnortern será 

isado e, posteriormente, discutido numa reunião presencial. 



A Figura 4.4 apresenta a modelagem da atividade Realizar a avaliação post 

mortem, detalhando suas sub-atividades. 

O 

Identificar Monitorar Consolidar 
do projeto avaliadores avaliações avaliações 

I 

Figura 4.4 - Detalhamento da atividade Realizar a avaliação post mortem 

Atividade 5: Ga 

Bvo: Esta atividade tem como objetivo consolidar as medidas de monitoração do 

desempenho dos processos que estão armazenadas no Repositório de Medições do 

projeto. 

ários: Conforme planejado pelo grupo de processo, alguns processos estarão 

sendo medidos, de forma a permitir a monitoração do desempenho do processo no 

projeto. Neste momento, é necessário consolidar estas medidas possibilitando a 

análise das métricas na próxima atividade deste processo. 

pelos gerentes, equipe de desenvolvimento e grupo de processo em suas atividades de 

avaliação ao longo do projeto, juntamente com outros fatos ocorridos e identificar as 

possíveis causas para os problemas relatados. 

&rios: Em um projeto de software, é possível investigar diversas fontes de 

informações que podem auxiliar o gmpo de processo na busca de possíveis causas 

para os problemas de processo relatado, como por exemplo: características 



riscos do projeto, observações realizadas pela equipe referentes ao processo, etc. Para 

apoiar a realização desta atividade foi realizada uma segunda pesquisa descrita na 

capítulo 6. 

atividade, as observações registradas pelo gerentellíder no decorrer do projeto, 

relacionadas à falta de adequação do processo ao projeto e a não-aderência da 

equipe ao processo definido, são analisadas. O grupo de processo deve 

identificar e entender os fatos que tiveram um maior impacto sobre o projeto. 

- Nesta atividade, as 

não-conformidades encontradas nas avaliações de aderência utilizando os 

checlclists são analisadas. O GQPP deve identificar as não-conformidades mais 

críticas assim como os processos que foram mais afetados. 

irocessos - Nesta atividade, as 

métricas para monitoração de processos são analisadas, verificando se seu 

valor difere do esperado, de acordo com a linha básica definida para cada 

métrica. 

atividade, as respostas consolidadas da avaliação post mortem são analisadas, 

avaliando-se a percepção da equipe do projeto em relação ao processo 

utilizado. 

os - Nesta atividade, 

o GQPP busca identificar as possíveis causas para os problemas identificados 

nas atividades de análise anteriores. 

sta de possíveis causas 

oria - Nesta atividade o GQPP lista as 

processos identificadas a partir do 



A Figura 4.5 apresenta a modelagem da atividade Analisar resultados 

preliminares, detalhando suas sub-atividades, conhecimento tácito e explícito 

necessários. 

f 

processo reatizadas 
pelo GQPP 0- 

Identificar possivei 
causas para os 

Figura 4.5: Detalhamento da atividade Analisar resultados preliminares 

etivo: Esta atividade tem como objetivo a realização de uma reunião entre o 

GQPP e a equipe do projeto para discutir os resu tados preliminares da análise 

realizada. Nesta reunião, os pontos polêmicos ou que precisem ser esclarecidos devem 

ser tratados de forma a se chegar a um consenso da situação dos processos no projeto. 

os processos no projeto. O relatório deve conter o escopo, cliente, e 

características o projeto necessárias a identificar o seu contexto. Alem 



análise dos resultados da medição; (iii) o resultado da avaliação da aderhcia ao! 

processos no projeto; (iv) o resultado da avaliação da adequação dos processos ac 

I projeto; (v) as conclusões consensuais obtidas na reunião de avaliação post morten 

sobre o processo; (vi) possíveis causas dos problemas encontrados; (vii: 

oportunidades de melhoria e (viii) qualquer outras observações. 

processo. Além disso, o resultado da avaliação deve ser registrado no repositório da 

I organização para apoiar futuras revisões e melhorias nos processos da organização. 

Este capítulo apresentou a estratégia para avaliação e melhoria de processos em 

níveis, detalhando o processo de avaliação de processos, a ser utilizado para avaliação 

dos processos instanciados. 

Nos próximos capítulos descrevemos as duas pesquisas utilizadas e a ferramenta 

de apoio à execução do processo. 



Este capitulo apresenta o estudo que caracteriza, na visão dos 
especialistas, um Processo de Desenvolvimento de Sofmare de 
qualidade e identifica as principais conseqiiências da utilização de um 
processo com tais características. 

Este capítulo apresenta o resultado de uma pesquisa, caracterizando concepções que 

a indústria e a academia, no contexto brasileiro, têm em relação a processos de 

desenvolvimento de software. Com o seu resultado, tornou-se possível compreender as 

possíveis motivações que estão por trás de um projeto de implantação e melhoria de 

processos de sofiware, bem como as características de qualidade de um processo e os 

aspectos que podem influenciar positiva ou negativamente na utilização deste processo 

(ANDRADE et al., 2004). 

Analisando seu resultado, observou-se que, para implantar e utilizar um processo de 

sofiware é necessário considerar vários fatores, conhecer o peso de cada um deles e o 

tipo de relações existentes entre eles. Com isto, pode-se obter um direcionamento 

melhor que ajude a ter mais sucesso na sua utilização, auxiliar a administração dos 

principais riscos envolvidos na utilização do processo, bem como conhecer os possíveis 

resultados de uma melhoria. Além disto, pode ajudar a priorizar as melhorias a serem 

implantadas, baseando-se nos pesos de cada fator. 

Os resultados desta pesquisa foram utilizados para elaborar o questionário de 

avaliação post mortem (anexo 4). 

Este capítulo está organizado da seguinte fòrma: a seção 5.2 mostra a metodologia 

utilizada na pesquisa e a seção 5.3 apresenta os resultados o 



re Conseqüências e Características de um PDS de Ouali 

O objetivo desta pesquisa foi identificar as conseqüências do uso de um bom 

processo de desenvolvimento; as características que devem estar presentes em um bom 

processo de desenvolvimento; e os aspectos que podem influenciar positiva ou 

negativamente a utilização do processo. 

Como instrumentação para a pesquisa, foi elaborado um questionário que abordou 

questões a respeito das características e conseqüências de um bom processo de 

desenvolvimento de software e aspectos que influenciam positiva e negativamente este 

processo. Tais questões foram implementadas, baseadas na literatura de Engenharia de 

Software, e não tinha a pretensão de ser uma lista completa, podendo o participante da 

pesquisa inserir novos itens ao questionário. O questionário foi dividido em cinco 

partes, sendo que a primeira parte teve como objetivo caracterizar e qualificar o 

participante em relação à atividade que desempenha, sua formação, sua experiência 

profissional em projetos de software e seu conhecimento e experiência em Processo de 

Software. O restante do questionário é formado de questões fechadas com opções 

múltiplas e exclusivas abrangendo, respectivamente, as conseqüências de um bom 

processo de desenvolvimento, as características de um bom processo de 

desenvolvimento e os aspectos que podem influenciar positiva e negativamente a 

utilização do processo de desenvolvimento de sokware. O questionário distribuído pode 

ser visto no anexo 2. 

Os questionários foram entregues aos participantes sem que o preenchimento 

sofresse nenhum tipo de acompanhamento nem controle de tempo para serem 

preenchidos. Para tanto, foram utilizados questionários em meio fisico, que foram 

entregues pessoalmente e em meio eletrônico, distribuídos através de e-mail. O 

preenchimento foi voluntário e realizado no tempo e no ambiente escolhidos pelo 

Os indivíduos foram selecionados por conveniência e disponibilidade. No esforço de 

abranger uma parcela representativa do universo de especialistas em Qualidade e 

Engenharia de Software no rasil, o questionário foi distribuído a iversos participantes 

do 11 Simpósio Brasiíeiro de Qualidade de Sofiware (11 SBQS); aos participantes do 

Encontro da Qualidade e Produtivida e em Sof ware - EQPS, ambos em Fortaleza, CE; 

a alunos de pós-graduação e RJ e a diversas outras 



Pesauisa sobre ConseaiiGncias e Características de um PDS 

com conhecimento reconhecido na área de Qualidade e Engenharia de Soha re .  Assim 

sendo, procurou-se obter a colaboração de indivíduos da indústria e da academia, de 

diversas regiões do país e com experiências diversas com o objetivo de diminuir um 

possível viés na amostra, decorrente de pontos de vista particulares de cada um desses 

segmentos. 

A ~ k o d o l o ~ i a  e critérios adotados para a consolidação desta pesquisa basearam-se 

em FARIAS (2002) e NOGUEIRA e ROCHA (2003) e será vista a seguir. 

A primeira parte do questionário teve como objetivo caracterizar e qualificar o 

participante da pesquisa. De acordo com esta caracterização, foi atribuído iam peso às 

suas respostas, uma vez que a amostra utilizada era composta de pessoas de diferentes 

seguimentos - indústria, academia, estudantes - com diferentes graus de conhecimento 

e experiência. A reunião de todas estas informações permite caracterizar o perfil da 

amostra inicial. As tabelas de 5.1 a 5.6 mostram, para a amostra inicial, 

respectivamente: Área de Atuação, Atuação em Indústria, Atuação em Universidade, 

Formação Acadêmica, Conhecimento em Processo de Software e Experiência em 

Processo de Software. Na Tabela 5.4 foi considerado o nível de formação mais alto, 

uma vez que o questionário permitia mais de uma escolha. 

Tabela 5.1 - Participantes por h e a  de Atuação 



Tabela 5.2 - Participação por Atuação na Indústria Tabela 5.3 - Participação por Atuação 
na Universidade 

Tabela 5.4 - Participantes por Formação Acadêmica 

Tabela 5.5 - Participantes por 
Conhecimento em PS 

Tabela 5.6 - Participantes por 
experiência em PS 

No que se refere ao tempo de atuação na 

-- 

I Experiência I n I 
I Excelente I 

área, o tempo médio foi de 9 anos e a 

mediana do número de projetos em que participou foi de 7 projetos. 

Apesar da distribuição dos questionários ter sido feita em eventos que, por natureza, 

apresentavam um elevado número de especialistas, não se pode generalizar e acreditar 

que a amostra, na sua totalidade, seja realmente representativa no contexto da pesquisa. 

Pelo fato dos questionários terem sido distribuídos publicamente em tais eventos, 

estudantes de graduação e outros profissionais considerados como não-especialistas 

participaram da pesquisa. Neste sentido, a heterogeneidade da amostra no que tange aos 

critérios citados acima fica evidenciada nos dados apresentados. 



Com o objetivo de diferenciar as respostas dos participantes de acordo com a sua 

caracterização, a cada indivíduo foi atribuída uma pontuação individual, calculada em 

função dos diversos fatores que o caracteriza. A fórmula utilizada para atribuir esta 

pontuação é: 

P(i) = Max{Max[I(i)] ; Max[U(i)] ) -I- Fi(i) -i- F2(i) + T(i)  + N(i) -t C(i) + E(i) , onde: 

P(i) é a pontuação total atribuída ao participante i; 

I(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função de sua atuação na indústria 

de desenvolvimento de sokware segundo a Tabela 5.7; 

U(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função de seu nível de atuação na 

universidade segundo a Tabela 5.8; 

Fl(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função de seu nível de formação 

acadêmico segundo a Tabela 5.9; 

F2(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função da área de formação 

acadêmica segundo a Tabela 5.10; 

T(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função de seu tempo de atuação na 

área segunda a Tabela 5.1 1 ; 

N(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função do número de projetos nos 

quais participou segundo a Tabela 5.12; 

C(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função de seu conhecimento em 

Processo de Sokware segundo a Tabela 5.13; 

E(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função da sua experiência em 

Processo de Sokware segunda a Tabela 5.14. 

Tabela 5.7 - Pontuação por 
atuação na indústria 

I Empresário 1 2 1  

Tabela 5.8 - Pontuação por 
atuação na universidade 

I Gerente de Informática 1 2 1 I Pesquisador 1 3 1  

I Gerente da Qualidade 1 4 1 I consultor 1 3 1  

/ Gerente de Proieto / 3 / / Aiuno de Doutorado 1 2 1  

Tabela 5.9 - Pontuação 
por nível de formação 

I ~onsultor 1 3 1  I Aluno de Mestrado 1 1 1  

I Aluno de Graduaqão 1 0  1 



Tabela 5.10 - Pontuação por área 
de formação 

Tabela 5.1 1 - Pontuação por 
tempo de atuação 

I ~ t é  5 anos 1 0 - 1  

Tabela 5.1 2 - Pontuação 
por número de projetos 

Tabela 5.1 3 - Pontuação Conhecimento em Tabela 5.14 - Pontuação Experiência em 
Processo de Sohare  Processo de Sohare 

I Conhecimento em Processo de Software I C(i) 1 I Experiência em Processo de Software 1 E(i) I 

I Nenhum 1 0 1  

Para que os dados qualitativos fornecidos pelos participantes pudessem ser tratados 

de forma quantitativa, optou-se pela adoção de tabelas de classes. Para os dados já 

quantitativos por natureza, a opção de manter as tabelas de classes decorreu do fato de 

tais itens não serem precisos como, por exemplo: o número de projetos que já 

participou. A adoção do agrupamento por tabelas de classes permitiu contornar ambos 

os problemas. 

Depois de calculados os pesos dos participantes da amostra inicial, a Distribuição de 

Freqüência pôde ser determinada, conforme mostrado no gráfico da Figura 5.1. 

Dividindo a amostra em quartis, obtêm-se os limites mostrados na Tabela 5.15. 

Pontuação dos Especialistas (Distribuição 
de Frequências) Tabela 5.1 5 - Quartis 

Intervalos de Pontuação (Pesos) 

I Quartis I ~ontuação I 
I Valor mínimo I 5 0  I 



Devido ao método de coleta de questionários utilizado, vários dos participantes da 

amostra inicial não se caracterizam como "especialistas". Os critérios de pontuagão 

adotados permitiram que estes participantes fossem identificados e isolados, sendo 

representados pelos participantes que compõem o 1" Quartil da amostra, que foram 

desconsiderados da amostra no momento da análise de forma a se ter uma melhor 

representatividade desta. 

Uma vez excluídos os participantes que compõem o 1" Quartil @(i) 2 10,0), chega- 

se a um novo perfil para a amostra utilizada na análise (tabelas 5.16 a 5.21). Com o 

corte, o número de participantes caiu de 91 para 83, porém, a representatividade da 

amostra foi aumentada. No que se refere à experiência profissional, o tempo médio de 

atuação na área aumentou para 9,6 anos e a mediana do número de projetos que o 

profissional participou aumentou para 8 projetos. 

Tabela 5.1 6 - Participantes por Área de Atuação 

I Total de Participantes 1 83 1 
I Participantes com atuação na indústria 1 54 1 
I Participantes com atuação na universidade 1 a 1 
I Participantes com atuação exclusiva na industria 1 23 1 
I Participantes com atuação exclusiva na universidade 1 29 1 
I Participantes com atuação concomitante em ambas 1 3 1 1 

Tabela 5.1 8 - Participação por 
Atuação em Universidade 

Tabela 5.1 7 - Participação por 
Atuação em Empresas 

I Atuação I I, 1 ktuação I n l  
I Professor I 23 I 
Pesquisador 114 1 I Gerente de Infomática 1 2 1 
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Tabela 5.19 - Participantes por Formação Acadêmica 

Tabela 5.20 - Participantes por 
Conhecimento em PS 

Tabela 5.21 - Participantes por 
experiência em PS 

1 Conhecimento I n l  

I Excelente 1 9  1 
I Alto 1 32 1 

Experiência I n 

As pontuações calculadas para os participantes da amostra ajustada apresentam, 

agora, a Distribuição de Freqüência apresentada no gráfico da Figura 5.2. 

Pontuação dos Especialistas (Distribuição de 
Frequências) Tabela 5.22 - Quartis 

Intervalos de Pontuação (Pesos) 

Figura 5.2 -Distribuição de Freqüência de Pontuações 

Novamente, o agrupamento dos especialistas em classes, adotando-se uma 

pontuação única para todos aqueles que pertencem à mesma classe iòi realizado. 

Os Quartis para a amostra ajustada são mostrados na Tabela 5.22. Na Tabela 5.23 

são apresentadas as classes definidas e seus respectivos valores limites, fie 

(Qtd.), valor médio e desvio padrão. 
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Tabela 5.23 - Classes de especialistas Tabela 5.24 - Peso por classe 

I Classe I Cilculo do Peso I Peso I 

Considerando-se a Média e o Desvio Padrão de cada classe, pode-se observar que 

cada uma apresenta um grau razoável de homogeneidade, o que permite considerar 

como "não significativa" as diferenças de pesos existentes entre cada um dos 

componentes. 

Para o cálculo dos pesos a serem atribuídos a cada uma das classes, utilizou-se a 

primeira classe como referência, atribuindo-se a ela um peso igual a 1,O. Para as demais 

classes, seu peso foi calculado em relação ao peso da primeira classe, de acordo com a 

formula: 

P(j) é o peso atribuído à classe j; 

X(j) é o peso Médio da classe j; 

X(A) é o peso Médio da classe A. 

Assim, obtêm-se os pesos de cada classe conforme a Tabela 5.24. 

Na consolidação dos resultados, cada voto foi computado de acordo com a classe a 

que pertence. Para efeito de apresentação dos dados, uma normalização foi aplicada ao 

total dos votos de cada questão. As Tabelas 5.25 a 5.28 apresentam o resultado da 

consolidação. 
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Na Tabela 5.25, é apresentada a consolidação da pesquisa para as conseqüências de 

um bom processo de desenvolvimento. As colunas 0, 

que o item sendo avaliado nunca está relacionado, às 

muito relacionado. 

1 e 2 indicam, respectivamente, 

vezes está relacionado ou está 

Tabela 5.25 - Consolidação dos resultados: Conseqüências de um bom processo de 
desenvolvimento 



Pesquisa sobre Conseqüências e Características de um PDS de Qualidade 

A Tabela 5.26 apresenta a consolida@o da pesquisa para as características de um 

bom processo de desenvolvimento. As colunas 0, 1 e 2 indicam, respectivamente, que o 

item sendo avaliado não tem importância, tem alguma importância e é muito 

importante. 

Tabela 5.26 - Consolidação dos resultados: Características de um bom processo de 
desenvolvimento 

Item O 1 2  
Processo bem definido 0,OO 0,04 0,96 
Res~onsabilidades definidas 0.00 0.07 0.93 



As Tabelas 5.27 e 5.28 apresentam a consolidação da pesquisa para os aspectos que 

podem influenciar positiva e negativamente a utilização do processo de 

desenvolvimento. As colunas 0, 1 e 2 indicam, respectivamente, que o item sendo 

avaliado não tem influência, tem alguma influência e tem muita influência. 

Tabela 5.27 - Consolidação dos resultados: Aspectos que podem influenciar positivamente a 
utilização do processo de desenvolvimento 

Item 

Ambiente fisico de trabalho adequado 0,Ol 0,47 0,52 
Estabilidade da equipe 0,05 0,44 0,51 
Existência de um Grupo de Processo de Engenharia de Software na 



Tabela 28 - Consolidação dos resultados: Aspectos que podem influenciar negativamente a 
utilização do processo de desenvolvimento 

Os resultados apresentados acima classificam os itens avaliados quanto ao grau de 

concordância que eles obtiveram junto aos especialistas. Para que um item fosse 

considerado relevante para a pesquisa, foi adotado como ponto de inclusão aqueles que 

tiveram um grau de concordância entre os participantes acima de 0,60 indicando que o 

item é muito influente. 

Os resultados apresentados na seção anterior foram muito interessantes, por tornar 

claras as concepgões que a indústria e academia têm em relação a processos de 

desenvolvimento de sokware. Como vermos a seguir, algumas estão de acordo com o 

e foi evidenciado em estudos encontrados na literatura. Em outras, 

contradições. 



No primeiro subgnipo de itens: "Conseqüências de um bom processo de 

desenvolvimento", pôde-se identificar o que a comunidade acredita serem os principais 

resultados que um bom processo de desenvolvimento é capaz de atingir. O resultado 

mostra que se acredita que a maior conseqiiência é a "Qualidade atingida no produto 

final", estando de acordo com a evidência da forte relação entre a qualidade do produto 

final e a qualidade do processo utilizado. Segundo FLORAC e CARLETON (2000), 

para melhorar a qualidade deve-se focar nos processos que geram os produtos e 

serviços. 

A próxima consequência mais bem avaliada foi a "Qualidade do processo 

gerenciada (desvios e não conformidades documentados e tratados)". Esta avaliação 

mostra a compreensão de que quanto melhor um processo, melhor a sua gerência de 

qualidade. Em terceiro lugar apresentou-se a consequência: "Controle gerencial do 

projeto". Isto denota a concepção de que um bom processo de desenvolvimento de 

software auxilia sobremaneira na gerência dos vários fatores envolvidos em um projeto 

de s o h a r e .  

PFLEEGER (2000) apóia as avaliações anteriores ao definir que quanto maior a 

maturidade do processo, maior a sua visibilidade, fornecendo um conjunto mais rico de 

informações e um melhor entendimento do mesmo. 

De acordo com os participantes da pesquisa, o menor resultado obtido com a 

implantação de um bom processo de desenvolvimento de sokware é a "Melhoria da 

imagem corporativa da organização". E a segunda consequência foi a "Satisfação do 

usuárioyy. 

Estes dois resultados demonstram uma não compreensão da interdependência dos 

vários efeitos que um bom processo de desenvolvimento de so8ware pode gerar, pois os 

mesmos participantes elegeram a "Qualidade atingida no produto final" como sendo a 

maior consequência de um bom processo. Porém se uma organização melhora o seu 

produto final, melhorará também a satisfação dos seus usuários, melhorando a imagem 

corporativa da organização no mercado. 

"Time-to-market", ou seja, a rapidez em colocar um novo produto ou versões no 

mercado foi a terceira consequência menos considerada. A avaliação deste item está em 

esacordo com alguns tr a literatura que mostram a imyortância de um 



processo para o aumento da produtividade e diminuição do retrabalho, que estão 

intimamente relaciona os à velocidade de entrega de produtos ao mercado. 

Algo que pode ter acontecido é o item ter sido mal compreendido pelos participantes 

da pesquisa. Além disto, podem ter raciocinado que uma empresa, apesar de não ter um 

bom processo, pode conseguir colocar seus produtos em tempo hábil no mercado, 

mesmo em detrimento da qualidade do produto. 

Outro subgrupo apresenta o que a comunidade considera serem características de 

um bom processo de desenvolvimento, ou seja, os critérios e seus valores que podem 

classificá-lo como um bom processo. A principal característica considerada foi 

"Processo bem definido", evidenciando que os participantes da pesquisa acreditam que 

para um processo de desenvolvimento ser bom de se utilizar, deve ser definido 

criteriosamente. Segundo GRUHN (2000), uma boa modelagem de um processo de 

sokware é hndamental para facilitar a sua implantação e utilizagão. 

A segunda característica melhor avaliada foi "Responsabilidades definidas". Há um 

entendimento da importância das responsabilidades estarem claramente definidas. 

EMAM (2001) destacou que um dos elementos mais importantes para a infra-estrutura 

de um processo é ter as responsabilidades bem definidas, confirmando a avaliação 

realizada. 

A característica "Métodos e técnicas adequadas ao projeto" foi a terceira melhor 

avaliada. Esta característica diz respeito à existência de diferenças entre projetos e da 

necessidade de tratá-los de forma diferente. OLIVEIRA (1999) define como um dos 

passos para a definição de um processo de software, identificar os métodos e 

ferramentas utilizadas na organização para o tipo de software a ser desenvolvido. 

As próximas duas características melhor avalia as foram: "Modelo de ciclo de vida 

adequado ao projeto" e "Entradaísaída de atividades definidas". Estas dizem respeito à 

importância da escolha de um modelo de ciclo de vida adequado ao projeto, que é uma 

as decisões mais difíceis de serem tomadas, e à relevância do processo de 

desenvolvimento definir claramente os artefatos de entrada e saída para ca 

As ~ a ~ c t e í s t i c a s  com zvzliaçS;CI =ais baixa, em O ecrescente, foram: 

e com TSO 9000", "Conformidade com CMM" e "Possuir representação 

gráfica (visual) do processo". Este resultado mostra que a comuni ade não considera ser 
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com as normas ISO 9000 e CMM, normas estas desenvolvidas por organizações de 

renome e cuja certificação ou atestado está sendo buscado, cada vez mais, pelas 

empresas em âmbito internacional. 

Para HEFNER e TAUSER (2001) é estrategicamente importante definir claramente 

os objetivos da organização, não tendo como principal objetivo apenas conseguir mais 

um nível de maturidade. MESSNARZ (1999) destacou que as orientações dadas pelas 

metodologias para avaliações, tipo CMM, nem sempre estão de acordo com os objetivos 

da empresa. 

considerou-se, também, que ter uma representação gráfica de um processo não 

significa necessariamente que este é bom. 

O terceiro subgrupo a ser analisado contém os aspectos que podem influenciar 

positivamente a utilização de um processo de desenvolvimento. Com isto buscou-se 

conhecer os aspectos que estão muito relacionados ao sucesso da utilização de um 

processo. 

O aspecto considerado como mais importante foi o "Apoio da direção da empresa". 

Acredita-se, portanto, que o envolvimento da alta direção é extremamente relevante 

para a utilização do processo de sokware em uma organização, o que confirma a 

literatura. 

O segundo aspecto identificado como de muita relevância foi "O processo estar 

baseado em expectativas realistas". Constatou-se que a comunidade acredita que um 

processo deve ser definido especificamente para uma organização, baseando-se em 

expectativas que estejam dentro do real e do possível. FLORAC e CARLETON (2000) 

compactuaram deste argumento ao dizerem que quando da definição, implementação e 

manutenção de um processo de sokware, deve-se garantir que a empresa tem h 

para executar e manter os processos. 

Os aspectos: "Alto comprometimento da gerência com o projeto", "Papéis 

claramente definidos" e "Sensibilização na empresa da importância do uso 

processoii, ficaram empatados como terceiro aspecto mais importante. Evidencia-se a 

importância que é dada ao comprometimento do gerente de um projeto com o processo 

esenvolvimento de sokware, bem como a compreensão, por parte da equipe do 



Pesquisa sobre Conseqüências e Características de um PDS de Qualidade 

projeto, da relevância para um projeto de sofhare em seguir um processo de 

desenvolvimento. O outro aspecto mostrou ser considerado importante para a utilização 

do processo: ter cada um dos participantes conhecimento claro de seus papéis. 

I 0  e KINNULA (2000) destacaram a relevância de sensibilizar a empresa a 

respeito da importância de se utilizar processos de sofiware, ao apresentarem um estudo 

de caso ocomdo na empresa Nokia Mobile Phones Ltd. onde o último elemento do 

framework de implantação do processo de desenvolvimento foi a atividade de promoção 

do processo, que foi fundamental para o sucesso do projeto de implantação. 

Os três aspectos considerados como os que têm menos influência positiva na 

utilização do processo foram: "Iniciar a implantagão do processo pelas atividades mais 

fáceis", "Seguir rigorosamente uma abordagem de processo (ISO, CMM, etc.)" e "Ter 

claro que se quer atingir um nível mais alto de maturidade ou certificação ISO". A 

comunidade considerou como não sendo relevante iniciar pelas atividades mais fáceis e 

nem seguir rigorosamente uma abordagem de avaliação de processo. Além disto, não se 

viu muita relação entre a facilidade de utilizar um processo de desenvolvimento com a 

clareza em atingir um nível mais alto de maturidade ou certificação ISO. CATTANEO 

et a€. (2001) confirmaram a pequena influência do item "Seguir rigorosamente uma 

abordagem de processo (ISO, CMM, etc.)" na utilização de um processo, ao 

descreverem a experiência de uma empresa em que não foi suficiente usar apenas o 

CMM, sendo importante analisar, detalhadamente, os problemas organizacionais e 

estratégicos da empresa. 

O último subgrupo diz respeito aos aspectos que podem afetar negativamente a 

utilização do processo de desenvolvimento, ou seja, aqueles fatores que devem ser bem 

gerenciados para que a equipe utilize bem e de forma adequada o processo implantado. 

O aspecto considerado mais crítico foi o "Falta de comprometimento da 

mostrando que os participantes da pesquisa consi eram que o fato da gerência não estar 

comprometida com o processo como sendo o maior risco para o sucesso da sua 

utiiização. 

O segundo aspecto considerado crítico foi "F ta de comprometimento da equipe". 

o mostra a importância do comprometimento com o processo, 
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fazem parte do projeto. HEFNER e TAUSER (2001) confirmaram a relevância do 

comprometimento da equipe ao destacarem o cuidado que a gerência deve ter na fase de 

execução do processo, para não dificultar o envolvimento dos participantes e para não 

negligenciar a necessidade de treinamentos. 

Os aspectos "Falta de apoio da direção da organização" e "Falta de coordenação e 

liderança nas atividades de implantação" também foram tidos como influenciando 

bastante negativamente a utilização do processo. Estes dizem respeito à importância da 

direção da organização apoiar a utilização de processos e de a atividade de implantação 

do processo em um projeto, ser bem coordenada e liderada. 

Os três aspectos considerados como de menor risco para o sucesso na utilização de 

um processo de sofiware foram: "Não ter claro que se quer atingir um nível mais alto de 

maturidade ou certificação", "Falta de apoio automatizado" e "Pouca experiência da 

equipe". Estes resultados significam que os participantes consideram que, não ter claro 

que se quer atingir um nível maior de maturidade ou certificação ISO e contar com uma 

equipe pouco experiente tem pouco efeito negativo na utilização do processo. Além 

disto, a falta de apoio automatizado ao processo também não é um fator de muita 

influencia negativa para a sua utilização. 

A visão de EMAM (2001) em relação ao item "Pouca experiência da equipe" é 

contrária ao resultado da pesquisa, já que o autor ressalta a necessidade de se dispor de 

pessoal competente para a infra-estrutura de um processo. FLORAC e CARLETON 

(2000) também têm a mesma opinião ao definirem como sendo, pessoal mal treinado, 

uma das causas que podem interferir na variação de um processo. 

Este capítulo apresentou o resultado de uma pesquisa que identificou 

características de um processo de desenvolvimento de software de qualidade. Também 

apresentou os as ectos que podem influenciar na utilização do processo, tanto positiva, 

quanto negativamente. 

O próximo capítulo apresenta uma segunda pesquisa que pretende identificar 

com os fatores identificados neste capítulo podem in uenciar na adequação e na 

aderência de um processo. 



Este capítulo apresenta o estudo que identzjka, na visão dos 
especialistas, quais os aspectos de um projeto de software que mais 
influenciam na adequação e na aderência de Processos de Sofbvare. 

Este capítulo apresenta o resultado de uma pesquisa, caracterizando concepções que 

a indústria e a academia, no contexto brasileiro, têm em relação a processos de 

desenvolvimento de sokware. Com o seu resultado, tornou-se possível compreender a 

influência que determinados fatos que ocorrem em projetos exercem na adequação do 

processo ao projeto e na aderência da equipe de projeto ao processo definido para o 

projeto. 

Analisando seu resultado, observou-se que, no contexto da melhoria de processos, 

ao se tentar solucionar problemas de adequação e aderência, 6 possível priorizar as 

investigações em determinados fatores, uma vez que, existe um conjunto de fatores mais 

influentes que outros. Com isto, pode-se obter um direcionamento melhor que ajude a 

ter mais sucesso na sua utilização, auxiliar a administração dos principais riscos 

envolvidos na utilização do processo, bem como conhecer os possíveis resultados de 

uma melhoria. Além disto, pode ajudar a priorizar as melhorias a serem implantadas, 

baseando-se nos pesos de cada fator. 

Os resultados desta pesquisa foram utilizados para caracterizar: (i) um conjunto de 

fatos que podem afetar a adequação do processo ao projeto e (ii) um conjunto de fatos 

que podem afetar a adersncia da equipe do projeto ao processo definido para o projeto. 

Este capítulo está organizado da seguinte forma: a seção 6.2 mostra a metodologia 

utilizada na pesquisa e a seção 6.3 apresenta os resultados obti 

sta pesquisa seguiu a mesma metodologia empregada na pesquisa anterior. 
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O objetivo desta pesquisa foi identificar os aspectos de um projeto de software 

podem influenciar na adequação do processo ao projeto e na aderência da equipe ao 

processo definido para o projeto. 

Como instrumentação para a pesquisa, foi elaborado um questionário contendo as 

questões que permitissem identificar aspectos de um projeto que podem influenciar na 

adequação e aderência de um processo de sofbvare. Tais questões foram 

implementadas, baseadas nas questões irnplementadas na avaliação Post mortem (anexo 

41, que por sua vez foram implementadas e aprimoradas a partir dos resultados da 

pesquisa apresentada no capítulo 5. O questionário foi dividido em três partes, sendo 

que a primeira parte teve como objetivo caracterizar e qualificar o participante em 

relação à atividade que desempenha, sua formação, sua experiência teórica e 

profissional. O restante do questionário é formado de questões fechadas com opções 

múltiplas e exclusivas abrangendo, respectivamente, os aspectos que podem influenciar 

na adequação e na aderência dos processos de sokware. O questionário distribuído pode 

ser visto no anexo 3. 

Os questionários foram entregues aos participantes sem que o preenchimento 

sofresse nenhum tipo de acompanhamento nem controle de tempo para serem 

preenchidos. Para tanto, foram utilizados questionários em meio eletrônico, distribuídos 

através de e-mail. O preenchimento foi voluntário e realizado no tempo e no ambiente 

escolhidos pelo participante. 

Os indivíduos foram selecionados por conveniência e disponibilidade. No esforço de 

abranger uma parcela representativa do universo de especialistas em Qualidade e 

Engenharia de Sofhvare no Brasil, o questionário foi distribuído a alunos de pós- 

graduação e professores da COPPELJFRJ e a diversas pessoas com conhecimento 

reconhecido na área de Qualidade e Engenharia de Software. Assim sendo, procurou-se 

obter a colaboração de indivíduos da indústria e da academia, de diversas regiões do 

país e com experiências diversas com o objetivo de diminuir um possível viés na 

amostra, decorrente de pontos de vista particulares de cada um desses segmentos. 

A MetodologBa e critérios os para a consolidação desta pesquisa basearam-se 

ARIAS (2002) e NOGU ROCHA (2003) e será vista a seguir. 
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A primeira parte do questionário teve como objetivo caracterizar e qualificar o 

participante da pesquisa. De acordo com esta caracterização, foi atribuído um peso às 

suas respostas, uma vez que a amostra utilizada era composta de pessoas de diferentes 

seguimentos - indústria, academia, estudantes - com diferentes graus de conhecimento 

e experiência. A reunião de todas estas informações permite caracterizar o perfil da 

amostra inicial. As tabelas de 6.1 a 6.9 mostram, para a amostra inicial, 

respectivamente: Área de Atuagão, Atuação em Indústria, Atuação em Universidade, 

Formação Acadêmica, Conhecimento e Experiência em Processo de Sofhvare. Na 

ela 6.4 foi considerado o nível de formação mais alto, uma vez que o questionário 

permitia mais de uma escolha. 

Tabela 6.1 - Participantes por Área de Atuação 

I Total de Participantes I 50 I 
I Participantes com atuação na indústria 1 38 1 
I Participantes com atuação na universidade 1 22 1 
I Participantes com atuação exclusiva na indústria 1 27 1 
1 Participantes com atuação exclusiva na universidade I 1 1 1 
I Participantes com atuação concornitante em ambas ( 11 ( 

Tabela 6.2 - Participação por Atuação em 
Indústria 

Tabela 6.3 - Participação por Atuação 
em Universidade 

Atuação 
Membro do GQPP , SEPG ou equivalente 

Analista de Sistema 

Consultor de implementação de processos 

Gerente de Projeto 

Responsável pela área de Processos 

Gerente de Informática 

tde 
13 

13 

10 

7 

I Gerente de Desenvolvimento 1 1 1  
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Tabela 6.4 - Participantes por Formação Acadêmica 

(Doutorado I 
( Mestrado I 

Tabela 6.5 - Participantes por no de 
projetos de desenvolvimento/manutenção 
que já participou. 

Tabela 6.6 - Participantes por no de 
projetos que participou usando um 
Processo de Soflware definido 

Tabela 6.7 - Participantes por no de empresas onde participou 
de projetos como consultor de implantação de processos 

Tabela 6.8 - Participantes com curso 
introdutório do CMMI 

Tabela 6.9 - Participantes aprovados para 
consultor do modelo de rekrQncia MPS 

Apesar da distribuição dos questionários ter sido feita para indivíduos selecionados, 

não se pode generalizar e acreditar que a amostra, na sua totali ade, seja realmente 

representativa no contexto da pesquisa. Pelo fato dos questionários terem sido 

distribuídos a um conjunto de participantes e estes, por sua vez, repassado o 

questionário para outras pessoas, nem todos os participantes po em ser considerados 

especizlisizs. Neste sentide, a heteregeneidade da amostra nc que tange aw ciitérim 

citados acima fica evidenciada nos dados apresentados. 



Pesquisa sobre aspectos que podem influenciar na adequação e na aderência 

Com o objetivo de diferenciar as respostas dos participantes de acordo com a sua 

caracterização, a cada indivíduo foi atribuída uma pontuação individual, calculada em 

função dos diversos fatores que o caracteriza. A fórmula utilizada para atribuir esta 

pontuação é: 

P(i) = Max{Max[I(i)]; Max[U(i)]) + F(i) -I- H(i) + T(i) + N(i) -I- C(i) + E(i) , onde: 

P(i) é a pontuação total atribuída ao participante i; 

I(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função de sua atuação na indústria 

de desenvolvimento de software segundo a Tabela 6.10; 

U(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função de sua atuação na 

universidade segundo a Tabela 6.1 1 ; 

F(i) é a pontuação atribuída ao participante i em hnção de seu nível de formação 

acadêmica segundo a Tabela 6.12; 

H(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função do número de projetos de 

desenvolvimento/manutenção que já participou segundo a Tabela 6.13; 

T(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função do número de projetos que 

participou usando um processo de software definido segundo a Tabela 6.14; 

N(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função do número de empresas 

onde participou de projetos como consultor de implantação de processos segundo a 

Tabela 6.15; 

C(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função de ter o curso introdutório 

do CMMI segundo a Tabela 6.16; 

E(i) é a pontuação atribuída ao participante i em função de ter sido aprovado para 

consultor do MR mps segunda a Tabela 6.17. 



Tabela 6.1 0 - Pontuação por atuação na Tabela 6.1 1 - Pontuação por atuação na 
indústria universidade 

Membro do GQPP , SEPG ou 

Atuação na Universidade I  UC~I  I 
Pesquisador doutor em Processo I . I 

Processo de Software 1 " 1  
Pesquisador mestrando em 1 . 1  I Empresário 1 2 1  

I Gerente de Informática 1 2 1  

Tabela 6.12 - Participantes por Formação Acadêmica 

Tabela 6.13 - Participantes por no de 
projetos de desenvolvimento/manutenção 
que já participou. 

Tabela 6.14 - Participantes por no de 
projetos que participou usando um 
Processo de SoNware definido 

Tabela 6.16 - Participantes com curso 
introdutório do CMMI Tabela 6.15 - Participantes por no de 

empresas onde participou de projetos 
como consultor de implantação de 
processos 

I  Ter o curso I  

I  Não 

Tabela 6.1 7 - Participantes aprovados para 
consultor do modelo de referkncia MPS 

( É consultor I tde I 

I Não I O I 



Pesauisa sobre as~ectos aue DO uenciar na adeauação e na 

Para que os d os qualitativos fornecidos dessem ser tratados 

de forma quantitativa, optou-se pela adoção de tabelas de dasses de forma a i 

tratamento dado aos participantes cuja experiência e conhecimento estão muito 

próximos uns dos outros. 

Depois de calculados os pesos dos participantes da amostra inicial, a Distribuição de 

Freqüência pôde ser determinada, conforme mostrado no gráfico da Figura 6.1. 

Dividindo a amostra em quartis, obtêm-se os limites mostrados na Tabela 6.18. 

Ouartis I ~ontuação I 
Valor mínimo 1 2 5 0  I 

2 a 6 7a12 13a17 18a22 

Interualos de p o n t u e ç h  

Figura 6.1 - Distribuiqão de Freqiiência de Pontuação 

Devido ao método de coleta de questionários utilizado, vários dos participantes da 

amostra inicial não se caracterizam como "especialistas". Os critérios de pontuação 

adotados permitiram que estes participantes fossem identificados e isolados, sendo 

representados pelos participantes que compõem o 1" Quartil da amostra, que foram 

desconsiderados da amostra no momento da análise e forma a se ter uma melhor 

representatividade desta. 

Uma vez excluí 



o número de participantes caiu de 50 para 41, porém, a representatividade da amostra 

foi aumentada. No que se refere ao conhecimento e à experiência profissional. 

Tabela 6.19 - Participantes por Área de Atuação 

1 Participantes com atuação concomitante em ambas 1 10 1 

Tabela 6.20 - Participação por Atuação em Indústria Tabela 6.21 - Participação por Atuação 

1 Atuacão I n 1 
GQPP , SEPG ou 

mocessos 
Gerente de Proieto 1 5  1 

em Universidade 

Tabela 6.22 - Participantes por Formação Acadêmica 

Doutorado 1 4 I O 1 0  1 4  

Mestrado I 9 I 5 

Tabela 6.23 - Participantes por no de 
projetos de desenvolvimento1manutenção 
que já participou. 

Tabela 6.24 - Participantes por no de 
projetos que participou usando um 
Processo de Çoftware definido 



Pesauisa sobre as~ectos aue rsodem in 

Tabela 6.25 - Participantes por no de Tabela 6.26 - Participantes com curso 
empresas onde participou de projetos introdutório do CMMI 
como consultor de ~implantação- de 
processos 

I Não I 2 1 I 

Tabela 6.27 - Participantes aprovados para 

1 Não I 23 I 

As pontuações calculadas para os participantes da amostra ajustada apresentam, 

agora, a Distribuição de Freqiiência apresentada no gráfico da Figura 6.2. 

PonBusçio dos E%pecisli%ta% 
(dMribuiçBo dsfrsqubncia) 

Figura 6.2 -DistribuiçLo de Frequ&ncia de Pontuações 

Tabela 6.28 - Quartis 

Valor mínimo 

Limite do 1" Quartil 1 9,O 1 
Limite do 2" Quartil 1 13,O 1 
Limite do 3" Quartil 1 17,O 1 
Limite do 4" Quartil 1 22,O 1 

Novamente, o agrupamento dos especialistas em classes, adotando-se uma 

pontuação única para todos aqueles que pertencem a mesma classe foi realizado. 

Os Quartis para a amostra ajustada são mostrados na Tabela 6.28. Na Tabela 6.29 

as as classes definidas e seus respectivos valores limites, freqüência 

(Qtd.), valor médio e desvio padrão. 

Tabela 6.29 - Classes de especialistas Tabela 6.30 - Peso por classe 



Pesquisa sobre aspectos que podem influenciar na adequação e na aderência 

Considerando-se a Média e o Desvio Padrão de cada classe, pode-se observar que 

cada uma apresenta um grau razoável de homo eneidade, o que permite considerar 

como "não significativa" as diferenças de pesos existentes entre cada um dos 

componentes. 

Para o cálculo dos pesos a serem atribuídos a cada urna das classes, utilizou-se a 

primeira classe como referência, atribuindo-se a ela um peso igual a 1 ,O. Para as demais 

classes, seu peso foi calculado em relação ao peso da primeira classe, de acordo com a 

formula: 

P(j) é o peso atribuído à classe j; 

X(j) é o peso Médio da classe j; 

X(A) é o peso Médio da classe A. 

Assim, obtêm-se os pesos de cada classe conforme a Tabela 6.30. 

Na consolidação dos resultados, cada voto foi computado de acordo com a classe a 

que pertence. Para efeito de apresentaqão dos dados, uma normalização foi aplicada ao 

total dos votos de cada questão. As Tabelas 6.3 1 a 6.32 apresentam o resultado da 

consolidação. 



Pesquisa sobre aspectos que podem influenciar na adequação e na aderência 

Na Tabela 6.3 1 é apresentada a consolidação da pesquisa para os fatores que afetam 

a adequação do processo ao projeto. As colunas 0, 1, 2 e 3 indicam, respectivamente, 

que o item sendo avaliado nunca afeta, algumas vezes afeta, muitas vezes afeta e sempre 

afeta a adequação do processo. 

Tabela 6.31 - Consolidação do resultados: Fatores relacionados a adequação do processo 

h equipe não ter recebido treinamento adequado no processo 

h atividades de Planeiamento do Projeto não terem sido adeauadas 



Pesquisa sobre aspectos que podem influenciar na adequação e na aderência 

Na Tabela 6.32 é apresentada a consolidação da pesquisa para os fatores 

a aderência da equipe ao processo definido. As colunas 0, 1, 2 e 3 indicam, 

respectivamente, que o item sendo avaliado nunca influencia, algumas vezes influencia, 

muitas vezes influencia e sempre influencia a aderência ao processo. 

Tabela 6.32 - Consolidação do resultados: Fatores relacionados a aderência ao processo 

atores que considera favorecerem a aderência dos desenvolvedores e 

\AS atividades de Planejamento do Projeto terem sido adequadas E 

-- 

s atividades de Monitoração e Controle do Projeto terem sido adequadas 0,OO 

Os resultados apresentados acima classificam os itens avaliados quanto ao grau 

de concordância que eles ob iveram junto aos especialistas. Para que um item fosse 

considerado relevante para a pesquisa, foi adota o como ponto de inclusão aqueles que 



Pesquisa sobre aspectos que podem influenciar na adequação e na aderência 

tiveram um grau de concordância acima de 0,50 para as colunas "muitas vezes 

influencia" e "sempre influencia" somadas. 

Os resultados obtidos com a pesquisa mostraram que os fatores que influenciam 

os problemas de adequação e aderência ao processo de software definido têm graus de 

influência diferentes. Considerando este fato, conclui-se ser importante, ao realizar 

análises em busca das possíveis causas desses problemas, priorizar aquelas que são mais 

relevantes. E também nas tomadas de decisão que irão definir as ações de melhoria a 

serem implementadas em um processo de sofhvare, considerar esses fatores de forma 

diferenciada. 

Como poderá ser visto a seguir, uma revisão bibliográfica realizada em 

processos de sofiware encontrou trabalhos que corroboram com as avaliações realizadas 

pelos especialistas que participaram da pesquisa. A análise será realizada em todos os 

fatores cujos resultados foram maior que 50% no valor "Sempre" (valor 3 da escala 

numérica), tanto do problema de adequação quanto de aderência ao processo definido. 

o: Pesquisas em processos de 

sofiware buscam desenvolver abordagens de representação gráfica e descritiva de 

processos de forma que venham facilitar o seu entendimento e utilização. Quanto 

mais o processo for difícil de ser entendido e utilizado menos equado ao projeto 

(KALTIO e KINNULA, 2000). 

$0: a partir do envolvimento do pessoal que faz 

parte da empre finir processos mais adequados aos projetos. 

Processos que são definidos sem a participação das pessoas que executarão as 

tarefas, dificilmente tornam-se adequados às características dos projetos da 

organizaqão. Ao promover o processo, deve-se considerar o co 

o, a qualidade do conteiido e a melhor forma de comunica (KALTIO e 
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gerência não esteja envolvida de forma efetiva com o projeto, poderá ser definido 

um processo para os projetos que não seja muito adequado a esse projeto, tanto 

em relação às atividades gerenciais quanto ás atividades técnicas (BASILI et al., 

2002). 

quando a equipe não está executando o processo mediante o que está prescrito no 

modelo de processo, pode ser um indicador de que o processo de s o h a r e  não 

está adequado ao projeto. THOMAS e SMITH (2001) ao conhecerem 

experiências de sucesso em empresas CMMI nível 3, buscavam sempre 

evidências objetivas em relação à aderência ao processo definido, por ser um 

grande indicador da adequação do processo aos projetos da organização. 

N h  ter ewis 

de envolvimento da equipe com o projeto pode dificultar substancialmente a 

definição de processos adequados ao projeto, assim como pode vir a ser um dos 

motivos que leve os participantes a os avaliarem como não adequados. Um dos 

principais fatores deteminantes para o sucesso da implantação, utilização e 

melhoria de processos é o envolvimento daqueles que os executam (DYBA, 

2003). 

rocesso: no momento da 

definição do processo para o projeto, deve-se levar em consideração o nível de 

habilidades e conhecimentos da equipe, bem como os treinamentos necessários, 

pois senão o processo poderá não ser adequado ao projeto em questão. O 

treinamento deve abranger aspectos técnicos, gerenciais e algumas vezes, 

comportamentais, devido à necessidade de mudança cultural (HEFNER e 

TAUSER, 2001). 

cesso: caso a descrição do processo não 

tenha devidamente detalhado os papéis e responsabilidades dos que executam 

rocesso, deve-se avaliá-lo como não equado, por não ter 

considerado adequadamente a relevância das pessoas para o sucesso da execugão 

de um processo. odos os envolvidos devem conhecer detalhadamente o processo 



e seus objetivos, tendo noção dos seus papéis e responsabilidades (HE 

TAUSER, 2001). 

Além de ser fundamental a importância do grupo de qualidade no momento da 

definição do processo, este deve estar sempre avaliando a adequação do processo 

ao projeto, de forma a poder adquirir e reutilizar lições aprendidas nas próximas 

definições. Este grupo deve buscar estreitar o relacionamento com a equipe que 

executa o processo, pois gera aprendizado. Além disso, deve investir no 

aprendizado de novas habilidades relacionadas às áreas humanas, de forma a 

facilitar a mudança de cultura necessária (MEFNER e TAUSER, 2001). 

definição dos métodos e técnicas que irão apoiar na execução das atividades do 

processo deverá sempre considerar a capacidade da equipe em utilizá-los, bem 

como a cultura da organização. Uma má definição poderá tornar o processo não 

adequado à realidade do projeto. Deve-se analisar e definir corretamente, até 

mesmo, o que é necessário e viável de ser automatizado em um processo 

(CONRADI e FUGGETTA, 2002). 

equipe não esteja envolvida e consciente o suficiente da importância do processo 

para o projeto, ela desviará facilmente do processo definido. O contrário disso 

leva à execução disciplinada das atividades definidas para cada papel no processo 

(DYBA, 2003). 

compreensão dos benefícios ao se utilizar processos, por parte dos envolvidos no 

projeto, nem sempre é real. Sendo assim, uma gerência envolvida é hndamental, 

tanto para exigir de forma mais efetiva que a execução do processo ocorra de 

acordo com o que foi definido, quanto para fazer com que a equipe perceba a 

importância do processo para a organização ( ASILI et al., 2002). 

o: A facilidade de entender 
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seja mantida. Mode os de processo gráficos ou descritivos que dificultam o 

entendimento do processo por parte do pessoal que irá executá-lo, podem levar à 

sua não utilização parcial ou total (KALTIO e KII\TNULA, 2000). 

rocesso: não havendo 

treinamento adequado para a equipe, nas atividades do processo a serem 

desempenhadas, bem como nos métodos e técnicas que as apóiam, pode gerar 

dificuldades que levem a um baixo nível de aderência ao processo definido. Além 

disso, vale enfatizar a importância de treinar gerentes para que estes aprendam a 

coordenar e gerenciar projetos em que é exigido um elevado nível de aderência 

aos processos (HEFNER e TAUSER, 2001) (CONRADI e FUGGETTA, 2002). 

eto: processos que não estão adequados às 

características do projeto, pode reduzir o nível de aderência do processo. Por 

exemplo: adotar processos pré-fabricados pode vir a ter um risco muito grande em 

relação à aderência, pois, por não serem adequados, podem desmotivar a sua real 

adoção no projeto. Até mesmo o ferramenta1 tecnológico e metodológico, que 

apóia cada atividade de um processo deve ser adequado (WEFNER e TAUSER, 

2001). 

a das atribuições de um grupo responsável por garantir a 

qualidade de processos é acompanhar se o processo está sendo executado 

conforme o que foi definido. Quanto mais adequados forem os procedimentos 

para garantir a qualidade do processo em relação à sua aderência, mais aderente 

será o processo executado. Um trabalho de garantia da qualidade insuficiente (não 

adequado), pode ser bastante maléfico para a utilização dos processos (MEHNER, 

1999). 

esso: a compreensão, por parte dos participantes do projeto, do 

valor de processos de sofiware para a quali ade final do produto e da importância 

que a organização tem dado à implantação e melhoria de processos de sokware, 

pode levá-los a não abandonar parcial ou totalmente o processo definido para o 

projeto. Ao desenvoiver um framework ara impíantaçao e meihoria de 

processos, deve-se buscar que o valor da utilização de processos de software 

penetre em todos os níveis da organização (KALTIO e MTNNULA, 2000). 
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acesso: quanto mais os participantes conhecerem 

as atividades que devem ser realizadas e como devem ser realizadas, agirão mais 

facilmente de acordo com o que foi definido para o processo (HEFENER e 

TAUSER, 2001). 

agão e liderança 

so: a habilidade 

do grupo responsável pela implantação do processo, em orientar e motivar os 

participantes do processo a utilizá-lo, é fundamental para aumentar o nível de 

aderência. A orientação de trabalho desse grupo deve estar sempre focada na 

educação, podendo ser interessante a existência de pessoas responsáveis por 

integrar os donos dos processos ao time de desenvolvimento e por treinar no 

processo os recém-chegados (HEFENER e TAUSER, 2001). 

as: ao planejar 

o projeto, deve-se buscar garantir a aderência ao processo, podendo identificar a 

não aderência ao processo definido como sendo um dos possíveis riscos do 

projeto (CMUISEI, 2002). 

realizar tarefas que auxiliam a gerenciar o conjunto de requisitos que foram 

definidos pelo usuário, é importante para suportar o planejamento e execução do 

que é necessário para o projeto (CMUISEI, 2002). 

os e as técnicas ut 

existir uma infra-estrutura adequada que apóie às atividades, inclusive os métodos 

e ferramentas, pode levar o pessoal a abandonar a execução do processo definido. 

Além disso pode desmotivar o pessoal envolvido por gerar falsas expectativas 

(HEFENER e TAUSER, 2001). 

as: 

um dos objetivos da atividade de monitorar e controlar o projeto é avaliar o 

processo de software em tempo de execução, para então, tomar medidas 

corretivas que venham melhorar a aderência ao processo, então quanto mais 

eficiente é a sua execução, mais garantia se tem de que o processo está 

(CMUISEI, 2002). 



sitos da Garantia da Qualidade do Processo e Produto é 

também garantir que os produtos estão sendo produzidos de acordo com o que foi 

planejado ou definido. Procedimentos adequados e viáveis que permitam avaliar a 

qualidade dos produtos, permitem uma maior aderhcia ao processo (CMUISEI, 

2002). 

Este capítulo apresentou a pesquisa que identifica os fatores que podem afetar a 

adequação e a aderência do processo de software. Estes fatores serão utilizados para 

apoiar a fase de análise do processo de avaliação, auxiliando na identificação de 

possíveis causas para os problemas de adequação e aderência relatados durante o 

desenvolvimento. 

O próximo capítulo detalha a ferramenta que apóia o processo de avaliação e 

como esta pesquisa foi utilizada na abordagem adotada. 



Neste capitulo é apresentada a ferramenta AvalPro, 

desenvolvida na Estação TABA para apoiar a Avaliação de Processos 

em ADSOrg. 

No capítulo 4, descrevemos a estratégia proposta para a avaliação e melhòria de 

processos na Estação TABA e o processo proposto para avaliação de processos de 

s o h a r e  em ADSOrg. Para apoiar este processo foi desenvolvida a ferramenta 

foco principal deste capítulo. 

valPro é disponibilizada no ambiente configurado e permite recuperar os 

dados necessários à avaliação dos processos nos diversos projetos instanciados por ele, 

além de utilizar o conhecimento organizacional armazenado no repositório da 

valPro tem como usuário o grupo de Garantia da Qualidade do Processo 

e do Produto (GQPP) da organização. 

Neste capítulo apresentamos, na seção 7.2, a abordagem dada ao processo e 

como esta abordagem foi implementada na ferramenta, descrevendo a sua utilização 

para a avaliação de processos instanciados e finalmente, na seção 7.3, são apresentadas 

as considerações finais. 

A abordagem adotada neste trabalho para avaliação de processos está baseada no 

processo definido no capítulo 4, no conhecimento obtido com o resultado das duas 

pesquisas realizadas durante este trabalho, apresentadas nos capítulos 5 e 6, e no 

conhecimento proveniente da literatura sobre avaliação e rnelhoria de processos. Esta 

abordagem foi a base para a construção da ferramenta 



r o  apóia as atividades do processo desempenhadas pelo GQPP ao avaliar o 

processo instanciado. 

Para exemplificar o uso da ferramenta, foi utilizado o ambiente configurado 

pertencente à empresa BL Informática, cliente da COPPEAJFRJ. O projeto sendo 

avaliado chama-se Agente BL (BL 0020112004). 

O processo de avaliação tem como pré-requisito a atividade de i 

rocessos para role. Esta é uma atividade de planejamento, 

realizada pelo grupo de processos (GP) com o objetivo de identificar as áreas de 

processos do CMMI elou MR mps, que devem ter seus desempenhos monitorados e 

controlados em todos os projetos da organização. 

Sendo assim, esta atividade ocorre uma Única vez, quando é estabelecido o plano 

de monitoração e controle das áreas de processo a nível organizacional, e volta a ser 

realizada toda vez que este plano precisar ser alterado. 

Para cada processo monitorado, existe um conjunto de métricas definido e 

inserido na base de métricas da organização. Caso necessário, a organização pode 

definir e inserir novas métricas. No nosso exemplo, como a empresa BL Informática 

almeja o nível 2 do CMMI, a Tabela 7.1 mostra o subconjunto de métricas definida e 

inserida na base de métricas. A definição operacional do conjunto completo das 

métricas utilizadas pode ser vista no Anexo 5. 

Tabela 7.1 Métricas para Monitoração e Controle na empresa 

I Processo: Gerência de reauisitos 

I Métrica 1 I Número de defeitos relacionados a requisitos do software encontrados em I 

Métrica 3 I Precisão das estimativas de cronomama 

Número de mudanças nos itens de configuração 

Métrica 7 
Porcentagem de avaliações do processo planejadas (no processo d e f i d o  
para o projeto) e efetivamente realizadas 







Na atividade anterior, vimos o cronograrna da avaliação do processo sendo 

estabelecido. 

Durante o projeto, a cada atividade "Registrar Status do Projeto" planejada, o 

gerente do projeto deve avaliar o processo em relação à macro-atividade sendo avaliada. 

Neste contexto, avaliar o processo significa: (1) avaliar se o processo definido está 

adequação à macro-atividade, (2) avaliar se a equipe foi aderente ao processo durante a 

macro-atividade. 

uaçâo do processo à macro-atividade é avaliada utilizando a escala: 

Totalmente adequado - O processo definido está totalmente adequado à 

macro-atividade; 

Largamente adequado - O processo definido está adequado, porém 

algumas falhas foram percebidas; 

Parcialmente adequado - O processo definido está adequado em alguns 

aspectos e melhorias são necessárias; 

Não adequado - O processo definido não está adequado. 

Em qualquer caso onde a avaliação seja diferente de "Totalmente adequado", 

deve ser registrado textualmente o problema de adequação encontrado. 

erência da equipe ao processo definido durante a macro-atividade é 

avaliada utilizando a escala: 

c Totalmente aderente - A equipe realizou a macro-atividade exatamente 

como definida no processo; 

e Largamente aderente - A equipe realizou a macro-atividade como 

descrito, mas algumas falhas foram percebidas; 

s Parcialmente aderente - A equipe realizou a macro-atividade, mas não 

seguiu exatamente o processo definido; 

Não aderente - A equipe não realizou a macro-ativi ade ou não seguiu o 

processo definido. 

Em qualquer caso onde a avaliação seja diferente de "Totalmente aderente", 

deve ser registrado textualmente o problema de aderência encontrado. 



A avaliação é realizada através 

á disponível no ambiente instanciado e é utilizada pelo gerente para registrar a 

situação de diversos aspectos do projeto, incluindo cronograma, custo, recursos 

humanos, processo etc. 

tatus já existia nos ambientes instanciados antes da realização 

deste trabalho, foi preciso evoluirmos a ferramenta para que a situação do processo 

durante uma macro-atividade pudesse ser avaliada utilizando as escalas definidas acima. 

A Figura 7.3 exibe a tela onde o gerente avalia o processo em uma macro- 

atividade. Nesta tela pode ser visto o momento em que o gerente avalia a situação do 

processo para a macro-atividade "Planejamento do Processo para o Projeto". Neste caso 

o processo definido para a macro-atividade foi considerado "Parcialmente adequado" e 

o seguinte problema fòi detectado: "Usuários reclamam do volume de documentação 

enviado a cada vez que os documentos iniciais são alterados, uma vez que estes 

documentos são enviados ao usuário para que ele possa ler novamente.". 

Quanto à aderência da equipe ao processo definido para a macro-atividade, o 

gerente julgou como "Totalmente aderente". 

1 Iniormar Silua~ão do Proielo 

jvisualizar Situaç& do Projeto 

+@ Planeiarnento do Projeto 
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--*R Teste do Soflware 
.-- Implantação do software 
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Preencha a ev&açSo idererde b mau- sek im& 
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EtProcesso I 
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LObservacóes Gerais 

Figura 7.3 - Avaliação do processo realizada pelo gerentellider do projeto 



Durante o projeto, a cada atividade "Avaliar a aderência aos processos" 

planejada, o GQPP avalia se o processo definido foi seguido na macro-atividade através 

de checklists de avaliação da aderência. 

Cada checklist contém um conjunto de macro-atividades que compõem uma kea  de 

processo. Como as macro-atividades são realizadas ao longo da execução do projeto, o 

preenchimento de um checklist é realizado progressivamente, à medida que as macro- 

atividades são finalizadas. 

A Figura 7.4 exibe o checklist utilizado para avaliar a macro-atividade 

"Planejamento do processo". Ao avaliar se a atividade foi realizada, o GQPP pode 

verificar a existência do indicador que confirma a realização da atividade. 

O indicador pode ser um artefato que deveria ter sido gerado ou uma afirmação 

confirmando que a atividade foi realizada. 

- 
Checkiist para Auditoria da A d e h i a  ao Processo Pianejanrento do Projeto 

7 Pmjein: - Mmm-Atividade: Planejamento do Pmcerto 
? Auditar: 
r Da* 
m 

Figura 7.4 - Checklisf para avaliar a aderemia ao processo 

A avaliação é realizada utilizando a escala apresentada na T 



scala utilizada na avaliação dos artefatos gerados na atividade 

Implementado (TI) 

Largamente 
Implementado (LI) 

Parcialmente 
Implementado (PI) 

I Não hlementado íNI) 

e O artefato direto está presente e julgado adequado 
Existe pelo menos um artefato indireto elou a h a ç ã o  
para confirmar a implementação 

e Não foi notada nenhuma fraqueza substancial 
O artefato direto está presente e julgado adequado 
Existe pelo menos um artefato indireto elou a h a ç ã o  
para confirmar a implementação 

e Foi notada uma ou mais fraquezas 
O artefato direto não está presente ou é julgado 
inadequado 

@ Artefatos ou afirmações sugerem que alguns aspectos da 
prática estão implementados 
Fraquezas foram documentadas 

e Qualquer situação diferente das acima 

A execução desta atividade é apoiada pela ferramenta r s  disponível no 

ambiente configurado, uma vez que esta se destina a apoiar as atividades de avaliação 

realizadas pelo GQPP. A valPro gerencia o uso dos checklists disponibilizando-os 

quando solicitados e armazenando-os após o preenchimento. É possível manter um 

único documento, preenchido progressivamente, ou várias versões do mesmo 

documento. 

Ao clicar num checklist de uma área de processo, a ferramenta recupera os 

documentos armazenados na base de dados do projeto e o GQPP tem a opção de editar o 

documento existente ou iniciar um novo documento. 

A Figura 7.5 exibe a tela onde o GQPP atua ao avaliar o processo durante o 

desenvolvimento do projeto. 
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Figura 7.5 - Tela da atividade Avaliar aderência utilizando checklists 

A próxima atividade prevista no processo é "Realizar avaliação post mortem". A 

avaliação post mortem é realizada ao final do projeto, tendo a participação do gerente, 

líderes de desenvolvimento e desenvolvedores. 

Cada participante recebe um questionário cujo conteúdo é formado por 

perguntas a respeito do cliente, do projeto e do processo. O questionáriopost mortem foi 

desenvolvido a partir dos resultados da pesquisa apresentada no capítulo 5 e pode ser 

visto no anexo 4. 

r o  apóia a realização da avaliação post mortem em suas três subatividades. 

Na primeira delas, "identificar Avaliadores", a ro recupera, da base de dados do 

projeto, o nome dos gerentes e desenvolvedores para que estes possam ser convidados a 

participar da avaliação. 

A notificaqão ocorre através de uma mensagem eletrônica enviada pela 

ferramenta conten o convite, o endereço 

estionário a ser preenchido fica disponível. A Figura 7.6 

participantes são notificados. 
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Figura 7.6 - Tela da atividade Identificar Avaliadores 

A monitoração do preenchimento dos questionários pelos participantes ocorre na 

subatividade seguinte. Nela é possível identificar que participantes já retomaram os 

questionários e quais estão pendentes. Passado um período sem retorno, o GQPP pode 

optar por notificar o participante novamente ou cancelar a sua participação, caso julgue 

necessário. 

Nesta atividade, também é possível analisar cada questionário individualmente, 

possibilitando o levantamento de opiniões conflitante ou preenchimento inadequado do 

questionário. A Figura 7.7 exibe a tela onde o monitoramento é realizado. 
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Figura 7.7 - Tela da atividade monitorar avaliações 

Na última subatividade, ocorre a consolidação das avaliações, e para que isso 

ocorra, todos os questionários devem ter sido retomados. A consolidação é realizada 

considerando o perfil do participante, de forma que as respostas daqueles mais 

experientes tenham peso maior. 

É possível registrar qualquer fato que tenha chamado a atenção do GQPP quanto 

ao resultado da consolidação post mortem, como, por exemplo, opiniões conflitantes. O 

resultado da avaliação post mortem e das avaliações dos processos realizadas ao longo 

do desenvolvimento são discutidos na reunião presencial. 

A Figura 7.8 exibe a tela que implementa a consolidação da avaliação. 
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Figura 7.8 - Tela da atividade Consolidar Avaliações 

eu cesmos 

As medidas coletas durante o desenvolvimento para permitir a monitoração dos 

processos no projeto estão armazenadas na base de medidas do projeto. Estas medidas 

são calculadas durante a execução da próxima atividade, ou seja, elas são tratadas 

durante a análise dos resultados. 

Finalizada a avaliação post mortem, começa a fase de análise dos resultados das 

avaliações realizadas durante o projeto. 

Destes resultados, estamos interessados em duas classes de problemas que 

afetam um processo de sofiware: (1) problemas relacionados à adequação do processo 

ao projeto e (2) problemas relacionados à aderência da equipe ao processo definido. 

No entanto, num projeto de sofiware, a variedade de problemas relacionados a 

processo, no que se refere à adequação e aderência, pode ser muito grande. Da mesma 

o jma  que algumas atividades em um precesso de s0fiwsire sã0 considersidâs mais 

importantes que outras, alguns problemas e processo são mais importantes que outros, 

no sentido que po em afetar o projeto com maior intensi 



Desta maneira, a primeira subatividade do GQPP nesta ativi ade é identificar, 

lemas de processo encontra os nas avaliações, aqueles que devem ser 

tratados prioritariamente. 

valPro apóia a identificação destes problemas, recuperando os relatos de 

inadequações e a falta de aderência identificados nas avaliações das macro-atividades 

realizadas ao lon 

A Figura 7.9 exibe a tela onde o GQPP visualiza os problemas relatados nas 

avaliações de processo e seleciona aqueles mais críticos, que devem ser tratados 

prioritariamente. 

Na caixa de seleção dos problemas a serem tratados, é possível listar os 

problemas de acordo com o nível de adequação. No exemplo, o GQPP listou as macro- 

atividades onde o processo foi parcialmente adequado e decidiu que o problema de 

volume de documentação relatado deve ser tratado prioritariamente. 

- - 
Visualiia o Cronograma 

Consolidado 
Vizuaiizar Problemas do Processo I 

inadequações do Processo 1 Não.ader&ncias ao Processo I 
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Macro-Atividade: Anál ise dos Requisi tos d o  Sof iware 
n Problema detectado: Usuários reclamam do volume de documentação enviada a cada vez 

que os documentos iniciais são alterados, umas vez que estes documentos são enviados 
ao usuário para que ele possa ler novamente. 

n Macro-Atividade: C o n t r u ~ 5 0  do Sofnvare 

Problema detectado: 0 s  desenvolvedores têm iniciado esta atividade sem o conhecimento 
básico do sistema gerando um grande volume de erros durante a construção. 

Nível de adequação: 

Selecione os pioblemas ielevantes que devem ser hatatos: 

Análise dos Requisitos do SoRw-. Usuários reclamam dovolume de documentação enviada a c... 
a Construção do SoRware 0s desenvolvedores têm iniciado esta atividade sem o... 

O mesmo procedimento também é aplicado aos problemas de aderência da 

equipe ao processo efinido. Clicando na aba "Não-a erências ao Processo" o GQ 



problemas relevantes ocorre da mesma maneira descrita para os problemas de 

adequação. 

Uma vez identificados os problemas a serem tratados, o GQPP deve identificar 

as possíveis causas para cada um deles. Neste momento, informações que possam 

contextualizar o projeto podem ser bastante úteis para que o GQPP tenha um pleno 

entendimento dos fatores que possam ter afetado o processo de sokware. 

Para apoiar o GQPP, valPro recupera as seguintes informações do projeto: 

Avaliação post mortem - reflete a visão que os desenvolvedores têm a respeito 

de diversos aspectos do projeto, além do processo e cliente; 

a Características do projeto - a caracterização do projeto, realizada pelo gerente 

no momento da instanciação do ADSOrg e revista ao final do projeto, traz 

informações a respeito do usuário, do problema sendo tratado, do produto sendo 

construído, dos recursos disponíveis e das características da equipe de 

desenvolvimento; 

e Métricas de monitoração e controle dos processos - as medidas coletadas 

durante o desenvolvimento e calculadas nesta atividade revelam a saúde dos 

processos no projeto em questão; 

e Riscos ocorridos - são os riscos do projeto, identificados no planejamento de 

riscos através da ferramenta içc$lanl (FARIAS, 2002), que ocorreram durante 

o projeto; 

C+ Conhecimento sobre processo - são lições aprendidas, diretrizes etc, registradas 

pela equipe do projeto na base de conhecimento do projeto através da ferramenta 

ge2 (MONTONI, 2003). 

Uma vez ciente do contexto do projeto e dos principais fatos ocorridos, o CQPP 

é capaz de identificar as possíveis causas para cada problema sendo tratado. Aval 

disponibiliza ao GQPP uma lista de fatores que podem afetar a adequação do processo 

ao projeto e a aderência da equipe ao processo. Estes dois conjuntos de fatores foram 

identificados na pesquisa apresentada no capítulo 6. 

A -Figura 7.10 exibe a tela onde são identificadas as causas para os problemas 

relatados. 

' RiscPlan é a ferramenta disponível no ambiente instanciado onde o planejamento e a gerência de riscos 
do projeto são realizadas. 
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Figura 7.10 - Tela da atividade Analisar Problemas de Adequação 

Além de identificar as possíveis causas baseando-se nas informações de contexto 

do projeto, também é possível identificar as causas a partir de projetos similares 

anteriores. 

O conceito de similaridade e o apoio ferramental à busca por projetos similares 

não surgiram neste trabalho. Outras trabalhos (FARIAS, 2002) (BARCELLOS, 2003) já 

abordaram estes conceitos, sendo que este trabalho adaptou o mecanismo para que 

retomassem as causas de problemas de processo. 

igura 7.11 exibe a tela onde o grupo de processo realiza a busca por causas 

de problemas de processo em projetos similares. 

Ao clicar no botão "Identificar causas a partir de projetos similares ..." o grupo 

de processo indica no checklist "Critérios de Caracterização de Projetos" os critérios 

que devem ser utilizados na seleção dos projetos similares. Em seguida, o gerente 

escolhe a opção de filtro da pesquisa e dica no botão "Pesquisar". Os projetos similares 

os juntamente com as causas de problemas e processo identificadas para 



registradas clicando na aba "Identificar oportunidades de melhoria". O registro das 

oportunidades de melhoria completa o trio "problema~possíveis causas/oportunidades de 

melhoria" finalizando a fase de análise. 

Real 

Figura 7.1 1 - Tela onde ocorre a busca por projetos similares 

Novamente, o mesmo procedimento realizado na análise dos problemas de 

adequação é realizado para problemas de aderência. No entanto, a pesquisa apresentada 

no capítulo 6 sugere uma lista de causas diferentes para os problemas de aderência. A 

Figura 7.12 exibe a tela onde são tratados os problemas de aderência. 
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Figura 7.12 - Tela da atividade Analisar Problemas de Aderência 

Rea 

A próxima atividade é realizar a reunião de consenso. Nesta reunião devem estar 

presentes o GQPP e a equipe que participou do projeto. O foco da reunião é discutir os 

trios "problema~possíveis causas/oportunidades de melhoria" identificados e os 

resultados da avaliação post mortem, de forma que haja um consenso sobre os fatos 

ocorridos. 

O GQPP deve ter em mãos as informações de contextualização do projeto para 

apoiá-lo durante a discussão. valPro permite que este relatório preliminar seja gerado, 

uma vez que todas as informações recuperadas estão disponíveis em HTML, sendo 

facilmente impressas. 

A Figura 7.13 exibe a tela onde as conclusões da reunião são registradas. 

Os fater novos kvmtados durante a reimião podem ser registrados clicmdo no 

botão "Registrar novos fatos...". Para ca roblema discutido odem ser registradas 

observações feitas ante a reunião que o GQPP julguar relevantes. 
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cesso 

Finalizada a reunião, a próxima atividade é gerar o Relatório de Avaliação do 

Processo Instanciado no projeto. 

A Figura 7.14 exibe a tela onde é exibido o Relatório de Avaliação do Processo 

Instanciado. Este contém o escopo, cliente e principais características do projeto 

necessárias para a identificação do seu contexto. Alem disso, contém: as medidas 

obtidas a partir das métricas para monitoração do projeto; o resultado da avaliação da 

aderência aos rocessos no projeto; o resultado da avaliação da adequação dos 

processos ao projeto; as conclusões consensuais obtidas na reunião de avaliação post 

mortem sobre o processo; as possíveis causas dos problemas encontrados e as 

oportunidades de melhoria. Estas informações já se encontram disponíveis na 

são organizadas e fornatadas em um Rel ório de Avaliação do Processo 

de forna a permitir a sua manipulação, poden ressa ou arquivada em meio 
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Figura 7.14 - Tela da atividade Visualizar Relatório de Avaliação do Processo Instanciado 

Finalmente, elaborado o Relatório de Avaliação do Processo Instanciado, a última 

atividade é comunicar o resultado a alta gerência da organização. 

A avaliação se encerra quando o resultado final da avaliação é registrado na 

valPro. Para isso, é necessário informar a data da finalização, quais os membros da 

alta gerência foram contatados e se houve alguma diretriz apresentada por eles para o 

tratamento dos problemas em futuros projetos. A Figura 7.15 apresenta a tela onde estes 

dados são registrados. 
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Figura 7.1 5 - Tela da atividade Comunicar Resultados a Alta Gerência 

Neste capítulo, foram apresentadas a abordagem dada ao processo apresentado no 

capítulo 4 e a ferramenta valPro, implementada no contexto do ambiente configurado 

da Estação TABA, com o objetivo de apoiar a avaliação de processos instanciados. 



Neste capitulo, são apresentadas as considerações$nais desta Tese, suas 
contribuições e perspectivas futuras. 

A definição e a utilização de processos de s o h a r e  são requisitos básicos para o 

alcance de índices mais altos de qualidade para os produtos desenvolvidos, 

característica esta que tem se mostrado cada vez mais necessária para a sobrevivência 

das empresas produtoras de sokware no competitivo mercado atual. No entanto, não 

basta somente definir e utilizar um processo, é preciso que este seja constantemente 

monitorado, avaliado e melhorado. 

Diversos modelos, métodos e técnicas foram propostos nos últimos anos, cada um 

com objetivos, contexto, escopo e abordagens diferentes, mostrando que os 

pesquisadores têm dedicado bastante tempo em pesquisas na área de melhoria de 

processos. 

A abordagem de avaliação de processo apresentada neste trabalho combinou 

algumas características destes modelos e técnicas resultando num processo de avaliação 

de processo de sokware que envolve a medição e análise de diversos aspectos do 

projeto e avaliações do processo de desenvolvimento, tanto durante quanto ao final do 

projeto. 

Prover uma organização com uma abordagem de avaliação de processos de sokware 

e identificação de oportunidades de melhoria com estas características é um ponto 

diferencial para a mesma diante das exigências atuais do mercado. O trabalho aqui 

descrito veio, exatamente, propor uma abordagem para a avaliação de processos para as 

organizações que utilizam a Estação TABA. 

Dentre as principais contribuições deste trabalho destacam-se: 

(1) A definição de um processo de avaliação de processos baseado no processo de 

melhoria da norma ISWIEC P D M  12207 (2002); 

(2) A realização de pesquisa para identificação de um conjunto de características 

que devem estar presentes em ocesso de desenvolvimento de so 

qualidade (AND 
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(3) A realização de pesquisa para identificação de um conjunto de fatores que 

podem afetar o uso de processos de software em uma organização (ANDRADE 

et al., 2004); 

(4) A realização de pesquisa para identificação de um conjunto de fatores que 

podem afetar a adequação de um processo a um projeto e a aderência de uma 

equipe ao processo definido para o projeto; 

(5) A definição e constmção de uma ferramenta para apoiar a avaliação dos 

processos instanciados pelos ambientes configurados da Estação TABA; 

(6) Um exemplo de uso da ferramenta em um empresa usuária de ambientes TABA. 

Os benefícios da abordagem proposta poderão ser avaliados à medida que novos 

projetos tenham seus processos avaliados com o apoio da AvalPro. Como o processo de 

avaliação tem suas atividades realizadas tanto durante o projeto quanto após o seu 

término, realizar várias avaliações no espaço de tempo esperado para uma tese de 

mestrado não seria possível. 

A abordagem proposta introduz a melhoria do processo de desenvolvimento de 

software a partir da avaliação dos ADSOrgs instanciados pela Estação TABA e 

representa um passo importante na construção de uma abordagem completa de apoio à 

melhoria de processos que fazem uso do conhecimento organizacional. Tal perspectiva 

traz grandes benefícios para as organizações de software e é uma das principais 

tendências na área de Engenharia de Software. 

8.2 Perspectivas Futuras 

Buscando-se melhorar e expandir a abordagem de avaliação de processos proposta, 

algumas perspectivas de trabalhos futuros são destacadas. 

Inicialmente, é preciso alimentar a base de métricas com métricas para monitoração 

e o controle de todas as áreas de processo dos outros níveis tanto do CMMI quanto do 

MR mbs Br. A medida que as organizações vão ganhando maturidade em seus 

processos, novos conjuntos de métricas devem ser inseridos na base de métricas da 

organização, acompanhando a sua evolução. Além disso, será necessário avaliar e 

monitorar os processos instanciados de forma quantitativa, pois é uma exigência tanto 

do CMMI quanto do MR mps fazem para organizações mais maduras. 



Uma terceira melhoria possível seria impkmentar a estrutura necessária para 

disponibilizar os checklists de avaliação da aderência dentro da AvalPro, eliminando a 

necessidade de se manter documentos no Word. O maior beneficio desta melhoria seria 

poder manipular o conteúdo dos questionários, disponibilizando-o sob demanda a 

medida que as atividades do processo são realizadas. 
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Este anexo apresenta a notação utilizada nos diagramas de workjlows. 

A linguagem para modelagem de processos organizacionais foi proposta por 

VILLELA (2004) e é composta de elementos gráficos que podem ser do tipo área 

(Tabela A1.3), objeto (Tabela Al.l) ou ligação (Tabela A1.4), onde uma ligação 

estabelece uma relação entre dois objetos e uma área agnipa objetos, definindo um 

contexto para os mesmos. Objetos ainda permitem adornos (Tabela A1.2), utilizados 

para representar explicitamente características dos objetos. A seguir, cada elemento da 

linguagem é brevemente apresentado. 

Tabela A I  .I - Definição e Notação dos Objetos 

Objeto 
Processo 

Evento 

Ator 

Atividade 

Estado Inicial 

Estado Final 

Conhecimento 
Explícito 

Conhecimento 
Implícito 

Comunicação 

Notação Definição 
Objeto referente ao conceito de mesmo nome definido na ontologia 
de organização (seção 5.7). 

Atributos Especiais: Origem (Interno, Externo) 

Objeto que representa um acontecimento no ambiente que provoca o 
início ou fim de um processo. A notação é proveniente do produto 
comercial de workjlow ARIS ToolSet. 

Objeto que representa um pessoa, agente ou unidade organizacional. 
Estes conceitos encontram-se definidos na onto1oe;ia de organizacão. - - 
A notação foi utilizada para representação dos workjlows b á s i c ~ s  do 
Rational Unified Process. 

Objeto referente ao conceito de mesmo nome definido na ontologia 
de organização. A notação foi utilizada para representação dos 
workjlows básicos do Rational UniJied Process. 

Atributos Especiais: Origem (Interna, Externa) 
Granularidade (Elementar ou Composta) 

Objeto puramente notacional, proveniente dos diagramas de estado e 
que indica onde é iniciado o fluxo de atividades que definem um 
processo ou uma atividade composta 

Objeto puramente notacional, proveniente dos diagramas de estado e 
que indica onde é encerrado o fluxo de atividades que definem um 
processo ou uma atividade composta 

Objeto que representa um conhecimento que pode ser expresso em 
palavras e números e ser facilmente transmitido e compartilhado. 

Objeto que representa um conhecimento que é altamente pessoal e 
dificil de formalizar, o que o torna também dificil de ser 
compartilhado. 

Objeto que representa a comunicação de dados ou informações a 
partir da, ou para a, execução de uma atividade. A comunicação 
pode ser verbal ou escrita e exemplos são e-mail e fax. 



Tabela A I  .I - Definição e Notação dos Objetos (continuação) 

Objeto 
Repositório 
(Meio Magnético) 

Objeto que representa um meio magnético para o armazenamento dt 
dados e informações. A notação é proveniente do produto comercial 
de wor!ij7ow ARIS ToolSet. 

Arquivo 
(Local Físico) 

Objeto que representa um local fisico para armazenamento de 
documentos e comunicações escritas. 

Documento 
-- 

Objeto referente ao conceito de mesmo nome definido na ontologia 
de organização. A notação é proveniente do produto comercial de 
workjlow ARIS ToolSet. 

Componente de 
Hardware 

Objeto referente ao conceito de mesmo nome definido na ontologia 
de organização. A notação é baseada na notação de componente da 
UML. 

Componente de 
Software 

Objeto referente ao conceito de mesmo nome definido na ontologia 
de organização. A notação é baseada na notação de componente da 
UML. 

Peça Objeto referente ao conceito de mesmo nome definido na ontologia 
de organização. 

Matéria-prima Objeto referente ao conceito de mesmo nome definido na ontologia 
de organização. 

Objeto referente ao conceito de mesmo nome definido na ontologia 
de organização. A notação fornecida pode ser substituída por uma 
mais significativa para o objeto especifico do modelo como, por 
rxemplo, o logotipo do software. 

4tributos Especiais: Tipo (Usufruto, Software, Hardware e 
Equipamento de Produção) 

Objeto que permite que notas explicativas sejam adicionadas ao 
modelo. 

Vota Explicativa 

4tributos Especiais: Texto 

Tabela A1.2 - Definição e Notação dos Adornos 

Notsçiáo com Adornos I Definição dos Adornos 
Adorno que indica que o processo é externo, ou seja, que é 
executado por outra organização. 

Atividade (a) Adorno que indica que a atividade é composta, o que 
significa que ela pode ser decomposta em sub-atividades; 
(b) Adorno que indica que a atividade é externa, ou seja, 

(a) 
que é executada por outra organização. 

Operação Lógica (a) Adorno que indica a operação lógica E; 
(b) Adorno que indica a operação lógica OU; 
(c) Adorno que indica a operação lógica OU Exclusivo. 



Tabela ,413 - Definição e Notação das Áreas 

Área de Ator Área que agrupa atividades executadas por um ator ou 
grupo de atores. O ator ou o grupo de atores também 
precisa estar contido na área. 

Objeto 
Fluxo de Controle 

Fluxo de 
EntraddSaída 

Ligação Não 
Direcionada 

Ligação para Nota 
Explicativa 

Tabela A1.4 - Definição e Notação das Ligações 

Notação Definição 
Ligação que indica a passagem de controle do objeto origem para o 
objeto destino. O c1 e o c2 indicados na notação são os rótulos das 
condições estabelecidas para que a passagem de controle ocorra. 

Atributo Esuecial: Condicão. formada Dor rótulo e descncão 

Ligação que estabelece um insumo (se o fluxo é de entrada) ou um 
produto de uma atividade (se o fluxo é de saída). Quando o objeto de 
origem ou destino é um armazenador (repositório ou arquivo), a 
notação pode incluir os rótulos das informações trafegadas, existindo, 
então, um atributo especial. 

Atributo Especial: Informação, formada por rótulo e descrição 

Ligação que não indica passagem de controle nem estabelece 
insumos e produtos para uma atividade, sendo utilizada para conectar 
bens de produção (software, hardware e equipamentos) utilizados 
como recursos para execução das atividades e para conectar eventos 
que atuam sobre processos, provocando o seu início ou fim. No 
segundo caso, um atributo especial é definido. 

Atributo Esuecial: Pavel do Evento (Iniciador. Terminador) 

Ligação que estabelece que uma nota explicativa é referente a um 
elemento do modelo. 



Este anexo apresenta o questionário utilizado na pesquisa descrita no 

capítulo 5. 



Este questionário visa identificar: 
i. As conseqüências do uso de um bom processo de desenvolvimento; . . 

li. As características que devem estar presentes em um bom processo de 
desenvolvimento; . . . 

111. Os aspectos que podem influenciar positivamente o processo; 
iv. Os aspectos que podem influenciar negativamente o processo. 

A pesquisa esta relacionada a teses de pós-graduação da COPPEKJFRJ. 

Caracterização do Especialista: 

Nome (opcional): I e-mail (opcional): 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

Empresa 

Empresário 

Gerente de Informática 

Universidade 

Gerente da Qualidade 

Gerente de Projeto 

Analista de Sistema 

) I DOU~G~O ( ) Eng de Software ( ) Computação/Informática ( ) Outro 1 

---- 

Consultor 

Aluno de Doutorado 

Aluno de Mestrado 

1 Outro: 

Mestrado ( ) Eng de Software ( ) Computação/Informática ( ) Outro 

Especialização ( ) Eng de Software ( ) Computação/Informática ( ) Outro 

Professor 

Pesquisador 

I Aluno de Graduação 

I - I Graduapão ( ) Eng de Software ( ) Computação/Informática ( ) Outro 

Como você classificaria o seu conhecimento da área de Processo de Software? 

( ) Excelente ( ) Alto ( ) Médio ( ) Baixo ( )Nenhum 
Como você classificaria a sua experiência prática em Processo de Software? 

( ) Excelente ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa ( )Nenhuma 



INSTRUC~ES 

Considere o conjunto de itens listados abaixo. Marque com um "X" a coluna que representa a sua 
opinião a respeito do grau de relacionamento entre um bom processo e o item em questão, considerando a 
seguinte escala: 

O. Nunca está relacionado 1. AS vezes está relacionado 2. Muito relacionado 

O conjunto de consequências é completo? Caso você encontre alguma conseqüência que não tenha sido 
incluída no conjunto de consequências, acrescente sua descrição no final da tabela, nas linhas em branco e 
avalie segundo a escala. 

16. Melhoria da imagem corporativa da organização I 1 

tratados) 
14. Produtividade da equipe passível de ser medida 
15. Satisfacão do usuário 

--- 



Considere o conjunto de características listadas abaixo. Marque com um " X  a coluna que representa a 
sua opinião a respeito do grau de importância de cada característica para um bom processo de 
desenvolvimento, considerando a seguinte escala: 

O. Sem importância 1. Alguma importância 2. Muito importante 

O conjunto de características é completo? Caso você encontre alguma que não tenha sido incluída no 
conjunto listado abaixo, acrescente sua descrição no final da tabela, nas linhas em branco e avalie 
segundo a escala. 

I Características de um bom processo de desenvolvimento 

1. Métodos e técnicas adequadas ao projeto 
2. Possuir a ~ o i o  automatizado 

7. Responsabilidades definidas 

3. Fácil de ser utilizado 
4. Produzir um volume de documentação adequado ao projeto 
5. Processo bem definido 
6. Existência de diretrizes Dara execucão das atividades do mocesso 

19. Aderência a cultura organizacional 
20. Permitir avaliação e melhoria de processo 
2 1. Fácil de entender 
22. Conformidade com ISO 9000 

--- 



Considere o conjunto de itens listados abaixo. Marque com um " X  a coluna que representa a sua 
opinião a respeito do grau no qual um processo de desenvolvimento é influenciado positivamente pelos 
itens listados, considerando a seguinte escala: 

O. Sem influência 1. Alguma influência 2. Muita iduência 

O conjunto de particularidades é completo? Caso você encontre alguma particularidade que não tenha 
sido incluído no conjunto de particularidades, acrescente sua descrição no final da tabela, nas linhas em 
branco e avalie seguindo a escala. 

I Aspectos que podem influenciar positivamente a utilização do mocesso de desenvolvimento I O I 1 1 2 1 
1. Equipe experiente 
2. Gerência experiente 
3. Bom relacionamento com o cliente 
4. Existência de a ~ o i o  automatizado 

29. O processo estar baseado em expectativas realistas 
30. O processo considerar a complexidade e o tempo necessário para mudanças culturais 
efetivas 



Considere o conjunto de itens listados abaixo. Marque com um "X" a coluna que representa a sua 
opinião a respeito do grau no qual um processo de desenvolvimento é influenciado negativamente pelos 
itens listados, considerando a seguinte escala: 

O. Sem influência 1. Alguma influência 2. Muita influência 

O conjunto de particularidades é completo? Caso você encontre alguma particularidade que não tenha 
sido incluído no conjunto de particularidades, acrescente sua descrição no fmal da tabela, nas linhas em 
branco e avalie seguindo a escala. 

I Aspectos &e podem afetar negativamente a utilização do processo de desenvolvimento I O I 1 1 2 1 
1. Mudanças nos objetivos da organização 
2. Falta de a ~ o i o  da direcão da organizacão 

8. Falta de comunicação entre os membros da equipe 
9. Falta de um bom relacionamento entre os desenvolvedores e o gerente I 

1 10. Falta de um envolvimento continuado dos interessados I I I  



Este anexo apresenta o questionário utilizado na pesquisa descrita no 

capitulo 6. 



Este questionário visa identificar: 
v. Os aspectos que podem influenciar na adequação do processo de 

sofiware ao projeto; 
vi. Os aspectos que podem influenciar na aderência ao processo de sokware - - 

definido para o projeto. 

A pesquisa esta relacionada a teses de pós-graduação da COPPEKJFRJ. 

Caracterização do Especialista: 
Nome (opcional): I e-mail (opcional): 

Empresa/Fundações prestadoras de serviços I Universidade 

Responsável pela área de Processos Professor de Engenharia de Software 
Membro do GQPP~, SEPG~ ou Professor na área de Processos de Software 
eauivalente 
Consultor de implementação de processos Pesquisador doutor em Processo de Software 
Gerente da Qualidade Pesquisador doutorando em Processo de 

Software 
Empresário I Pesquisador mestrando em Processo de Software 

Gerente de Informática 

I Gerente de Projeto I I 
Analista de Sistema 

Outro: 

FORMAÇÃO: Nivel e Área 

I Possuo doutorado ( ) Eng de Software ( ) Computação11nformática ( ) Outro 

Possuo mestrado ( ) Eng de Software ( ) Computação/Informática ( ) Outro 

Possuo especialização ( ) Eng de Software ( ) ComputaçãoíInformática ( ) Outro 

I =suo graduação ( ) Eng de Software ( ) ComputaçãoíInformática ( ) Outro 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E EM PROCESSO DE SOFTWARE 

No de projetos de desenvolvimento/manutenção que já participou? 
( ) O  ( ) l a 5  ( ) 6 a 1 0  ( ) l l a 1 5  ( ) > I 5  
No de projetos que participou usando um Processo de Software defuiido? 
( ) O  ( ) i a 5  ( ) 6 a 1 0  ( ) > i 0  
No de empresas onde participou de projetos como consultor de implantação de processos? 
( ) O  ( ) i a 5  ( ) 6 a l 0  ( ) > i 0  
Tem curso oficial de Introdução ao CMMI? 

( ) Sim ( ) Não 
Realizou a prova para consultor do modelo de referência MR mps5 e foi aprovado? 

' Grupo de Qualidade do Processo e do Produto 
Grupo de Processo de Engenharia de Software 
Modelo de Referência para Meihoria do Processo de Software Brasileiro 



Considere o conjunto de fatores listados abaixo. Marque com um " X  a coluna que representa a sua 
opinião a respeito do grau de relacionamento entre o fator em questão e possíveis problemas de 
adequação do processo ao projeto, considerando a seguinte escala: 

O conjunto de fatores é completo? Caso você encontre algum fator que não tenha sido incluído no 
conjunto de fatores, acrescente sua descrição no final da tabela, nas linhas em branco e avalie segundo a 
escala. 

Fatores que podem estar relacionados a problemas na adequação do processo ao projeto6: O 1 2 3 

1. A descrição dos papéis e responsabilidades associadas não terem sido claramente 
definidas a i  longo do-processo- 
2. Os métodos e as técnicas utilizadas não terem sido adequadas ao projeto 
3. O a ~ o i o  automatizado não ter sido adeauado 
4. O processo ser difícil de ser entendido e utilizado 

---- 
6. Os templates dos documentos estabelecidos pelo processo não terem sido adequados 

ferramentas. biblioteca. etc.) I I I I l  
15. Não ter havido uma sensibilização adequada na empresa quanto a importância do uso 
do processo 
16. Não ter havido coordenação e liderança, por parte dos responsáveis na empresa 
(GQPP~, SEPG" etc.), nas atividades de implantação do processo 
17. Ter havido resistências a implantação do processo na empresa 
18. As estimativas de custo e mazo não terem sido realistas I I I I I  
19. A ferramenta ou artefato utilizado para acompanhar o progresso e status das atividades 
não ter sido adequado e não ser fácil de utilizar 
20. O projeto não ter sido desenvolvido de acordo com o processo definido 
Ouestões estlecíficas  ara usuários de Ambientes TABA ou consultores do TABA . 
2 1. O mecanismo para aquisição de conhecimento através das ferramentas não ter sido 
adequado 
22. O mecanismo de disseminação do conhecimento através das ferramentas não ter sido I I I I I 
adequado 
23. As atividades de Planejamento do Projeto não terem sido adequadas ---- 
24. As atividades de Monitoração e Controle do Projeto não terem sido adequadas 

Adequação do processo ao projeto: o processo definido para o projeto atende às necessidades e caractensticas do projeto 
' Grupo de Qualidade do Processo e do Produto 

Grupo de Processo de Engenharia de S o h a r e  



Considere o conjunto de fatores listados abaixo. Marque com um " X  a coluna que representa a sua 
opinião a respeito do grau de relacionamento entre o fator em questão e possíveis problemas de aderência 
entre o processo executado e o processo definido, considerando a seguinte escala: 

O conjunto de fatores é completo? Caso você encontre algum fator que não tenha sido incluído no conjunto de fatores, acrescente 
sua descrição no final da tabela, nas linhas em branco e avalie segundo a escala. 

Fatores que considera favorecerem a aderênciag dos desenvolvedores e gerentes ao - - - A  

L, 

processo definido para o projeto: U 1 2 3  

1. A descrição dos papéis e responsabilidades associadas terem sido claramente definidas 

ferramentas, biblioteca, etc.) 
16. Ter havido uma sensibilização adequada na empresa quanto à importância do uso do 
processo 
17. Ter havido coordenação e liderança, por parte dos responsáveis na empresa (GQPP, 

Aderência ao processo: desenvolvedores e gerentes seguem o processo definido para o projeto durante o desenvolvimento do 
produto 



Este anexo apresenta o questionário post mortem utilizado nesta Tese. 

Caracterização do participante 

Qual a sua principal função neste projeto? 
( ) Analista ( ) Desenvolvedor ( ) Gerente de Projeto 

Há quantos anos trabalha na área? 
( ) Menos de 5 ( )  5 a 10anos ( )  10 ou mais 

Já participou de quantos projetos? 
0 1 (1 2 0 3  ( ) 4 ou mais 

Categoria Relacionada com o Cliente 

Com qual fiequência os requisitos eram modificados? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Qual a disponibilidade dos especialistas para esclarecimentos de requisitos? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

O responsável pelo projeto no cliente trabalhava colaborativamente? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Qual o nível de comprometimento dos usuários do projeto? 
( ) inexistente ( ) baixa ( ) media ( ) alta 

Houve conflito de interesses entre o gerente do projeto e o responsável do projeto por 
parte do cliente? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Ocorreram atritos entre os usuários e a equipe de desenvolvimento? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

O levantamento ou acompanhamento dos requisitos no cliente foi realizado por 
indivíduos experientes? 
( 1 Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Decisões políticas afetaram decisões técnicas do projeto? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 



Existiu um alto comprometimento da equipe com o projeto? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Existiu um alto comprometimento da gerência com o projeto? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Houve problemas de relacionamento entre os desenvolvedores e o gerente? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

A equipe recebeu treinamento adequado no processo? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

E equipe foi bem dimensionada para o projeto? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

O perfil da equipe era adequado ao projeto? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

O ambiente físico de trabalho foi adequado? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Existiu uma boa infra-estrutura de apoio (equipamentos, sohare ,  rede, biblioteca, 
etc.)? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Houve uma sensibilização adequada na empresa quanto à importância do uso do 
processo? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Houve coordenação e liderança por parte do GQPP nas atividades de implantação do 
processo? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Houve resistências à implantação do processo? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

As estimativas de custo e prazo foram realistas? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

A planilha para acompanhar o progresso e status das atividades estava bem elaborada e 
era fácil de ser utilizada? 
( > Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Categoria Processo 

O projeto foi desenvolvido de acordo com o processo definido? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Se 



A descrição dos papéis e responsabilidades associadas estava claramente definida ao 
longo de todo o processo? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Os métodos e as técnicas utilizadas estavam adequadas ao projeto? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes 

O apoio automatizado foi adequado? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes 

O processo estava adequado ao projeto? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes 

O processo foi fácil de ser entendido e utilizado? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes 

O volume de documentação foi adequado ao projeto? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes 

( ) Sempre 

( ) Sempre 

( ) Sempre 

( ) Sempre 

( ) Sempre 

Os templates dos documentos produzidos pelo processo estavam adequados? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

O mecanismo para aquisição de conhecimento através das ferramentas foi adequado? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

O mecanismo de disseminação do conhecimento através das ferramentas foi adequado? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

As atividades de Planejamento do Projeto foram adequadas? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

As atividades de Monitoração e Controle do Projeto foram adequadas? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

As atividades relacionadas a Gerência de Requisitos foram adequadas? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Os procedimentos para Gerência de Configuração foram adequados? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Os procedimentos para Garantia da Qualidade do Produto foram adequados? 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 

Os procedimentos para Garantia da Qualidade do Processo foram a 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Sempre 



Neste anexo são apresentas as métricas definidas para a monitoração 
e controle das áreas de processo numa empresa CMMI nível 2. 

Métrica 1 ( Número de defeitos relacionados a requisitos do software encontrados em 
I etapas posteriores do desenvolvimento 

Cálculo I Somatório do número de defeitos encontrados no documento de reciuisitos de 

Escala 

Definição 
sido aprovado anteriormente, é necessário modificá-lo para que este atenda 
corretamente aos requisitos estipulados. Sempre que isto for necessário, deve-se 
documentar as modificações realizadas de forma a tornar possível sua posterior 
contagem. O número de modificações pode ser sub-totalizado por cada macro- 
atividade onde estas modificações foram encontradas 
Absoluta 

software após o artefato ter sido aprovado 
Quando um novo problema é encontrado no documento de requisitos após este ter 

I 

Cálculo 

I Definição 

Escala 

' Projeto 
Somatório do número de avaliações realizadas no Plano do Projeto até que sua 
primeira versão tenha sido aprovada 

1 Quando o plano do projeto é avaliado, falhas são encontradas e corrigidas. Poucas 
avaliações para se aprovar um plano do projeto significa que pouco tempo/esforço 
foi dedicado para aperfeiçoar o planejamento do projeto, o que é um indício de que 
os problemas não encontrados serão descobertos em fases posteriores do 
planejamento, aumentando custos e prazos 
Absoluta 

Precisão das estimativas de cronograma 
Tempo real de todo o projeto (Métrica 4) 1 tempo estimado para o projeto (Métrica 
5) (DASKALANTONAKIS, 1992) 
Racional 

étrica 4 
Cálculo 

Tempo real de todo o projeto 
data de aceitação do projeto - data de início do projeto 

O tempo medido em número de dias conidos do início de uma atividade até a data 
da sua aceitação. Assim, o tempo real de todo o projeto é o número de dias desde o 
começo dos trabalhos até a aceitação de sua última atividade (CARLETON et al., 
1992) 
Racional 



Definição 

Definição 

Escala 

O tempo estimado por macro-atividade é o número de dias corridos entre a data 
prevista para seu inicio e a data prevista para o seu término (CARLETON et al., 

O tempo real de cada macro-atividade é medido em número de dias corridos do 
início da sua execução até a data de sua aceitação (CARLETON et al., 1992) 

Racional 

1 1992) 
Escala ( Racional 

I Escala I Racional 

I Escala I Racional 

éfrica 10 
Cálculo 

Definiçgo 

Esforço real de todo o projeto 
somatório do número de homens-hora empregados durante todo o projeto 

O somatório do número de homens-hora de cada macro-atividade (CARLETON et 
al.. 1992). 

Definição 

Escala 

O esforço estimado é o número de homens-hora previsto para todo o projeto 
(CARLETON et al., 1992) 
Racional 

Escala 
atividade ( ~ & c a  14) (DASKALANTONAKIS, 1992) 
Racional 



I 

Escala ( Racional 

Definição 

1 abertas 
Escala ( Absoluta 

De forma semelhante, foi deriido que o esforço estimado é o número de homens- 
hora previsto para a macro-atividade (CARLETON et al., 1992) 

I Cálculo 

Definição r-- 
I Escala 

Número de acões corretivas realizadas 
Somatório do número de ações corretivas abertas que foram finalizadas 

As ações corretivas são introduzidas e gerenciadas através de Planos de Ação. A 
quantidade de planos de ação definidos indica a quantidade de ações corretivas 
abertas. Planos de ação com todas as suas atividades realizadas e aprovadas são 
acões corretivas realizadas 
Absoluta 

( processo realizadas x 100 
Definição 1 Durante o planejamento, uma série de avaliações do processo são planejadas. No 

entanto, por diversos motivos podem não vir a serem realizadas. Um resultado maior 
aue 100 indica falha nos ~rocedirnentos de Garantia da Oualidade do Processo 

Escala ( Racional 

Cálculo 

Escala 

Somatório do número de alterações realizadas nos itens de configuração após o 
Plano de Gerência de Configuração ter sido aprovado 
Absoluta 


