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Resumo
Kohan, Sarah. QuickLocus: Proposta de um método de
avaliação de processo de desenvolvimento de software
em pequenas organizações. Trabalho final apresentado ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
– IPT, para o obtenção do título de Mestre Profissional em
Engenharia de Computação. São Paulo, 2003.
Este trabalho descreve o desenvolvimento do QuickLocus, um método de
avaliação voltado para organizações de software com até cinqüenta pessoas,
utilizando um tempo reduzido de aplicação e cujo resultado fornece a base para um
plano de melhoria do processo de desenvolvimento. A aplicação do QuickLocus
consome um dia de trabalho na organização, quando é avaliado um escopo
reduzido do modelo de referência.
O trabalho foi desenvolvido utilizando o estudo de caso como método de
pesquisa. Compreende a revisão bibliográfica, a elaboração e aplicação de um
roteiro (teoria) e o levantamento e crítica de dados em campo. O resultado deste
trabalho é um novo método de avaliação denominado QuickLocus.
Por conta de suas características, o QuickLocus amplia as possibilidades
de acesso das pequenas organizações de software a programas de melhoria de
processos de desenvolvimento.

Palavras-chave: engenharia de software, qualidade de software, processo de
desenvolvimento de software, avaliação, avaliação de processo, melhoria de
processo.
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Abstract

Kohan, Sarah. QuickLocus: A Proposal for an appraisal
method of the software development process in small
organizations. Master´s Thesis on Computer Engineering,
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
- IPT. São Paulo.
This work describes the development of QuickLocus, a special-purpose
appraisal method of software process in small organizations (less than 50 working
people). To accomplish with this objective, QuickLocus is a low-cost method. On the
other hand, QuickLocus is capable to output reliable information to kick of a
software improvement process.
Research was developed under a case-study approach and comprehends
a bibliography survey, construction of a guideline (theory) to accomplish assess,
field testing and reviewing of outcome data. Adjustments in theory were made and a
new appraisal method, named QuickLocus, results.
Due to its characteristics, QuickLocus gives wider opportunities to small
organizations adopt software improvement process programs.

Key words: software engineering, software quality, software development process,
assessment, appraisal, process assessment, software process improvement.
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Sarah Kohan

Introdução

1 Introdução
Computadores e software estão cada vez mais presentes nas diversas
áreas de negócio e se tornam cada vez mais críticos na administração das
empresas. Em alguns segmentos - como o bancário, por exemplo - a operação
diária é fortemente sustentada por complexos sistemas de informação. Vários
outros segmentos da economia se apoiam também na Tecnologia da Informação,
onde o software é parte fundamental.
Por sua vez, desenvolvimento de programas sempre exigiu a habilidade de
um artesão e a criatividade de um artista. Hoje em dia, entretanto, a sua geração
requer também produtividade de uma fábrica. Quanto mais extenso e complexo é o
produto de software ou maior o número de pessoas envolvidas, maiores serão os
riscos relativos a custos, prazos e qualidade.
A traumática experiência vivida pela IBM na década de 60 no
desenvolvimento do OS/360 é exemplar neste aspecto. Conforme relatam
WATSON, Jr. & PETRE (1990) a idéia do System/360 nasceu em dezembro de
1961 e “centenas de programadores tinham que produzir milhões de código em
linguagem de máquina. Ninguém, até então, enfrentara questões tão complexas, e
os engenheiros viviam sob pressão do tempo”. Um pouco mais adiante, os mesmos
autores relatam:
E quanto mais atrasava o software, mais programadores eram contratados; em
1966 tínhamos dois mil programadores e o custo de desenvolvimento do
software já ultrapassava o do hardware. Aprendemos, na própria carne, um dos
maiores segredos da engenharia de computadores: não é enchendo as salas
com empregados que se acelera o andamento de um projeto de software.

Segundo a mesma referência, quando o orçamento previsto para o
software do 360 era US$ 40 milhões, Watson Jr. indagou Vin Learson (diretor do
projeto e mais tarde presidente da IBM) sobre eventuais correções neste
orçamento; Learson solicitou um aumento para US$ 50 milhões. No dia seguinte, à
tarde, Watson Jr. perguntou a Watts Humphrey (responsável pela programação) o
que ele achava dos US$ 50 milhões e ele sugeriu US$ 60 milhões. Anos depois,
quando o 360 chegou ao mercado o projeto havia sido consumido US$ 500
milhões.
Experiências deste tipo – que são muitas na história – demonstram que o
desenvolvimento de software deve ser visto como um empreendimento de risco. A
saída é tornar a construção de software o mais imune possível a atitudes isoladas
de projetistas, viabilizando a existência de grandes equipes em um único projeto, de
forma mais próxima da disciplina de um ambiente industrial, preservando-se, no
entanto, a criatividade de cada elemento da equipe.
Nesta linha, vários autores escrevem sobre a importância do software e da
necessidade de controle de sua produção visando qualidade, confiabilidade, bem
como previsibilidade de recursos necessários para execução dos projetos.
Uma importante iniciativa nesta direção se deu com a criação do Software
Engineering Institute – SEI da Universidade de Carnegie Mellon pelo Departamento
de Defesa Americano. As ações do SEI culminaram na criação dos modelos CMM1
1

Neste trabalho, quando não explicitado, toda citação a “CMM” se refere ao modelo CMM para software, publicado
nos relatórios técnicos do SEI: The Capability Maturity Model for Software, Version 1.1 CMU/SEI-1993-TR-024
elaborado por (PAULK et al., 1993) e Key Practices of the Capability Maturity Model, Version 1.1 CMU/SEI-1993TR-025 elaborado por (PAULK et al., 1993a). Estes dois relatórios técnicos foram consolidados e publicados no
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– Capability Maturity Model (PAULK et al., 1995) e CMMI – Capability Maturity
Model Integration (CMMI PRODUCT TEAM, 2001a e CMMI PRODUCT TEAM,
2001b). Não por acaso, o mesmo Watts Humphrey citado no episódio do IBM/360
participou ativamente nas pesquisas do SEI desde a sua criação.
A exigência por parte do mercado, conforme PESSÔA & SPINOLA (1999),
por produtos de software cada vez mais confiáveis têm motivado pesquisas nesta
área além de levar as empresas a considerarem a questão da qualidade em seus
projetos de software.
A
planos de
tais como:
•
•
•
•
•
•

busca de melhores produtos de software, desenvolvida através de
melhoria de processos de desenvolvimento, compreende várias ações,
Especificação de requisitos
Garantia de atendimento a todos os requisitos
Definição do processo de desenvolvimento de software
Desenvolvimento de um plano de melhoria de processo
Avaliação dos produtos de trabalho de desenvolvimento de software
Identificação da situação do processo de desenvolvimento de software

Estas e outras ações compõem o caminho para a obtenção de melhores
produtos de software. A última ação mencionada contribui para a definição do ponto
de partida para um projeto de melhoria. É o objeto central deste trabalho.

1.1

A avaliação de processos e a melhoria de produtos de software

A literatura é farta em demonstrar a importância que a identificação da
situação do processo de desenvolvimento de software representa para o processo
de melhoria de uma organização.
JONES (2000) reitera as considerações de outros autores e afirma que:
A maneira mais eficaz de reduzir os problemas no desenvolvimento e utilização
de software é estudar todas as possíveis abordagens de construir e manter
aplicações. Através da análise qualitativa e quantitativa dos dados, é possível
separar as práticas adequadas das práticas perigosas. Os três meios básicos
de análise utilizados para explorar a construção de software são:
•

Avaliação do processo de software para examinar as práticas de
desenvolvimento.

•

Avaliação comparativa do software (benchmark) com dados empíricos da
área para classificar desempenho.

•

Definição de parâmetros básicos de desenvolvimento de software
(baselines) contra os quais o progresso nos trabalhos possa ser
mensurado.

JONES (2000) ressalta a necessidade de pesquisas no sentido de tornar o
desenvolvimento de software cada vez mais confiável. Para JONES (2000),
avaliação de processo de software é uma forma de abordagem que contribui para
obter melhores produtos.
A necessidade de avaliar um processo de desenvolvimento de software
também é discutida por ZAHRAN (1998) da seguinte forma:
livro The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process de autoria de (PAULK et al.,
1995).
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O processo de avaliação fornece os parâmetros básicos do estado atual das
práticas predominantes de software numa organização. Isto é utilizado como a
base para as melhorias de processo. A avaliação em geral atua como um
catalisador de um plano de melhoria.

Na mesma direção, JONES (2000) acrescenta:
2

A avaliação não cura problemas de software, mas pode identificar e classificar
problemas que precisam ser curados, e consequentemente conduzir a
programas de terapia bem sucedidos.

Portanto, a avaliação pode contribuir bastante para programas de melhoria
nas organizações as quais, por sua vez, colocarão no mercado melhores produtos
de software. Reforçando esta linha de se obter melhores produtos de software,
outra referência é encontrada em MATHIASSEN et al. (2002):
De acordo com o discurso comum de melhoria de processo de software (SPI –
Software Process Improvement), existem alguns passos básicos para melhorar
o processo de desenvolvimento de software de uma organização. Primeiro,
avalia-se a capacitação da organização para desenvolver software de
qualidade. Com base nesta avaliação, se desenvolve uma estratégia gradual
para o desenvolvimento desta capacitação. Finalmente, estabelece-se o
esforço de melhoria como parte integral dos objetivos globais de longo prazo
da organização. O resultado? Ambos, a qualidade dos serviços e a
produtividade do processo aumentam.

As avaliações de processo podem contribuir na redução de problemas
durante a geração de software, auxiliando organizações a identificar pontos de
melhoria no processo para o desenvolvimento de melhores produtos. SOFTWARE
ENGINEERING INSTITUTE (1997) afirma que um programa de mudança efetivo
requer compreensão da situação atual e além disto citam dois provérbios:
•

Provérbio Chinês - “Se você não sabe para onde está indo, qualquer
estrada servirá”.

•

Provérbio de Humphrey - “Se você não sabe onde está, nenhum mapa o
ajudará”.

O “Provérbio Chinês” nos faz refletir sobre a necessidade de se ter muita
clareza de objetivos. A necessidade desta clareza foi observada também por
CARROLL (1958) no livro Alice no País das Maravilhas (originalmente publicado em
1865), no seguinte trecho de um diálogo entre Alice e o Gato:
Alice: Pode dizer-me que caminho devo tomar?
Gato: Isso depende do lugar para onde quer ir, respondeu com muito propósito
o gato.
Alice: Não tenho destino certo.
Gato: Nesse caso, qualquer caminho serve.

No caso de processo de desenvolvimento de software, a partir do
momento que se sabe “onde se encontra” (avaliação) e de posse de um mapa
(modelo), é possível estabelecer o caminho de melhoria de processo para atingir o
objetivo da organização.

2

O termo usado pelo autor no original em inglês é cure, que no nosso entender é uma forma enfática de colocar
que apenas a avaliação não resolve o problema do desenvolvimento de software; é necessário haver outras ações
voltadas para a melhoria do processo, após a execução da avaliação.
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A condução de uma avaliação é um elemento importante para o
conhecimento do processo, planejamento de sua melhoria, e consequentemente
para a obtenção de melhores produtos de software e melhor controle dos
orçamentos.

1.2

Motivação da Dissertação

Existem diversos métodos de avaliação de processo de desenvolvimento
de software. Cada um destes métodos apresenta uma ou outra peculiaridade, mas,
em geral, todos exigem tempo não desprezível (dias ou semanas) e equipe treinada
para a sua aplicação. Como decorrência, são tratados como atividades onerosas
que alteram o dia-a-dia da equipe de desenvolvimento bem como de boa parte da
organização. Esse nível de interferência e custos podem ser assimiláveis por
aquelas organizações que ostentam grande número de desenvolvedores (porque
são mais susceptíveis à riscos) ou que tenham tradição em desenvolvimento de
software (porque reconhecem mais facilmente os riscos da atividade). Custos
diretos, indiretos e perturbações nos trabalhos da organização são os principais
fatores que tornam a execução de avaliação de processo uma decisão difícil para
muitas empresas. A despeito da importância cada vez mais reconhecida, estes
fatores inibem a disseminação de métodos de avaliação de processos de software
nas organizações de pequeno porte.
Estas ponderações explicam porque avaliações de processos no Brasil são
efetuadas, em geral, por empresas de grande porte ou com muitos recursos. Haja
visto, que até agosto de 2002, apenas dezesseis organizações, incluindo as que
foram classificadas com nível 1, haviam sido avaliadas oficialmente em relação ao
modelo CMM no Brasil (SOFTWARE ENGINEERING MEASUREMENT AND
ANALYSIS TEAM, 2002). Várias destas empresas são multinacionais que
implementaram, ou estão em processo de implementação, de algum nível do
modelo, por orientação expressa de suas matrizes. Deve-se observar também que
certificações ISO 9001, norma bastante difundida, não apresenta um número
expressivo de organizações de software certificadas. A Fundação Carlos Alberto
Vanzolini certificou até outubro de 2002, 972 empresas3 das quais apenas 42 de
Tecnologia da Informação (incluindo empresas de telecomunicações e hardware).
Dados do Inmetro4 apontavam em outubro de 2002, um total 4678 certificados ISO
9001 no Brasil.
Considerando que, segundo informações verbais fornecidas pelas ABES –
Associação Brasileira de Empresas de Software, em novembro de 2002, o número
estimado de empresas de software no Brasil é 5.000, há muito espaço para
avaliações de processo de desenvolvimento no mercado nacional.
Por outro lado, percebe-se – através do grande número de solicitações
recebidas pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini - uma demanda real, por parte de
empresas menores, de avaliações de processo de desenvolvimento de software.
Aparentemente, a busca de um plano de melhoria de processo visa a inserção
destas no mercado internacional, além de lhes promover maior competitividade
dentro do mercado interno. Para a ampla maioria destas empresas, o (baixo) custo
de uma avaliação é fundamental para viabilizar a sua realização.

3
4

Fonte: Área de Certificação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini (consultada em outubro de 2002).
Fonte: site do Inmetro www.inmetro.gov.br/cb25/ (acessado em outubro de 2002)
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A demanda por melhoria de processo de software existe, seja por grandes
organizações, seja por aquelas de pequeno porte. Uma vez que as grandes
organizações estão razoavelmente bem atendidas pelas soluções existentes,
observamos que o mesmo não acontece com as pequenas organizações.
Está bem claro que o ponto de partida para projetos de melhoria deve ser,
recordando o provérbio de Watts Humphrey, a identificação da situação do
processo de desenvolvimento de software, ou seja, a avaliação.

1.3

Objetivo

A execução do recurso de avaliação (identificação da situação do
processo) para este grande contingente representado pelas pequenas
organizações exige o desenvolvimento de um método de avaliação de processo de
software que satisfaça duas condições necessárias. A primeira condição é que os
resultados da avaliação seja a base para um plano de melhoria de processo; a
segunda condição é que os custos de aplicação da avaliação sejam compatíveis
com o porte e recursos disponíveis por estas organizações.
O método de avaliação proposto neste trabalho objetiva exatamente baixos
custos relativos na sua aplicação e, ao mesmo tempo, apresentar resultados
confiáveis que sirvam como base para um plano de melhoria de processo.
A questão objeto deste trabalho de pesquisa é, portanto:

Como avaliar a situação do processo de desenvolvimento e manutenção de
software em pequenas organizações?
A resposta à esta questão exige a validação ou comprovação das
seguintes proposições:
• P1 - É possível a construção de um método de avaliação específico
para pequenas organizações.
• P2 - Este método tem tempo reduzido para sua aplicação.
• P3 - Os resultados da sua aplicação são suficientemente confiáveis
para dar início e acompanhar processos de melhoria.

1.4

Melhoria de processo e os objetivos de negócio

A avaliação de processo de desenvolvimento de software é uma condição
necessária para a definição do plano de melhoria (referenciados na literatura com
SPI – Software Process Improvement) porque aponta os pontos fortes e fracos dos
mesmos. Os seus resultados, entretanto, só produzirão qualquer conseqüência
nesta direção se refletirem os objetivos de negócio da organização.
DEBOU (1999) faz algumas considerações que justificam a importância
das avaliações e que devem ser discutidas na organização antes e durante uma
avaliação:
• A importância do software para o negócio,
• Identificação dos objetivos da organização e
• Identificação das áreas críticas.
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A experiência de DEBOU (1999) ressalta que freqüentemente os
fornecedores de planos de melhoria de processo (SPI) não levam os gerentes a
pensar em termos de objetivo de negócio e de áreas críticas tais como:
• Se o último projeto falhou nos prazos, devido a deficiências na
configuração do sistema gerencial, este fato deve forçar ações
conseqüentes para a viabilizar a liberação no prazo atual;
• Se a adoção de uma nova plataforma de trabalho é crítica para a
sobrevivência da organização (porque será utilizada como base para
todos os projetos futuros), então os esforços devem ser dirigidos para a
engenharia deste projeto.
Para DEBOU (1999) o plano de melhoria de processo não deve se situar
em uma torre-de-marfim, distante da realidade do desenvolvimento. Assim, devese:
1 Organizar o grupo de melhoria de processo (SEPG – Software
Engineering Process Group) com pessoas oriundas dos projetos e da
equipe de processos.
2 Concentrar a atuação da equipe de melhoria nas necessidades
relevantes dos projetos críticos.
Desta forma, a gerência deve estar preparada para fornecer as seguintes
informações para os planos de melhoria:
•

Os objetivos de negócio, novos desafios, a evolução do papel do software
no negócio, objetivos em termos de prazo para lançamento no mercado ou
tempo de desenvolvimento, nível de qualidade, custo e produtividade,
iniciativas do cliente (capacidade de avaliação de fornecedores, programa
de visibilidade em relação ao desenvolvimento de produto de fornecedor);

•

As prioridades dentro da organização no curto e médio prazos bem como
seus objetivos nos projetos (prioridade em relação ao cronograma, à
qualidade ou às características?). Definir quem pode ser o primeiro cliente
em uma iniciativa de melhoria de processo. Critérios diferentes podem ser
utilizados para esta definição tais como a importância do cliente, a
possibilidade de reutilização, a decisão do líder de projeto ou o nível das
práticas correntes.

DEBOU (1999) identificou três passos para a construção de uma árvore
de objetivos:
• Definição dos objetivos do plano de melhoria, baseados nas diretrizes
da gerência sênior;
• Refinamento destes objetivos, através de ações de alto nível, para
construir a árvore de objetivos;
• Agregar métricas em cada nível da árvore de objetivos.
Estes passos são ilustrados nas Figura 1, Figura 2 e Figura 3.
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Priorização

Objetivos do Negócio
Resultados de Avaliações

Gerência/SEPG

Medições

Objetivos do SPI
Prioridades em
termos de
projetos/áreas

Figura 1: Definição dos objetivos do plano de melhoria
Extraída de DEBOU (1999)

Objetivos do SPI
Resultados de Avaliações

Definição de Ações
de Melhoria
SEPG

Projetos de clientes

Sub-objetivos do
SPI
Ações de alto nível
Lista de
participantes
Atributos-entidades

Figura 2: Definição das ações de melhoria de alto nível
Extraída de DEBOU (1999)

Objetivos e sub-objetivos
do SPI

Derivação de
Métricas
Todos envolvidos

Árvore de
objetivos completa
incluindo
métricas:
- Conformidade
- Desempenho
- ROI
- Ind de negócio

Figura 3: Derivação de Métricas
Extraída de DEBOU (1999)
Pode-se observar nas figuras anteriores que, para DEBOU (1999), as
avaliações de processo fornecem dados para os planos de melhoria os quais por
sua vez, devem levar em consideração os objetivos de negócio da organização.

1.5

Metodologia do Trabalho

Para definir o metodologia de pesquisa a ser adotada neste trabalho, foi
utilizada a orientação de NAKANO & FLEURY (1996) que diz que “em primeiro
lugar parece relevante fazer um acerto de terminologias: método ou metodologia de
pesquisa”. THIOLLENT (1986) esclarece a diferença destes termos da seguinte
forma:
Existe uma confusão terminológica que podemos analisar como sendo uma
confusão entre, de um lado, o nível da efetiva abordagem da situação sendo
investigada com métodos e técnicas particulares e, por outro lado, o meta-

7

Introdução

Sarah Kohan

nível, constituído pela metodologia enquanto instância de reflexão acerca do
primeiro nível. Esta distinção existe sob forma genérica como distinção entre
informação e meta-informação ou conhecimento e meta-conhecimento.
Podemos distinguir o nível do método efetivo (ou da técnica) aplicado na
captação da informação social e metodologia como meta-nível, no qual é
determinado como se deve explicar ou interpretar a informação colhida.....
Além de ser uma disciplina que estuda os métodos, a metodologia pode ser
vista como o conhecimento geral e habilidade que são necessários ao
pesquisador para se orientar no processo de investigação, técnicas e dados
adequados.

A diferença entre os termos pode ser resumida na Tabela 1.
Tabela 1 - Metodologia e Método segundo Thiollent
Termo

Significado

Metodologia

Meta nível: instância de reflexão do nível

Método

Nível da efetiva abordagem

A metodologia de pesquisa, segundo BRYMAN (1989) possui duas
abordagens: a quantitativa e a qualitativa. Com estas abordagens decorrem dois
tipos de métodos: os métodos qualitativos e os métodos quantitativos. Para
NAKANO&FLEURY (1996), os métodos quantitativos são chamados de métodos
tradicionais e os qualitativos de não-tradicionais. Segundo BRYMAN (1989) a
característica central da pesquisa quantitativa está na ênfase que é dada ao objeto
em estudo (seja indivíduo, organização ou processo). O método quantitativo é
impulsionado por um conjunto de questões previamente definidas (extraídas da
teoria ou literatura pertinente). Por outro lado a pesquisa qualitativa procura fugir da
noção de que o pesquisador é a “fonte” do que seria relevante e importante,
buscando trazer o que o objeto em estudo eleja como importante segundo sua
própria perspectiva.
Tabela 2 - Abordagens de Pesquisa
Métodos quantitativos (tradicionais): identificação de uma teoria
Metodologia de Pesquisa

Métodos qualitativos (não-tradicionais): perspectiva da pessoa
pesquisada

Conforme NAKANO&FLEURY (1996) os métodos mais ligados à pesquisa
quantitativa (tradicional) são a pesquisa experimental e a pesquisa exploratória
(survey); os métodos mais ligados à pesquisa qualitativa (não-tradicional) são a
pesquisa participante, a pesquisa-ação e o estudo de caso. Cada um destes
métodos pode ser caracterizado da seguinte forma:
• Pesquisa experimental: conforme NAKANO&FLEURY (1996), faz o
teste das hipóteses através de um experimento controlado, projetado
de forma a produzir dados necessários, podendo ser realizada em
laboratório ou no próprio campo.
• Pesquisa exploratória (survey): segundo NAKANO&FLEURY (1996)
tem por objetivo a coleta de dados, por entrevista ou questionário
projetados para esse fim, mas ao contrário do que ocorre na pesquisa
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•

•
•

experimental, o pesquisador não intervém em nenhum momento. O
termo quantitativo ilustra bem este método, pois a análise dos dados
exige tratamento estatístico.
Pesquisa participante: é, segundo THIOLLENT (1986), (em alguns
casos) o tipo de pesquisa baseada em metodologia de observação
participante,
na qual
pesquisadores
estabelecem
relações
comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada com o
intuito de serem melhor aceitos.
Pesquisa-ação: conforme NAKANO&FLEURY (1996) é realizada
juntamente com uma ação ou resolução de um problema, e onde os
pesquisadores desempenham um papel ativo nessa resolução.
Estudo de caso: segundo YIN (1994), é a investigação de um
fenômeno contemporâneo, dentro do contexto real, onde os limites
entre o fenômeno e o contexto não são claros, e utiliza múltiplas fontes
de informação.

Pode-se resumir os principais métodos de pesquisa de acordo com a
abordagem na Tabela 3.
Tabela 3 - Métodos de Pesquisa por Tipo de Abordagem
Adaptada de NAKANO&FLEURY (1996)
Abordagem principal

Método de pesquisa

Quantitativa (tradicional)

Experimental

Quantitativa (tradicional)

Exploratória (survey)

Qualitativa (não tradicional)

Participante

Qualitativa (não tradicional)

Pesquisa-ação

Qualitativa (não tradicional)

Estudo de caso

Conforme YIN (1994), três condições determinam a escolha do método de
pesquisa a ser utilizado:
1

O tipo de questão proposta na pesquisa: “quem”, “o que”, “onde”, “como” e
“por que”.

2

A extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos
comportamentais: quando o pesquisador pode manipular o comportamento
de forma direta, precisa e sistematicamente.

3

O grau de enfoque em acontecimentos históricos em oposição a
acontecimentos contemporâneos: existe alto grau de enfoque em
acontecimentos históricos quando o pesquisador está lidando com o
passado “morto” e não há pessoa para expor, mesmo em retrospectiva, o
que aconteceu.

O presente trabalho examina acontecimentos atuais (dentro de uma
organização que desenvolve software), se coloca a questão de como avaliar a
situação do processo de desenvolvimento e manutenção de software para
pequenas organizações e não permite a manipulação do comportamento de
nenhum modo (como em um laboratório). Um projeto como este pode utilizar o
estudo de caso como método de pesquisa.
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Para YIN (1994), a escolha do método de pesquisa pode não ser única, ou
seja, pode-se em alguns casos utilizar um ou outro método, mas o autor acrescenta
que
Podemos identificar algumas situações em que uma estratégia específica
possui uma vantagem distinta. Para o estudo de caso, isso ocorre quando fazse uma questão do tipo “como” ou “por que” sobre um conjunto contemporâneo
de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle.

Em CLAVER et al. (2000), os autores analisam tópicos e métodos de
pesquisa de artigos sobre sistemas de informação, publicados em periódicos e
constatam que estudos de caso têm sido cada vez mais difundidos em pesquisas
desta área. Esta análise foi feita em 1121 artigos publicados, 768 na revista
Information and Management e em 353 na revista MIS Quartely, entre os anos de
1981 e 1997.
Benbasat5 citado por CLAVER et al. (2000) considera que o método de
estudo de caso é adequado para pesquisas de sistemas de informação por três
motivos:
1

O pesquisador pode estudar sistemas de informação em seu ambiente
natural, conhecer o estado da arte, e então gerar teorias derivadas da
prática.

2

O estudo de caso permite ao pesquisador responder questões do tipo
“como” e “por que” e, portanto, entender a natureza e a complexidade do
processo em curso.

3

É apropriado para pesquisa em áreas onde existem poucos estudos
anteriores; portanto ele se encaixa no contexto de sistemas de informação
onde novos tópicos
surgem
continuamente.
Portanto, muito
freqüentemente o estudo de caso é o primeiro passo nas pesquisas
empíricas.

Os motivos um e dois fornecidos pelo autor desta referência, refletem o
caso desta pesquisa, pois está respondendo a questão “como” e pode ser feita a
identificação do processo de software em uma organização, ou seja, no seu
ambiente natural. O terceiro motivo também é aplicável pois o assunto da pesquisa
é relativamente recente e foram encontrados na literatura alguns métodos de
avaliação para pequenas organizações porém sem o detalhamento suficiente para
que possa ser aplicado diretamente.
As características chave do método de estudo de caso são 11, segundo.
Benbasat6 citado por CLAVER et al. (2000):
1

O fenômeno é estudado em seu ambiente natural.

2

Os dados são coletados por vários meios.

3

Uma ou poucas
examinadas.

4

A complexidade da unidade é intensivamente estudada.

5

Estudos de caso são mais apropriados nos estágios de exploração,
classificação e desenvolvimento de hipóteses no processo de construção

entidades

(pessoa,

grupo

ou

organização)

são

5

BENBASAT, I.; GOLDSTEIN, D. K.; MEAD, M. The case research strategy in studies of information systems.
Estados Unidos: MIS Quartely 11 (3). 1987.
6

BENBASAT, I.; GOLDSTEIN, D. K.; MEAD, M. The case research strategy in studies of information systems.
Estados Unidos: MIS Quartely 11 (3). 1987.
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do conhecimento; o investigador deve ter uma atitude receptiva com a
exploração.
6

Não envolve controle experimental ou manipulação.

7

O investigador pode não especificar com antecedência um conjunto
independente ou dependente de variáveis.

8

Os resultados derivados dependem fortemente do poder de integração do
investigador.

9

Alterações no local da coleta ou no método de coleta de dados podem
ocorre à medida que o investigador desenvolve novas hipóteses.

10 Estudo de caso é útil para o estudo de questões do tipo “como” e “por que”,
uma vez que estas tratam com ligações operacionais a serem observadas
ao longo do tempo e não com freqüência ou incidência.
11 O foco está em eventos contemporâneos.

Segundo LAZZARINI (1995), a unidade de análise é a entidade central do
problema de pesquisa. Embora seja normalmente definida como sendo indivíduos,
grupos ou organizações, ela pode também ser uma atividade, um processo, um
aspecto ou uma dimensão comportamental, segundo McClintock7 et al citados por
LAZZARINI (1995). No caso desta pesquisa, a unidade de análise é um processo
organizacional: processo de desenvolvimento de software.
Conforme YIN (1994), o método de estudo de caso pode ser de caso
único e de casos múltiplos. O estudo de caso único é apropriado em várias
circunstâncias e as razões principais para se definir como um caso único são:
•

Quando o caso único representa um caso decisivo para se testar uma
teoria: a teoria especificou um conjunto claro de proposições, assim como
as circunstâncias nas quais se acredita que as proposições sejam
verdadeiras. Para confirmar, contestar ou estender deve existir um caso
único, que satisfaça todas as condições para se testar a teoria.

•

Quando o caso único representa um caso raro ou extremo.

•

Quando o caso único é um caso revelador: quando o pesquisador tem a
oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível
à investigação científica.

O estudo de casos múltiplos, conforme cita YIN (1994) está se tornando
predominante, mas são mais caros e consomem mais tempo. Sua utilização deve
seguir a lógica de replicação, e não de amostragem, os casos devem ser
escolhidos cuidadosamente e ter um propósito específico dentro do escopo global
da pesquisa e cada caso deve:
•

Prever resultados semelhantes (uma replicação literal); ou

•

Produzir resultados contrastantes apenas por razões previsíveis (uma
replicação teórica).

Conforme a contextualização das unidades de análise, YIN (1994)
diferencia os estudos de caso em dois tipos: incorporados ou holísticos. Um estudo
de caso é incorporado quando envolve várias sub unidades de análise e o foco é
desviado para as unidades de análise, inseridas em um contexto mais amplo;

7

MCCLINTOCK, C., C.; BRANNON, D.; MAYNARD-MOODY, S. Applying the Logic of Sample Surveus to
Qualitative Case Studies: The Case ClusterMethod. in MAANEN. J.V. Qualitative Metodology. Estados Unidos:
Sage Publications. 1983.
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LAZZARINI (1995) afirma que um estudo de caso holístico é aquele que estuda a
natureza global do fenômeno, com o foco centrado no contexto geral do fenômeno.
Segundo YIN (1994):
O estudo de caso holístico é vantajoso quando não é possível identificar
nenhuma subunidade lógica e quando a teoria subjacente ao estudo de caso é
ela própria de natureza holística. ... No entanto, se for dada demasiada atenção
para as subunidades, e se os aspectos mais amplos do caso começarem a ser
ignorados, o próprio estudo de caso terá sua orientação alterada e sua
natureza modificada.

A Figura 4, representa os tipos básicos de pesquisa com o método de
estudo de caso.

Caso único holístico

Casos múltiplos holísticos

(unidade única de análise)

(unidade única de análise)

Caso único incorporado

Casos múltiplos incorporados

(unidades múltiplas de análise)

(unidades múltiplas de análise)

Figura 4 - Tipos básicos de projetos para estudos de caso
Adaptada de YIN (1994)
Nesta pesquisa é utilizado, como tipo básico, o caso único holístico pois é
analisado o processo de desenvolvimento de software como um todo e uma única
vez.
Para YIN (1994), cinco componentes do projeto de pesquisa são
especialmente importantes no método de estudo de caso:
1

As questões do estudo.

2

Suas proposições, se houver.

3

Sua(s) unidade(s) de análise.

4

A lógica que une os dados às proposições.

5

Os critérios para interpretar as descobertas.

O primeiro componente da pesquisa é a questão do estudo: “Como avaliar
a situação do processo de desenvolvimento e manutenção de software em
pequenas organizações?”
A resposta à esta questão exige a validação das seguintes proposições:
• P1 - É possível a construção de um método de avaliação específico
para pequenas organizações;
• P2 - Este método tem tempo reduzido para sua aplicação (ou seja, de
baixo custo)
12
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•

P3 - Os resultados da sua aplicação são suficientemente confiáveis
para dar início e acompanhar processos de melhoria.

O terceiro componente se refere à unidade de análise ou à definição do
que é um “caso”. Conforme YIN (1994), a definição da unidade de análise (e,
portanto, o caso) está relacionada à maneira como as questões iniciais da pesquisa
foram definidas e devem ser semelhantes àquelas previamente estudadas por
outras pessoas (para que se possa comparar as descobertas de forma clara e
definida). Nesta pesquisa, a unidade de análise é o processo de desenvolvimento
de software de uma pequena organização, selecionada segundo o seu porte
conforme o critério definido por FPNQ 10/03 Rev.0 – nov.02:
• Organizações pequenas e micro: até 50 pessoas na força de trabalho
• Organizações médias: entre 51 e 500 pessoas na força de trabalho
• Organizações grandes: mais de 500 pessoas na força de trabalho
Dentre as organizações de pequeno porte, seleciona-se uma que esteja
iniciando seu programa de melhoria de processo de desenvolvimento de software,
para a unidade de análise.
O quarto componente, a lógica que une os dados às proposições é
definido caso a caso.
O quinto componente foi menos desenvolvido nos estudos de caso.
Conforme YIN (1994), não há maneira precisa para o estabelecimento dos critérios
para a interpretação das descobertas.
Tabela 4 - Resumo da metodologia desta pesquisa
Tópico

Adotado nesta pesquisa

Abordagem

Qualitativa

Condições para escolha do método

Pergunta “como”
Sem controle sobre eventos comportamentais
Focaliza eventos contemporâneos

Método de pesquisa

Estudo de caso

Unidade de análise

Processo de desenvolvimento de software

Tipo básico de pesquisa com o método
estudo de caso

Caso único holístico

Outro tópico especificado por YIN (1994) para o projeto de pesquisa é a
formulação de uma teoria preliminar relacionada ao tópico do estudo, antes da
coleta de dados:
Esse papel da elaboração da teoria, anterior à realização de qualquer coleta de
dados, apresenta uma diferença entre os estudos de caso e os métodos
relacionados, como a etnografia e a “construção de teoria”. Geralmente, esses
métodos relacionados deliberadamente evitam que se especifiquem quaisquer
proposições teóricas no princípio de uma investigação. Por conseguinte, os
estudantes pensam, equivocadamente, que, ao utilizarem o método do estudo
de caso, eles podem avançar com rapidez na fase de coleta de dados, e são
incentivados a fazer seus “contatos de campo” tão rapidamente quanto
possível. Nenhuma orientação pode ser mais falaciosa. Entre outras
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organizações, os contatos de campo relevantes dependem da compreensão –
ou da teoria – do que está sendo estudado.
Para os estudos de caso, o desenvolvimento da teoria como parte da fase de
projeto é essencial, caso o propósito do caso seja determinar ou testar a teoria.
...
A utilização da teoria, ao se realizar estudos de caso, não apenas representa
uma ajuda imensa na definição de um projeto de pesquisa e na coleta de
dados adequados, como também torna-se o veículo principal para a
generalização dos resultados do estudo de caso.
...
Para superar as barreiras do desenvolvimento da teoria, você deveria tentar se
preparar para seu estudo de caso através do seguinte: revisar a literatura relacionada
ao que você gostaria de estudar, discutir com colegas e professores seus tópicos e
idéias e perguntar a si mesmo as questões desafiadoras sobre o que está estudando,
por que está se propondo a fazer o estudo e o que espera aprender com ele

O papel de uma revisão da literatura do tema da pesquisa, como colocam
GHAURI et al. (1995), é uma estratégia no estágio inicial do projeto. O objetivo é
expor-se a uma variedade de fontes que tratam do tópico: por exemplo, leitura de
artigos em revistas especializadas e livros-texto, discussão com especialistas tais
como professores e pessoas da indústria.
GHAURI et al. (1995) colocam que o objetivo principal da revisão da
literatura é estruturar o problema de pesquisa e posicionar o estudo. Além disso, a
revisão bibliográfica é importante para se ter conhecimento do estado da arte do
tema. Afinal, o pesquisador deve estar atualizado sobre os estudos relacionados à
sua pesquisa.
Estes são os fundamentos da revisão da literatura efetuada nos capítulos
que antecedem o roteiro para o levantamento de dados do método de avaliação.
De acordo com o modelo do processo de pesquisa de BRYMAN &
CRAMER8 citado por LAURINDO(2000) esta dissertação está estruturada conforme
a Tabela 5.

8

BRYMAN, A.; CRAMER, D. Quantitative Data Analysis for Social Scientists. Inglaterra: Routledge. 1990.
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Tabela 5: Estrutura do Processo de Pesquisa
Tema

Avaliação de processo de desenvolvimento e manutenção de software em
pequenas organizações

Teoria

Roteiro para avaliação de processo de desenvolvimento e manutenção de
software em pequenas organizações

Pergunta

Como avaliar a situação do processo de desenvolvimento e manutenção de
software em pequenas organizações?

Proposições

P1 - É possível a construção de um método de avaliação específico para
pequenas organizações.
P2 - O método tem tempo reduzido para sua aplicação.
P3 - Os resultados da sua aplicação são suficientemente confiáveis para
dar início e acompanhar processos de melhoria.

Metodologia

Investigação baseada no método de estudo de caso

Operacionalização

Levantamento dos métodos de avaliação existentes
Entrevistas semi-estruturadas com avaliadores/auditores
Elaboração da teoria propondo um roteiro para o estudo de caso
Aplicação do roteiro em um estudo de caso
Proposta do método de avaliação após análise dos dados do estudo de caso

Dados

Levantamento de dados na aplicação do roteiro de avaliação em uma
pequena organização

1.6

Estrutura do Trabalho
O trabalho está estruturado em oito capítulos:
• Capítulo 1 é a introdução, motivação, objetivo e a metodologia do
trabalho.
• Capítulo 2 estabelece os conceitos básicos e uniformiza os termos
utilizados no trabalho.
• Capítulo 3 resume os métodos de avaliação atualmente mais utilizados
e divulgados.
• Capítulo 4 analisa as entrevistas semi-estruturadas com
avaliadores/auditores, faz o desenvolvimento da teoria e propõe um
roteiro para o estudo de caso.
• Capítulo 5 descreve o levantamento de dados no estudo de caso.
• Capítulo 6 com a análise dos dados do estudo de caso e das
entrevistas semi-estruturadas propõe um método de avaliação de
processo de desenvolvimento de software para pequenas
organizações: QuickLocus.
•

Capítulo 7 faz considerações sobre a accuracy do QuickLocus.

•

Capítulo 8 apresenta as considerações finais.

Após o capítulo 8, estão os anexos com os seguintes conteúdos:
• Anexo A – Respostas das entrevistas com os Avaliadores / Auditores;
• Anexo B - Formulários e Documentos Resultantes do Estudo de Caso;
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Anexo C - Material para Treinamento da Equipe de Avaliação;
Anexo D - Formulários e Gabaritos para Aplicação do Método
QuickLocus;

Em seguida está relacionada a bibliografia referenciada e outras
referências consultadas mas não citadas na pesquisa.
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2 Terminologia e conceitos
Este capítulo estabelece os conceitos e definições utilizadas neste
trabalho. Todos foram selecionados e extraídos da literatura acadêmica, técnica e
de publicações normativas.
As normas consultadas são as publicadas por:
• Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
• International Organization for Standardization – ISO,
• Institute of Electrical & Electronics Engineers – IEEE.
Os autores consultados foram:
• Capers Jones e Watts Humphrey. Estes autores trabalharam nos
laboratórios da IBM com processo de software durante o
desenvolvimento do Sistema 360. Watts Humphrey trabalhou
posteriormente no Software Engineering Institute – SEI da Universidade
de Carnegie Mellon, criado pelo Departamento de Defesa Americano
para estudar meios de construção de software de boa qualidade.
Publicou vários livros além de definir os modelos CMM - Capability
Maturity Model, TSP - Team Software Process e PSP - Personal
Software Process;
• Sami Zahran. Em 1998 trabalhava na IBM e foi treinado no SEI;
• Mark C. Paulk, Charles V. Weber, Bill Curtis e Mary Beth Chrisis. Todos
do SEI, principais colaboradores e editores do livro que traz a descrição
do modelo CMM;
• Lars Mathiassen (da Dinamarca), Jan Pries-Heje e Peter Axel Nielsen
(da Universidade de Copenhagen) e Ojelanki Ngwenyama (da
Universidade de Virgínia, de Pretória e de Copenhagem). Trabalham
todos em organizações européias; publicaram um livro, com
contribuição de vários pesquisadores, que reúne experiência Européia
na área de qualidade de software.
• J.M. Juran e Frank M. Gryna Junior. Juran foi fundador do Juran
Institute, tem dez livros publicados na área de qualidade e traduzidos
em até doze línguas. Sua carreira é diversificada, indo desde professor
universitário até diretor de empresas e funcionário do governo
americano. Frank M. Gryna é professor universitário, consultor em
controle de qualidade (aspectos gerenciais e estatísticos). Trabalhou
em pesquisas na Esso e na US Army. Associado da American Society
for Quality Control.
Na seção a seguir são apresentadas as traduções para o português das
definições cuja referência original se encontra em língua estrangeira. Em seguida,
são apresentados os conceitos envolvidos na avaliação de processo de
desenvolvimento de software, conforme a literatura consultada e são identificados
aqueles adotados neste trabalho. Os conceitos de auditoria e avaliação são objetos
discussão mais ampla em uma seção exclusiva.

2.1

Definição de termos traduzidos para o português

Sempre que possível, e para maior clareza, foram utilizados termos na
língua portuguesa. Para alguns termos utilizados na literatura estrangeira, não se
identificou a palavra correspondente em português totalmente adequada para o
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contexto utilizado. A seguir são relacionados estes termos com seus vários
significados bem como a tradução adotada em português neste trabalho:
• Sponsor – algumas traduções para o português são fornecidas no Novo
Michaelis (PIETZSCHE, 1971): fiador; pessoa responsável; padrinho;
patrocinador. O termo mais adequado, neste contexto seria utilizar
fiador, para qual o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1988) fornece a
seguinte explicação: “aquele que fia ou abona alguém,
responsabilizando-se pelo cumprimento das obrigações do abonado”.
Porém, um termo que já tem sido empregado em português para o
contexto deste trabalho é Patrocinador e portanto é o que foi adotado.
Para o verbete patrocinador, o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1988):
”aquele que patrocina” e para definir patrocinar: “dar patrocínio a;
proteger; beneficiar; favorecer”.
• Stakeholder - No dicionário Novo Michaelis (PIETZSCHE, 1971), a
tradução de stakeholder é depositário. Para o verbete depositário, o
Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1988) fornece: “aquele que recebe em
depósito; confidente”. O sentido da utilização deste termo é de
“envolvido, parte interessada” e não de depositário. Será utilizada a
expressão “parte(s) interessada(s)” que pode representar pessoas,
grupos ou sistemas, no contexto que a literatura estrangeira utiliza
stakeholder.
• Rating – No dicionário Novo Michaelis (PIETZSCHE, 1971), as
traduções para o verbete rating são: “avaliação, taxa; categoria, grau”.
No Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1988) para o verbete “grau” tem-se,
entre outras, as seguintes possibilidades de interpretação: “cada uma
das divisões de um escala de medidas quantitativas; classe, categoria,
ordem; gradação, nível estágio, passo”. Neste trabalho é adotado o
termo graduação para “determinar as categorias em que se divide e
subdivide um conjunto”.
• Finding – No dicionário Novo Michaelis (PIETZSCHE, 1971), as
traduções para o verbete finding são: “achado, descoberta”. A NBR ISO
19011, publicada em Novembro de 2002, adotou o termo “constatação”
(da auditoria), adotado neste trabalho.

2.2

Conceitos Relacionados

2.2.1 Qualidade
Existem diferentes definições para qualidade. Desde a definição
encontrada nos dicionários e na literatura técnica específica até aquelas utilizadas
nos ambientes de desenvolvimento de software.
A NBR ISO 9000:2000, norma que estabelece os fundamentos e
vocabulário de um sistema de gestão da qualidade, define qualidade como o “grau
no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos”. Nesta
mesma norma, encontramos para característica a definição: “propriedade
diferenciada”. Requisito é definido como: “necessidade ou expectativa que é
expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória”.
A definição para qualidade encontrada no IEEE STD 610-90 divide-se em
dois tópicos:
i.

Medida de quanto um sistema, componente ou processo satisfaz requisitos
especificados;
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Medida de quanto um sistema, componente ou processo satisfaz as
necessidades ou expectativas do cliente ou usuário.

JURAN & GRYNA (1991) definem qualidade como:
A totalidade dos desempenhos em função das características de um produto ou
serviço que se sustenta em sua possibilidade efetiva para atender às
necessidades especificadas ou implícitas.

Existem outros aspectos da qualidade que não serão abordados neste
trabalho, tais como a satisfação do cliente e a qualidade dos requisitos. Neste
contexto é relevante a abordagem da fidelidade ao processo (qualidade do
processo) e à fidelidade à especificação do produto (qualidade do produto). Nestes
termos é adotada neste trabalho, a definição de qualidade da norma IEEE STD
610-90 que é mais técnica e estruturada, objetivando o uso de critérios de medida.

2.2.2 Organização
A NBR ISO 9000:2000 define organização como: “grupo de instalações e
pessoas com um conjunto de responsabilidades, autoridades e relações”.
ZAHRAN (1998) define organização como: “empresa, companhia,
corporação, firma, empreendimento ou instituição – no todo ou em parte, pública ou
privada, que dispõe de funções e administração próprias”.
Em PAULK et al. (1995), encontra-se a seguinte definição: “uma unidade,
dentro de uma companhia, ou outra entidade em que vários projetos são
construídos conjuntamente. Todos os projetos dentro de uma organização
participam das mesmas políticas e gerência de alto nível”.
Estas definições relacionam pessoas com suas atividades sob uma mesma
liderança e regras para o desenvolvimento de projetos e produtos.
O conceito de organização adotado neste trabalho é o enunciado por
PAULK et al. (1995).

2.2.3 Produto, processo e processo de software
Conforme encontramos em PAULK et al. (1995), a qualidade do produto de
software é grandemente determinada pela qualidade do processo utilizado para
desenvolvê-lo e mantê-lo.
O SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE (1997) esclarece porque o
foco no processo é importante:
•

Dirigindo o foco somente no produto, deixa-se de lado assuntos
relacionados com escalabilidade e conhecimento de como fazer melhor;

•

Dirigindo o foco no processo prevê-se a repetição de resultados,
tendências futuras e características do produto.

Tendo em vista a sua importância para este trabalho, as respectivas
definições são incluídas neste capítulo.

2.2.3.1 Produto
A definição de produto, conforme a norma NBR ISO 9000:2000, é: “produto
é o resultado de um processo”.
Esta definição é a mesma da fornecida por JURAN & GRYNA (1991) e
também compatível com a visão fornecida em PAULK et al. (1995) e por outros
autores.
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A definição de produto da NBR ISO 9000:2000/JURAN & GRYNA (1991) é
a adotada neste trabalho.

2.2.3.2 Processo
O conceito de processo encontra na literatura definições bastante
consistentes entre si. A saber:
• Na norma NBR ISO 9000:2000: “processo é definido como conjunto de
atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma insumos
(entradas) em produtos (saídas)”.
• Na norma IEEE STD 610-90: “uma seqüência de passos para executar
um dado propósito, por exemplo, o processo de desenvolvimento de
software”.
• Na ISO/IEC TR 15504: “um conjunto de atividade inter-relacionadas
que transformam entradas em saídas”.
• EM JURAN (1992): “uma série sistemática de ações direcionadas para
alcançar uma meta”.
PAULK et al. (1995) utilizam como base a definição da norma IEEE STD
610-90 e completam a idéia de que “processo é aquilo que se faz” integrando
pessoas, ferramentas e procedimentos:
Processo é tudo aquilo que as pessoas executam, através de procedimentos,
métodos, ferramentas e equipamentos, com o objetivo de transformar matériaprima (entradas) em produtos (saídas) que tem valor para os clientes.

PAULK et al. (1995) ainda afirmam que a descrição de um processo não é
processo. Apenas quando atividades “são executadas” ou métodos “são utilizados”
é correto falar-se em processo.
ZAHRAN (1998) coloca que um processo, para existir como tal, exige que
três condições sejam atendidas:
• Definição do processo – refletida no documento que especifica suas
atividades e procedimentos;
• Conhecimento do processo - que se realiza na transferência do
conhecimento do processo para as pessoas que vão executar as
atividades envolvidas;
• Monitoração e cumprimento do processo – que assegura que as
atividades relativas sejam desenvolvidas de acordo com os
procedimentos documentados.
Estas condições para definição de processo, colocadas por ZAHRAN
(1998) são consistentes com a de definição de PAULK et al. (1995). Ambos
estabelecem que normas e procedimentos que não são utilizados valem tanto
quanto produtos em vitrines; da mesma forma, de nada adianta ter pessoas
treinadas em um processo que não é seguido e exercitado”.
As definições de processo fornecidas pela NBR ISO 9000:2000, pela
ISO/IEC TR 15504 pelo IEEE STD 610-90 e em JURAN (1992) são equivalentes e
mais genéricas, englobando a existência de processos automatizados.
Neste trabalho, para processo genérico será adotada a definição de
JURAN (1992).
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2.2.3.3 Processo de Software
Watts Humphrey foi um dos primeiros estudiosos que aplicou o conceito de
processo para a solução dos problemas de desenvolvimento de software. Em seu
livro, HUMPHREY (1989) afirma que “o primeiro passo importante ao lidar com
problemas de desenvolvimento de software é tratar esta atividade como um
processo que pode ser controlado, medido e melhorado”. Coloca também que
processo de software é um conjunto de ferramentas, métodos e práticas que se
utiliza para produzir o produto de software.

B
A

D

Procedim entose
m étodos que definem a
relação entre astarefas

C

PR O C ESSO

Ferram entase
equipam entos

Pessoas habilitadas,
treinadas,m otivadas

Figura 5: Conceito de Processo
Extraída de PAULK et al. (1995)
Os autores PAULK et al. (1995) utilizam o conceito de processo, ilustrado
pela Figura 5, como base para definir processo de software: “conjunto de
atividades, métodos, práticas e transformações para o desenvolvimento e
manutenção de software e seus produtos associados”.
Na ISO/IEC TR 15504 a definição de processo de software fornecida é a
seguinte: “o processo ou conjunto de processos utilizados por uma organização ou
projeto para planejar, gerenciar, executar, acompanhar, controlar e melhorar suas
atividades relacionadas ao software”.
Do ponto de vista conceitual, as definições de processo de software de
HUMPHREY (1989), PAULK et al. (1995) e da ISO/IEC TR 15504 são equivalentes;
porém do ponto de vista prático a definição fornecida pela ISO/IEC TR 15504 é
mais clara e, portanto será adotada neste contexto.
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2.2.4 Capacitação do processo
Encontra-se em PAULK et al. (1995) a definição para capacitação do
processo: “o espectro de resultados que podem ser atingidos através da execução
do processo”. Para estes autores, a capacitação de processo de software de uma
organização fornece os meios de predição dos resultados esperados mais
prováveis de um próximo projeto de software a ser executado.
Na ISO/IEC TR 15504 a definição de capacitação do processo fornecida é:
“a capacitação de um processo em atingir objetivo especificado”.
JURAN (1992) define capacitação do processo como: “a capacidade
intrínseca de um processo reproduzir seus resultados de forma consistente, durante
ciclos múltiplos de operação”.
As três definições de capacitação do processo são consistentes entre si.
JURAN (1992), entretanto enfatiza a replicação da execução do processo e por
este motivo será a definição adotada neste trabalho.

2.2.5 Maturidade do processo
Conforme ZAHRAN (1998), organizações em diferentes níveis de seu
processo são como pessoas em diferentes estágios de maturidade. A diferença
entre um processo imaturo e maduro é análoga à diferença existente entre crianças
e adultos maduros. A visão de maturidade de processo é aplicada a uma
organização.
A definição de maturidade de processo fornecida em PAULK et al. (1995) é
a seguinte: “a maturidade do processo de software representa a dimensão na qual
um processo específico é explicitamente definido, gerenciado, medido, controlado e
eficaz”.
Assim, conforme encontramos no livro citado, maturidade implica no
potencial de crescimento da capacitação e indica tanto a riqueza do processo de
software da organização, como a consistência com a qual é aplicado nos projetos.
De acordo com SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE (1997), um
processo maduro é aquele que:
É definido, documentado e melhorando constantemente, ou seja,
compreendido, utilizado, vivo e ativo. Possui o apoio visível da gerência e de
outros dentro da organização; é bem controlado - fidelidade ao processo é
objeto de auditoria e de controle; são utilizadas medições do produto e do
processo e faz uso disciplinado da tecnologia.

A mesma referência fornece a seguinte relação dos benefícios de um
processo maduro:
•

Permite o foco no sistema, que é cerca de 85% da causa dos problemas,

•

As pessoas desenvolvem mais suas potencialidades e são mais eficientes
dentro da organização,

•

Através da definição, medição e controle do processo, melhorias têm mais
sucesso e são mantidas ao longo do tempo,

•

Há uma crescente probabilidade da introdução bem sucedida de
tecnologia, técnicas e ferramentas apropriadas.

A definição de maturidade de processo de PAULK et al. (1995) é a adotada
neste trabalho.
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2.2.6 Institucionalização do processo
Conforme PAULK et al. (1995) a institucionalização do processo significa:
A construção da infra-estrutura e cultura para suportar métodos, práticas e
procedimentos de forma que eles sejam a prática corrente de trabalho,
independentemente da permanência na organização daqueles que tenham
definido o processo.

O resultado da institucionalização faz com que o processo de software seja
efetivo, utilizável e consistentemente aplicado em toda a organização. Além disso,
conforme o SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE (1997) a cultura
organizacional deve transmitir o processo e a alta administração deve cuidar da
educação cultural.
A definição de institucionalização do processo de PAULK et al. (1995) é a
adotada neste trabalho.

2.2.7 Garantia da qualidade de software
Garantia de qualidade pressupõe a existência de circunstâncias, regras,
condições ambientais e recursos em geral, para que no final de um processo, a
qualidade esperada possa ser atingida.
Conforme definido na norma IEEE STD 610-90 a garantia da qualidade
exige:
i.

Um modelo sistemático e planejado de todas as ações necessárias para
fornecer confiança adequada que um item ou produto está conforme os
requisitos técnicos estabelecidos;

ii.

Um conjunto de atividades projetadas para avaliar o processo pelo qual
produtos são desenvolvidos ou manufaturados.

Na norma NBR ISO 9000:2000 encontra-se para garantia da qualidade a
seguinte definição: “Parte da gestão da qualidade focada em prover a confiança de
que os requisitos da qualidade serão atendidos”. E gestão da qualidade é definida
como: “atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização, no que diz
respeito à qualidade”;
Em JURAN & GRYNA (1991) garantia da qualidade é definida como:
Todo o conjunto de ações sistemáticas e planejadas necessárias para conferir
um nível de confiança adequado aos produtos e serviços, para que venham a
atender às necessidades especificadas em termos de qualidade.

Na NBR ISO/IEC 12207/1997 a definição encontrada é:
Conjunto de atividades planejadas e sistemáticas, implementadas no sistema
da qualidade e demonstradas como necessárias, para prover confiança
adequada de que uma entidade atenderá os requisitos para a qualidade.

A maioria dos textos relativos a processo de software adota a mesma
definição de garantia da qualidade genérica para a situação específica do
desenvolvimento de software.
A definição do IEEE STD 610-90 traz explícita a visão garantia da
qualidade de produto e processo e, portanto é o conceito adotado neste trabalho.
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Auditoria e Avaliação

Uma forma de melhor assegurar a qualidade de produtos de software, é
utilizar um bom processo de desenvolvimento. Para verificar a implementação e
institucionalização de um processo são feitas avaliações ou auditorias. Estes são os
termos encontrados na literatura em português. Na literatura em inglês, para
auditoria encontra-se audit, mas para avaliação são encontradas três
denominações e, em alguns textos, trazendo significados diversos: appraisal,
assessment e evaluation. O significado de cada um destes três termos é discutido
adiante.

2.3.1 Auditoria
O conceito de auditoria é amplamente utilizado nas normas da
International Organization for Standardization - ISO, muitas delas já traduzidas para
o português pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Na norma ISO 9000:2000 encontra-se para auditoria a seguinte definição:
Processo sistemático, documentado e independente para obter evidência da
auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual critérios
de auditoria são atendidos.

Completando as referências da definição acima se tem, na mesma norma
NBR ISO 9000:2000:
• Critérios de auditoria: “Conjunto de políticas, procedimentos ou
requisitos usados como referência”.
• Evidência da auditoria: “Registros, apresentação de fatos ou outras
informações, pertinentes aos critérios de auditoria e verificáveis”.
• Registros: “Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece
evidências de atividades realizadas”;
• Documento: “Informação e o meio no qual está contida”;
• Informação: “Dados significativos”.
A norma IEEE STD 610-90 define o termo auditoria como:
Investigação independente de um produto de trabalho ou de um conjunto de
produtos de trabalho para avaliar conformidade com especificações, padrões,
acordos contratuais ou outros critérios.

JURAN & GRYNA (1991) definem auditoria da qualidade como:
Um exame e avaliação sistemático e independente para determinar se os
resultados das atividades da qualidade são compatíveis com grupos de ações
planejadas e se estes estão efetivamente implementados e são apropriados
para o alcance dos objetivos.

As definições de auditoria fornecidas pela NBR ISO 9000:2000, e por
JURAN & GRYNA (1991) são coerentes abordando a auditoria de processo,
enquanto que a do IEEE STD 610-90 aborda o aspecto de produto. Neste contexto,
para auditoria será adotada a definição da norma IEEE STD 610-90.
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2.3.2 Tipos de auditoria
ZAHRAN (1998) classifica auditoria em três tipos consistentes com a
classificação de auditoria do British Standard Institution9:
•

Auditoria de primeira parte – quando uma organização faz uma auditoria
interna, este procedimento é referido como auditoria de primeira parte (uma
auditoria interna é equivalente a uma auto avaliação).

•

Auditoria de segunda parte – é uma auditoria feita pelo cliente nos produtos
e processos relevantes da organização fornecedora.

•

Auditoria de terceira parte – é uma auditoria que uma organização, a seu
próprio custo, requisita a uma entidade externa e independente objetivando
em geral, certificação.

As definições de auditorias de primeira, segunda e terceira parte da NBR
ISO 19011 são:
As auditorias internas, algumas vezes chamadas de auditoria de primeira parte,
são conduzidas pela própria organização ou em seu nome, para análise crítica
da direção e outros propósitos internos, e podem formar a base para uma autodeclaração de conformidade da organização.
As auditorias externas incluem aquelas auditorias geralmente chamadas de
auditorias de segunda e de terceira partes. As auditorias de segunda parte são
realizadas por partes que têm interesse na organização, tais como clientes, ou
outras pessoas em seu nome.
As auditorias de terceira parte são realizadas por organizações externas de
auditoria independente, tais como organizações que provêem certificados ou
registros de conformidade .

Exceto quanto ao fato de a NBR ISO 19011 permitir que a auditoria de
segunda parte seja feita por outra organização que não apenas o cliente, estas
definições são semelhantes e podem ser adotadas indistintamente.
A NBR ISO 10011-1 explicita que as auditorias podem ser realizadas com
propósitos internos ou externos à organização. Aqueles de propósitos internos
conforme já colocado pela NBR ISO 19011 correspondem à auditoria de primeira
parte; analogamente, os de propósitos externos correspondem às auditorias de
segunda e terceira parte.
Neste trabalho são adotados os tipos de auditoria conforme definidos por
pela NBR ISO 19011.

2.3.3 Avaliação
HUMPHREY (1989) relacionando auditoria e avaliação, escreve que
avaliação do processo de software não é uma auditoria, mas uma revisão da
organização de software que visa recomendar à gerência e seus profissionais
ações de melhoria da operação.
Conforme ZAHRAN (1998):
É importante reconhecer a diferença entre auditoria e avaliação. Em um de
10
seus primeiros trabalhos em avaliações de software Roger Pressman define
9

BRITISH STANDARD INSTITUTION. The TickIT Guide: A Guide to Software Quality Management System
Construction and Certification to ISO9001. British Standard Institution : Inglaterra. 1995.
10

PRESSMAN, R.S. Making Software Engineering Happen: A Guide to Instituting the Technology. Prentice Hall:
Estados Unidos. 1988.
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avaliação como uma investigação estruturada do estado corrente das práticas
de engenharia de software. Pressman relaciona avaliação à auditoria,
posicionando auditoria como o principal mecanismo de avaliação.

HUMPHREY (1989) descreve que assessment auxilia a organização a
identificar sua maturidade específica e auxilia a gerência a estabelecer ações
prioritárias de melhoria de processo. Após esta referência de Humphrey em 1989,
encontram-se os termos assessment e evaluation sendo utilizados na literatura
americana relacionada ao modelo CMM com significados similares – ainda que um
pouco diferentes - e utilizando métodos de avaliação distintos. Com a publicação do
modelo CMMI pelo SEI – Software Engineering Institute, estes termos foram
unificados e substituídos por appraisal como encontra-se em MEMBERS OH THE
ASSESSMENT METHOD INTEGRATED TEAM (2001):
Historicamente, assessment e evaluation têm sido aplicados utilizando
descrição de métodos, treinamento, infra-estrutura e ativos (assets) diferentes
entre eles, porém similares. Com a versão do conjunto de produtos CMMI, eles
são combinados numa única e integrada metodologia de avaliação (appraisal).

É provável que a partir da recente publicação do modelo CMMI a literatura
derivada de trabalhos relacionados ao SEI passe a utilizar apenas o termo
appraisal.
HUMPHREY (1989) afirma que assessment do processo de software ajuda
as organizações a evoluir, identificando seus problemas críticos e estabelecendo
prioridades de melhoria.
Em PAULK et al. (1995) encontra-se para appraisal a definição: “termo
genérico para assessment do processo de software ou evaluation da capacitação
de software“.
A definição fornecida por PAULK et al. (1995) para assessment do
processo de software é:
Uma avaliação por uma equipe treinada de profissionais para determinar o
estado corrente do processo de software dentro da organização; para
determinar as questões prioritárias dos processos relacionados dentro da
organização e, para obter suporte organizacional para a melhoria do processo
de software.

A definição de PAULK et al. (1995) para evaluation da capacitação de
software é:
Uma avaliação por uma equipe treinada de profissionais para identificar
fornecedores que sejam qualificados para executar o trabalho de software ou
para monitorar o estado do processo de software usado em projetos existentes.

Segundo PAULK et al. (1995) a diferença significativa entre assessment e
evaluation vem da maneira como os resultados são utilizados. Para assessment, os
resultados formam a base de um plano de ação para a auto-melhoria
organizacional. Para evaluation, eles orientam o desenvolvimento de um perfil de
risco na seleção de fornecedores. Este perfil de risco auxilia na seleção de um
fornecedor mais capaz ou que melhor responda às necessidades. Na monitoração
de contrato, o perfil de risco também pode ser utilizado no esforço de melhoria de
processo do contratado.
A Tabela 6 resume as diferenças de significados entre assessment e
evaluation.
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Tabela 6 - Assessment versus Evaluation
Extraída de SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE (1997)
Assunto

Assessment

Evaluation

Objetivo da utilização

Melhoria de processo

Seleção de fornecedor

Objetivo da avaliação

Avaliar prática atual

Substanciar prática

Meta de melhoria

Catalisador para melhoria

Avaliar comprometimento

Saída

Entrada para plano de melhoria Risco de desempenho

Espectro de constatações

Além do modelo CMM

Somente do modelo CMM

Estilo

Colaborativo

Orientado para auditoria

Foco de resultados

Aplica-se à organização

Próximo projeto

Sigilo de resultados

Confidencial

Conhecido do contratante

ZAHRAN (1998) define assessment como:
Um exame disciplinado do processo de software de uma organização, tendo
como base um modelo de processo. O objetivo é determinar o nível de
maturidade deste processo, medido em relação ao trajeto para melhoria de
processo. O resultado deve identificar e caracterizar as práticas correntes,
identificando áreas de pontos fortes e fracos e a capacidade das mesmas
práticas em controlar, ou evitar, impactos significativos na baixa qualidade (do
software), nos custos e no cronograma. As constatações do assessment
podem também ser utilizadas como indicadores da capacitação deste processo
em atingir metas de qualidade, custo e cronograma de desenvolvimento de
software com um alto grau de previsibilidade.

O IAF Guidance on ISO/IEC Guide 62:1996 define assement como: “todas
as atividades relacionadas com a certificação/registro de uma organização para
determinar se esta organização preenche todos os requisitos da norma
especificada, necessários para a obtenção da certificação/registro”.
A ISO/IEC TR 15504 define process assessment como: “uma avaliação
disciplinada do processo de software da organização em relação a um modelo
compatível como o modelo de referência”.
JONES (2000) define o termo assessment de processo como: “um método
formal e estruturado de examinar a forma como projetos de software são
construídos e mantidos”.
A NBR ISO/IEC 12207/1997 define avaliação como: “uma determinação
sistemática do grau de atendimento de uma entidade em relação aos critérios para
ela estabelecidos”.
PAULK et al. (1995) consideram dois enfoques de assessment e
evaluation que não estão no objetivo deste trabalho. A definição de ZAHRAN
(1998), do IAF Guidance on ISO/IEC Guide 62:1996, da NBR ISO/IEC 12207/1997,
da ISO/IEC TR 15504 e de JONES (2000) são similares. Como, nesta pesquisa a
avaliação não tem o objetivo de certificação e o modelo de referência tem o escopo
reduzido, as definições da NBR ISO/IEC 12207/1997 e de JONES (2000) são mais
adequadas para o contexto.
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Neste trabalho, o termo adotado em português é avaliação, em inglês é
assessment, e o conceito de avaliação é o estabelecido por JONES (2000).

2.3.4 Tipos de avaliação
ZAHRAN (1998) classifica avaliações, da mesma forma que auditoria, em
três tipos, dependendo de quem executa o papel principal na avaliação. Os tipos
por ele definidos são:
•

Auto avaliação - avaliação executada internamente à organização
de software, em geral pela própria equipe. O objetivo principal é
identificar a capacitação do próprio processo de software da
organização e iniciar um plano de ação para melhoria de
processo.

•

Avaliação de segunda parte – executada por avaliadores
externos. O objetivo principal é avaliar a capacitação da
organização para atender os requisitos especificados em
contrato.

•

Avaliação de terceira parte – é executada por uma organização
independente de terceira parte. O objetivo principal é avaliar a
habilidade da organização em responder por contratos ou
produzir produtos de software.

A avaliação de segunda parte é feita normalmente pelo cliente para
avaliação do fornecedor.
Estes tipos de avaliações ainda podem ser classificados em auto
avaliações e avaliações independentes, conforme ZAHRAN (1998), ou como
avaliações internas e externas, conforme PERSSE (2001). As auto avaliações de
ZAHRAN (1998) ou avaliações internas de PERSSE (2001), são executadas pela
própria organização, com seus próprios recursos e métodos para chegar a uma
fotografia do processo de desenvolvimento. As avaliações independentes de
ZAHRAN (1998) ou externas, conforme PERSSE (2001), são conduzidas por
avaliadores independentes da unidade organizacional sendo avaliada. São as
avaliações de segunda ou de terceira parte.
Os tipos de avaliação conforme definição de ZAHRAN (1998) são
adotados neste trabalho.

2.3.5 Fases de uma avaliação de processo de software
HUMPHREY (1989) identifica três fases de uma avaliação:
• Preparação
• Avaliação
• Recomendações
Enquanto que ZAHRAN (1998) define as seguintes fases:
• Pré-avaliação / Pré-planejamento
• Avaliação
• Pós-avaliação
Apesar de nomes diferentes, as fases de ambos os autores têm quase o
mesmo sentido. Há uma exceção para o relatório final da avaliação que
HUMPHREY (1989) inclui na fase de recomendações e ZAHRAN (1998) na de
avaliação.
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HUMPHREY (1989) faz algumas considerações especiais sobre os
princípios que devem estar presentes em cada uma das fases da avaliação. Estes
princípios são:
•

Estabelecimento de um modelo como base para a avaliação. A forma
segundo a qual os processos devem ser executados é revista de acordo
com o modelo estabelecido.

•

Confidencialidade. O objetivo de uma avaliação deve ser o de auxiliar o
programa de melhoria e não o de relatar os problemas para alta gerência.
A garantia de confidencialidade, produzirá clima de confiança entre as
pessoas da organização envolvidas e a equipe de avaliação.

•

Envolvimento da alta gerência. Para que seja dada a prioridade necessária
para execução do plano de ação após a avaliação.

•

Respeito à visão das pessoas envolvidas na avaliação. A equipe de
avaliação deve demonstrar a importância de uma ação participativa junto
às pessoas da organização. Desta forma, estas pessoas responderão
positivamente para as recomendações apontadas pela avaliação.

•

Direcionada à ação. A avaliação deve ser focada nos problemas presentes
e na necessidade de resolvê-los, objetivando as ações de melhorias.

Na fase de preparação da avaliação, HUMPHREY (1989) coloca como
primeiro passo a identificação da organização a ser avaliada, da equipe que a
realizará e a obtenção do comprometimento da gerência para a realização da
avaliação.
Na fase de avaliação, as etapas são: formação e treinamento da equipe,
preparação do cronograma e realização da avaliação na organização.
Na fase de recomendações, os passos previstos são: preparação do
relatório com as conclusões, preparação do plano de ação, as reavaliações de
acompanhamento, fornecimento de futuros marcos do plano e o estabelecimento de
novas prioridades para a melhoria contínua.
Para ZAHRAN (1998), a pré-avaliação consiste no entendimento do
negócio e do contexto organizacional: o papel do software na estratégia do negócio
e como os recursos de desenvolvimento de software são distribuídos na
organização. Consiste também em: definição do escopo e dos limites da avaliação,
definição da condução da avaliação por recursos internos ou externos e a
designação do patrocinador da avaliação.
A fase de avaliação especifica os métodos e atividades envolvidas na
condução da avaliação. ZAHRAN (1998) argumenta que, embora diferentes
abordagens possam ser propostas para esta fase, todas seguem os seguintes
passos genéricos:
• Planejamento: definição das atividades, recursos, cronograma e
logística.
• Coleta de fatos: busca de dados e informações sobre o processo de
software e práticas correntes na organização.
• Análise de fatos: análise dos dados coletados para identificação dos
pontos fortes e fracos do processo de software.
• Relatório: resumo das constatações, recomendações e apresentação
para o patrocinador.
A fase de pós-avaliação, para ZAHRAN (1998), depende do contexto de
negócio da avaliação. Normalmente, avaliações são conduzidas como parte de um
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programa de melhoria. Nestes casos, o próximo passo é a implementação das
recomendações no processo de desenvolvimento de software.
O detalhamento das fases segundo ZAHRAN (1998) e HUMPHREY (1989)
é muito similar. Além da exceção do relatório que os autores colocam em fases
diferentes, a identificação, formação e treinamento da equipe de avaliação
detalhada por HUMPHREY (1989) e não explicitadas por ZAHRAN (1998) podem
ser vistas como atividades da etapa de planejamento.
Este trabalho tem como base as fases e passos de avaliação definidas por
HUMPHREY (1989).

2.3.6 Estratégias de avaliação de processo de software
Existem alguns critérios de abordagem para definição da estratégia de
avaliação. Conforme NIELSEN&PRIES-HEJE (2002), estes critérios de abordagem
ou estratégias básicas, se contrapõem; são estratégias baseadas em rigor ou em
relevância, em modelo ou em orientação a problemas, em intervenção ou em
gerenciamento diário:
1

Estratégia baseada em rigor versus estratégia baseada em relevância

Uma estratégia de avaliação que coleta dados e os usa para tirar as
conclusões é chamada de estratégia baseada em rigor. O oposto é uma
estratégia baseada na relevância que se concentra em extrair resultados
relevantes para um ou mais patrocinadores. Uma estratégia baseada em
relevância pode não levar a uma avaliação total, completa ou rigorosa, mas a
resultados e conclusões que dizem respeito apenas aos atores organizacionais
envolvidos.
2

Estratégia baseada em modelo versus estratégia orientada a problemas

Uma estratégia baseada em modelo se concentra em modelos de melhores
práticas e conseqüentemente, modelos de problemas gerais de processo de
software. Uma estratégia baseada em problemas se concentra no que aqueles
que executam o processo de software e seus gerentes percebem como
problema.
3

Estratégia baseada em intervenção versus estratégia baseada em
gerenciamento diário

A estratégia baseada em intervenção se apóia na assistência de pessoas de
fora, ou consultores, para avaliar a organização. É planejada como um projeto
específico com data de início de fim. A estratégia baseada no gerenciamento
diário implementa avaliações na rotina de trabalho das pessoas.

A combinação destes três tipos de estratégias básicas, NIELSEN&PRIESHEJE (2002) estabelecem oito possíveis categorias de estratégia, descritas a
seguir:
1

Estratégia rigorosa, com intervenção e baseada em modelo - Avaliação
assistida, baseada em modelo

Esta estratégia usa um modelo como referência como, por exemplo, o SPICE
(ISO/IEC TR 15504) ou Bootstrap e possui uma rigorosa coleta e
processamento de dados e esforço de várias pessoas durante um período de
tempo. Normalmente as atividades são conduzidas por consultores externos.
2

Estratégia rigorosa com intervenção e baseada em problema - Programa
de métricas assistido e benchmarking

Um exemplo nesta categoria é de uma companhia que desenvolve programas
de medição de produtividade e qualidade. São coletados muitos dados das
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empresas e processados utilizando algoritmos que só a companhia possui, não
divulga e só ela processa. Ela processa e devolve os resultados, indicando
várias dimensões: produtividade, time to market, qualidade e precisão das
estimativas. Os resultados podem ser comparados entre as empresas que
fornecem dados. O rigor desta abordagem vem do exame minucioso dos dados
e seu processamento e do fato de que os dados de todas as empresas são
analisados utilizando os mesmos procedimentos.
3

Estratégia rigorosa com gerenciamento diário e baseada em modelo –
Avaliações independentes de projetos específicos

Com esta estratégia se faz vários tipos de avaliações baseadas em modelos
diferentes, obtendo-se dados de diversas fontes, e que se complementam.
Para dar suporte a esta estratégia, utiliza-se modelo que fornece a base de
comparação entre dados de fontes diferentes. Esta estratégia é de
gerenciamento diário porque está ancorada no conhecimento do processo de
avaliação dentro da organização, executada por pessoal interno bem treinado.
4

Estratégia rigorosa com gerenciamento diário e baseada em problema –
Programa de métricas independente baseada em projetos

Esta estratégia seleciona uma porcentagem dos relatórios de defeitos e
analisa-os utilizando uma sistemática pública disponível. Através desta análise
identifica as áreas com problemas.
5

Estratégia direcionada por relevância, com intervenção, baseada em
modelo – Avaliação assistida baseada em modelo (amostra pequena)

Exemplos de avaliações desta categoria de estratégia são avaliações que
utilizam o modelo CMM ou Bootstrap avaliando apenas projetos-exemplo.
Embora o rigor destas avaliações possa ser questionado, sua relevância é
tipicamente alta. O critério de seleção de projeto pode ser a sua dimensão
(pequenos ou grandes), a área de aplicação (militar ou negócios), fase de
desenvolvimento (da análise ao teste) ou relacionamento com o cliente
(contratos de preço fixo ou de processos).
6

Estratégia direcionada por relevância, com intervenção, baseada em
problema – Diagnóstico assistido de problema

Nesta categoria pode-se, por exemplo, ter pouco rigor, mas muita relevância na
coleta de dados para análise qualitativa, e os modelos de processo servem
como base, mas não são seguidos para executar a avaliação. Portanto, podese entrevistar gerentes para identificar problemas que eles percebem no
desenvolvimento, independente do modelo de processo utilizado. A experiência
demonstra que normalmente o resultado é melhor se a avaliação é executada
por pessoas de fora da organização.
7

Estratégia direcionada por relevância com gerenciamento diário baseada
em modelo – Auto avaliações independentes, baseadas em modelos

Esta estratégia adota modelos de maturidade e concentra-se na relevância,
selecionando processos exemplo para fazer as avaliações sem assistência
externa. Nesta estratégia, pessoas são treinadas no modelo e na execução de
avaliações, desenvolvendo o conhecimento de executar as próprias avaliações
e evitar a predisposição de utilizar avaliadores internos.
8

Estratégia direcionada por relevância com gerenciamento diário baseada
em problema – Auto avaliações independentes, baseadas em projetos

Com esta estratégia adota-se questões padrão para a auto avaliação do
processo de desenvolvimento. O questionário de avaliação reflete sua
relevância e também é orientado a problema. Embora muitas idéias possam
ser emprestadas de modelos de maturidade, análise e resultados de auto
avaliações não estão diretamente relacionadas com modelos. Esta estratégia
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atende o critério de gerenciamento diário onde os gerentes de projetos
colecionam, analisam dados e apresentam os resultados (auto avaliação).

Modelo

Problema
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Intervenção Ger.Diário

A Figura 6 ilustra as dimensões das estratégias básicas de avaliação de
processo de software propostas por NIELSEN&PRIES-HEJE (2002).

Figura 6 - Dimensões das Estratégias de Avaliação de Processo
Conforme definição de NIELSEN&PRIES-HEJE (2002)
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2.4

Terminologia e conceitos

Resumo dos conceitos adotados
A Tabela 7 resume os conceitos adotados neste trabalho.
Tabela 7 - Resumo dos Conceitos adotados por Autor/Referência

Conceito

Referência/Fonte

Descrição

Qualidade

IEEE STD 610-90

- Medida de quanto um sistema, componente ou
processo satisfaz requisitos especificados;
- Medida de quanto um sistema, componente ou
processo satisfaz as necessidades ou expectativas do
cliente ou usuário.

Organização

PAULK et al.(1995)

Uma unidade dentro de uma companhia ou outra
entidade dentro da qual muitos projetos são
construídos conjuntamente, participando das mesmas
políticas e gerência de alto nível.

Produto

NBR ISO 9000:2000 / É o resultado de um processo.
JURAN & GRYNA
(1991)

Processo

JURAN (1992)

Uma série sistemática de ações direcionadas para
alcançar uma meta.

Processo de Software ISO/IEC TR 15504

O processo ou conjunto de processos utilizados por
uma organização ou projeto para planejar, gerenciar,
executar, acompanhar, controlar e melhorar suas
atividades relacionadas ao software.

Capacitação do
processo

JURAN (1992)

A capacidade intrínseca de um processo reproduzir
seus resultados de forma consistente, durante ciclos
múltiplos de operação.

Maturidade do
processo

PAULK et al.(1995)

Representa a dimensão na qual um processo
específico é explicitamente definido, gerenciado,
medido, controlado e eficaz.

Institucionalização do PAULK et al.(1995)
processo

A construção da infra-estrutura e cultura para suportar
métodos, práticas e procedimentos de forma que eles
sejam a prática corrente de trabalho,
independentemente da permanência na organização
daqueles que tenham definido o processo.

Garantia da qualidade IEEE STD 610-90
de software

- Um modelo sistemático e planejado de todas as
ações necessárias para fornecer confiança adequada
que um item ou produto está conforme os requisitos
técnicos estabelecidos;
- Um conjunto de atividades projetadas para avaliar o
processo pelo qual produtos são desenvolvidos ou
manufaturados.

Auditoria

IEEE STD 610-90

Investigação independente de um produto de trabalho
ou de um conjunto de produtos de trabalho para
avaliar conformidade com especificações, padrões,
acordos contratuais ou outros critérios.

Avaliação

JONES (2000)

Um método formal e estruturado de examinar a forma
como projetos de software são construídos e
mantidos.
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3 Métodos de avaliação considerados nesta pesquisa
Um levantamento dos métodos para avaliação de processo de
desenvolvimento de software mais difundidos foi efetuado e é apresentado,
resumidamente, ao longo deste capítulo. No final da apresentação de cada método
é feito um “resumo crítico” do método exposto.
Foram identificadas basicamente três grandes famílias de métodos de
avaliação para processo de desenvolvimento de software. Estas famílias são
representadas pelos:
• Métodos de avaliação do SEI – Software Engineering Institute e outros
derivados destes,
• Métodos da ISO - International Organization for Standardization e
• Métodos quantitativos.
Nesta pesquisa, foram incluídos também o Modelo de Excelência do PNQ
– Prêmio Nacional da Qualidade, baseado no método de Malcolm Baldrige e o
método da EIA - Electronic Industries Alliance que foi utilizado com base para um
dos métodos do SEI. Existem alguns outros métodos de avaliação, cujos detalhes,
entretanto, nem sempre estão satisfatoriamente disponíveis na literatura. Alguns
são derivados de uma das famílias acima; outros são, tipicamente, utilizados em
projetos específicos; outros ainda foram desenvolvidos por grandes empresas, que
julgaram conveniente a utilização de um método de avaliação proprietário e
específico.
O resumo de cada método foi extraído diretamente dos textos originais
respectivos.

3.1

Origens dos métodos de avaliação

Segundo JONES (2000), avaliações formais de software tiveram origem na
IBM no início dos anos 70. Nesta época, a IBM possuía vários laboratórios, muitas
pessoas trabalhando em desenvolvimento de software e os executivos enfrentaram
muitos problemas com atrasos de cronograma para a liberação de novas versões
do sistema operacional IBM OS/360. Um dos executivos desta época foi Fred
Brooks, autor do livro, clássico da literatura, “The Myhtical Man-Month”. Uma de
suas observações é válida ainda hoje: “Controle de qualidade continua a ser
questão principal para o sucesso do desenvolvimento de grandes sistemas”.
Thomas J. Watson Jr., presidente da IBM na era do 360 estabeleceu fortes
diretrizes para que o software estivesse sob controle. Como resultado de sua
orientação, vários programas de melhoria de processo foram implementados nos
laboratórios da IBM. Por volta de 1975, estratégia de melhoria e avaliações de
processo de software já eram bastante utilizadas.
Enquanto a IBM executava avaliações internas de processo de software,
conforme relata JONES (2000), outras organizações passavam por vários
problemas de desenvolvimento de software, o que ressaltava ainda mais a
importância das avaliações de processo. Uma destas organizações era a ITT
Corporation onde, nos anos de 1970, trabalhava Philip Crosby11, que se tornou
famoso com a publicação do livro “Quality is Free”, em 1979. Este livro e alguns
11

Plilip B. Crosby é antigo vice-presidente da ITT. Foi um dos responsáveis pela revolução que o conceito de
qualidade sofreu a partir da década de 80. Sua bibliografia nesta área é extensa e altamente respeitada e seu livro
“Quality is Free” é seu trabalho mais conhecido (até 1995 haviam sido vendidas 1,7 milhões de cópias).
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conceitos de Crosby influenciaram as avaliações de processo de software. Em
1978, a ITT contratou James H. Frame, que havia sido até então diretor de um dos
laboratórios da IBM. Frame e sua equipe desenvolveram programas de melhoria de
software que serviram como modelo para várias empresas. Nesta época, foi criado
na ITT o Centro de Tecnologia de Programação – Programming Technology Center
PTC onde trabalhou o Dr. John Manley (Manley foi o primeiro diretor do SEI –
Software Engineering Institute) e Bill Curtis12, sucessor de Watts Humphrey como
gerente do programa de avaliações do SEI.
A abordagem de avaliação de processo de software que se originou na
IBM foi expandida na ITT e forneceu a estrutura para dois métodos de avaliação
completamente distintos. O primeiro, um método quantitativo, foi criado por Capers
Jones em 1986, publicado no livro de sua autoria Programming Productivity e
comerciado pela empresa SPR – Software Productivity Research. O segundo foi o
método de avaliação do SEI, descrito no livro de Watts Humphrey, Managing the
Software Process de 1989. Embora estes dois métodos apresentem abordagens
radicalmente distintas, ambos envolveram pesquisadores oriundos da IBM que
trabalharam ativamente, e na mesma época, em avaliações internas de processo
de software.
Conforme FERREIRA (2001), as normas para sistemas de garantia da
qualidade surgiram em 1963 com a publicação, pelo exército americano, da norma
MIL-Q-9858A. Em 1969, a OTAN inicia a publicação da série AQAP. Em 1975 é
publicada a norma canadense CSA Z299 e em 1979 a norma BS 5750, britânica.
Em 1985, a Comunidade Econômica Européia reconhece a existência de vários
regulamentos técnicos e normas nacionais de seus membros; em 1987, em
Genebra, o Comitê ISO/TC 176 da ISO (International Organization for
Standardization) publica a série de normas ISO 9000 - Sistemas de Garantia da
Qualidade - cuja primeira revisão foi publicada em 1994. Nova revisão foi lançada
em dezembro de 2000, que é a série ISO 9000:2000.

3.2

Métodos de avaliação do SEI - Software Engineering Institute

O SEI – Software Engineering Institute pertence à Universidade de
Carnegie Mellon. Este organismo publicou em 1987 a primeira versão de um
modelo de maturidade para o processo de desenvolvimento de software: o
Capability Maturity Model para Software, o SW-CMM. Publicou também métodos de
avaliação para o SW-CMM e para vários outros modelos de sua autoria. Neste
trabalho foram considerados os métodos para o SW-CMM e para o Capability
Maturity Model Integration for Systems Engineering and Software Engineering, o
CMMI SE/SW.
Segundo PAULK et al. (1995), um método de avaliação (appraisal)
baseado no CMM fornece a estrutura básica para a investigação do processo e
permite um rápido e consistente desenvolvimento das constatações que apontam
os pontos fortes e fracos da organização. O mesmo ocorre para os métodos de
avaliação baseados no modelo CMMI.

12

Bill Curtis é uma das mais reconhecidas autoridades em desenvolvimento de software – e dos fatores humanos
associados – nos EUA. Liderou no SEI a publicação do Capability Maturity Model for Software (SW-CMM). Suas
atividades com executivo da ITT e da GE Space Division foram sempre relacionadas aos problemas da geração e
produção de software.
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A Figura 7 ilustra a relação entre os modelos de maturidade, o conjunto de
requisitos e os métodos de avaliação.

CBA IPI
SCAMPI 1.1

SEI

SCE

CMM

Compatíveis com o
CAF

CMMI

Compatível com o
ARC

Figura 7: Requisitos, Modelos de Maturidade e Métodos de Avaliação do
SEI

3.2.1 CMM Appraisal Framework Version 1.0 – CAF V1.0
MASTERS&BOTHWELL (1995) definiram o CMM Appraisal Framework CAF V1.0, que é uma estrutura que descreve os requisitos para o desenvolvimento
de métodos de avaliação baseados no modelo SW-CMM. O CAF V1.0 fornece a
base para a graduação da maturidade de processo de uma organização em relação
ao SW-CMM, utilizada em métodos de avaliação compatíveis com sua definição.
Os métodos compatíveis com o CAF V1.0 mais utilizados são o CMM Based
Aprraisal for Internal Process Improvement Version 1.2 (CBA IPI V1.2) descrito por
DONNA& MASTERS (2001)13 e o Software Capability Evaluation Version 3.0 (SCE
V3.0) descrito por BYRNES&PHILLIPS (1996)14.
O CAF V1.0 não é um método de avaliação. É um conjunto de requisitos
mínimos para o desenvolvimento de métodos de avaliação e deve ser instanciado
(concretizado) na definição de um método propriamente dito. O CAF V1.1 é uma
ferramenta para o desenvolvimento de métodos de avaliação do CMM, que auxilia o
projeto, o desenvolvimento do método de avaliação propriamente dito e fornece
critérios para a graduação da maturidade do processo de software de organizações.

13

Versão anterior: DONNA, D. K.; MASTERS, S. CMM – Based Aprraisal for Internal Process Improvement

(CBA IPI): Method Description CMU/SEI-96-TR07. Estados Unidos: Carnegie Mellon University – Software
Engineering Institute. 1996. www.sei.cmu.edu/pub/documents/96.reports/pdf/tr007.96.pdf setembro/2002.
14

Versão
anterior:
SOFTWARE
CAPABILITY
EVALUATION
PROJECT.
Software Capability Evaluation Version 1.5 Method Description CMU/SEI-93-TR-17. Estados Unidos: Carnegie
Mellon
University
–
Software
Engineering
Institute.
1993.
.
www.sei.cmu.edu/pub/documents/93.reports/pdf/tr17.93.pdf
setembro/2002.
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No CAF V1.0 as avaliações devem ser agrupadas de acordo com seus
objetivos. Existem três famílias de avaliações baseadas no relacionamento
cliente/fornecedor:
• Destinada a fornecer informações a clientes, útil para escolha de
fornecedores de software,
• Destinada a fornecer informações de orientação dos esforços internos
de melhoria de processo,
• Destinada a fornecer informações para esforços de melhoria de
processo cliente/fornecedor e /ou gerenciamento de riscos.
As atividades do método de avaliação são divididas em três fases ou
grupos:
•
•
•

Planejar e preparar a avaliação (analisar os requisitos e desenvolver o
plano para endereçá-los, bem como selecionar e preparar a equipe de
avaliação e os participantes)
Conduzir a avaliação (colecionar e registrar dados, consolidá-los em
um conjunto gerenciável de observações, validar estas observações e
fazer a graduação)
Relatar os resultados (documentar e apresentar as saídas da avaliação
garantindo a confidencialidade e proteger os registros)

O CAF V1.0 define 40 requisitos (a serem atendidos por métodos
compatíveis). Estes requisitos são numerados de R1 a R40 e agrupados conforme
a Tabela 8.
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Tabela 8: Requisitos do CAF V1.0
1 Documentação do método
1.1 Documentação compatível com o CAF V1.0 (01 requisito)
2 Fases da Avaliação (01 requisito) - orientar as 3 fases da execução da avaliação:
• Planejar e preparar
• Conduzir a avaliação
• Relatar os resultados
3 Planejar e preparar a avaliação - planejar e preparar a avaliação são as chaves do sucesso de
qualquer avaliação e envolve os passos:
3.1 Analisar os requisitos da avaliação - 06 requisitos que envolvem:
3.2 Identificar e avaliar metas e limites (circunspeção)
3.2.1

Estabelecer o escopo organizacional e do CMM

3.2.2

Obter compromisso

3.3 Selecionar e preparar a equipe - 04 requisitos que envolvem:
3.3.1 Qualificação da equipe
3.3.2 Tamanho da equipe
3.3.3 Preparação da equipe
3.4 Selecionar e preparar os participantes - 04 requisitos que envolvem:
3.4.1 Selecionar locais
3.4.2 Selecionar projetos
3.4.3 Selecionar participantes
3.4.4 Orientar participantes
3.5 Desenvolver o plano da avaliação - 04 requisitos que envolvem:
3.5.1 Determinar o tempo necessário para conduzir a avaliação
3.5.2 Preparar a logística
3.5.3 Selecionar artefatos
4 Conduzir a avaliação - a condução da avaliação se concentra em:
4.1 Coletar e registrar dados - 01 requisito: coletar dados de instrumentos, apresentações,
entrevistas e revisão de documentação.
4.2 Consolidar dados - 06 requisitos que envolvem:
4.2.1 Organizar e registrar dados
4.2.2 Validar dados
4.2.3 Determinar a cobertura
4.2.4 Manter rastreabilidade
4.3 Fazer graduações -10 requisitos que envolvem:
4.3.1 Graduar componentes (metas e áreas chave de processo)
4.3.2 Escala de graduação (atendida, não atendida, não aplicável e não graduado)
4.3.3 Quando as graduações podem ser executadas
4.3.4 Algoritmo de graduação
5 Relatar resultados - esta fase envolve:
5.1 Relatar resultados da avaliação - 3 requisitos
5.2 Garantir a confidencialidade - 1 requisito
5.3 Proteger os registros - 1 requisito
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Análise crítica resumida: o CAF V1.0 define que as avaliações devem
ter três fases compatíveis com as definidas por HUMPHREY (1989). Os cinco
princípios também estabelecidos por HUMPHREY (1989) estão presentes no
CAF V1.0: estabelecimento de um modelo como base para a avaliação que é o
SW-CMM V1.1; confidencialidade é prevista e está explícita nos requisitos 5.2 e
5.3; envolvimento da alta gerência está presente nos requisitos 3.2.2 (obtenção
de compromisso); respeito à visão das pessoas envolvidas na avaliação pode ser
identificado na coleta de dados através de apresentações e entrevistas quando
as pessoas da organização têm a oportunidade de falar sobre seu trabalho e sua
visão do processo; direcionamento para a ação é identificado no relato de
resultados, que apresenta as constatações da avaliação, utilizadas como base
para as ações conseqüentes.

3.2.1.1 CMM - Based Appraisal for Internal Process Improvement (CBA
IPI) Version 1.2 – CBA IPI V1.2
O CMM Based Aprraisal for Internal Process Improvement (CBA IPI)
Version 1.2 – CBA IPI V1.2 definido por DONNA& MASTERS (2001) é um método
de avaliação compatível com os requisitos definidos pelo CAF V1.0. É uma
ferramenta de diagnóstico que permite identificar os pontos fortes e fracos do
processo de desenvolvimento de software de uma organização, em relação ao
modelo SW-CMM.
A avaliação é feita por uma equipe que coleta dados sobre o processo de
desenvolvimento de software da organização através de questionários, da análise
de documentos e de apresentações e entrevistas com as pessoas que fazem parte
da equipe da organização. A avaliação é conduzida de forma que seus resultados
possam ser comparados aos de outras avaliações já realizadas, interna ou
externamente. Em geral, os avaliadores que utilizam este método pertencem à
própria empresa.
O método CBA IPI V1.2 tem duas metas principais:
• Apoiar, permitir e encorajar o compromisso da organização com a
melhoria de processo de software,
• Fornecer uma visão precisa dos pontos fortes e fracos do processo de
software da organização, utilizando o CMM como modelo de referência
e identificar áreas chave de processo para melhoria.
A equipe de avaliação que utiliza o método CBA IPI V1.2 deve ser liderada
por uma pessoa autorizada pelo SEI como tal, ou seja, como líder de avaliação; a
equipe deve ter no mínimo quatro pessoas e no máximo dez, sendo que pelo
menos uma deve ser da organização. Toda a equipe deve ter feito curso sobre o
modelo CMM e sobre o método de avaliação; deve também ter conhecimento de
engenharia de software, gerenciamento de projeto e experiência em avaliações.
O plano da avaliação deve: traduzir os objetivos de negócio do
patrocinador para esta avaliação; deve também contemplar o escopo do modelo
CMM e da estrutura organizacional (incluindo projetos e participantes); finalmente
estabelecer o cronograma e os recursos necessários. Além destes itens, o plano de
avaliação deve também contemplar os resultados previstos e as atividades
posteriores, o plano de adaptação do método, os riscos e restrições da execução
da avaliação bem como a aprovação do patrocinador sobre o plano e execução.
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Os dados são coletados de quatro fontes as quais, no mínimo, incluem:
• Instrumentos: questionário de maturidade respondido por, pelo menos,
o líder dos projetos selecionados.
• Entrevistas: individuais (com os líderes de projeto) e em grupos (com
as gerências médias e representantes das áreas).
• Documentos: análise de documentos para coletar dados sobre as
metas de cada área de processo.
• Apresentações: através das revisões das constatações preliminares,
em conjunto com os participantes da avaliação.
A validação dos dados deve utilizar regras de corroboração. Estas regras
estabelecem que as observações feitas devem se basear em dados originados de
pelo menos duas fontes distintas, obtidas ao longo de, pelo menos, duas sessões
(eventos) diferentes de coleta de dados e confirmadas por pelo menos uma fonte
que reflete dados factuais da execução do processo..
A graduação é baseada no critério do CAF V1.0 e utiliza o consenso da
equipe como mecanismo de tomada de decisões.
No relato de resultados, um resumo das constatações deve ser fornecido
ao patrocinador identificando os pontos fortes e fracos de cada área chave de
processo, além de um perfil, que indica se a área chave de processo está atendida,
não atendida, não graduada ou não aplicável.
O método CBA IPI V1.2 é composto de três fases e quinze atividades
(passos) descritas nas Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11.
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Tabela 9: Método CBA IPI V1.2 – Fase 1
1 Fase 1: Planejar e preparar a avaliação
1.1

Identificar o escopo da avaliação: desenvolver entendimento comum entre o líder e o
patrocinador da avaliação com relação às metas, escopo, limites (circunspecção), papéis,
responsabilidades e resultados previstos da avaliação; obter o compromisso para
prosseguimento da avaliação.

1.2

Desenvolver o plano da avaliação: o plano é baseado nas metas da avaliação e inclui
cronograma e riscos do processo de avaliação. As atividades neste passo incluem também
o conhecimento da organização a ser avaliada; a seleção de membros da equipe, projetos
em desenvolvimento bem como os participantes da avaliação; identificação dos
documentos para revisão inicial e planejamento e identificação da logística para a
condução da avaliação.

1.3

Preparar e treinar a equipe: assegurar treinamento adequado a cada membro da equipe
sobre o modelo CMM antes do treinamento sobre o método de avaliação; executar o
treinamento (três dias) de forma que cada um dos membros da equipe entenda o processo
de avaliação, seus princípios básicos, as tarefas necessárias para executá-lo bem como
papel de cada um na execução de suas atividades; fazer sessões de planejamento, incluindo
o estabelecimento das regras, discussão dos detalhes da avaliação e redação das perguntas
das entrevistas.

1.4

Instruir os participantes da avaliação: assegurar que os participantes da avaliação entendam
o processo de avaliação e tenham uma clareza de expectativas sobre os resultados.

1.5

Aplicar questionário: coletar informações sobre o processo organizacional de membros da
organização através do questionário de maturidade do SEI, que fornece uma visão geral
sobre o processo da organização.

1.6

Preparar para a visita: várias atividades devem ser realizadas antes da visita para que esta
seja mais eficiente e efetiva.

1.6.1 Analisar as respostas dos questionários
1.6.2 Fazer a revisão inicial dos documentos
1.6.2 Redigir as perguntas das entrevistas
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Tabela 10: Método CBA IPI V1.2 – Fase 2
2 Fase 2: Conduzir a avaliação
2.1

Conduzir reunião de abertura: esta atividade dá o início dos trabalhos no local e estabelece
as expectativas dos participantes em relação às atividades da avaliação; o patrocinador
inicia a apresentação para mostrar apoio e recomendar aos participantes a irem nas sessões
de entrevistas.

2.2

Entrevistas: o objetivo das entrevistas é identificar áreas, as quais as pessoas acreditam que
possam e devam ser melhoradas; entender o processo e seus relacionamentos; assegurar
cobertura do modelo CMM no escopo definido.

2.2.1

Entrevistar individualmente líderes de projeto

2.2.2

Entrevistar, em grupo, a média gerência

2.2.3

Entrevistar em grupos representantes das áreas funcionais (SEPG, requisitos, projeto,
codificação, testes e outros)

2.3

Consolidar informações: resumir e consolidar informações em um conjunto de observações
gerenciáveis categorizadas em relação às áreas chave de processo do CMM. Todas as
observações devem ser validadas utilizando as regras de corroboração; a equipe deve
chegar a um consenso na validação das observações e verificar se dados suficientes foram
coletados.

2.4

Preparar apresentação das constatações preliminares (primeira versão): neste ponto, as
constatações preliminares são gerados a partir das observações; os participantes da
avaliação que forneceram informações através das entrevistas devem comentar, em
retorno, estas observações; graduação não é considerada até que a apresentação seja feita,
uma vez que a equipe ainda está coletando dados.

2.5

Apresentar lista de constatações da avaliação em primeira versão: com o objetivo de obter
retorno dos participantes sobre as constatações preliminares; o retorno é registrado pela
equipe para serem considerados na apresentação final de todos as constatações; são feitas
várias sessões de apresentação para garantir a confidencialidade dos participantes.

2.6

Consolidar, graduar e preparar as constatações da avaliação (versão final): a equipe
consolida os dados adicionais obtidos durante a apresentação da lista das constatações
preliminares, de entrevistas e das revisões de documentação posteriores; quando atingir a
cobertura total do CMM, em toda organização e ao longo do ciclo de vida do software, a
equipe poderá iniciar a graduação de cada área chave de processo; as graduações são
sempre estabelecidas através de consenso entre toda a equipe; uma meta é atendida sempre
que não haja ponto fraco que a impacte; uma área chave de processo pode ser graduada
como atendida, não atendida, não aplicável ou não graduada conforme atenda aos
requisitos do modelo; a graduação do nível de maturidade é atribuída à juízo do
patrocinador; a graduação de um nível de maturidade é alcançada se todas as áreas chave
de processo do nível e dos níveis abaixo forem classificadas como atendidas; a
apresentação das constatações finais da avaliação é preparada pela equipe para mostrar ao
patrocinador e organização para cada área chave de processo seus pontos fortes e fracos,
sua graduação e a graduação do nível de maturidade se o patrocinador o desejar.
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Tabela 11: Método CBA IPI V1.2 – Fase 3
3 Fase 3: Relatar resultados
3.1

Apresentação da lista das constatações (versão final): o líder da equipe apresenta os
resultados finais para o patrocinador; o patrocinador é o proprietário dos resultados da
avaliação; o apresentador deve garantir que a organização entenda as questões levantadas
durante a avaliação e a que área chave de processo se refere; pontos fortes da organização
são apresentados para validar o que a organização está fazendo corretamente; para cada
área chave de processo são apresentados os pontos fortes e fracos, inclusive aqueles não
relacionados ao CMM, mas que afetem o processo; um perfil de graduação para cada área
chave de processo é apresentado.

3.2

Conduzir a sessão executiva: com o objetivo de permitir que a gerência superior do local
(site) esclareça qualquer questão com a equipe, confirmar seu entendimento sobre as
questões de processo e obter orientação sobre o foco, tempo e prioridades do relatório de
recomendações e atividades posteriores.

3.3

Encerrar a avaliação: o líder obtém retorno dos participantes e equipe sobre a avaliação,
coleta informações para relatar ao SEI e atribui responsabilidades para as atividades
seguintes.

Análise crítica resumida: Uma vez que o CBA IPI V1.2 é compatível com
os requisitos definidos no CAF V1.0, possui as mesmas fases e atende aos
princípios de avaliação definidos por HUMPHREY (1989). A primeira versão (1.0)
do método de editado pelo SEI data de 1995, a segunda (versão 1.1) foi
publicada em 1996 e atualizada para a versão 1.2 em 2001. O método foi
desenvolvido com o objetivo de fazer avaliações internas mas também tem sido
utilizado para avaliação de fornecedor e monitoração de processo.

3.2.1.2 Software Capability Evaluation Version 3.0 – SCE V3.0
O Software Capability Evaluation Version 3.0 – SCE V3.0 é outro método
de avaliação de processo de desenvolvimento compatível com o CAF V1.0 definido
por BYRNES&PHILLIPS (1996) e cujos resultados são consistentes com os do
método CBA IPI. Este método tem sido mais comumente utilizado para avaliar a
capacitação do processo de software de fornecedores bem como monitorar
contratos. O SCE V3.0, no entanto, pode também ser utilizado para avaliação
interna de processo em uma organização.
Uma avaliação que utilize o SCE V3.0 explora a implementação dos
processos da organização para estabelecer um conjunto de constatações que são
utilizadas para apoiar as necessidades de negócio da organização. Este método
avalia os processos de tomada de decisão, os processos de comunicação, os
processos de suporte técnico; entretanto, não avalia os processos de produção, tais
como metodologia de projetos e codificação.
O SCE V3.0 é um método composto de três fases e quinze atividades
(passos) e possui duas metas principais:
• Fornecer resultados que apoiem a alta gerência na tomada de
decisões,
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Obter resultados precisos em relação ao modelo de referência – a
posição dos pontos fortes, fracos e atividades de melhoria do processo
existentes na organização.

A equipe de avaliação é sempre escolhida pela organização patrocinadora
e deve ser composta por pessoas que tenham feito o treinamento de avaliador SCE
e sobre o modelo CMM. Devem ser todos externos à organização. O tamanho da
equipe deve ser de cinco participantes, não sendo recomendado menos de quatro
ou mais de seis pessoas. O líder deve ter experiência técnica e gerencial e deve ter
participado de duas ou mais avaliações como membro de equipe antes de assumir
a liderança de uma avaliação. Os membros da equipe devem ter pelo menos cinco
anos de experiência profissional e pelo menos dois deles devem ter participado de
avaliações com o método SCE anteriormente.
Um plano é elaborado para orientar e definir a execução da avaliação de
acordo com as necessidades do negócio e restrições. Sua elaboração é conjunta,
pela equipe e patrocinador, e contempla recursos, custos e cronograma além da
adaptação do método ao escopo organizacional e ao modelo de referência; o plano
prevê a logística necessária, além dos passos necessários para a utilização das
saídas da avaliação.
As informações são coletadas de quatro maneiras principais:
• Entrevistas: que fornecem uma visão de como os processos estão
implementados na prática e mostram a extensão na qual estão
internalizados e entendidos pela equipe de desenvolvimento. Há dois
tipos de entrevistas: entrevista exploratória, onde perguntas e
respostas revêem o processo praticado e entrevista de consolidação,
que se concentra na corroboração e esclarecimento de evidências.
• Revisão de documentos: fornece evidências objetivas do processo
utilizado. À medida que o processo é executado, produz artefatos que
podem ser investigados para determinar a extensão da implementação
do processo.
• Apresentações: fornecem dados adicionais e validam dados anteriores
na medida em que os entrevistados reagem às observações
preliminares.
• Instrumentos: são utilizados como fontes de informação durante a fase
de planejamento e preparação (como, por exemplo, o questionário de
maturidade).
A análise e resumo das informações coletadas produzem as constatações
da avaliação. As constatações documentam os pontos fortes, fracos e atividades de
melhoria (que são as melhorias de processo ainda não institucionalizadas) das
áreas de processo avaliadas. As constatações são os resultados da avaliação e
são utilizados pelo patrocinador para determinar o risco de um processo
implementado em relação aos objetivos de negócio. Como os resultados são
utilizados pelo patrocinador representa a saída da avaliação.
Os membros da equipe registram dados coletados primeiramente como
notas. O dado é transformado em observações (relativamente ao modelo de
referência usado). Estas observações são consolidadas através do consenso da
equipe. A equipe deve estar de acordo de que existem pelo menos duas
observações validadas para então estabelecer o julgamento sobre este
componente do processo. As observações validadas tornam-se candidatas para
constatações (pontos fortes, fracos ou atividades de melhoria). Caso a evidência
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não seja suficiente ou conclusiva, um novo ciclo de entrevistas e/ou de revisão de
documentos é planejado e iniciado.
A equipe gradua o atendimento aos componentes totalmente cobertos
(corroborados e validados). A graduação é sempre feita com toda a equipe em um
processo de consenso. Cada componente é graduado em quatro níveis: atendido,
não atendido, não aplicável e não graduado.
Devem ser produzidos diversos relatórios, tais como o relatório de
constatações, que é essencial para encerrar a avaliação, o relatório de saídas (que
inclui recomendações para utilização dos resultados da avaliação) e um relatório de
dados da avaliação (que é um resumo das características essenciais e resultados
da avaliação) que será submetido aos organismos responsáveis pela qualificação
de avaliadores, por exemplo, o SEI.
Os resultados da avaliação são documentados e encaminhados ao
patrocinador e à organização avaliada. As constatações são apresentadas para a
organização avaliada na conclusão da visita. O relatório final é normalmente
entregue após a visita na organização.
As três fases e quinze atividades do SCE V3.0 estas descritas nas Tabela
12, Tabela 13 e Tabela 14.
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Tabela 12: Método SCE V3.0 – Fase 1
1 Fase 1: Planejar e preparar a avaliação
1.1 Analisar os requisitos: entender as necessidades do negócio da organização, definir os
objetivos e os limites (circunspeção) para planejar a avaliação mais adequada; obter
patrocínio e compromisso para a avaliação.
1.1.1 Definir as metas da avaliação
1.1.2 Definir os limites da avaliação
1.1.3 Definir o escopo no modelo de referência
1.1.4 Definir o escopo organizacional
1.1.5 Definir as saídas (resultados) da avaliação
1.1.6 Obter compromisso
1.2 Desenvolver o plano da avaliação: criar um artefato que irá orientar e definir a execução da
avaliação de acordo com as necessidades do negócio e limites.
1.2.1 Identificar os recursos necessários
1.2.2 Definir o custo
1.2.3 Definir o cronograma
1.2.4 Resolver a logística
1.2.5 Adaptar o método
1.2.6 Planejar a utilização das saídas da avaliação
1.3 Selecionar e preparar a equipe: assegurar a disponibilidade de uma equipe treinada e
experiente, pronta para executar o processo da avaliação.
1.3.1 Selecionar o líder da avaliação
1.3.2 Selecionar os membros da equipe
1.3.3 Preparar a equipe
1.4 Obter informações organizacionais: obter informações da organização que permitam a
equipe refinar o plano e concentrar a investigação nas atividades pertinentes.
1.4.1 Identificar informação necessária
1.4.2 Requisitar informação
1.4.3 Obter da organização informação solicitada
1.5 Analisar instrumentos de dados: identificar áreas para investigação durante a condução da
avaliação e obter um entendimento preliminar das operações.
1.5.1 Receber e resumir instrumentos de dados
1.5.2 Examinar e revisar instrumentos de dados
1.5.3 Desenvolver perfis de análises (grau de atendimento aos requisitos)
1.6 Selecionar e preparar participantes: assegurar que as pessoas mais adequadas participam da
avaliação e assegurar que estas entendem o processo de avaliação; garantir que as
expectativas sejam comuns a todos os participantes.
1.6.1 Selecionar locais
1.6.2 Selecionar projetos
1.6.3 Selecionar participantes
1.6.4 Preparar instruções iniciais
1.6.5 Conduzir instruções iniciais
1.7 Preparar a coleta de dados: planejar intervenção detalhada no local para otimizar o tempo
de visita para atingir as metas e objetivos da avaliação.
1.7.1 Priorizar áreas
1.7.2 Estabelecer estratégia de entrevistas
1.7.3 Redigir perguntas
1.7.4 Estabelecer estratégia de revisão de documentos
1.7.5 Refinar papéis e responsabilidades da equipe de avaliação
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Tabela 13: Método SCE V3.0 – Fase 2
2 Fase 2: Conduzir a avaliação
2.1

Assistir apresentações: coletar dados através de apresentações, permitindo que pessoas da
organização expliquem seus processos.

2.1.1

Assistir apresentações efetuadas pela organização

2.1.2

Ouvir

2.1.3

Fazer perguntas

2.1.4

Fazer anotações e etiquetá-las (relacionando-as com o modelo)

2.2

Revisar documentos: coletar dados através do exame de artefatos do processo.

2.2.1

Definir informações necessárias

2.2.2

Selecionar ou requisitar documentos

2.2.3

Revisar documentos

2.2.4

Fazer anotações e etiquetá-las (relacionando-as com o modelo)

2.3

Conduzir entrevistas: colecionar dados através de entrevistas com agentes do processo
(gerentes, desenvolvedores e equipe de processo)

2.3.1

Definir informações necessárias

2.3.2

Selecionar ou requisitar entrevistas

2.3.3

Fazer perguntas

2.3.4

Ouvir

2.3.5

Tomar notas e etiquetá-las (relacionando-as com o modelo)

2.4

Consolidar dados: transformar dados coletados em observações formais da equipe sobre os
pontos fortes e fracos do processo em relação ao modelo de referência.

2.4.1

Organizar e agregar os dados

2.4.2

Definir a suficiência dos dados

2.4.3

Revisar e melhorar plano de consolidação dos dados

2.5

Entregar lista da primeira versão das constatações: validar observações e dados coletados
em sessões de realimentação com os participantes.

2.5.1

Preparar apresentação da primeira versão das constatações

2.5.2

Apresentar lista da primeira versão das constatações e solicitar retorno

2.5.3

Ouvir

2.5.4

Tomar notas e etiquetá-las (relacionando-as com o modelo)

2.6

Promover julgamentos de graduação: tomar decisões sobre a capacitação do processo da
organização, baseadas em observações validadas pela equipe.

2.6.1

Julgar o atendimento às práticas chave

2.6.2

Julgar o atendimento às características comuns

2.6.3

Julgar o atendimento às metas das áreas chave de processo, baseado na implementação
e institucionalização

2.6.4

Julgar o atendimento às áreas chave de processo

2.6.5

Determinar o nível de maturidade
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Tabela 14: Método SCE V3.0 – Fase 3
3 Fase 3: Relatar resultados
3.1

Entregar lista de constatações em versão final: providenciar um resumo final dos
resultados da avaliação para a organização e patrocinador.

3.1.1

Preparar apresentação final das constatações da avaliação

3.1.2

Fazer apresentação final das constatações da avaliação

3.1.2

Encerrar as atividades nos locais da avaliação

3.2

Elaborar relatórios e subsídios para as atividades subseqüentes: produzir a linha básica
(baseline) formal da condução e resultados da avaliação para o patrocinador e outras partes
interessadas; assegurar que os resultados da avaliação são utilizados de maneira apropriada
para atingir os objetivos do negócio.

3.2.1

Produzir relatórios

3.2.2

Distribuir relatórios

3.2.3

Preservar e/ou descartar registros

3.3.4

Subsidiar atividades subseqüentes

Análise crítica resumida: uma vez que o SCE V3.0, da mesma forma que
o CBA IPI V1.2, é compatível com os requisitos definidos no CAF V1.0 possui as
mesmas fases e atende aos princípios de avaliação definidos por HUMPHREY
(1989). A sua versão original data de 1987 que foi atualizada para acompanhar a
evolução do modelo CMM e do CAF V1.0. Em 1993 foi publicada a versão 1.5 e,
em 1994 a versão 2.0. A versão atual versão 3.0 foi publicada em 1996.
Portanto, tem sido utilizada há vários anos sem modificações o que traz indícios
de sua eficiência e validade de resultados. Foi concebido originalmente para
avaliações externas para seleção de fornecedores; é usado atualmente também
para melhoria interna de processos.

3.2.2 Appraisal Requirements for CMMI, Version 1.1 – ARC V1.1
O Appraisal Requirements for CMMI, Version 1.1 – ARC V1.1 foi publicado
pelo CMMI PRODUCT TEAM (2001) e define os requisitos para os métodos de
avaliação de processo que tem como base de melhoria os modelos CMMI –
Capability Maturity Model Integration. O ARC V1.1 define um conjunto de classes
de avaliação baseadas em aplicações típicas de métodos de avaliações e fornece
os critérios para desenvolver, definir e utilizar métodos de avaliação. ARC V1.1
envolve tanto avaliações para melhoria interna de processo (assessment no
conceito do CMM) quanto avaliações de capacitação para seleção de fornecedores
(evaluation no conceito do CMM) e monitoração de processo.
Conforme o ARC V1.1, o modelo CMMI é utilizado como base para a
identificação dos pontos fortes e fracos do processo. Os resultados da avaliação
podem ser utilizados de diferentes maneiras, tais como:
• Planejar a estratégia de melhoria da organização
• Gerar o nível de maturidade ou da graduação dos níveis de
capacitação
• Orientar decisões de melhoria.
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Reduzir os riscos na aquisição, desenvolvimento e monitoração de
desenvolvimento de produtos.

Os princípios de avaliação do conjunto de produtos CMMI são similares
àqueles princípios de avaliação utilizados pelo SW-CMM e pelo EIA/IS-731-1 Systems Engineering Capability Model da Electronic Industries Association. Os
princípios são:
• Começar uma avaliação com um modelo de referência
• Utilizar um processo de avaliação formalizado
• Envolver a alta gerência como patrocinador da avaliação
• Direcionar a avaliação aos objetivos de negócio do patrocinador
• Observar confidencialidade rigorosa
• Dar abordagem participativa para a avaliação
• Direcionar a avaliação para as atividades seguintes à própria avaliação.
O ARC V1.1 identifica três classes de métodos, denominados Classe A,
Classe B e Classe C. A combinação ponderada de alguns atributos abaixo listados
diferenciam cada classe:
• Grau de confiança nas saídas da avaliação (quantidade relativa de
evidências objetivas coletadas)
• A geração de graduações
• Custo e duração da avaliação (recursos relativos necessários e
presença de líder de equipe)
As diferenças de características de cada classe podem ser resumidas na Tabela
15.
Tabela 15: Características das Classes de Métodos de Avaliação CMMI
Extraída do ARC V1.1
Característica

Classe A

Classe B

Classe C

Quantidade relativa de
evidências objetivas coletadas

Alta

Média

Baixa

Geração de graduação

Sim

Não

Não

Quantidade relativa de
recursos necessários

Alta

Média

Baixa

Dimensão relativa da equipe

Grande

Média

Pequena

Requisitos para liderar a
avaliação

Requer o líder de Requer líder de avaliação
avaliação
ou pessoa treinada e
experiente

Requer somente
pessoa treinada e
experiente

Os métodos Classe A devem satisfazer todos os requisitos do ARC V1.1 e
é a única classe de métodos que pode fornecer graduação para análise
comparativa (benchmarking). Os métodos Classe A têm a opção de ser ou não
compatíveis com o método de avaliação da Norma ISO/IEC TR 15504 (SPICE).
Os métodos de classe B devem satisfazer um subconjunto dos requisitos
do ARC V1.1. Exigem apenas duas das três fontes de dados (entrevista, aplicação
de instrumentos e revisão de documentação) dos métodos de classe A, sendo que
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uma destas fontes deve ser a entrevista. Além disso, não fornecem graduação e
são indicados para organizações que estão começando as atividades de melhoria
de processo utilizando modelos CMMI.
Os métodos de Classe C devem satisfazer apenas um subconjunto dos
requisitos dos métodos de Classe B. Exigem apenas uma das três fontes de dados
dos métodos de Classe A. Validação e corroboração das observações e o
mecanismo de consenso entre os membros da equipe são requisitos opcionais
desta classe de métodos. Este tipo de avaliação deve ser, provavelmente, mais
utilizado quando o objetivo é dar uma “rápida olhada” ou, para os casos de autoavaliações periódicas, feitas por grupos de projetos ou de suporte.
O ARC V1.1 define 42 requisitos agrupados da conforme Tabela 16,
Tabela 17, Tabela 18 e Tabela 19.
Tabela 16: Requisitos do ARC V1.1 – Responsabilidades e Documentação
1 Responsabilidades (02 requisitos): neste grupo estão definidas as responsabilidades do
patrocinador e do líder da equipe de avaliação.
1.1 Patrocinador da avaliação
1.2 Líder da Equipe de Avaliação
2 Documentação do método de avaliação (16 requisitos): Itens que devem ser incluídos na
documentação do método tais como objetivo da avaliação, escopo organizacional, logística,
proteção de dados e outros são descritos neste grupo.
2.1 Documentação do Método
2.2 Guia para identificação dos objetivos da avaliação
2.3 Guia para escopo no modelo CMMI
2.4 Guia para identificação da unidade organizacional
2.5 Guia para seleção de membro da equipe
2.6 Guia para critério de qualificação de líder da equipe
2.7 Guia para tamanho da equipe
2.8 Guia para papéis e responsabilidades dos membros da equipe
2.9 Guia das responsabilidades do patrocinador da avaliação
2.10 Guia das responsabilidades do líder da equipe
2.11 Guia para estimativas dos recursos da avaliação
2.12 Guia para logística
2.13 Guia para coleta e mapeamento dos dados ao modelo de referência da avaliação
2.14 Guia para criação das constatações
2.15 Guia para garantir confidencialidade e não atribuição
2.16 Guia para registros da avaliação
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Tabela 17: Requisitos do ARC V1.1 – Fase 1
3 Planejamento e preparação da avaliação (05 requisitos): fornece o conjunto mínimo de
atividades de preparação e os itens que o plano de avaliação deve conter.
3.1 Preparação dos participantes
3.2 Desenvolvimento da entrada da avaliação
3.3 Conteúdo da entrada da avaliação
3.4 Aprovação do patrocinador para a entrada da avaliação
3.5 Desenvolvimento do plano da avaliação

Tabela 18: Requisitos do ARC V1.1 – Fase 2
4 Coleta de dados da avaliação (03 requisitos): Requisitos para os três métodos de coleta de
dados: através da aplicação de instrumentos (como questionários, por exemplo), entrevista e
revisão de documentação.
4.1.- Dados de instrumentos
4.2 – Dados de entrevistas
4.3 – Dados de documentos
5 Consolidação e validação dos dados (07 requisitos): Requisitos para a forma de o método de
avaliação consolidar e validar dados.
5.1 Consenso dos membros da equipe
5.2 Precisão das observações
5.3 Validação das observações
5.4 Corroboração das observações
5.5 Suficiência de dados
5.6 Preparação das constatações preliminares
5.7 Apresentação das constatações preliminares
6 Graduação (05 requisitos): Requisitos para o que é necessário para graduação de um nível de
capacitação ou de maturidade.
6.1 – Definição do processo de graduação
6.2 – Base para graduação do nível de maturidade ou nível de capacitação
6.3 – Regras para graduação das metas
6.4 – Regras para graduação das áreas de processo
6.5 – Regras para graduação do nível de maturidade

Tabela 19: Requisitos do ARC V1.1 – Fase 3
7 Relato dos resultados (04 requisitos): Requisitos para a documentação das constatações da
avaliação para o patrocinador e para o SEI – Software Engineering Institute.
7.1 Relato dos resultados para patrocinador e organização avaliada
7.2 Translação para 15504
7.3 Resultados da avaliação para o Comitê do CMMI
7.4 Retenção dos registros da avaliação
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Análise crítica resumida: As fases e os princípios de métodos de
avaliação que seguem os requisitos do ARC V1.1 são compatíveis com os definidos
por HUMPHREY (1989). O ARC V1.1 introduziu as classes de métodos A, B e C.
Esta inovação permite o desenvolvimento de métodos de avaliação mais
adequados para as necessidades específicas do patrocinador; fornece
flexibilidade para criação de métodos rápidos e de um custo menor que podem,
entretanto , evoluir para métodos mais detalhados com o acréscimo de novos
requisitos, mantendo a compatibilidade com os métodos originais.

3.2.2.1 Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement
Version 1.1 – SCAMPI V1.1
O Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement – SCAMPI
V1.1, publicado por MEMBERS of the ASSESSMENT METHOD INTEGRATED
TEAM (2001) é um método de avaliação compatível com os requisitos definidos
pelo ARC V1.1 e atende avaliações conduzidas de acordo com a norma ISO/IEC
TR 15504 (versão anterior da ISO/IEC CD FCD 15504-2.7). Fornece a graduação
da maturidade de processo em relação aos modelos CMMI. Satisfaz todos os
requisitos de métodos Classe A e é composto de três fases e onze processos
(passos). São quatro as fontes através da quais os dados são coletados. Estas
fontes são instrumentos, apresentações, documentos e entrevistas.
Para assegurar a consistência de interpretações, o SCAMPI V1.1 fornece
critérios para informação contextual como o escopo organizacional, escopo do
modelo, tipo do método, identificação do líder e equipe de avaliação.
O SCAMPI V1.1 possui os seguintes objetivos principais:
• Fornecer um método de avaliação integrado e único, capaz de ser
utilizado em avaliações dentro dos contextos de melhoria interna de
processo, na seleção de fornecedor e no acompanhamento do
processo.
• Fornecer um método de avaliação eficiente, possível de ser
implementado dentro de restrições razoáveis de desempenho.
A Tabela 20 resume as características essenciais do SCAMPI V1.1.
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Tabela 20: Características essenciais do método SCAMPI V1.1
Adaptada de MEMBERS of the ASSESSMENT METHOD INTEGRATED
TEAM (2001)
Característica

Descrição

Precisão

A graduação reflete a capacitação/maturidade da organização e pode ser
utilizada para comparações entre organizações. Reflete os pontos fortes e
fracos da organização.

Repetitibilidade

A graduação e as constatações da avaliação são consistentes com aquelas de
outra avaliação independente executada nas mesmas condições.

Eficácia

O método é eficiente em termos de homens/hora gastos no planejamento,
preparação e execução da avaliação. Traz o retorno (benefícios) previstos
para a organização.

Significância dos
resultados

Esta graduação reflete quanto os resultados da avaliação são úteis para o
patrocinador como suporte na tomada de decisões em melhoria interna de
processo, seleção de fornecedor e monitoração do processo.

As premissas e princípios dos SCAMPI V1.1 são:
• SCAMPI V1.1 é um método de comparação Classe A: gera graduação
para poder ser comparada entre organizações.
• Graduação de metas, que reflete o quanto as práticas correspondentes
estão presentes no processo planejado e implementado da
organização. É obtida a partir de quanto as metas genéricas e
específicas e quanto as práticas genéricas e específicas contribuem
para o atendimento das metas.
• As evidências objetivas agregadas são utilizadas como base para a
determinação da implementação da prática: a equipe de avaliação
utiliza, como base em seus julgamentos, a coleção de evidências
objetivas de cada prática genérica e específica aplicável (das metas da
área de processo).
• Implementação da prática na unidade organizacional é função da
profundidade da implementação da prática: as práticas descritas nos
modelos CMMI são abstração do que é realizado pela sua
implementação nos projetos e organizações.
• A equipe de avaliação deve procurar e considerar vários tipos de
evidências objetivas para determinar a implementação da prática e o
atendimento da meta: o método é orientado a dados; a decisão da
implementação da prática e da graduação é feita com base na
agregação de evidências objetivas disponíveis.
O plano da avaliação deve documentar os resultados planejados para
avaliação, incluindo os requisitos, os acordos, as estimativas, os riscos,
adaptação do método e as considerações práticas como o cronograma, logística,
informações sobre a organização. O patrocinador deve aprovar este plano e
aprovação deve ser registrada.

a
a
e
a

A equipe deve ser experiente, treinada e habilitada para executar a
avaliação. O líder da equipe deve ser autorizado pelo SEI para exercer este papel e
é o responsável para conduzir a avaliação de acordo com os requisitos do SCAMPI
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V1.1. Deve ter participado de pelo menos três avaliações (duas como membro e
uma como líder). A equipe deve ter no mínimo quatro membros, incluindo o líder; a
quantidade máxima recomendada é de nove e devem ser treinados no método e no
modelo CMMI. A equipe deve ter seis anos, em média, de experiência nas
disciplinas cobertas pela avaliação; pelo menos um membro deve ter seis anos de
experiência como gerente.
As fontes de evidências objetivas que podem ser verificadas e validadas
são:
•
•
•
•

Instrumentos: informações escritas, tais como questionários, descrições
ou mapeamentos das práticas do modelo aos correspondentes
processos da organização.
Apresentações: informações preparadas pela organização e fornecidas,
visual ou verbalmente, para a equipe de avaliação para descrever o
processo e a implementação das práticas do CMMI.
Documentos: artefatos que reflitam a implementação de uma ou mais
práticas do modelo (incluindo políticas organizacionais, procedimentos
e artefatos, ao nível de implementação).
Entrevistas: reunião com as pessoas que implementam e utilizam o
processo (como líderes de projeto, gerentes, desenvolvedores).

O SCAMPI V1.1 utiliza o conceito de uma investigação focada nas
otimização dos recursos devido ao grande número de práticas do modelo que
devem ser investigadas e a quantidade de dados a serem coletados. Os dados são
continuamente consolidados pela equipe através de consenso. A caracterização da
implementação de uma prática se dá quando evidências objetivas suficientes são
obtidas. As práticas podem ser caracterizadas como:
• Totalmente implementadas
• Largamente implementadas
• Parcialmente implementadas
• Não implementadas
A caracterização das práticas é a base para o registro das observações
dos pontos fortes e fracos do processo que são agregados para compor as
constatações preliminares. As constatações preliminares são validadas pela
organização quando a equipe ainda está coletando dados.
A graduação é baseada nos dados validados e são geradas no mínimo
para cada meta específica e genérica de cada área de processo no escopo da
avaliação. A meta é graduada em atendida ou não atendida.
Os resultados da avaliação são relatados para o patrocinador. Se a
avaliação for destinada à seleção de fornecedor ou à monitoração de processo, a
organização avaliada também recebe os resultados. Os resultados fornecidos
devem ser úteis para orientar ações. Representam os pontos fortes e fracos de
cada área de processo, refletindo com precisão o nível de capacidade ou nível de
maturidade da organização. Deve haver consenso da equipe sobre a redação das
constatações finais. Um sub conjunto dos dados da avaliação é enviado para o
administrador do CMMI para controle de qualidade e relatórios de medições para a
comunidade.
As três fases e os processos (passos) do SCAMPI V1.1 estão descritos
nas Tabela 21, Tabela 22 e Tabela 23.
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Tabela 21: Método SCAMPI V1.1 – Fase 1
1 Fase 1 : Plano e preparação para a avaliação
1.1

Análise de requisitos: entender as necessidades da organização para a avaliação. O líder
coleta informações e auxilia o patrocinador a conciliar os objetivos da avaliação com os
objetivos de negócio.

1.1.1

Definir os objetivos da avaliação

1.1.2

Definir os limites (circunspeção) da avaliação

1.1.3

Definir o escopo da avaliação

1.1.4

Definir as saídas (resultados)

1.1.5

Obter comprometimento com as entradas da avaliação

1.2

Desenvolver o plano da avaliação: documentar os requisitos, acordos, estimativas, riscos,
adaptação do método e considerações práticas associadas com a avaliação. Obter, registrar
e publicar a aprovação do patrocinador sobre o plano da avaliação.

1.2.1

Adaptar o método

1.2.2

Identificar recursos necessários

1.2.3

Definir custos e cronograma

1.2.4

Planejar e gerenciar a logística

1.2.5

Documentar e gerenciar riscos

1.2.6

Obter compromisso com o plano da avaliação

1.3

Selecionar e preparar a equipe: assegurar que a equipe seja experiente, treinada,
qualificada esteja disponível e preparada para executar a avaliação.

1.3.1

Identificar o líder da equipe

1.3.2

Selecionar os membros da equipe

1.3.3

Preparar a equipe

1.4

Obter e analisar evidências objetivas iniciais: obter informações que facilitam a preparação
dos trabalhos na organização. Obter dados sobre as práticas do modelo utilizadas.
Identificar questões, lacunas ou riscos para efetuar o refinamento do plano. Obter
entendimento preliminar das operações e processos organizacionais.

1.4.1

Preparar participantes

1.4.2

Aplicar instrumentos

1.4.3

Obter evidências objetivas iniciais

1.4.4

Inventariar evidências objetivas

1.5

Preparar a coleta de evidências objetivas: planejar e documentar estratégias de coleta de
dados específicas, incluindo fontes de dados, ferramentas, tecnologia a serem utilizadas e
contingências para gerenciar riscos de insuficiência de dados.

1.5.1

Executar a revisão dos preparativos e das evidências objetivas

1.5.2

Preparar plano de coleta de dados

1.5.3

Replanejar coleta de dados (se necessário)
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Tabela 22: Método SCAMPI V1.1 – Fase 2
2 Fase 2: Conduzir a avaliação
2.1

Examinar evidência objetiva: coletar informações relativas às práticas desenvolvidas na
organização e relacionar os dados resultantes ao modelo de referência. Executar a atividade
de acordo com o plano de coleta de dados. Executar ações corretivas e revisar o plano de
coleta de dados na medida do necessário.

2.1.1

Examinar evidências objetivas coletadas através dos instrumentos

2.1.2

Examinar evidências objetivas coletadas através das apresentações

2.1.3

Examinar evidências objetivas coletadas através dos documentos

2.1.4

Examinar evidências objetivas coletadas através das entrevistas

2.2

Verificar e validar evidências objetivas: verificar a implementação da prática
organizacional para cada instância. Validar as constatações preliminares, descrevendo
lacunas na implementação das práticas do modelo. Cada implementação de cada prática é
verificada de forma que possa ser comparada com as práticas do CMMI, e a equipe
caracteriza a extensão na qual estão implementadas. Lacunas na implementação das
práticas são capturadas e validadas com os membros da organização. Implementações
exemplares das práticas do modelo podem ser realçadas como pontos fortes a serem
incluídos nas saídas da avaliação.

2.2.1

Verificar evidências objetivas

2.2.2

Caracterizar implementação das práticas do modelo

2.2.3

Validar lacunas na implementação das práticas

2.3

Documentar evidências objetivas: criar registros permanentes da informação coletada pela
identificação e notas de consolidação, transformando dados em registros que documentam
a implementação da prática, bem como os pontos fortes e fracos.

2.3.1

Fazer/rever/ajuntar notas

2.3.2

Registrar presença/ausência de evidência objetiva

2.3.3

Documentar lacunas na implementação das práticas

2.3.4

Rever e atualizar plano de coleta de dados

2.4

Gerar resultados da avaliação: graduar o atendimento com base na extensão da
implementação da prática através da organização. A extensão da implementação da prática
é determinada/julgada baseando-se em dados validados da amostra representativa da
organização. A graduação dos níveis de capacidade ou níveis de maturidade é calculada
pela graduação do atendimento às metas.

2.4.1

Obter constatações e graduar metas

2.4.2

Determinar nível de capacitação da área de processo; determinar perfil de capacitação

2.4.3

Determinar o atendimento das áreas de processo; determinar nível de maturidade

2.4.4

Documentar os resultados da avaliação
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Tabela 23: Método SCAMPI V1.1 – Fase 3
3 Fase 3: Relatar resultados
3.1

Distribuir resultados da avaliação: fornecer resultados da avaliação dignos de crédito para
orientar ações. Apresentar os pontos fortes e fracos do processo. Fornecer graduação (se
prevista) que reflita com precisão o nível de capacitação ou o nível de maturidade do
processo.

3.1.1

Apresentação das constatações da avaliação

3.1.2

Conduzir sessão executiva

3.1.3

Planejar os próximos passos

3.2

Arquivar os ativos da avaliação: preservar dados importantes e registros da avaliação e
dispor de material sensível de forma apropriada.

3.2.1

Coletar lições aprendidas

3.2.2

Gerar registros da avaliação

3.2.3

Fornecer retorno da avaliação para o Administrador do CMMI

3.2.4

Arquivar e/ou dispor dos artefatos

Análise crítica resumida: o método SCAMPI V1.1, sendo compatível com
os requisitos do ARC V1.1, está organizado em três fases e atende aos princípios
de avaliação definidos por HUMPHREY (1989). É um método novo (foi publicado
em dezembro de 2001, juntamente com o modelo CMMI) e poucas informações
sobre sua aplicação são disponíveis. Não foi encontrada até o momento qualquer
referência de sua utilização no Brasil. É um método bastante estruturado que
reúne as melhores práticas e características encontradas em vários métodos
existentes. Os passos de suas fases são bastante abrangentes e, sendo bem
aplicado, o SCAMPI V1.1 fornece um bom resultado para o patrocinador da
avaliação.

3.3

Métodos de avaliação da ISO - International Organization for
Standardization

A segunda família de métodos de avaliação é representada pelos métodos
da International Organization for Standardization - ISO que oferece duas opções
para avaliação de processo software: a norma NBR ISO 10011 – Diretrizes para
auditoria de sistemas da qualidade, substituída pela NBR ISO 19011 – Diretrizes
para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental e a ISO/IEC CD
FDC 15504 – Software Engineering – Process Assessment (ainda não publicada). A
NBR ISO 10011 ou a NBR ISO 19011 são utilizadas para a avaliar sistemas da
qualidade atendendo a norma NBR ISO 9001:2000 (que possui uma interpretação
para software a ISO/IEC 9000-3 WD 4.1, ainda não publicada). Portanto, é possível
avaliar uma organização de software com a NBR ISO 10011 ou a com a NBR ISO
19011, que não são normas específicas para avaliar um processo de
desenvolvimento de software.
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A NBR ISO 19011 foi publicada pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT em Novembro de 2002 e substitui as normas de auditoria15 das
famílias ISO 9000 (sistemas da qualidade) e ISO 14000 (sistemas de
gerenciamento ambientais)16.
A Figura 8 ilustra a relação entre as normas de auditoria, de sistemas da
qualidade e os requisitos de avaliação de processo de software da ISO.

NBR ISO
10011

ISO

ISO/IEC FCD
15504 (SPICE)

NBR ISO
19011

NBR ISO 9001:2000

Modelo de referência

Figura 8: Normas da qualidade, de auditoria e requisitos de avaliação da
ISO

3.3.1 Diretrizes para auditoria de sistemas da qualidade - NBR ISO
10011
A norma NBR ISO 10011 estabelece princípios básicos para auditorias de
sistemas da qualidade. É uma norma genérica e pode ser aplicada a vários tipos de
empresas como indústrias, comércio, serviços e outros. Esta organizada em três
partes: Parte 1 Auditoria (NBR ISO 10011-1) – que contém as diretrizes para
executar auditorias; Parte 2 Critérios para qualificação de auditores de sistemas da
qualidade (NBR ISO 10011-2) – que estabelece os requisitos de treinamento,
conhecimento e experiência de pessoas habilitadas como auditores; Parte 3 Gestão
de programas de auditoria (NBR ISO 10011-3) – que fornece os princípios para
gerenciar programas de auditoria.
A NBR ISO 10011-1 detalha o processo de auditoria propriamente dito e
estabelece que os objetivos de uma auditoria são:
• Determinar a conformidade com os requisitos especificados;
• Determinar a eficácia do sistema da qualidade;
15

Termo auditoria para este contexto (de melhoria de processo) tem o mesmo sentido do termo avaliação, utilizado
nos resumos dos outros métodos.

16

NBR ISO 19011 substitui a NBR ISO 10011-1, NBR ISO 10011-2 e ISO NBR 10011-3 na família ISO 9000 e
NBR ISO 14010, NBR ISO 14011 e NBR ISO 14012 na família ISO 14000.
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Prover ao auditado uma oportunidade para melhorar;
Atender aos requisitos regulamentares;
Permitir o cadastramento do sistema da qualidade auditado em um
sistema de registro.

Entre os diversos objetivos de auditorias, que podem ser rotineiramente
aplicados, a NBR ISO 10011-1 relaciona os seguintes:
• Avaliação inicial de um fornecedor;
• Avaliação do sistema da qualidade da própria organização;
• Verificação de atendimento dos requisitos especificados pelo o sistema
de qualidade do fornecedor;
• Verificação de atendimento dos requisitos especificados pelo sistema
da qualidade da própria organização.
A NBR ISO 10011-1 pode ser executada por apenas uma pessoa. Em toda
a auditoria existe o auditor líder, responsável por todo o processo que prepara o
plano de auditoria, representa a equipe perante o auditado, apresenta o relatório de
auditoria e também participa da seleção dos outros membros da equipe. A equipe
deve ser independente da organização auditada para garantir a objetividade dos
trabalhos.
São previstas as funções da equipe auditoria, do cliente e do auditado. O
cliente, entre outras ações, define a necessidade e escopo da auditoria. A gerência
do auditado deve tomar as providências que permitam e facilitem a auditoria (como
por exemplo, informar os envolvidos sobre os objetivos e escopo, permitir e facilitar
o acesso dos auditores e prover os recursos necessários).
O plano de auditoria deve identificar os membros da equipe, os objetivos e
escopo da auditoria, as unidades organizacionais a serem auditadas, os
documentos de referência, as pessoas com responsabilidades significativas no
processo, estabelecer o cronograma de trabalhos, os critérios de confidencialidade.
O plano deve ser aprovado pelo cliente, ser conhecido pela equipe auditora e
também pelo auditado.
As fontes de dados são as entrevistas, o exame de documentos e as
observações de atividades. Os dados são coletados e qualquer não-atendimento a
um requisito especificado (não-conformidade) deve ser registrado e deve ser
reconhecido pela gerência do auditado. Os dados coletados em entrevistas devem
ser confirmados através de outras fontes independentes de dados.
O relatório deve conter o escopo e objetivos da auditoria, o plano
detalhado, os documentos de referência, as observações de não-conformidades, a
conformidade do auditado com a norma de referência aplicável, a capacidade de o
sistema atingir seus objetivos. Este relatório deve ser datado, assinado pelo auditor
líder e conter a lista de distribuição do relatório.
A NBR ISO 10011-1 prevê uma freqüência para realizações de auditorias
de um sistema da qualidade que é determinada pelo cliente.
Essa norma organiza uma auditoria em quatro fases e doze passos
descritos nas Tabela 24, Tabela 25, Tabela 26 e Tabela 27.
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Tabela 24: NBR ISO 10011-1 – Fase 1
1 Início da auditoria
1.1

Escopo da auditoria: o cliente define as normas de referência e é auxiliado pelo auditor
líder para a decisão final do escopo e período de auditoria.

1.2

Freqüência da auditoria: a necessidade de uma auditoria é definida pelo cliente levando em
consideração alguns fatores como por exemplo, os resultados de auditorias anteriores,
mudança na gestão da organização, mudanças tecnológicas e outros.

1.3

Análise crítica preliminar da descrição do sistema da qualidade do auditado: do manual da
qualidade para determinar a adequação do método descrito com os requisitos do sistema da
qualidade. Esta análise pode indicar adequação do sistema antes da auditoria na
organização.

Tabela 25: NBR ISO 10011-1 – Fase 2
2 Preparação da auditoria
2.1

Plano de auditoria: deve ser flexível para permitir mudanças se necessárias, detalhar os
objetivos e escopo da auditoria, identificar as pessoas com responsabilidades significativas,
identificar a equipe, o idioma, a data e o local da auditoria; deve ainda identificar as
unidades a serem auditadas, a duração prevista das atividades, a programação de reuniões
com a gerência, os critérios de confiabilidade, distribuição e a data prevista para o relatório
final.

2.2

Atribuições da equipe auditoria: o auditor líder deve atribuir para cada membro da equipe
os elementos do sistema da Qualidade ou departamentos funcionais da organização a
auditar.

2.3

Documentos de trabalho: para facilitar as verificações do auditor; podem incluir
documentos como listas de verificação, relatórios de outras auditorias e formulários para
documentar evidências.

Tabela 26: NBR ISO 10011-1 – Fase 3
3 Execução da auditoria
3.1

Reunião de abertura: tem entre seus objetivos apresentar a equipe, seu método de trabalho
e estabelecer o canal de comunicação com o auditado; confirmar o escopo, objetivos e
duração da auditoria, bem como a disponibilidade dos recursos necessários.

3.2

Exame: coleta as evidências objetivas através de entrevistas, exame de documentos e
observações de atividades. Durante o exame devem ser anotados os indícios de não
conformidade e documentadas as observações.

3.3

Reunião de encerramento com o auditado: conduzida pela auditor líder com o objetivo de
apresentar para a administração superior as observações da auditoria e conclusões da
equipe sobre a eficácia do sistema da qualidade.
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Tabela 27: NBR ISO 10011-1 – Fase 4
4 Documentos de auditoria
4.1

Preparação do relatório de auditoria: elaborado sob a orientação do auditor líder que é o
responsável por seu conteúdo.

4.2

Conteúdo do relatório: o relatório deve refletir a auditoria e conter o escopo e objetivos da
auditoria, plano detalhado da auditoria, documentos de referência, observações de não
conformidades, conformidade do sistema com a norma aplicável, capacidade do sistema da
qualidade atingir os objetivos e uma lista de distribuição do relatório.

4.3

Distribuição do relatório: o auditor líder deve encaminhar o relatório para o cliente que tem
a responsabilidade de fornecer cópia para o auditado.

4.4

Retenção de registros: a retenção dos documentos da auditoria deve ser acordada entre
cliente e organização auditora.

A auditoria segundo a NBR ISO 10011-1 é considerada terminada apenas
após a entrega do relatório ao cliente. As ações corretivas para eliminar não
conformidades identificadas são de responsabilidade do auditado. Outras auditorias
devem ser feitas em tempo estipulado entre o cliente e o auditado.
A NBR ISO 10011-2 fornece os critérios para qualificação dos auditores
que executam auditoria segundo a NBR ISO 10011-1. Os auditores devem ter pelo
menos o segundo grau escolar completo e demonstrar competência em expressarse por escrito e oralmente. Devem ser treinados para assegurar competência para
executar e gerenciar auditorias: na área de conhecimento das normas nas quais se
baseia a execução a auditoria; nas técnicas de análise de exames, questionários,
avaliação e preparação de relatórios e em habilidades adicionais como
planejamento, organização, comunicação e direção.
A NBR ISO 10011-2 exige que os auditores tenham no mínimo quatro anos
de experiência profissional na área, sendo que dois anos pelo menos, em
atividades relativas à garantia da qualidade. Em relação às características
pessoais, é sugerido que o auditor tenha mentalidade aberta e madura, seja capaz
de julgamentos dignos de confiança, apresente capacidade analítica e tenacidade.
Devem ter habilidade para perceber situações de maneira realista, compreender
operações complexas sob uma perspectiva ampla e o papel das unidades dentro da
empresa como um todo para serem capazes de, entre outros itens, executar a
auditoria obtendo e avaliando a evidência objetiva de maneira justa, poder
permanecer fiel a uma conclusão apesar da pressão para mudar o que não está
baseado na evidência objetiva.
Para assumir responsabilidade pela execução de uma auditoria, o auditor
deve ter habilidade gerencial necessária para execução de auditorias, ter adquirido
experiência do processo descrito na NBR ISO 10011-1 e ter participado de, no
mínimo, quatro auditorias com duração total de no mínimo vinte dias (incluindo a
análise crítica da documentação, preparação de relatório e execução propriamente
dita da auditoria). Os auditores devem também manter-se atualizados tanto nas
normas e requisitos dos sistemas da qualidade como no processo de auditoria. O
seu desempenho deve ser reavaliado a cada três anos.
O auditor líder deve ser selecionado pela gerência de um programa de
auditoria, deve ter atuado como auditor qualificado em pelo menos 3 auditorias
completas e ter boa capacidade de comunicação oral e escrita.
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A NBR ISO 10011-3 fornece as diretrizes para gerenciar programas de
auditoria de sistemas da qualidade realizados conforme a NBR ISO 10011-1. Esta
gestão deve ser independente da responsabilidade direta de implantação do
sistema da qualidade e deve prever a qualificação da equipe, a adequação de seus
membros bem como a manutenção e monitoramento do desempenho dos
auditores. A NBR ISO 10011-3 prevê também fatores operacionais tais como
recursos, planejamento, cronograma e relatórios das auditorias, verificações de
ações corretivas e confidencialidade. A gestão deve cuidar para que o programa de
auditoria seja a base para a melhoria contínua do sistema da qualidade. Além disso
deve viabilizar a realização de auditorias conjuntas quando necessário, e bem como
estabelecer um código de ética na sua operação e gestão.
Análise crítica resumida: a NBR ISO 10011 exige a realização de
auditorias em outras ocasiões, com freqüência a ser estabelecida de comum
acordo entre as partes. A recorrência de auditoria não é exigência presente nos
métodos do SEI e tampouco no EIA/IS-713-2.
As fases 1 e 2 (início e preparação da auditoria) da NBR ISO 10011
podem ser consideradas como a fase de preparação definida por HUMPHREY
(1989), a execução da auditoria e documentos da auditoria correspondem às
outras duas fases de HUMPHREY (1989), respectivamente.
Os cinco princípios estabelecidos por HUMPHREY (1989) também estão
presentes na NBR ISO 10011, que são: (a) o estabelecimento de um modelo como
base para a avaliação é encontrado no item 1.1 (escopo da auditoria), onde deve
ser especificada a referência para a conformidade do sistema; (b) a
confidencialidade está presente no item 2.1, onde devem ser definidos os
critérios para garantir a confidencialidade; (c) o envolvimento da alta gerência
se encontra no item 3.3 (reunião de encerramento com o auditado), ocasião em
que participa a administração superior (que também recebe o relatório da
auditoria); (d) o respeito à visão das pessoas envolvidas na avaliação pode ser
observada na postura da equipe durante a auditoria e também no item 3.2
(exame), onde todas as observações devem ser reavaliadas com o gerente
responsável e as não-conformidades reconhecidas pela administração do
auditado; (e) o direcionamento à ação é identificado no acompanhamento de
ações corretivas, quando devem ser verificadas as não-conformidades
encontradas na auditoria.

3.3.2 Diretrizes para auditoria de sistema da gestão da qualidade e/ou
ambiental - NBR ISO 19011
A NBR ISO 19011 descreve os princípios de auditoria e fornece orientação
sobre a gestão de programas de auditoria, a realização de auditorias internas e/ou
externas de sistemas de gestão da qualidade e/ou ambiental e sobre a competência
a avaliação dos auditores. Estes tópicos estão organizados em seções da norma.
A confiança em princípios da auditoria são os pré-requisitos para que a
avaliação possa fornecer conclusões relevantes e suficientes para que, em
diferentes ocasiões, auditorias independentes cheguem a conclusões semelhantes
em circunstâncias semelhantes. Os princípios estão relacionados a auditores e são:
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Conduta ética – confiança, integridade, confidencialidade e discrição.
Apresentação justa – saídas devem refletir com veracidade e exatidão
as atividades da auditoria.
Devido cuidado profissional – considerar a importância da tarefa e a
confiança neles depositada na aplicação de diligência e julgamento.
Independência – auditores devem ser independentes da atividade
auditada, livres de tendência e conflito de interesses, assegurando que
as conclusões sejam baseadas somente em evidências objetivas.
Abordagem baseada em evidências objetivas – verificáveis e baseadas
em amostras de informações disponíveis para obter conclusões
confiáveis e reproduzíveis.

A NBR ISO 19011 define critérios para programas de auditoria - que
podem incluir uma ou mais auditorias -, bem como as atividades necessárias para
planejar os programas, organizá-los e fornecer recursos para sua realização no
período especificado.
Os objetivos de um programa de auditoria devem se basear nas
considerações de prioridades da direção, intenções comerciais, requisitos do
sistema de gestão, requisitos do cliente, necessidade de avaliação de fornecedor
e/ou riscos do cliente. A abrangência do programa pode variar e ser influenciada
pelo porte, natureza, complexidade da organização além de outros fatores que
incluem o escopo, objetivo, duração e freqüência das auditorias.
Deve se designar a responsabilidade pelo gerenciamento do programa de
auditoria a pessoas com as habilidades apropriadas para estabelecer objetivos,
abrangência, procedimentos, garantir recursos, assegurar a implementação, manter
registros apropriados e fazer análise crítica para melhoria contínua do programa.
A NBR ISO 19011 estabelece as atividades da auditoria, que contém os
passos e fases para planejar e gerenciar uma auditoria, como parte de um
programa. Durante a primeira fase – Iniciando a auditoria – o responsável pelo
programa de auditoria deve designar o líder da equipe, definir e documentar os
objetivos, escopo e critério da auditoria. A viabilidade da auditoria deve ser
determinada levando em conta informações para o planejamento, tempo e recursos
adequados e cooperação adequada do auditado. Após a definição da viabilidade,
deve ser selecionada a equipe, com tamanho e composição adequados, para
alcançar os objetivos da auditoria. Com o objetivo de estabelecer canais de
comunicação e definir as condições necessárias para o desenvolvimento dos
trabalhos, é conveniente que o contato inicial com o auditado seja feito pelo
responsável pelo programa ou pelo líder da equipe.
A fase de preparação das atividades no local inclui a elaboração de um
plano, preparado pelo líder e acordado com o cliente, equipe e auditado e que deve
refletir o escopo e complexidade da auditoria. Os seguintes itens devem estar
incluídos: objetivo, critério e escopo da auditoria, data, local e duração das
atividades, funções e responsabilidades dos membros da equipe e alocação de
recursos apropriados para áreas críticas. Os passos seguintes desta fase são a
designação de responsabilidades para os membros da equipe e a preparação de
documentos como listas de verificação, planos de amostragem e formulários para
registro de informações
A fase de atividades no local da auditoria se iniciam com uma reunião de
abertura, que tem o objetivo de confirmar o plano e canais de comunicação, fazer
um resumo das atividades que serão realizadas e responder às eventuais questões,
63

Sarah Kohan

Métodos de avaliação considerados nesta pesquisa

se for o caso. A comunicação durante a auditoria tem vários propósitos, tais como a
troca de informações entre os membros da equipe bem como entre a equipe e o
auditado. A equipe auditora pode ser acompanhada por guias e observadores que,
entretanto, não devem influenciar ou interferir na auditoria.
A coleta e verificação de informações deve ser feita através de
amostragem apropriada e as evidências devem ser registradas. As fontes de coleta
incluem entrevistas, observação de atividades e análise crítica de documentos. As
evidências objetivas coletadas geram as constatações da auditoria que podem
indicar tanto a conformidade como a não conformidade com o critério de auditoria.
A conformidade deve ser resumida para indicar localizações, funções ou processos
auditados. Da mesma forma, as não-conformidades devem ser registradas com as
evidências que as suportam, ser analisadas pela equipe e compreendidas pelo
auditado. Se houver pontos divergentes, devem ser registrados os pontos não
resolvidos.
As conclusões da auditoria devem ser preparadas antes da reunião de
encerramento e a equipe deve fazer a análise crítica e acordar sobre as
conclusões, preparar as recomendações e discutir sobre ações de
acompanhamento, se for o caso. A reunião de encerramento deve ser presidida
pelo líder e apresentar as constatações e conclusões da auditoria de forma que
sejam reconhecidas e compreendidas pelo auditado. Em auditorias internas a
reunião de encerramento pode ser a simples comunicação de constatações; em
outras situações, convém que seja uma reunião formal, com registros que incluam
inclusive a freqüência.
O relatório da auditoria deve ser claro e preciso e incluir itens tais como os
objetivos, escopo, datas e locais da auditoria, identificar o cliente, o líder e membros
da equipe, critério, constatações e conclusões da auditoria. Se for apropriado, pode
ainda incluir outros itens tais como o plano, relação de representantes do auditado,
recomendações de melhoria, lista de distribuição do relatório. O relatório deve ser
emitido e aprovado de acordo com os procedimentos do programa de auditoria e
distribuído a quem o cliente designar. O relatório é de propriedade do cliente e
todos os outros receptores devem respeitar e manter a confidencialidade.
A auditoria é concluída quando todas as atividades do plano estiverem
realizadas e o relatório aprovado e distribuído. Após o seu término, os documentos
da auditoria devem ser retidos ou destruídos, conforme acordo entre as partes e em
conformidade com os procedimentos do programa de auditoria. Ações de
acompanhamento podem ser necessárias após as conclusões da auditoria como
ações corretivas, preventivas ou de melhoria.
As 7 fases e os 21 passos das atividades de auditoria da NBR ISO 19011
estão descritos nas Tabela 28, Tabela 29, Tabela 30, Tabela 31, Tabela 32, Tabela
33 e Tabela 34.
Tabela 28: NBR ISO 19011 – Fase 1
1 Iniciando a auditoria
1.1

Designando o líder da equipe de auditoria

1.2

Definindo objetivos, escopo e critério da auditoria

1.3

Determinando a viabilidade da auditoria

1.4

Selecionando a equipe de auditoria

1.5

Estabelecendo contato inicial com o auditado
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Tabela 29: NBR ISO 19011 – Fase 2
2 Realizando análise crítica de documentos

Tabela 30: NBR ISO 19011 – Fase 3
3 Preparando as atividades de auditoria no local
3.1

Preparando o plano de auditoria

3.2

Designando trabalho para a equipe auditora

3.3

Preparando documentos de trabalho

Tabela 31: NBR ISO 19011 – Fase 4
4 Conduzindo atividades de auditoria no local
4.1

Conduzindo a reunião de abertura

4.2

Comunicação durante a auditoria

4.3

Funções e responsabilidades de guias e observadores

4.4

Coletando e verificando informações

4.5

Gerando constatações da auditoria

4.6

Preparando as conclusões da auditoria

4.7

Conduzindo a reunião de encerramento

Tabela 32: NBR ISO 19011 – Fase 5
5 Preparando, aprovando e distribuindo o relatório da auditoria
5.1

Preparando o relatório da auditoria

5.2

Aprovando e distribuindo o relatório da auditoria

Tabela 33: NBR ISO 19011 – Fase 6
6 Concluindo a auditoria

Tabela 34: NBR ISO 19011 – Fase 7
7 Conduzindo ações de acompanhamento da auditoria

A NBR ISO 19011 estabelece critérios para definir a competência e
avaliação dos auditores, pois a segurança e confiança no processo de auditoria
depende das pessoas que a conduzem.
Entre os atributos pessoais, a norma estabelece que os auditores sejam
éticos, tenham a mente aberta e disposição para considerar pontos de vista
alternativos, diplomáticos para lidar com as pessoas, observadores, perceptivos,
versáteis, tenazes e autoconfiantes. Os membros da equipe auditora devem ter
conhecimento e habilidades sobre os sistemas de gestão da qualidade e ambiental
tais como os princípios, procedimentos e técnicas de auditoria, sistema de gestão
de documentos de referência, situações organizacionais para compreender o
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contexto operacional, além de leis, regulamentos e outros requisitos aplicáveis. O
líder da equipe deve ter conhecimento e habilidade para liderança dos trabalhos e
ser capaz de planejar a auditoria bem como preparar o relatório, representar a
equipe, conduzir os trabalhos, prevenir e solucionar conflitos.
A NBR ISO 19011 estabelece critérios também para a educação,
experiência profissional, treinamento e experiência em auditoria tanto para
membros como para líderes de equipe. Estes critérios incluem tempo de
experiência, horas de treinamento e número de auditorias realizadas.
A avaliação de membros e líderes da equipe também deve ser feita, de
acordo com o estabelecido na norma, nas seguintes fases: avaliação inicial para
uma pessoa se tornar auditor, avaliação como parte da seleção para formação de
uma equipe e avaliação contínua do desempenho dos auditores. O processo de
auditores estabelecido pela NBR ISO 19011 possui os passos:
• Passo 1 – identificar os atributos pessoais, as habilidades e o
conhecimento para atender às necessidades do programa de auditoria .
• Passo 2 – estabelecer o critério de avaliação (quantitativo ou
qualitativo).
• Passo 3 – selecionar o método de avaliação apropriado (conforme
tabela fornecida na norma).
• Passo 4 – conduzir a avaliação (comparar as informações coletadas
sobre a pessoa com os critérios estabelecidos no passo 2).
Análise crítica resumida: a NBR ISO 19011 está organizada de forma a
incluir em um só documento as três partes que constituem a NBR ISO 10011.
Existe uma correspondência entre as fases da NBR ISO 19011 e aquelas
definida por HUMPHREY (1989), as fases 1, 2 e 3 da NBR ISO 19011
correspondem à fase de preparação de HUMPHREY (1989), a fase 4
corresponde à fase de avaliação e as fases 5, 6 e 7 correspondem à fase de
recomendações.

3.3.3 Software Engineering – Process Assessment – Part
Performing an Assessment - ISO/IEC CD FDC 15504-2.7

2:

A norma ISO/IEC CD FCD 15504 para avaliação de processo de software,
também conhecida como SPICE17, está em desenvolvimento pelo comitê técnico
ISO/IEC JTC1/SC7. Foi publicado em 1998 um relatório técnico composto de nove
partes, que está sendo revisto para as cinco seguintes partes:
• Parte 1 – conceitos e vocabulário
• Parte 2 - executando uma avaliação
• Parte 3 - guia para a execução de uma avaliação
• Parte 4 – guia para utilizar resultados de avaliação
• Parte 5 - um modelo de avaliação de processo exemplo
A ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 é uma estrutura (framework) para
avaliações de processo e fornece os requisitos mínimos para execução de uma
avaliação. Diferentemente dos outros métodos abordados neste estudo, esta norma
17

SPICE – Software Process Improvement Capability dEtermination

66

Métodos de avaliação considerados nesta pesquisa

Sarah Kohan

não estabelece um modelo de processo como referência (o modelo de processo é
uma entrada para métodos de avaliação compatíveis com os seus requisitos).
No conceito da ISO/IEC CD FCD 15504-2.7, uma avaliação de processo
tem duas dimensões: uma de processo propriamente dito e outra de capacitação. A
dimensão de processo é estabelecida pelo modelo de referência e a de capacitação
é definida por nove atributos de processo, agrupados em seis níveis de capacitação
de processo.
Tabela 35: Níveis de Capacitação e Atributos de Processo da ISO/IEC CD
FCD 15504-2.7
Nível

Capacitação do processo Atributo de processo

0

Processo incompleto

1

Processo executado

Desempenho do Processo

2

Processo gerenciado

Gerenciamento de Desempenho
Gerenciamento de Produto de Trabalho

3

Processo estabelecido

Definição do processo
Recursos do processo

4

Processo previsível

Medições do processo
Controle do processo

5

Processo de otimização

Melhoria contínua
Mudança de processo

Os atributos de processo na avaliação são graduados de acordo com a
Tabela 36.
Tabela 36: Graduação dos Atributos de Processo conforme ISO/IEC CD
FCD 15504-2.7
Graduação

Porcentagem

Significado

N – Não alcançado

0-15%

Pouca ou nenhuma evidência do
atendimento ao atributo

P – parcialmente alcançado

16-50%

Alguma evidência do atendimento ao
atributo.

L – amplamente alcançado

51-85%

Existe atendimento significativo ao
atributo.

F – totalmente alcançado

86-100%

Existe evidência do total atendimento
ao atributo.

A ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 determina os requisitos para o modelo de
processo de referência e para o método de avaliação.
Define que a avaliação deve ser conduzida de acordo com um processo de
avaliação documentado (conjunto de instruções para conduzir a avaliação) e capaz
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de atender aos objetivos da avaliação. Deve tratar dos seguintes aspectos na
condução:
• Definir a entrada – objetivo, escopo, restrições e identificar a
conformidade do modelo de avaliação de processo.
• Definir os papéis e responsabilidades chaves.
• Fornecer guia para planejamento, coleta de dados, validação de dados
graduação dos atributos de processo e relato dos resultados da
avaliação.
• Registro das saídas da avaliação.
O modelo de processo de referência descreve um conjunto de um ou mais
processos em termos de objetivos e saídas esperadas. O modelo de processo
descreve o que deve ser alcançado mas não como alcançá-los.
O método de avaliação de processo deve atender aos requisitos da
ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 e:
• Ser adequado aos objetivos da avaliação de processo,
• Seus elementos devem ser mapeáveis aos processo do modelo de
referência,
• Deve possuir um conjunto de indicadores, utilizados durante a
avaliação para reunir as informações sobre processos e atributos.
• Deve ter um mecanismo formal para transformar as informações
reunidas em graduações de atributos de processo, conforme definido
pela ISO/IEC CD FCD 15504-2.7.
Os instrumentos e ferramentas da avaliação auxiliam os avaliadores a
executá-la de forma consistente e confiável, reduzindo a subjetividade e
contribuindo para a obtenção de resultados válidos, úteis e comparáveis.
O processo de avaliação definido na ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 tem
cinco fases:
• Planejamento
• Coleta de dados
• Validação de dados
• Graduação dos atributos de processo
• Emissão de relatórios
As atividades do planejamento da avaliação são determinadas pelo
documento do método de avaliação. São permitidas adaptações, se necessário. Os
recursos e cronograma dependem da entrada da avaliação a qual, no mínimo, deve
especificar: o patrocinador e seu relacionamento com a organização; o objetivo da
avaliação; o escopo da avaliação; as condições de contorno (restrições);
identificação dos modelos de referência de avaliação e de processo;
relacionamento do modelo de processo com a NBR ISO/IEC 12207/1997 ou com a
ISO 15288; identificação dos avaliadores (incluindo o responsável); critério para
competência do avaliador responsável; identificação e papéis dos avaliados e
equipe de suporte da avaliação; qualquer outra informação coletada durante a
avaliação que subsidie a melhoria de processo ou a determinação da capacitação.
As saídas da avaliação devem ser identificadas no plano e descritas sumariamente.
A coleta de dados pode ser feita de várias maneiras, tais como entrevistas,
questionários, discussões e revisão de documentação. Antes da coleta de dados,
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os processos da organização devem ser mapeados aos processos do modelo de
referência. Os dados coletados devem representar os processos avaliados.
A validação de dados deve verificar se a amostra escolhida é
representativa dos processos avaliados e se atende os objetivos da avaliação.
Parte da validação pode ocorrer durante a fase de coleta. Mecanismos úteis para
auxiliar na validação dos dados são a comparação dos resultados com os de outras
avaliações e discussões sobre as constatações preliminares.
A graduação dos atributos de processo é elaborada através do julgamento
dos avaliadores, baseada nas evidências objetivas, e considera os objetivos de
negócio, o propósito e o contexto da avaliação. Graduações dos atributos devem
ser validadas e registradas, assegurando-se que cada registro seja identificado e
possa ser rastreado ao processo que gradua. Cada atributo de processo é medido
com base em indicadores fornecidos pelo método de avaliação. Cada atributo de
processo é graduado e o conjunto de graduações compõe o perfil de capacitação
dos processos da organização avaliada.
A emissão de relatórios, que constitui a saída da avaliação, inclui a
entrada, informações e resultados de análises que devem ser relatados para o
patrocinador.
A ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 define os seguintes papéis e
responsabilidades:
• Patrocinador – deve verificar a competência do avaliador responsável
pela avaliação; assegurar a disponibilidade de recursos; assegurar que
a equipe de avaliação tenha acesso aos recursos relevantes.
• Avaliador responsável – deve verificar o compromisso do patrocinador
com a avaliação; assegurar que a avaliação seja conduzida de acordo
com os requisitos da ISO/IEC CD FCD 15504-2.7; assegurar que os
participantes tenham o devido esclarecimento sobre o objetivo, escopo
e abordagem da avaliação; assegurar que os membros da equipe
tenham conhecimento e competência adequada; assegurar que os
membros da equipe tenham acesso à documentação de como executar
as atividades da avaliação; assegurar que os membros da equipe
tenham competência para utilizar os instrumentos e ferramentas de
suporte da avaliação; confirmar que o patrocinador receba os
resultados da avaliação; verificar e documentar a conformidade da
avaliação.
• Avaliadores – têm responsabilidade, em conjunto com os outros
membros, pelas atividades de planejamento, coleta de dados,
validação dos dados e relato da avaliação; têm responsabilidade pelas
atividades de graduação dos atributos de processo.
A ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 relaciona os seguintes fatores como
essenciais para o sucesso de uma avaliação:
• Comprometimento – do patrocinador com os objetivos da avaliação
• Motivação – da gerência da organização
• Confidencialidade – respeito com as fontes de informação e
documentos coletados
• Relevância – os membros devem estar seguros de que os resultados
da avaliação vão auxiliá-los, direta ou indiretamente
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Credibilidade – o patrocinador, gerência e equipe da organização
devem estar seguros que a avaliação fornecerá resultados objetivos e
representativos do escopo da avaliação.

As 5 fases e 20 passos de métodos compatíveis com a ISO/IEC CD FCD
15504-2.7 estão descritos nas Tabela 37, Tabela 38, Tabela 39, Tabela 40 e Tabela
41.
Tabela 37: ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 – Fase 1
1 Planejamento
1.1

Definir os requisitos de entrada

1.2

Definir as atividades na condução da avaliação

1.3

Designar recursos e cronograma para as atividades

1.4

Identificar e definir as responsabilidades dos participantes

1.5

Definir o critério para verificar a compatibilidade com os requisitos da ISO/IEC CD FCD
15504-2.7

1.6

Descrever as saídas da avaliação

Tabela 38: ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 – Fase 2
2 Coleta de Dados
2.1

Identificar as estratégias e técnicas para seleção, coleta, análise de dados e justificação das
graduações.

2.2

Estabelecer correspondência entre os processos da unidade organizacional e do modelo de
referência

2.3

Avaliar cada processo do escopo com base em evidências objetivas

2.4

As evidências objetivas coletadas devem cobrir o escopo e objetivo da avaliação

2.5

Registrar a atribuição da graduação dos atributos de processo, para verificação (evidências
objetivas baseadas em indicadores julgadas pelos avaliadores)

Tabela 39: ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 – Fase 3
3

Validação de Dados
3.1

Confirmar que a evidência coletada é objetiva

3.2

Assegurar que as evidências objetivas são suficientes para cobrir o escopo e objetivo da
avaliação

3.3

Assegurar que os dados são consistentes
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Tabela 40: ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 – Fase 4
4 Graduação dos atributos de processo
4.1

Registrar o perfil de graduações dos atributos de processo

4.2

Utilizar o conjunto de indicadores do modelo de referência de processo, no julgamento dos
atributos de processo pelo avaliadores

4.3

Registrar o processo de tomada de decisões (exemplo: consenso ou votos da maioria) para
derivar o julgamento das graduações

4.4

Manter rastreabilidade entre a graduação dos atributos e as evidências objetivas utilizadas
para determinar a graduação

Tabela 41: ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 – Fase 5
5 Emissão de Relatórios
5.1

Informações sobre a avaliação e que esclarecem o entendimento da saída devem ser
colecionadas e incluídas nos registros da avaliação para o patrocinador

5.2

Registros da avaliação devem conter no mínimo: data e entradas da avaliação;
identificação das evidências objetivas; abordagem utilizada; identificação da
documentação do método de avaliação; conjunto de perfis de processo resultantes da
avaliação; identificação de quaisquer informações adicionais colecionadas.

Análise crítica resumida: a ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 define os
requisitos para o método de avaliação da mesma forma que o CAF V1.0 e o ARC
V1.1, porém não fixa o modelo de processo, que é entendido como uma entrada
do método de avaliação. Desta forma, é um conjunto de requisitos mais genérico
que os do SEI que estabelecem, a priori, o modelo de referência de processo.
Pode-se estabelecer um paralelo entre os requisitos de métodos compatíveis
com ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 e as fases de métodos de avaliação definidas
por HUMPHREY (1989) e ZAHRAN (1998) e concluir que atendem aos conceitos
destes autores.

3.4

Métodos de avaliação baseados em dados quantitativos

A terceira grande família de métodos de avaliação é baseada em análise
quantitativa de dados. As empresas que aplicam este tipo de método colecionam
dados sobre avaliações feitas em diversas organizações e fazem análises
comparativas para fornecer a graduação da organização avaliada.

3.4.1 Método de avaliação da Software Productivity Research – SPR
Conforme explica JONES (2000), o método da empresa Software
Productivity Research – SPR avalia projetos individuais escolhendo uma amostra
de projetos, agrega os resultados e fornece as médias observadas em todos os
fatores. Utiliza entrevistas e questionários derivados da primeira publicação de
Capers Jones em 1986 no livro Programming Productivity.
O método SPR avalia cada projeto da amostra e consolida os respectivos
resultados para fornecer as constatações da avaliação.
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A avaliação é realizada com o apoio dos coordenadores das equipes da
organização. Para coleta de dados, o SPR utiliza entrevistas em grupos de sete
participantes, incluindo o gerente do projeto. É aplicado um questionário que o
entrevistados conhecem a priori. Em projetos de grande porte pode haver mais uma
entrevista por projeto. O questionário, com perguntas de múltipla escolha, é
preenchido por um avaliador SPR em consenso com o grupo entrevistado. As
entrevistas têm a duração de duas a quatro horas no máximo. Em geral são feitas
duas entrevistas por dia de avaliação. Por haver uma consulta posterior se os
participantes não tem os dados disponíveis no momento da entrevista. Nas
entrevistas são abordados também tópicos como logística e ergonomia do trabalho.
Deve ser escolhida uma amostra que seja representativa dos projetos da
organização e que compreenda aproximadamente 30% dos projetos em
desenvolvimento ou terminados no ano anterior. Na avaliação são levantados mais
de 100 fatores por projeto. As constatações são agrupadas em cinco temas
principais:
1

Constatações de projetos ou produtos de software

2

Constatações de tecnologia de software

3

Constatações de processo de software

4 Constatações de ergonomia e ambiente de trabalho
5 Constatações da equipe, aspectos pessoais e de treinamento da
gerência
Os dados coletados são fornecidos como entrada para uma ferramenta
que faz a análise estatística dos resultados e mostra os valores médios e desvios
padrões dos fatores. Este método classifica os resultados em uma escala de cinco
níveis, de 1 a 5, com o significado mostrado na Tabela 42 que posiciona os
resultados da organização em relação a outras já avaliadas.
Tabela 42: Cinco Níveis da Escala de Excelência da SPR
Adaptada de JONES (2000)
Escala de Excelência SPR

Significado

1 – Excelente

Estado da arte

2 – Acima da Média

Superior à maior parte das empresas

3 – Média

Normal na maioria dos fatores

4 – Abaixo da média

Deficiente em alguns fatores

5 – Pobre

Deficiente em muitos fatores

O relatório da avaliação se inicia com uma visão geral que resume as
constatações e discute os tópicos básicos como número de projetos examinados.
São apresentados também vários gráficos mostrando pontos fortes e fracos. Estas
análises quantitativas são feitas utilizando dados coletados de organizações
similares.
A utilização deste método pode complementar a visão organizacional dos
métodos do SEI e da ISO, demonstrando vantagens de atingir níveis mais altos de
maturidade que outros métodos. Utiliza uma escala de valores de resultados com
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significado inverso das escalas dos métodos do SEI e da ISO/IEC CD FCD 155042.7, ou seja, nível 1 é excelente e 5 pobre enquanto que um nível 5 fornecido para
uma organização avaliada pelo SCAMPI V1.1 por exemplo, é uma organização
madura cujo potencial de produzir software de boa qualidade é muito alto.
Análise crítica resumida: como se trata de um método desenvolvido
para uso restrito de uma empresa (SPR), não foram encontrados na literatura
detalhes tais como as fases, detalhamentos de atividades, planos e de relato de
resultados da avaliação.

3.5

Método de avaliação da EIA - Electronic Industries Alliance

A EIA - Electronic Industries Alliance é uma associação de tecnologia da
informação e eletrônica ligada ao departamento de engenharia do governo
americano. Esta associação publica normas através de seus Interim Standards.
Publicou um método de avaliação para o Modelo de Capacitação de Engenharia de
Sistemas, EIA/IS-731-2 – Systems Engineering Capability Model - Appraisal Method
que avalia organizações em relação às práticas específicas das áreas foco e em
relação às características genéricas definidas no documento EIA/IS-731-1 –
Systems Engineering Capability Model - Reference Model.

3.5.1 Systems Engineering Capability Model - Appraisal Method EIA/IS-713-2
O método EIA/IS-713-2 foi projetado para auxiliar na melhoria contínua das
organizações. Direciona a atenção e recursos aos esforços de melhoria. Possui três
fases e deve ser adaptado para atingir os objetivos do patrocinador, selecionando
as áreas foco e as unidades organizacionais. Estas são as principais escolhas que
têm impacto significativo na duração e recursos necessários para a avaliação.
Este método prevê a existência de diversos papéis durante a avaliação. O
patrocinador, que fornece recursos e todo o apoio; um coordenador da localidade
(site), que cuida para que a infra-estrutura esteja disponível, escala as atividades,
aplica, coleta os questionários e assegura que as pessoas compareçam nos
horários apropriados; um defensor, que é responsável por defender o modelo
EIA/IS-731-1 (SECM), obter recursos e comprometimento do patrocinador. A equipe
deve possuir um líder (a documentação consultada não fornece informações se
este deve ser autorizado por algum organismo responsável pelo método); os
membros coletam dados, analisam, geram as constatações e se comunicam com
os participantes da organização; o facilitador da infra-estrutura deve ter
conhecimento sobre o modelo; o moderador cuida para que as entrevistas não
saiam de seus objetos e do horário. Os participantes, líderes de projeto, executores
do processo e grupo de manutenção do modelo são os fornecedores de dados para
a avaliação.
O plano da avaliação deve prever a logística (salas de reunião, pessoal de
suporte disponível e outros), o cronograma das atividades no local, o treinamento
da equipe. O plano, desenvolvido pela equipe com a supervisão do líder, deve
detalhar a avaliação e ser aprovado pelo patrocinador.
Os dados são coletados através de três fontes:
• Questionários: são os pontos de partida para o processo de coleta de
dados. Fornecem uma relação direta com o modelo EIA/IS-731-1 e sua
análise auxilia a elaboração de questões para as entrevistas.
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Entrevistas: auxiliam a equipe a resolver questões sobre as respostas
dos questionários, clarear e confirmar pontos sobre a implantação do
modelo.
Sessões de retorno (feedback): são a revisão das constatações
preliminares e finais, elaboradas com os líderes e participantes para
discutir e ajustar os pontos levantados pela equipe.

A validação e consolidação são efetivadas através de uma planilha de
Acompanhamento de Dados onde a equipe lança os dados dos questionários,
entrevistas e sessões de retorno, na medida em que são consolidados.
A graduação é concluída apenas após o consenso da equipe sobre o perfil
de graduação das áreas foco. A graduação é a síntese dos dados coletados e se
baseia no quanto a organização atende os requisitos de um dado nível e no
julgamento da equipe de avaliação. O perfil de graduação é construído conforme
regras estabelecidas no método que pondera as práticas específicas e práticas
genéricas para graduar cada área foco.
As constatações finais são apresentadas em uma reunião quando também
são determinados os próximos passos para utilizá-las; as lições aprendidas são
escritas em um relatório para os mantenedores do método; é entregue para a
organização um relatório com as constatações e recomendações para remoção dos
problemas.
As três fases e 24 atividades do EIA/IS-713-2 estão descritos nas Tabela
43, Tabela 44 e Tabela 45.
Tabela 43: Método EIA/IS-713-2 – Fase 1
1 Fase de preparação
1.1

Obter compromisso do avaliador: verificar se está claro ao patrocinador o conceito da
avaliação; se estão definidos os objetivos da avaliação em relação aos objetivos de negócio
do patrocinador; se há concordância em fornecer recursos necessários, incluindo fundos; se
está clara a importância do papel de patrocinador.

1.2

Selecionar parâmetros da avaliação: definir tanto unidades organizacionais que serão
avaliadas como equipe de avaliação. Adaptar o método de avaliação, conforme necessário.

1.3

Planejar detalhes da avaliação: utilizar parâmetros para desenvolver o cronograma, os
requisitos de treinamento e os materiais de suporte; selecionar material e planejar
treinamento.

1.4

Coletar dados do questionário: administrar o questionário; revisar documentos e artefatos
apropriados; começar o preenchimento da planilha de Acompanhamento de Dados.
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Tabela 44: Método EIA/IS-713-2 – Fase 2
2 Fase 2:Atividades no local
2.1

Conduzir reunião de abertura: a reunião de abertura fornece aos participantes uma visão
geral da avaliação e de seu contexto. O patrocinador expressa seu apoio à avaliação e
atividades subseqüentes de melhoria de processo.

2.2

Familiarizar equipe com o método de avaliação: o líder da avaliação instrui a equipe com
os detalhes das atividades e introduz o modelo como adaptado para a avaliação.

2.3

Analisar questionário: a equipe analisa as respostas do questionário e formula um conjunto
de questões exploratórias para as entrevistas.

2.4

Entrevistar líderes de projeto: através de técnicas estruturadas de entrevistas e utilizando as
questões exploratórias, a equipe coleta dados para corroboração das práticas dos projetos.

2.5

Consolidar dados das entrevistas: membros da equipe atualizam a planilha de
Acompanhamento de Dados para cada prática.

2.6

Entrevistar pessoas que executam o processo: através de discussões a equipe coleta, das
pessoas que executam o processo, dados que corroboram práticas da organização como um
todo, de unidades organizacionais específicas.

2.7

Consolidar dados das entrevistas com participantes: membros da equipe de avaliação
atualizam a planilha de Acompanhamento de Dados para cada prática.

2.8

Definir constatações preliminares: utilizando todos os dados disponíveis, a equipe gera
uma lista preliminar de constatações . Esta lista se refere ao conjunto de áreas foco e níveis
de capacitação da avaliação.

2.9

Rever constatações preliminares: a equipe fornece as constatações preliminares para os
líderes de projeto que forneceram dados nas entrevistas e questionários. O objetivo é
validar a síntese elaborada pela equipe.

2.10 Desenvolver graduação: os membros da equipe revisam os dados da planilha de
Acompanhamento de Dados e constatações preliminares. Formulam a graduação
preliminar.
2.11 Desenvolver lista das constatações (primeira versão): a equipe sintetiza e prioriza a
primeira versão da lista das constatações, a partir das constatações preliminares.
2.12 Apresentar lista das constatações em primeira versão: a equipe relata a lista das
constatações em primeira versão para os líderes e pessoas que executam o processo.
2.13 Ajustar a lista das constatações (primeira versão): baseado no retorno dos participantes, as
constatações são ajustadas para a apresentação final. A graduação e material da reunião são
revistos para consenso da equipe.
2.14 Apresentar constatações (versão final): a lista das constatações em versão final e o perfil da
capacitação dos processos são apresentados para todos os participantes, na presença do
patrocinador. Atividades futuras são discutidas.
2.15 Reunião com patrocinador (opcional): a equipe oferece ao patrocinador a oportunidade de
discutir em particular com a equipe ou líder e moderador.
2.16 Conduzir fechamento da avaliação: a equipe discute as atividades pós visita. Deve registrar
as lições aprendidas em relação ao modelo e método de avaliação para posterior retorno
para suas organizações e, se apropriado, para o responsável pelo padrão EIA/IS-713.
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Tabela 45: Método EIA/IS-713-2 – Fase 3
3 Fase 3: Atividades pós avaliação
3.1

Relatar lições aprendidas: registrar lições aprendidas, riscos evitados e encontrados e
sugestões para melhorar o método.

3.2

Desenvolver e apresentar planos de ação: coordenar as constatações com os planos
estratégicos da organização de forma que os pontos críticos sejam tratados primeiro. Obter
o compromisso do patrocinador.

3.3

Executar ações: elaborar um cronograma e obter compromisso dos envolvidos no processo
de melhoria. Implementar as mudanças patrocinadas.

3.4

Desenvolver relatório de recomendações e das constatações: elaborar relatório das
constatações; acrescentar recomendações para prioridades e melhorias.

Análise crítica resumida: O método EIA/IS 713-2 atende aos
princípios e fases definidos por HUMPHREY (1989). Como é um método
direcionado para esforços de melhoria, a fase 3 é bem detalhada como
especificado por HUMPHREY (1989), com o desenvolvimento de planos de ação,
marcos para o plano, elaboração do cronograma e estabelecimento de
prioridades de melhoria. As atividades básicas são as mesmas existentes no
método do CBA IPI para avaliar o modelo CMM estagiado. Por sua vez, o EIA/IS
713-2 foi utilizado como base para o desenvolvimento dos requisitos para
métodos de avaliação dos modelos CMMI (ARC V1.1). Tem a mesma estrutura
dos métodos CBA IPI V1.2, SCE V3.0 e SCAMPI V1.1 porém possui mais passos
(atividades) do que estes. Foi publicado em 1998 e não foram encontradas
referências de sua utilização no Brasil.

3.6

Modelo de Excelência do PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade

O Modelo de Excelência do PNQ foi incluído nesta pesquisa por possuir
características interessantes para avaliação de processo de software, apesar de
apresentar uma visão mais ampla de qualidade, conforme KAPLAN et al. (1994). O
PNQ é baseado no modelo de Malcolm Baldrige e aplicado no Brasil desde 1992
pela Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade.
Os critérios de excelência nos quais se baseia a avaliação são
aperfeiçoados a cada ano. O aperfeiçoamento se dá através da alteração dos
pesos atribuídos a cada critério de qualidade e dos próprios critérios; assim, a cada
ano, desde o primeiro prêmio em 1992, nova relação de critérios é publicada. Para
o prêmio do ano de 2003 foram publicados :
• FPNQ 09/03 Rev.0 – nov.02 - Critérios de Excelência – O estado da
arte da gestão para a excelência do desempenho e aumento da
competitividade.
• FPNQ 10/03 Rev.0 – nov.02 - Instruções para Candidatura - Prêmio
Nacional da Qualidade - 2003.
O Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ é atribuído a cada setor e ramo de
atividade, subdividido em cinco categorias de premiação, de acordo com o objetivo
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e o tamanho da força de trabalho da organização. Os setores e ramos de atividades
são classificados a seguir::
• Organizações pequenas e micro: até 50 pessoas na força de trabalho
• Organizações médias: entre 51 e 500 pessoas na força de trabalho
• Organizações grandes: mais de 500 pessoas na força de trabalho
• Órgãos da Administração Pública Federal e Estadual: poderes
Executivo, legislativo e Judiciário
• Organizações de Direito privado Sem Fins Lucrativos.
Um dos objetivos do modelo é que seus critérios possam ser utilizados por
qualquer tipo de empresa, independentemente do porte, segmento de atuação ou
de serem públicas ou privadas. Os Critérios de Excelência do PNQ 2003 se referem
a:
• Liderança
• Estratégia e Planos
• Clientes
• Sociedade
• Informações e Conhecimento
• Pessoas
• Processos
• Resultados
Os oito Critérios de Excelência estão subdivididos em 27 itens, cada um
deles possuindo requisitos específicos e de pontuação máxima. Dos 27 itens, 20
representam os aspectos de enfoque e aplicação e sete representam os aspectos
vinculados a resultados.
Para candidatar-se ao prêmio, as empresas elaboram um Relatório de
Gestão, enviado para a FPNQ e examinado por uma Banca Examinadora que atua
de forma voluntária, designada de acordo com procedimentos rigorosos. A banca é
composta por Juizes e Examinadores que se subdividem em Examinadores
Seniores, Examinadores Relatores e Examinadores. Todos os membros da banca
participam de um curso anual de preparação ou de reciclagem.
O método PNQ se desenvolve em 3 fases, descritas a seguir.
Na primeira fase – Análise crítica Individual - o Relatório de Gestão,
enviado pela empresa conforme as instruções de FPNQ 10/03 Rev.0 – nov.02 (do
ano corrente), é lido por um grupo de até dez profissionais. Este grupo é composto
por: um Examinador Sênior, um Examinador Relator e oito Examinadores. É feita
pontuação item a item, devolvida para a Fundação do Prêmio Nacional da
Qualidade. Um dos avaliadores torna-se o líder, passa a coordenar. Faz uma
classificação por porte e segmento de mercado da empresa. Um relatório, com
análise, gráficos e tabelas, contendo as pontuações médias, é feito por um redator,
revisado pelo líder e encaminhado aos juizes para avaliação. De cada segmento de
mercado, os juizes definem as empresas que vão para o processo de análise. As
empresas eliminadas recebem um Relatório de Avaliação com pontos fortes,
oportunidades de melhoria e pontuação para cada item dos Critérios de Excelência.
Durante a segunda fase – Análise Crítica de Consenso - o Examinador
Sênior, o Examinador Relator e quatro dos Examinadores da fase anterior,
analisam os Relatórios de Gestão das empresas e atribuem, em consenso,
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pontuações para cada um dos 27 itens dos Critérios de Excelência. Como saída
desta análise, tem-se pontos fortes, oportunidades de melhoria e pontos de visita
(pontos fortes e oportunidades de melhoria). Após esta análise, os resultados, os
gráficos e tabelas contendo as pontuações de consenso são enviados para os
juizes que determinam quais empresas devem ser visitadas. As empresas
eliminadas recebem um Relatório de Avaliação com pontos fortes, oportunidades
de melhoria e pontuação para cada item dos Critérios de Excelência.
A terceira fase é a da Visita às Instalações. Uma equipe de até 6
Examinadores, provenientes das fases anteriores, se reúne e planeja a visita, que é
comunicada pela Fundação. O objetivo da visita é confirmar informações do
Relatório de Gestão e esclarecer dúvidas da análise do relatório. O tempo de visita
é de 5 a 7 dias e é feita por todos Examinadores. Os seis Examinadores são
divididos em grupos de dois Examinadores para cada tarefa durante a visita.
Elaboram-se questões relevantes e define-se quem serão os interlocutores, de
cada lado; é feita uma programação das atividades durante a visita. A visita é
sempre feita em dias consecutivos. Durante o dia, cada dupla faz seu trabalho e à
noite são feitas reuniões para discussão dos resultados e para decidir sobre as
alterações na pontuação. No último dia o grupo está com a pontuação concluída,
deixa a empresa sem dar qualquer informação sobre o processo; faz um relatório
contendo conclusões da visita e pontuações finais que é apresentado aos juizes
para decisão sobre a premiação.
O grupo de juizes avalia as empresas visitadas e define qual é a
vencedora. Na avaliação são também levadas em consideração questões judiciais,
financeiras, políticas e éticas. É possível não haver empresa ganhadora para
determinado segmento. Todas as empresas recebem um relatório. A empresa
vencedora, além do relatório, recebe um troféu e as homenagens com participações
em eventos, apresentações e publicações. O tempo de avaliação é de
aproximadamente 800 horas por empresa candidata.
Análise crítica resumida: O Prêmio Nacional da Qualidade não está
incluído em uma das três classes de métodos de avaliação para software por que
seus objetivos fogem ao escopo deste trabalho; entretanto, sua inclusão neste
capítulo se justifica por conta de duas características interessantes: a
classificação de empresas por seu porte e os trabalhos na visita, que são sempre
executados por dois avaliadores. Não foi possível detalhar mais os passos de
cada fase por falta de informações disponíveis.

3.7

Métodos proprietários e de projetos específicos

Necessidades específicas de projetos ou de organizações têm levado
algumas entidades a desenvolver métodos de avaliação com características
especiais. Uma característica de alguns destes métodos é o baixo custo de
execução; um dos seus objetivos mais comuns é fazer com que seus resultados
possam dar início a processos de melhoria. Descrições destes métodos estão
publicadas em artigos de periódicos da área, sem muitos detalhes.

3.7.1 RAPID - Rapid Assessment for Process Improvement
O método RAPID - Rapid Assessment for Process Improvement for
software Development - foi desenvolvido na Universidade de Griffith, em
Queenland, Austrália e publicado por ROUT et al. (2000). Foi criado para atender
as pequenas e médias organizações que não podem suportar o custo de avaliações
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de três ou quatro dias. É um método compatível com a ISO/IEC 15504, supõe que
sua aplicação seja feita por avaliadores experientes, tem o objetivo de específico de
fornecer subsídios para melhoria de processo. Não é aplicável para seleção de
fornecedores. As características básicas do método são:
• A escopo no modelo de avaliação é limitado a oito processos,
• Os trabalhos na organização tem a duração de um dia,
• Trabalhos executados por avaliadores experientes,
• Coleta de dados por uma única fonte: discussões entre os avaliadores
e a equipe que executa o processo (a gerência e outros membros),
• Graduação feita por todos os participantes das discussões (não apenas
os avaliadores).
Este método foi aplicado durante o segundo semestre de 1999 em 25
organizações na Austrália. O porte das organizações variou de 3 a 120 empregados
com a média de 10 a 12, todas pertencentes à indústria de desenvolvimento de
software e utilizando tecnologia de ponta (como orientação a objetos, linguagens de
quarta geração e tecnologia de Internet). O método fornece gabaritos para
obtenção de dados organizacionais, para a elaboração do plano e do relatório da
avaliação.
Um ponto forte deste método é o envolvimento da pessoas da
organização na avaliação, que termina com o acordo sobre os resultados. O cliente
é capaz de identificar os pontos fortes e fracos de seu próprio processo através das
discussões de suas práticas com a equipe.
O escopo e tempo reduzidos tornam o método viável para pequenas
organizações. O método foi desenvolvido especificamente para este porte de
empresas mas tem potencial para fornecer fotografias de projetos em organizações
maiores. Como o RAPID tem conformidade com a ISO/IEC 15504, o resultado de
suas avaliações pode ser comparado com o resultado de outras organizações que
o utilizam.
Um item importante deste método é o retorno dado pelas organizações
avaliadas. Sem exceção, todas concordam que as constatações são consistentes
com suas experiências e forneceram subsídios para a implementação de iniciativas
de melhoria apropriadas.

3.7.2 Avaliação rápida TOPS para incentivar a melhoria de processo
em SMEs
O projeto TOPS (Toward Organised Process em SMEs – small and
medium enterprises) foi formado pela Comunidade Européia com o propósito de
difundir as melhores práticas de software e, particularmente, propor caminhos de
melhoria para empresas regionais da Itália central, interessadas em melhorar seu
processo de software. Desde o início do projeto foi identificado que a melhor
maneira de incentivar programas de melhoria é contatar diretamente a empresa e
executar uma avaliação rápida de processo de software para identificar e planejar
ações específicas. O projeto desenvolveu um método de avaliação rápida,
publicado por BUCCI et al. (2000), adaptando o SPICE (ISO/IEC TR 15504) e
oferecendo a avaliação, sem custos, para as empresas que se juntassem ao
projeto. O programa de avaliações teve os seguintes objetivos:
• Estimular interesse em avaliações de processo de software e melhorias
• Contribuir na definição de planos de melhoria
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Coletar dados e estatísticas sobre melhoria de processo de software.

Para o desenvolvimento da metodologia de avaliação rápida, o projeto
obedeceu os seguintes requisitos:
• Estar compatível com a indústria regional promovida pela rede
ESPINODE (rede da ESSI - The European Systems and Software
Initiative, com experimentos de PIE - Process Improvement
Experiments: chamada de ESPINODE).
• Projetar ferramentas, questionários e procedimentos para permitir que
a avaliação fosse feita em meio dia.
• Ficar dentro do orçamento do projeto.
O método rápido TOPS utiliza um questionário que serve como base para
a reunião de avaliação; nesta oportunidade, a habilidade e experiência do
profissional que conduz a avaliação é o mais importante fator de sucesso da
reunião. O questionário desenvolvido seguiu o modelo do projeto SPICE (ISO/IEC
TR 15504) que identifica 35 processos; os projetistas do TOPS entenderam que
assim seria mais fácil mapear estes processos a outros modelos.
Como uma metodologia rápida, é aproximada dentro das restrições de
tempo que o projeto tem e decidiu-se sacrificar o escopo e a precisão dos
resultados. Para os 35 processos é feita uma avaliação rápida e para três
processos (de 2 das 5 categorias de processos do SPICE - ISO/IEC TR 15504) as
questões são mais precisas. A precisão está limitada pelas respostas fornecidas
pelas empresas. Não são analisadas outras evidências.
O questionário tem três partes, todas compiladas por profissionais de
substancial experiência em avaliação de processo de software, gerenciamento da
qualidade e atividades relacionadas à engenharia de software. Os dados da parte 1
(QP1) são coletados por telefone enquanto que os das partes 2 e 3 são coletados
na reunião de avaliação.
O QP1 coleta informações gerais como características da empresa, tais
como porte, ramo de negócio, objetivos, conhecimento de metodologia de planos
de melhoria. As respostas são pré definidas e a empresa deve escolher a mais
aplicável.
O QP2 é organizado em três partes:
• dados gerais da unidade de desenvolvimento de software, como
tamanho, ciclo de vida, tipos de produtos.
• avalia o quanto a empresa é organizada e tecnologicamente madura.
• avalia o quanto a empresa conhece os componentes do processo de
software. É levantado o estado de cada um dos 35 processos e
classificados conforme Conhecido, Executado, Definido ou Crítico.
Os processo declarados como críticos podem ser no máximo oito e no
máximo dois de cada categoria.
O QP3 é a avaliação propriamente dita em relação a três processos
específicos do modelo SPICE (ISO/IEC TR 15504), que são:
• Requisitos de desenvolvimento de software
• Integração e teste de software
• Execução de auditorias e revisões conjuntas.
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Estes processos foram escolhidos por terem impacto direto na qualidade
do produto e satisfação do cliente; por isso são freqüentemente vistos como
aqueles onde a melhoria é muito importante e são mais aplicáveis para pequenos
projetos de melhoria (as empresas avaliadas apontaram no QP2-iii os dois
primeiros processos como os mais críticos).
Como resultado, os três processo são avaliados em termos de nível de
maturidade real (aplicação total das práticas) e nível de maturidade potencial
(existência de lacunas na aplicação dos procedimentos). O nível tecnológico e
organizacional é calculado (pontuação de 0-5) como saída do QP-ii.
De abril de 1998 a maio de 2000, o projeto TOPS coletou 95 QP1 e
executou 36 avaliações rápidas baseadas no QP2 e QP3. Um importante resultado
foi que, para um número significativo de empresas, a avaliação foi o evento que
efetivamente deu início ao programa de melhoria de processo de software.

3.7.3 Projeto SataSPIN - Um Método de Avaliação Detalhado para
SMEs de Software
As pequenas organizações de software que começam a desenvolver seu
processo necessitam de informações detalhadas sobre “o que” melhorar. Como já
foi dito, esta informação pode ser obtida através de uma avaliação de processo. De
acordo com o autor, o nível de abstração de métodos leves não fornece informação
detalhada para planejamento e ações de melhoria. Por outro lado, métodos
pesados podem ser muito complicados para pequenas organizações, com recursos
limitados. Esta foi a motivação dos autores para o desenvolvimento deste método.
Este método foi desenvolvido no projeto SataSPIN, iniciado em 1998 em
Satakuta, região ocidental da Finlândia e publicado por MÄKINEN et al. (2000) . O
objetivo do projeto é auxiliar pequenas e médias organizações (SMEs – small and
medium enterprises) a desenvolverem suas operações utilizando modelos de
processo de software internacionais.
O objetivo deste método é coletar idéias de melhoria de processo de uma
maneira efetiva e fornecer um meio de fácil utilização que, entretanto, possa
conduzir a ações de melhoria detalhadas. O método é compatível com SPICE
(ISO/IEC TR 15504), foi adaptado de acordo com as necessidades das pequenas
organizações e testado em várias avaliações.
Neste método, a extensão das características do SPICE foram
desenvolvidas pelas Associação de Métricas de Software Finlandesa (FiSMA –
Finnish Software Metrics Association) e pelo projeto SataSPIN. A avaliação é
baseada na graduação das práticas básicas do processo. O modelo foi adaptado
pelo FiSMA para conter indicadores de práticas básicas detalhados, que funcionam
como uma lista de verificação durante a avaliação. O método também faz
verificações de produtos de trabalho. Estes dois indicadores adicionais tornam mais
fácil o fornecimento de evidências de graduação da capacitação dos processos.
O método tem cinco passos:
• Sessão de início
• Revisão de produtos de trabalho
• Sessão(ões) de avaliação
• Relatório
• Sessão de retorno
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O objetivo do método é fornecer idéias de melhoria e ações detalhadas. É
suficientemente leve para pequenas organizações de software. Os avaliadores
podem utilizar ferramentas tais como formulários, lista de verificações e gabaritos
para executar a avaliação e registrar os resultados para análises futuras. Parte do
pressuposto de que já exista um plano preliminar de melhoria que defina a área de
trabalho e oriente na seleção dos processos para avaliação.
Na sessão de início, a equipe a ser avaliada obtêm informações sobre a
avaliação, os objetivos e processos são revistos e o cronograma é finalizado. Para
revisão dos produtos de trabalho, material preliminar é coletado. A duração desta
sessão é influenciada pelo tamanho da avaliação e experiência da equipe avaliada
(uma a três horas).
Para que os avaliadores possam desenvolver a revisão dos produtos de
trabalho, as sessões de avaliação começam, no mínimo, uma semana após a
sessão de início. Estas sessões produzem discussões entre avaliadores e
avaliados. A duração média de uma sessão de avaliação, para cada processo, é de
duas horas. Os avaliadores preenchem os formulários com base nas discussões
com a equipe de projeto. As anotações sobre a revisão de produtos de trabalho
auxiliam a encontrar evidências para a graduação. A saída detalhada deste passo
aumenta a precisão da avaliação.
A sessão de retorno é feita após a conclusão do relatório de avaliação.
Normalmente duas semanas após a avaliação, os avaliadores elaboram o relatório
contendo graduação dos processo, idéias de melhorias e recomendações para a
organização como base para um plano de ação de melhoria. O intuito é que o
relatório contenha suficientes detalhes para que seja bem compreendido mesmo
após vários meses. A versão final do relatório pode ser enviada após a sessão de
retorno, permitindo correções e modificações. O relatório tem cinco capítulos e um
anexo. O objetivo principal deste relatório é se tornar a entrada para um programa
de melhoria de processo.
O projeto SataSPIN executou onze avaliações em dois anos e as
empresas consideraram a avaliação de grande importância para a condução de
seus programas de melhoria. As empresas também se comprometeram a continuar
a fazer avaliações. Algumas já utilizaram o método em auto-avaliações.

3.7.4 SEI Progress-Assessment Method
O método SEI Progress-Assessment, relatado por DASKALANTONAKIS
(1994) é exclusivo da Motorola e começou a ser utilizado por uma organização de
1000 engenheiros de software no Grupo de Infra-estrutura para Celular. Foi
desenvolvido no quarto trimestre de 1992 como uma ferramenta interna de
avaliação do modelo CMM com o objetivo de auxiliar a preparação de uma
avaliação formal do SEI (Software Engineering Institute). O método fortalece o
grupo para conduzir auto-avaliações, criando suas próprias lista de constatações e
de planos de ação. Assegura o envolvimento no processo e a institucionalização de
melhorias, dissemina informações e educa o grupo nas práticas do CMM.
O método agrupa as cinco características comuns do CMM
(compromissos, habilidade, atividades, medições & análises e verificações) em três
dimensões de avaliação:
• Abordagem - compromissos, apoio e capacidade para implementar as
práticas.
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Utilização – extensão e consistência da implementação das práticas
através das áreas de projeto.
Resultados – extensão e consistência de resultados positivos ao longo
do tempo e através das áreas de projeto.

Foi desenvolvida uma pontuação para estas dimensões e criado um guia
para pontuar cada atividades (0-10). A pontuação da área chave é a média das
pontuações das atividades. O método prevê os seguintes papéis:
• Gerência da organização – em geral assumido pelo gerente sênior.
• Líder da avaliação – responsável pela liderança de todo o processo.
Deve ser competente, técnico, ser da gerência média e bem respeitado
na organização.
• Facilitador – responsável para que a avaliação transcorra bem. Deve
ter familiaridade com o modelo e ampla experiência em avaliação de
organizações.
• Participantes – média gerência e técnicos de software envolvidos.
• Líder de melhoria da organização – responsável por iniciar o processo
de avaliação durante o estágio de preparação.
O método tem quatro fases: preparação, reunião de avaliação, plano de
ação e comprometimento e acompanhamento.
Na fase de preparação é identificado o líder da avaliação, o facilitador, é
definido o escopo da avaliação e é feita a seleção dos participantes.
Nas reuniões de avaliação, os participantes devem acordar com a
pontuação das áreas chave e das atividades, além de concordarem com a lista de
pontos fortes e fracos. O líder da avaliação faz uma sessão de revisão onde os
participantes registram suas pontuações e constatações em uma planilha que
encaminham para o facilitador; este as resume antes da reunião e identifica um
relator para a reunião. O facilitador conduz a reunião e o relator registra a
pontuação e as constatações preliminares. O relator atualiza e publica a lista. O
líder da avaliação modera a reunião entre a gerência e participantes, quando são
apresentadas as pontuações e constatações.
Na terceira fase os participantes criam um plano de ação, obtêm o
comprometimento e alocam funcionários, de acordo com os resultados da reunião
de avaliação.
Na última fase, os participantes se asseguram que o plano de ação está
realmente implementado, com progresso adequado, e reportam o
acompanhamento para a gerência.
Este método foi disseminado no Grupo de Infra-estrutura para Celular e
depois para outros grupos da Motorola.

3.8

Outros métodos de avaliação de processo

Existem outros métodos de avaliação de desenvolvimento de software
para outros modelos de qualidade. Alguns destes modelos de referência são:
• Bootstrap18 – modelo europeu desenvolvido no ESPRIT Project 5441.
Segundo ZAHRAN (1998), a metodologia Bootstrap é baseada naquela
18

KUVAJA, P.; SIMILA,J.; KRZANIK,L.; BICEGO, A.; SOUKKONEN,S.; KOCH,G. Software Process Assessment
and Improvement: The Booststrap Approach . Blackwell. 1994.
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desenvolvida pelo SEI no CMM e estendida e adaptada para incluir as
orientações da família de norma ISO 9000 bem como os padrões de
engenharia de software da Agência Espacial Européia. Uma avaliação
executada de acordo com a metodologia Bootstrap é uma avaliação
européia compatível com as avaliações baseadas no CMM.
Trillium19 – é um modelo definido em 1994 e utilizado nas empresas de
telecomunicações. Segundo ZAHRAN (1998) este modelo também foi
baseado no modelo CMM e desenvolvido por um consórcio de
empresas lideradas pela Bell – Canadá.
TickIT20 - é um modelo utilizado praticamente apenas na Inglaterra e
foi desenvolvido para garantir a aplicação das normas ISO. Foi
formulado pela Sociedade de Computação Inglesa e pelo Ministério da
Indústria e Comercio inglês em 1992.
V-Model21 – conforme ZAHRAN (1998), é um modelo de 1992,
elaborado para as forças armadas alemãs.
MIL-STD-49822 – conforme ZAHRAN (1998), é um modelo americano
do departamento de defesa.

Outros métodos de avaliação, que não considerados nesta pesquisa, são:
• IP – Interim Profile método rápido de avaliação do SEI – Software
Engineering Institute, descrito por Whitney et al. (1994). Seu objetivo é
avaliar a maturidade do processo de software entre duas avaliações
completas executadas com método de avaliação compatível com o
CAF V1.0. Este método não foi considerado nesta pesquisa porque
supõe que a melhoria de processo com a implantação do modelo SWCMM 1.1 já esteja em andamento, supõe também que uma avaliação já
tenha sido realizada e que haja a necessidade de acompanhar o
progresso de sua implantação (enquanto outra avaliação completa não
seja executada).
• EFQM – Modelo de Excelência do European Foundation for Quality
Management criado em 1992 para as avaliações do prêmio Europeu de
Qualidade. É um modelo para auto-avaliações e apresenta uma visão
ampla de qualidade. Por ser uma das fontes de subsídios para o
modelo de Excelência do Prêmio Nacional da Qualidade, conforme
FPNQ 09/03 Rev.0 – nov.02, e com o objetivo de não perder o foco no
desenvolvimento de software, não foi incluído nesta pesquisa.
Outros métodos de avaliação proprietários e não incluídos na revisão de
métodos da literatura são:
• Método modular de mini-avaliações de processo de software. É um
método baseado no CMM, exclusivo da Kodak, desenvolvido para
atender seus esforços de melhoria interna. O resumo do método foi
19

BELL CANADA ACQUISITIONS. Trilluim: Model for Telecom Product Development and Support
Processess Capability, Release 3.0. Canadá: Bell Canada Acquisitions. 1994.

20

BRITISH STANDARDS INSTITUTION. TickIT Guide to Software Quality Management System Construction
and Certification to ISO9001. Inglaterra: British Standards Institution. 1992.

21

IADG. The V-Model - General Directives 250,Software Development Standard for the German Federal
Armed Forces. Alemanha: Industrieanlagen-Briebsgesellschaft mbH-IABG. 1992.
22

US DEPARTAMENT of DEFENSE. Military Standard for Software Development and Documentation MILSTD-498. Estados Unidos: US Department of Defense AMSC N. N7069. 1994.
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publicado por WIEGERS & STURZENBERGER (2000). É um método
flexível, no qual se selecionam os componentes para obter um foco
maior da avaliação desejada.
Mini-avaliação de software. É um método baseado no CMM, baseado
no método desenvolvido pela Motorola e descrito por
DASKALANTONAKIS (1994). O método Mini-avaliação de software foi
publicado em um artigo por NATWICK et al. (1999). É um método de
propriedade da empresa Harris Information Systems que, na época da
publicação do artigo, buscava atingir o nível 4 do modelo CMM.
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Resumos dos métodos de avaliação

As principais características dos métodos de avaliação resumidos nos itens
anteriores são esquematicamente reproduzidas e comparadas na Tabela 46.
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Tabela 46 : Característica por método de avaliação

5-7 dias

Informação não encontrada
Fontes de dados: entrevistas, revisão de documentos, apresentações e instrumentos.
Fontes de dados: entrevistas, exame de documentos e observação de atividades
Fontes de dados: relatório da empresa, entrevistas e análise de documentação de processo e produto.
Fontes de dados: questionários, entrevistas e sessões de retorno (feedback)
Critérios de Excelência - PNQ
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Graduação com consenso
da equipe
Graduação

Apresentação preliminar
dos levantamentos
Apresentação final dos
resultados/reunião final
Levantamento de pontos
fortes
Levantamento de pontos
fracos
Documentação de
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Tabela 46: Característica por método de avaliação (continuação)
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4 Elaboração do roteiro de estudo de caso
O roteiro do estudo de caso se fundamenta em três pontos: primeiro, na
análise dos métodos de avaliação encontrados na literatura especializada; em
segundo lugar, na experiência Brasileira em auditoria e avaliações; em terceiro
lugar, nas proposições da pesquisa de tempo reduzido para sua aplicação (P2 –
proposição 2) e obtenção de resultados adequados para base de um plano de
melhoria (P3 – proposição 3). A apropriação desta experiência brasileira foi
efetuada através de uma série de entrevistas, semi-estruturadas, com vários
auditores e avaliadores experientes em diferentes métodos de avaliações /
auditorias. Observações e críticas extraídas destas entrevistas foram consideradas
no desenho do roteiro.
Através da análise dos métodos de avaliação constantes da literatura, bem
como os resultados das entrevistas, são definidas as características importantes
para o roteiro do estudo de caso. No final deste capítulo, é apresentado o roteiro de
estudo de caso utilizado no levantamento de dados em campo.

4.1

Análise dos métodos da literatura

Com base nos conceitos definidos no capítulo 2 e nos dos métodos de
avaliação publicados, são analisados os pontos relevantes para o roteiro para o
estudo de caso.
A Tabela 47 resume os métodos apresentados no capítulo anterior.
Tabela 47: Métodos de avaliação para processo de software
SEI

ISO

Requisitos

Método

Método

CAF V1.0

CBA IPI V1.2

NBR ISO 10011

SCE V3.0

NBR 19011

SCAMPI V1.1

Requisitos

ARC V1.1

Quantitativos

SPR

Outros

EIA/IS 713-2

PNQ

ISO/IEC CD FDC 15504-2.7

No âmbito do SEI, tem-se o CAF V1.0 - que define os requisitos para
métodos de avaliação em relação ao SW-CMM – e seus compatíveis mais
utilizados, que são: o CBA IPI V1.2 e o SCE V3.0. Todos trazem um grande
benefício para a organização ao fornecer visão suficientemente detalhada do
processo de desenvolvimento de software.
A grande dificuldade para a larga utilização destes métodos é que
apresentam custo intrínseco alto de aplicação (menos de 20 organizações no Brasil
os utilizaram até agosto de 2002). Estes métodos exigem avaliadores autorizados
pelo SEI (que devem ser treinados através de cursos oficiais, oferecidos por este
instituto americano); além disso sua aplicação toma alguns dias de duração (cinco a
sete dias de trabalho para uma avaliação de nível 2 do CMM), perturbando bastante
o dia-a-dia da organização neste período.
A utilização do CMMI, e dos métodos de avaliação correspondentes, ainda
é incipiente no Brasil. O SCAMPI V1.1 apresenta, tipicamente, as mesmas
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exigências dos métodos CBA IPI V1.2 e SCE V3.0, trazendo, portanto, os mesmos
problemas de custos. O ARC V1.1 é interessante na medida em que prevê o
desenvolvimento de métodos cuja aplicação não apresente custos tão elevados.
Não foi encontrado, até o momento do desenvolvimento desta pesquisa, a
publicação de qualquer método de classe B (tampouco de classe C).
A análise da Tabela 46 do capítulo 3 (na parte referente aos métodos do
SEI) indica os seguintes pontos que serão incorporados ao roteiro para estudo de
caso:
• Existência de patrocinador,
• Treinamento da equipe,
• Definição do escopo organizacional e do modelo de referência,
• Elaboração do plano de avaliação,
• Análise de informações antes da visita,
• Orientação aos participantes,
• Apresentação preliminar dos resultados,
• Graduação com consenso da equipe,
• Levantamento de pontos fortes e oportunidades de melhoria e
• Documentação dos resultados.
O número de pessoas da equipe e o número de dias de avaliação na
organização é alto, elevando fortemente o custo da avaliação. Por esta razão, tanto
a dimensão da equipe como a duração da visita são as variáveis previstas no
roteiro proposto que estarão sujeitas a observações e análises.
O CBA IPI V1.2 exige no mínimo uma pessoa da organização na equipe
porque esta característica contribui para agilizar e facilitar os trabalhos.
Como não foram encontradas evidências da utilização no Brasil do modelo
no qual se baseia o Systems Engineering Capability Model - definido no documento
EIA/IS 731, Part 1, não foram incluídas características específicas deste método no
roteiro. Além disso, os princípios do método EIA/IS 713-2 orientaram o
desenvolvimento do ARC V1.1 e várias considerações anteriores se aplicam
também para este método.
Dentre os métodos da ISO, há a norma NBR ISO 10011/NBR ISO 19011,
que é utilizada, até o momento, para avaliar sistemas da qualidade da série 9001
bem como a definição de requisitos para desenvolvimento de métodos ISO/IEC CD
FDC 15504-2.7 (que ainda se encontra em elaboração). Através da NBR ISO
10011/NBR ISO 19011 pode-se avaliar organizações que implementam a NBR ISO
9001 com sua interpretação para software (que é a NBR ISO 9000-3). Em
dezembro de 2000 foi publicada a nova versão da ISO 9001, a NBR ISO
9001:2000. O guia de aplicação para software, ISO/IEC 9000-3 ainda está em
elaboração, com publicação prevista na ISO para outubro de 2003 ou início de
2003. A norma NBR ISO 9001:2000 é genérica e abrange a empresa como um
todo. A nova versão da interpretação para software (ISO/IEC 9000-3) permite
auditoria baseada em modelo, de acordo com NIELSEN&PRIES-HEJE (2002). Esta
nova versão da ISO/IEC 9000-3 mapeia outras normas que são mais específicas
para software, tornando-se uma boa referência de modelo para processo de
desenvolvimento de software.
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A análise da Tabela 46 do capítulo 3 (na parte que se refere às normas
NBR ISO 10011/NBR ISO 19011) indica os pontos a serem considerados no roteiro
proposto:
• Treinamento da equipe,
• Definição do escopo organizacional,
• Elaboração do plano de avaliação,
• Análise de informações antes da visita,
• Apresentação preliminar dos resultados,
• Reunião final e
• Documentação dos resultados.
A ISO/IEC CD FCD 15504-2.7, que fornece os requisitos para métodos de
avaliação, é bastante abrangente e, apesar de não ter sua versão final publicada,
alguns métodos compatíveis com sua definição já existem. Um exemplo é o
documento que descreve o ARC V1.1, o qual estabelece os requisitos adicionais
para que métodos de classe A tenham compatibilidade com a ISO/IEC CD FCD
15504-2.7. Uma das características interessantes da ISO/IEC CD FCD 15504-2.7 é
não estar vinculada a um modelo de processo específico, incluindo assim maior
flexibilidade aos requisitos.
Outro exemplo de método compatível com a ISO/IEC TR 15504 (versão
anterior da ISO/IEC CD FCD 15504-2.7) é o RAPID – Rapid Assessment for
Process Improvement for Software Development publicado por ROUT et al. (2000).
O RAPID tem sido utilizado na Austrália e é um método que, conforme os autores,
tem bom custo benefício. A premissa de que os avaliadores sejam experientes e
tenham sido treinados como avaliadores da ISO/IEC TR 15504 pode ser restritiva
do ponto de vista de custo. Por outro lado, uma característica interessante deste
método é a de permitir que a execução dos trabalhos na organização seja efetuada
ao longo de um único dia.
Não foram encontradas evidências da aplicação em empresas brasileiras
do método da empresa Software Productivity Research. Em agosto de 2002 foi
enviado um e-mail para a empresa perguntando sobre a aplicação do método no
Brasil. Foi relatado que haviam avaliado apenas uma organização na América
Latina, há mais de 10 anos e não sabiam precisar o país. Como se trata de um
método quantitativo, os dados em relação aos quais é feita a análise quantitativa
não contempla nossa realidade.
A análise da Tabela 46 do capítulo 3 (no que se refere PNQ) indica os
seguintes pontos que serão considerados no roteiro proposto:
• Existência de patrocinador,
• Treinamento da equipe,
• Elaboração do plano de avaliação,
• Análise de informações antes da visita,
• Orientação aos participantes,
• Graduação com consenso da equipe,
• Levantamento de pontos fortes e oportunidades de melhoria e
• Documentação dos resultados.
Neste método, assim como nos métodos do SEI, tanto o número de
pessoas da equipe quanto o número de dias de avaliação é elevado, o que significa
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custo alto. Por outro lado, uma característica interessante do PNQ é que os
trabalhos na empresa são desenvolvidos por dois avaliadores, o que contribui para
melhorar a objetividade na interpretação dos resultados.
Fundamental para o sucesso de um método de avaliação é a definição da
equipe de avaliação e a experiência de cada um dos membros. As normas NBR
ISO 10011 / NBR ISO 19011 e os métodos do SEI (SCAMPI V1.1, SCE V3.0 e CBA
IPI V1.2) estabelecem importantes quesitos para qualificação e experiência dos
avaliadores. Estes quesitos são considerados no detalhamento do roteiro e
resumidos na Tabela 48.
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Tabela 48: Qualificação da Equipe Avaliadora – Métodos da literatura

*
*
5 anos

*
*
5 anos

*
*
média de 6
anos

nível médio
nível médio
nível médio
nível médio
4 anos na área 5 anos

5 anos

5 anos

média de 6
anos

4 anos na área 5 anos

*

*

*

2 anos

2 anos

*

*

*

2 anos

2 anos

3 anos no
mínimo
um membro 6 anos

média de 10
anos
um membro 6 anos

*

*

*

um membro – Sim
6 anos

*

2 anos

6 anos

*

Sim

em CMMI
em SCAMPI

*

Habilidade
em liderança
40 horas

*

40 horas

Experiência em
avaliação – membro
de equipe
Experiência em
avaliação – l íder de
equipe

*

*

em CMMI
em SCAMPI
Lead
Appraiser
*

2 avaliações
nos últimos
dois anos e 1
como líder
*

2 avaliações
SCE como
membro

4 auditorias
(20 dias no
mínimo)
3 auditorias

boa
comunicação
escrita e oral,
facilidade de
fluir
informações,
negociar
consenso

conduzir
entrevistas

4 auditorias
(20 dias no
mínimo)
3 auditorias
(15 dias como
líder, no
mínimo)
desenvolvime
nto
profissional
contínuo
ético, mente
aberta,
diplomático
observador,
perceptivo,
versátil, tenaz,
decisivo,
autoconfiante

Reavaliação do
desempenho

Atributos pessoais

24 h – CMM 24 h em
24h –CBA IPI CMM
40h em SCE
24 h – CMM 24 h - CMM
24h –CBA IPI 40h -SCE
Lead Assessor Lead Assessor

*

SCAMPI
V1.1

2 avaliações
SCAMPI
como membro
e 1 como líder
*
cada 3 anos

boa
comunicação
escrita e oral,
facilidade de
fluir
informações,
negociar
consenso

mente aberta
e madura,
capacidade
analítica e
tenaz, ter
julgamentos
dignos de
confiança

NBR ISO
19011

SCE V3.0

Educação – membro
Educação – líder
Experiência
profissional total –
membro
Experiência
profissional total –
líder
Experiência em
gestão da qualidade –
membro
Experiência em
gestão da qualidade –
líder
Experiência em sw –
membro
Experiência em
gerenciamento –
membro
Experiência em
gerenciamento – líder
Treinamento
avaliador – membro
de equipe
Treinamento
avaliador – líder de
equipe

NBR ISO
10011

CBA IPI
V1.2

Parâmetro – função
na equipe
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O símbolo (*) na Tabela 48 indica que o documento consultado não
menciona explicitamente o parâmetro em questão.
Os documentos consultados sobre o método EIA/IS 713-2 e a ISO/IEC CD
FCD 15504-2.7 não forneceram detalhes sobre o perfil da equipe, ao contrário dos
documentos dos métodos do SEI e da ISO (NBR ISO 10011 e NBR ISO 19011).
Observa-se que os métodos do SEI não fazem referência à educação formal e nem
à reavaliação do desempenho do avaliador, ao contrário dos métodos da ISO, mas
exigem experiência explícita em atividades de gerenciamento. Os métodos do SEI
não exigem experiência anterior em avaliação para membros de equipe ao passo
que os da ISO sim.

4.2

Entrevistas com avaliadores/auditores experientes

Com o objetivo de levar em consideração a experiência brasileira na
avaliação de processo de software foi efetuada uma série de entrevistas semiestruturadas com avaliadores/auditores experientes em avaliações/auditorias
de
processo de software de forma a recolher e sistematizar esta experiência. O
resultado deste trabalho, ao lado da pesquisa bibliográfica, foi considerado na
formulação do roteiro do estudo de caso e, como conseqüência, na formulação do
método proposto.
As respostas das entrevistas realizadas estão compiladas no Anexo A –
Entrevistas Semi-estruturadas com Avaliadores/Auditores.
Foram enviados questionários a sete avaliadores/auditores e recebidas
cinco respostas, analisadas a seguir. Destas pessoas, três são auditores ISO 9000,
um auditor da ISO 15504, um do PNQ e três do método SCE, do SEI. Tem-se
portanto uma experiência em vários métodos sendo que dois deles trabalham com
mais de um método.
As questões 1 a 12 se referem à qualificação dos avaliadores. Todos
possuem nível superior, três deles são doutores, todos têm mais de 20 anos de
experiência profissional, vários anos de experiência em tecnologia da informação e
em desenvolvimento de software (pelo menos sete anos), todos apresentam
formação específica para avaliador em diferentes métodos (pelo menos 40 horas de
treinamento), vários anos de experiência como avaliadores/auditores (pelo menos 3
anos), vários são líderes de equipe com diversas avaliações/auditorias realizadas,
incluindo organizações de desenvolvimento de software.
A questão 13 indaga sobre os objetivos das avaliações/auditorias
efetuadas, ou seja, se destinadas à certificação simplesmente, à melhoria interna
ou à monitoração de fornecedor. Apenas um dos avaliadores declarou utilizar a
avaliação apenas para subsídio de melhoria internas; os outros incluem também
monitoração de fornecedor e três deles fazem trabalhos para certificação.
Somente o entrevistado 3, auditor NBR ISO 10011, declarou que as
equipes são pequenas (1-2 pessoas), que as pessoas que executam o processo na
organização não são treinadas (e nem orientadas sobre a avaliação) e não fazem
parte da equipe, que não é prevista a existência de um patrocinador, que coleta de
dados através de entrevista pode ser realizada por uma única pessoa, que o
consenso final não é obrigatório (apenas conveniente) e que não aponta os pontos
fortes do processo (estes pontos estão relacionados com as questões 14, 15, 16,
27, 32, 40 e 43).
Em relação à duração dos trabalhos em organizações de até 50
funcionários apenas 2 entrevistados declaram que a avaliação/auditoria pode durar
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apenas um dia (caso de auditores ISO 9000). Outros métodos têm duração de
cinco a sete dias. Para organizações de mais de 50 funcionários a duração varia de
um a dez dias. Deve-se observar que o entrevistado 3 é muito experiente tendo
avaliado por volta de 100 organizações de cada um dos portes questionados e o
entrevistado 2 avaliou 18 organizações pequenas e 13 com mais de 50 funcionários
(pontos relacionados com as questões 17 a 20).
Todos entrevistados colhem informações organizacionais mas nem todos
sobre o processo. O plano é elaborado por todos, enviado com antecedência, mas
o conteúdo é variável (pontos relacionados com as questões 21 a 25). As
informações organizacionais colhidas incluem: tamanho e estrutura da organização,
processo, processos foco, projetos, projetos típicos, nomenclatura e clientes. Os
conteúdos do plano da avaliação incluem: objetivo da avaliação, escopo, resumo da
descrição da empresa, modelo utilizado e itens a avaliar, processo e agenda de
avaliação, riscos, descrição dos objetos entregues, papéis e nomes das pessoas
que participam da avaliação, recursos (incluindo a logística), prazos e aspectos
relativos à condução da avaliação. O plano é enviado com antecedência variando
de uma semana a trinta dias (questão 26).
Apenas para o entrevistado 3, que utilizada a NBR ISO 10011, não é
prevista a existência de um patrocinador (questão 27) e o escopo organizacional só
não é definido no PNQ, que avalia sempre toda a empresa (questão 28).
Todos entrevistados selecionam participantes (questão 29) e a
porcentagem de participantes em relação ao tamanho da organização varia de 10%
a 60%. (questão 30). As fontes de dados incluem: análise de documentos,
entrevistas, respostas a questionários, apresentações, evidências objetivas
documentais, factuais ou verbais, sessão de retorno (feedback) dos resultados
preliminares. Dados obtidos em entrevistas podem ser colhidos por apenas uma
pessoa para o entrevistado 3 e 4 e, para o entrevistado 1 não pode haver coleta
individual de dados, inclusive por outras fontes (questões 32 e 33).
Todos entrevistados fazem reunião de abertura com duração entre 20
minutos e 2 horas e de fechamento com duração de 30 minutos a 2 horas. Apenas
no caso do entrevistado 1 (avaliador ISO 15504) a participação do patrocinador é
obrigatória, a participação de outros ficam a critério da indicação do patrocinador.
No caso do entrevistado 3 (do auditor da NBR ISO 10011) as reuniões envolvem os
principais participantes. Nos demais casos, abrange os entrevistados, gerência e
convidados permitindo a participação de mais pessoas (pontos relacionados com as
questões 34 a 39).
A questão 40, que aborda o consenso da equipe em relação ao relatório
final, teve resposta positiva quase unânime: apenas o entrevistado 3 declarou que
existe apenas a conveniência e não a obrigatoriedade deste consenso.
O relatório é entregue ao final do trabalhos no caso dos entrevistados 1 e
3. Nos outros casos, é encaminhado posteriormente, num tempo que varia de uma
semana a 30 dias da realização. Todos apontam os pontos fracos do processo; os
pontos fortes não são colocados pelo auditores ISO 9000 (questões 41 a 44).
Dentro desta grande diversidade de experiências e de métodos
avaliação/auditoria, pode-se observar uma coerência nos depoimentos, conforme
demonstra a Tabela 50. A Tabela 49 relaciona os entrevistados com os métodos
que utilizam e a Tabela 50 resume os pontos cuja resposta foi unânime em todas as
entrevistas.
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Tabela 49: Relacão entre Entrevistas e Método de Avaliação
Métodos do SEI
Método
CBA IPI V1.2
SCE V3.0

Métodos da ISO

Entrevistados

Método

Entrevistados

Método

Entrevistados

-

NBR ISO 10011

2, 3 e 4

EIA/IS 713-2

-

2, 4 e 5

SCAMPI V1.1

Outros Métodos

-

NBR 19011

-

PNQ

2

ISO15504

1

SPR

-

Tabela 50: Questões com Resposta Uniforme em Todas Entrevistas
Número da questão

Tópico da questão

1

Formação escolar – nível superior

6

Curso específico para auditor

13

Avaliação/auditoria para avaliação interna do processo

21

Coleta de informações organizacionais

24

Elaboração do plano da avaliação

26

Plano enviado com antecedência

29

Seleção dos participantes da avaliação

31

Coleta de dados através de entrevistas

34

Realização de reunião de abertura

37

Realização de reunião de fechamento

41

Elaboram um relatório final

44

Relatório final aponta pontos fracos do processo

A questão 45 convida os entrevistados a levantarem questões que
considerem importantes para o processo de avaliação e que não tenham sido
abordadas nas questões anteriores. Os avaliadores apontam alguns tópicos
interessantes, tais como:
• Planejamento adequado entre os membros da equipe avaliadora, antes
da avaliação e, posteriormente, discussão dentro da equipe das
atividades realizadas, para avaliação dos trabalhos.
• Tornar a auditoria menos vulnerável às insuficiências do auditor,
formando equipe que não só conheçam o campo de atuação da
organização bem como tenham conhecimento da sua linguagem e,
portanto, sejam capazes de correlacionar informações de diversas
fontes.
• A equipe deve ter conhecimento do processo de auditoria.
• Levantamento de dados através de várias fontes para tornar os
resultados mais consistentes.
O entrevistado 3, adicionalmente, ponderou sobre a questão da segurança
do processo de avaliação e chamou atenção sobre a existência de subjetividade,
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imprecisão, conflitos de interesse e até de sorte e acaso; considera que estes
fatores são inerentes ao processo de avaliação e contaminam seus resultados.

4.3

Determinação das características do roteiro para o estudo de caso

Com base na análise dos métodos da literatura, das entrevistas com os
avaliadores/auditores e tendo-se em conta as proposições da pesquisa, construiuse a base do roteiro para estudo de caso referente ao método de avaliação
proposto nesta pesquisa.
A Figura 9 ilustra as fontes para elaboração do roteiro para o estudo de
caso.

Métodos do SEI

Roteiro

RAPID TOPS SataSPIN
SEI (Motorola)

PNQ - EIA/IS-731-2

Métodos da ISO

Entrevistas com
avaliadores/auditores
Métodos da literatura

Métodos da literatura

Figura 9: Fontes do roteiro para o estudo de caso
A Tabela 51 apresenta as principais características do roteiro e os
respectivos métodos de origem. O relacionamento das características com as
proposições da pesquisa é dado na última coluna da tabela. As proposições,
conforme estabelecidas no Capítulo 1 são:
• P1 - É possível a construção de um método de avaliação específico
para pequenas organizações;
• P2 - Este método tem tempo reduzido para sua aplicação
• P3 - Os resultados da sua aplicação são suficientemente confiáveis
para dar início e acompanhar processos de melhoria.
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Tabela 51: Origens das características do roteiro
N Características
1 Identificação de um
patrocinador
2 Definição do escopo
organizacional
3 Definição do modelo de
referência
4 Definição de um escopo
reduzido no modelo de
referência
5 Elaboração o plano de
avaliação
6 Análise informações antes da
visita
7 Perfil de membro da equipe
avaliadora

8

Perfil de líder da equipe
avaliadora

Origens
CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1, PNQ e
EIA/IS-713-2
CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1, NBR ISO
10011, NBR ISO 19011 e EIA/IS-713-2
ISO/IEC CD FCD 15504-2.7

Prop.

RAPID de ROUT et al. (2000)

P1-P2

Entrevistas, CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1,
NBR ISO 10011, NBR ISO 19011, PNQ e EIA/IS-713-2
CBA IPI V1.2, EIA/IS-713-2
Experiência profissional: 5 anos ( CBA IPI V1.2, SCE
V3.0, SCAMPI V1.1, NBR ISO 19011)
Experiência em software (CBA IPI V1.2 e SCE V3.0)
Não há necessidade de experiência anterior no método de
avaliação (CBA IPI V1.2, SCE V3.0
SCAMPI V1.1)
Experiência anterior no método (CBA IPI V1.2, SCE
V3.0, SCAMPI V1.1, NBR ISO 10011, NBR ISO 19011)
Experiência em gerenciamento (CBA IPI V1.2 – 2 anos,
SCE V3.0, SCAMPI V1.1, NBR ISO 10011,
NBR ISO 19011)
RAPID de ROUT et al. (2000)

Equipe de dois ou três
avaliadores
Um
membro da equipe deve ser CBA IPI V1.2
10
da organização
CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1, NBR ISO
11 Treinamento da equipe
10011, NBR ISO 19011 e PNQ
Orientação
aos
participantes
CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1, PNQ e
12
EIA/IS-713-2
13 Utilização duas fontes de coleta Entrevistas e Requisitos dos métodos de classe B do ARC
de dados: questionário e
V1.1
entrevistas
CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1 e PNQ
14 Entrevistas são sempre com
pelo menos dois avaliadores
CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1, PNQ e EIA/IS15 Graduação com consenso da
equipe
713-2
Apresentação
de
resultados
CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1 PNQ e EIA/IS16
preliminares
713-2
Documentação
os
pontos
fortes
CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1, PNQ e EIA/IS17
e oportunidades de melhoria
713-2
Documentação
dos
resultados
Entrevistas, CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1,
18
da avaliação
NBR ISO 10011, NBR ISO 19011, PNQ e EIA/IS-713-2
Realização
de
uma
reunião
Entrevistas, CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1,
19
final
NBR ISO 10011, NBR ISO 19011, PNQ e EIA/IS-713-2
Tempo
de
avaliação
na
RAPID de ROUT et al. (2000)
20
organização: um dia
CBA IPI V1.2, SCE V3.0, SCAMPI V1.1, NBR ISO
21 Existência de um líder de
equipe
10011, NBR ISO 19011, PNQ e EIA/IS-713-2
9

P1
P1
P1

P1
P2-P3
P1-P2P3

P1-P2P3

P1-P2
P2-P3
P1-P3
P1-P3
P1-P3

P1-P3
P3
P1
P1-P3
P1
P1
P1-P2
P1
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As características 1, 2, 5, 11, 12, 17, 18, 19 e 21 estão presentes em
diversos métodos da literatura e são considerados importantes para realização de
uma avaliação.
O fator custo é fortemente influenciado pela dimensão da equipe, sua
composição e o tempo máximo de duração da avaliação, portanto, a definição das
características 7, 8, 9, 10 e 20 são objetos de análise cuidadosa. Equipes de
avaliação reduzidas têm menor custo; por outro lado, como uma das fontes de
dados é a entrevista, duas a três pessoas reduzem os possíveis efeitos das
interpretações pessoais. Além disso, a participação de uma pessoa da organização
na equipe poderá contribuir no esclarecimento de fatos internos à organização e
orientar encaminhamentos; portanto a equipe deverá ser composta de um (ou dois)
avaliador(es) externo(s) e um avaliador interno. Obtendo-se um método de
avaliação de custo acessível a pequenas organizações, portanto mais barato que
os métodos do SEI, será possível a disseminação futura deste tipo de avaliação,
em ambientes de software, talvez até tanto quanto as auditorias ISO 9000 tem sido
utilizadas.
O fator confiabilidade é por sua vez, fortemente influenciado pelo custo.
Com o objetivo de atender à proposição P3, trazendo confiabilidade suficiente aos
resultados, várias características do roteiro foram selecionadas e especificadas. As
características 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 compõem o esforço da busca de
confiabilidade. Assim, o perfil da equipe avaliadora (características 7, 8, 9, 10 e 11)
é fundamental tanto quanto o tratamento das informações sobre o processo
(características 6, 13, 14, 15, e 17).
O escopo reduzido de um modelo (característica 4) se justifica pelo fato de
um dos objetivos deste método é ser aplicado em organizações que estão iniciando
a melhoria de processo e, portanto, precisam tomar conhecimento da situação dos
processos considerados fundamentais para seu objetivo de negócio. Outro fator
que justifica a adoção desta característica é o tempo reduzido para efetuar a
avaliação. Como os modelos em geral são extensos, fazer avaliação de um modelo
completo em um dia de visita à organização, não disponibiliza tempo para analisar
modelos completos. Como o método se dirige a pequenas organizações esta
imposição não é restritiva.
A Figura 10, Figura 11 e Figura 12 ilustram a relação entre cada
proposição da pesquisa e as características do roteiro.
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Identificação de
um patrocinador
/ definição do
escopo
organizacional

É possível a construção de um método de
avaliação específico para pequenas
organizações

Reunião final / um
dia de avaliação

P1
Pontos fortes e
oportunidades de
melhoria / resultados
da avaliação

Definição de um
escopo reduzido no
modelo de referência

Elaboração do
plano / orientação
aos participantes

Duas fontes /
entrevistas com 2
avaliadores

Equipe de 2 ou 3 /
treinada / um líder /
análise do perfil da
equipe

Resultados
preliminares

Figura 10: Características relacionadas à Proposição 1

Este método tem tempo reduzido
para sua aplicação
Escopo
reduzido no
modelo

P2

Análise de
informações antes da
visita

Um dia de avaliação

Análise do perfil
dos membros e
líder da equipe
Um membro da
equipe
pertencente à
organização

Equipe de 2 ou 3

Figura 11: Características relacionadas à Proposição 2
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Os resultados da sua aplicação são
suficientemente confiáveis para dar início e
acompanhar processos de melhoria
Análise do perfil dos
membros e líder da
equipe

P3

Orientação aos
participantes /
consenso da equipe
Duas fontes /
entrevistas com 2
avaliadores

Equipe treinada /
um membro
pertencente à
organização

Pontos fortes e
oportunidades de
melhoria

Figura 12: Características relacionadas à Proposição 3

4.4

Roteiro para estudo de caso

Conforme definido em HUMPHREY (1989) e ZAHRAN (1998) os métodos
de avaliação apresentam três fases. Analogamente, o roteiro para estudo de caso
foi também dividido em três fases:
• Preparação
• Avaliação
• Pós-avaliação
Na fase de preparação são definidos os pontos de contorno relativos ao
trabalho bem como são preparados todos os passos necessários para execução da
avaliação propriamente dita que se dará na fase seguinte. Finalmente, a fase de
pós-avaliação envolve a elaboração dos relatórios que servirão de base para o
planejamento (ou acompanhamento) de melhoria de processo.
A fase de preparação do roteiro envolve as seguintes atividades:
1 Definição do escopo organizacional da avaliação
2 Definição do modelo/norma a ser utilizado
3 Definição, no modelo/norma, do escopo da avaliação
4 Planejamento da avaliação
A definição do escopo organizacional é uma atividade bastante presente
nos métodos analisados (ver Tabela 46) e é essencial para o planejamento da
avaliação, pois define o objeto de avaliação.
A definição do modelo a ser utilizado depende dos objetivos da
organização em relação a seu plano de melhoria; é uma decisão empresarial. Em
alguns casos, a decisão é tomada por conta de uma exigência comercial colocada
por cliente(s) estratégico(s). Nestes casos, há possibilidades de fracasso, caso a
decisão da empresa se revelar tão somente oportunista (e, após conseguir a
avaliação ou certificação, o desenvolvimento deixar de seguir o processo). Outras
empresas, mais conscientes da importância da decisão, transformam esta
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exigência em oportunidade, investem e desenvolvem seriamente planos de
melhoria. Nestes casos, as decisões repercutem positivamente no mercado, e
obtém-se, internamente, os benefícios com a melhoria de qualidade e a redução de
custos. Outro objetivo que direciona a escolha, é o fato de outras organizações do
mesmo grupo já utilizarem o modelo. Uma vez definido o modelo de melhoria, é
necessário definir qual é o escopo no modelo de processo.
A equipe deve ser treinada no método do roteiro e conhecer o modelo de
referência bem como o escopo para a avaliação. Os membros devem ter
experiência profissional de pelo menos cinco anos relacionada a software. Não há
necessidade de terem experiência anterior em avaliações. Devem ser pessoas com
facilidade de comunicação e relacionamento, éticas e observadoras.
O líder da equipe de avaliação deve ter experiência em avaliações ou
auditorias, em gerenciamento e ser capaz de conduzir os trabalhos de uma equipe.
A atividade de planejamento é essencial para o bom desempenho da
avaliação e pode ser observado em vários métodos, conforme a Tabela 46. O plano
da avaliação aborda os seguintes pontos:
• Identificação do patrocinador
• Definição da equipe
• Treinamento da equipe
• Seleção dos participantes e orientação
• Planejamento das entrevistas e da parte do escopo a ser coberto em
cada entrevista
• Elaboração do cronograma da avaliação
• Planejamento da logística da avaliação
A segunda fase do roteiro, que é a avaliação propriamente dita, envolve:
1 Coleta de dados da fonte 1: respostas aos questionários
2 Atividades na organização.
A coleta de dados obtidos através de questionários previamente
respondidos fornece à equipe de avaliação informações preliminares sobre o
processo de desenvolvimento, auxiliando - corroborando ou explicitando
contradições - a coleta de dados efetivada durante as entrevistas (fonte 2).
As atividades na organização são compostas dos seguintes passos:
• Orientação dos participantes – reunião de abertura
• Realização das entrevistas (coleta de dados da fonte 2)
• Consolidação e validação dos dados e observações após cada
entrevista
• Graduação final dos itens do modelo em:
⇒ E – o item existe
⇒ M – o item existe e deve ser melhorado
⇒ N – o item não existe
• Emissão do relatório preliminar
A orientação aos participantes consiste dos esclarecimentos sobre o
processo de avaliação pelo qual a organização está passando. Deve ser dada no
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início do dia de trabalho para que a maior parte das pessoas da organização tenha
conhecimento sobre o que estará ocorrendo durante o dia.
A aderência do processo de software da organização ao modelo de
referência é medida conforme a observância dos itens exigidos pelo mesmo. Desta
forma, a métrica de avaliação é construída através da graduação dos itens em E
(item existe), M (item existe e deve ser melhorado) ou N (item não existe). Foi
escolhido um critério com três graduações, após análise da considerações feitas
por PESSÔA et al. (1997), que relatam o benefício de identificar atendimento
parcial a quesitos do modelo.
A coleta de dados é efetivada através de duas fontes distintas. As
atividades na organização, desta forma, permitem a corroboração dos pontos
levantados na primeira coleta de dados e fornecem maior precisão aos resultados
da avaliação.
Finalmente, a fase de pós-avaliação contempla as seguintes atividades:
1 Emissão do relatório final
2 Acordo da organização sobre o relatório final
3 Apresentação dos resultados finais – reunião de fechamento
4 Armazenamento do resultado da avaliação
Nesta terceira fase da avaliação, a organização e a equipe de avaliação
estabelecem o acordo sobre o relatório final. Este relatório define os pontos fortes e
fracos do processo, os quais servem como base para elaboração do plano de
melhoria do processo de software.
Após o acordo sobre o relatório, o avaliador líder realiza uma reunião
formal de apresentação dos resultados. Esta reunião pode ser realizada alguns dias
após as atividades na organização.
O arquivamento adequado do resultado da avaliação garante que a
confidencialidade dos dados será mantida, evitando que informações estratégicas
da organização sejam conhecidas por terceiros.
As três fases e treze passos do roteiro para o estudo de caso estão
descritos nas Tabela 52, Tabela 53 e Tabela 54.
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Tabela 52: Roteiro para estudo de caso - Fase 1
1 Fase – Preparação
1.1

Definir o escopo organizacional da avaliação

1.1.1

Definir a Organização a ser avaliada

1.1.2

Coletar os nomes das pessoas na Organização

1.2

Definir o modelo a ser utilizado

1.3

Definir no modelo/norma o escopo da avaliação

1.4

Planejar a avaliação

1.4.1

Identificar o patrocinador da avaliação

1.4.2

Definir a equipe de avaliação

1.4.3

Treinar a equipe de avaliação

1.4.4

Selecionar os participantes da avaliação

1.4.4.1 Planejar a orientação dos participantes
1.4.5

Planejar as entrevistas

1.4.5.1 Planejar a parte do escopo a ser coberto em cada entrevista
1.4.6

Elaborar o cronograma da avaliação

1.4.7

Planejar a logística da avaliação

Tabela 53: Roteiro para estudo de caso - Fase 2
2 Fase 2 – Avaliação
2.1

Coletar dados da fonte 1: questionários

2.2. Orientar participantes - realizar a reunião de abertura da avaliação
2.3

Realizar as entrevistas (coleta de dados fonte 2)

2.3.1
2.4

Após cada entrevista, consolidar e validar dados e observações

Graduar dados

2.4.1

Categorizar em termos do modelo adotado

2.4.2

De acordo com os dados levantados, graduar cada item de maior grau de detalhe do
escopo do modelo adotado em:
⇒E – o item existe
⇒M – o existe e deve ser melhorado
⇒N – o item não existe

2.4.3
2.5

Resumir a graduação dos dados determinando se o escopo do modelo está satisfeito ou
não

Emitir relatório preliminar

2.5.1

Obter o “de acordo” sobre a graduação do patrocinador/equipe de processo da
Organização
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Tabela 54: Roteiro para estudo de caso - Fase 3
3 Fase 3 – Pós-avaliação
3.1

Planejar e emitir o relatório final

3.1.1

Emitir o relatório final

3.1.2

Encaminhar o relatório para a Organização

3.2

Obter acordo da organização sobre o relatório

3.3

Apresentar os resultados

3.3.1
3.4

Fazer reunião de fechamento com apresentação dos resultados da avaliação

Armazenar o resultado da avaliação

3.4.1

Armazenar anotações e relatórios mantendo a confidencialidade das informações
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5 Estudo de caso
Este capítulo apresenta o levantamento de dados efetuado durante a
pesquisa de campo, conforme roteiro definido no capítulo anterior. Está organizado
em quatro seções, uma para cada fase do roteiro e uma última, que apresenta a
análise crítica dos resultados.
A organização escolhida para objeto do estudo de caso obedece os
critérios de seleção descrito na seção 1.4 – Metodologia da Pesquisa. Para a
definição de “pequena organização” utilizou-se o critério da FPNQ 10/03 Rev.0 –
nov.02 que define organizações pequenas e micro como aquelas que possuem até
50 pessoas na força de trabalho.
Foi selecionada para a realização do estudo uma organização de pequeno
porte, com 40 pessoas na equipe de desenvolvimento de software e que está
iniciando o processo de melhoria. A organização selecionada é, portanto, adequada
para o levantamento de dados em campo.
Para garantir o sigilo da informações o nome da organização e das
pessoas envolvidas são fictícios.

5.1

Estudo de caso – Fase 1

Conforme o roteiro, foi realizada reunião com o coordenador da avaliação
(pertencente à organização) para obtenção de alguns dados da fase de preparação.
Nesta reunião foi esclarecido que a organização estava iniciando um programa de
melhoria para implantar o nível 2 do modelo SW-CMM, que já possuía o grupo de
processo formado e que os trabalhos de melhoria haviam sido iniciados há cerca de
quinze dias. Ficou definido, portanto, que o modelo de referência seria o SW-CMM
(atendimento ao item 1.2 do roteiro).
Para definição do escopo no modelo foram discutidas as atividades das
áreas chave do nível 2 e as atividades da organização. As áreas chave do nível 2
do SW-CMM são:
• Gerenciamento de Requisitos – RM (Requirement Management)
• Planejamento de Projeto – SPP (Software Project Planning)
• Acompanhamento de Projeto de Software – SPTO (Software Project
Tracking and Oversight)
• Gerenciamento de Subcontrato – SSM (Software Subcontract
Manament)
• Garantia da Qualidade de Software – SQA (Software Quality
Assurance)
• Gerenciamento da Configuração – SCM (Software Configuration
Management)
O coordenador ponderou que a organização não possui atividades de
garantia da qualidade e tampouco faz sub-contratações para projetos. Afirmou
ainda que o levantamento de requisitos, sob sua visão, é bem estruturado. Desta
forma, em conjunto com a direção, foi definido que o escopo no modelo seria
composto das três áreas chave: RM, SPP e SPTO (atendimento ao item 1.3 do
roteiro).
O escopo organizacional foi definido como a área chamada de Fábrica,
abrangendo aqueles que seguem o processo da organização. Os profissionais
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alocados em clientes, (que obedecem o processo do clientes) estariam fora do
escopo da avaliação (atendimento ao item 1.1.1 do roteiro).
A equipe de avaliação selecionada (item 1.4.2) foi de pessoas experientes,
com os seguintes perfis:
• a pessoa da organização - graduação em matemática aplicada e
mestrado em engenharia elétrica, experiência profissional de dez anos
e de sete anos na área de desenvolvimento de software,
• primeiro avaliador externo – graduação em ciência de computação e
mestranda em engenharia de software, curso de auditor interno da ISO
9000, 25 anos de experiência profissional, 15 anos de experiência em
desenvolvimento de software, quatro anos de experiência em
avaliações de diversos métodos informais, definido como líder da
equipe,
• segundo avaliador externo – graduação em engenharia eletrônica,
mestrado e doutorado em engenharia eletrônica, 30 anos de
experiência profissional, auditor líder ISO 9000, 11 anos de experiência
em avaliações/auditorias de diversos métodos.
Para a efetivação dos itens 1.1.2 (coletar os nomes das pessoas da
organização) e 1.4 (planejar a avaliação) do roteiro, foram enviados formulários
para a organização (Anexo D1 – Formulário para Caracterização da Empresa e
Anexo D2 – Formulário de Dados para Planejamento das Atividades na
Organização). O formulário D1, preenchido pela organização está no Anexo B1 –
Formulário para Caracterização da Empresa.
Após o retorno destes formulários devidamente preenchidos, foi realizada
nova reunião com o coordenador e equipe de processo para escolha dos projetos
representativos e dos participantes da avaliação. Foi elaborado um plano (Anexo
B2 – Plano da Avaliação do Estudo de Caso) que cobre os outros itens da Fase 1
do roteiro, exceto o 1.4.3 (Treinar a equipe de avaliação). O coordenador revisou o
plano e foi marcada a data para o treinamento da equipe. Ficou estabelecido que
seriam treinadas duas pessoas pois, caso houvesse qualquer impedimento para a
pessoa definida para participar da equipe, haveria outra em condições de realizar o
trabalho. O treinamento foi organizado em duas partes, conforme PESSÔA &
SPINOLA (2002). A primeira parte aborda conceitos gerais sobre medições do
processo, atributos pessoais e responsabilidades dos avaliadores. A segunda parte
do treinamento envolve a apresentação das três fases do roteiro e explicações
sobre seus passos. No treinamento efetuado para esta equipe foram incluídos
slides iniciais que situaram o contexto da pesquisa. O treinamento foi realizado
tendo como orientação os slides contidos no Anexo C – Treinamento da Equipe de
Avaliação.

5.2

Estudo de caso – Fase 2

A fase 2 – Avaliação teve início com envio dos questionários para a
organização que contemplam tanto questões gerais sobre o processo de software
como questões específicas relativas às áreas chave do escopo de avaliação (RM,
SPP e SPTO). Foram enviados para a organização formulários seguindo o padrão
do Anexo D3 – Informações iniciais sobre o processo de software e D6 –
Levantamento preliminar de dados. Exemplos da resposta da organização estão no
Anexo B3 – Coleta de Dados – Fonte 1. Com estas respostas em mãos foi
preenchida a coluna “questionário” das tabelas do Anexo B5 - Tabelas para
Mapeamento do Modelo de Referência.
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Foram preparadas três pastas, uma para cada membro da equipe,
contendo um conjunto de tabelas para mapeamento, o cronograma das atividades
do dia (item 7 do Plano de Avaliação do Estudo de Caso - Anexo B2), o
organograma dos projetos do escopo da avaliação (item 2.5 do Plano de Avaliação
do Estudo de Caso - Anexo B2) e formulário para anotações das entrevistas,
conforme modelo no Anexo D8 - Formulário para Entrevistas. A pasta do líder
continha, adicionalmente, formulário para a ata da reunião de abertura (Anexo D9 –
Formulário para Ata de Reunião) e lista de presença (Anexo D10 – Formulário para
Lista de Presença). Além deste material, cada membro da equipe ficou responsável
por uma área chave e elaborou previamente perguntas a serem feitas em cada uma
das entrevistas para coletar dados sobre a área de sua responsabilidade.
O líder conduziu a reunião de abertura utilizando como apoio os slides do
Anexo B4 – Reunião de Abertura. Após a orientação dos participantes foi dada a
palavra para o coordenador da avaliação por parte da organização e para o diretor
da área da Fábrica. Todas as 28 pessoas presentes assinaram a lista de presença
e foi elaborada ata da reunião. Foram planejados originalmente quinze minutos
para a reunião que, entretanto, durou trinta minutos (o coordenador e diretor
também ocuparam espaço).
Foi iniciada a etapa de coleta de dados da Fonte 2: entrevistas. Foram
programadas cinco entrevistas com participantes de quatro projetos representativos
dos processos da fábrica:
• Entrevista 1 com a Alta Administração representada por dois diretores e
pelo gerente da Fábrica.
• Entrevista 2 com as Gerências de Projeto Processo 1 e Processo 2.
• Entrevista 3 com a Gerência dos Projetos Processo 3 e Processo 4.
• Entrevista 4 com os desenvolvedores de Projeto Processo 1 e
Processo 2.
• Entrevista 5 com os desenvolvedores de Projeto Processo 3 e
Processo 4.
Cada entrevista propriamente foi planejada em três passos:
• Passo 1 - Planejamento da entrevista: 15 minutos iniciais, quando
devem ser abordados quais os assuntos a serem tratados, qual a
organização do tempo da entrevista e qual a ordem de perguntas da
equipe.
• Passo 2 – Entrevista propriamente dita. A duração depende do nível
hierárquico da pessoa ou do grupo que está sendo entrevistado.
• Passo 3 - Fechamento da entrevista: 15 minutos, durante os quais cada
membro da equipe etiqueta as anotações próprias em relação ao
modelo e as transfere para o formulário de mapeamento.
O detalhamento do passo 2 da entrevista foi planejado da seguinte forma:
• Líder faz os cumprimentos e fala do objetivo da entrevista
• Líder pede a cada um dos entrevistados que fale por cinco a dez
minutos sobre suas atividades
• Líder faz as perguntas planejadas, constantes na sua pasta
• Cada membro da equipe faz as perguntas planejadas, constantes na
sua pasta, sobre sua área chave e outras questões adicionais
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•
•

Líder faz eventuais perguntas completares, da mesma forma, abre
espaço aos entrevistados colocarem eventuais questões ou
observações
Líder agradece e encerra a entrevista

A duração efetiva de cada entrevista, ao lado da duração prevista, consta
na Tabela 55.
Tabela 55: Duração das entrevistas no estudo de caso
Entrevista

Duração Prevista

Duração Real

1 – Alta Gerência (2 pessoas)

30 minutos

35 minutos

2 – Gerentes dos Projeto 1 e 2 (2 pessoas)

1:30 minutos

1:15 minutos

3 – Gerente dos Projetos 3 e 4 (1 pessoa)

1:30 minutos

1:00 minutos

4 – Desenvolvedores dos Projetos 1 e 2 (5 pessoas)

45 minutos

45 minutos

5 – Desenvolvedores dos Projetos 3 e 4 (4 pessoas)

45 minutos

35 minutos

6 – Entrevista extra com diretor que não pode
comparecer na entrevista 1

não havia previsão

10 minutos

Resultados e comentários sobre os passos das entrevistas:
O Passo 1 – Planejamento da entrevista - foi realizado somente uma vez
antes da primeira entrevista para alinhamento da equipe. Para as outras entrevistas
não houve esta necessidade desta atividade.
O Passo 2 – Entrevista - ocorreu conforme o planejado exceto a duração
de cada entrevista conforme resumo da Tabela 55.
O Passo 3 – Fechamento da entrevista - foi realizado de forma diferente.
Não foi feito o etiquetamento das anotações nos formulários das entrevistas. A
equipe percorreu cada item do formulário de mapeamento, graduando em consenso
e consultando suas anotações para cada uma das práticas chave. Para esta etapa
estavam planejados 15 minutos de duração e a duração real foi 40 a 50 minutos
para as entrevistas 1, 2, e 3 e 20 minutos para as entrevistas 4 e 5. A cada etapa foi
preenchida a coluna correspondente a entrevista no formulário do Anexo B5 Tabelas para Mapeamento do Modelo de Referência.
A reunião de trabalho da equipe avaliadora para consolidação e
elaboração do relatório preliminar teve a duração prevista no cronograma: uma
hora. A equipe utilizou um gabarito do relatório preliminar previamente preparado
pelo líder, contendo algumas informações inicias, todas as práticas chaves da áreas
Gerenciamento de Requisitos – RM, Planejamento de Projeto – SPP e
Acompanhamento de Projeto – SPTO. Neste gabarito após cada prática estavam
as graduações possíveis:
⇒ E – o item existe
⇒ M – o item existe e deve ser melhorado
⇒ N – o item não existe
A equipe percorreu cada item do formulário de mapeamento, obteve
consenso para a graduação final e preencheu, simultaneamente, o relatório
preliminar. O relatório preliminar foi preenchido conforme Anexo D11 – Gabarito
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para Relatório Preliminar e foi entregue para o coordenador da organização no final
do dia de trabalho. Dois dias após os trabalhos, o coordenador da organização deu
seu parecer, por e-mail, concordando com o conteúdo do relatório preliminar.

5.3

Estudo de caso – Fase 3

O relatório final foi planejado, preparado pelo líder e encaminhado para
revisão dos membros da equipe. O conteúdo deste relatório é praticamente o
mesmo do relatório preliminar com mais detalhes: duas formas de apresentação
dos resultados (por graduação e por área chave) e resumo dos resultados em
gráficos e tabelas. Após consenso da equipe sobre o conteúdo, uma semana após
os trabalhos na organização, o relatório foi enviado para o coordenador (Anexo B6
– Relatório Final). O coordenador analisou-o e enviou um e-mail concordando com
o seu conteúdo.
Foi preparada a reunião de fechamento, realizada com apoio de slides
elaborados com o conteúdo do Anexo D13 – Gabarito para Apresentação na
Reunião de Fechamento, doze dias após os trabalhos na organização. A abertura
da reunião foi feita pelo gerente do projeto de implantação do CMM que passou a
palavra para o líder da equipe. Após a apresentação dos slides pelo líder, o
fechamento da reunião foi feito por um dos patrocinadores. Durante a
apresentação, foram feitos alguns comentários de esclarecimento por membros da
equipe de implantação do CMM.
Foi elaborada ata com o formulário do Anexo D9 – Formulário para Ata de
Reunião; os participantes assinaram lista com um formulário conforme o Anexo D10
– Formulário para Lista de Presença. A reunião teve a duração de 40 minutos e a
presença de 30 pessoas. A equipe levou duas cópias do Relatório Final, que foram
assinadas na tabela da seção 8 pelos patrocinadores e coordenador da
organização, além dos membros da equipe. Uma cópia do Relatório Final ficou em
poder da organização e a outra em poder da equipe, juntamente com o material da
avaliação. Estes documentos foram armazenados, preservando o sigilo das
informações.

5.4

Análise do estudo de caso

A aplicação do roteiro na organização selecionada conduziu aos seguintes
resultados, objetos de considerações e conclusões:
• Escopo reduzido do modelo. Utilizando um escopo reduzido de três
áreas chave do modelo SW-CMM foi possível executar a avaliação no
tempo previsto de um dia.

•

•

Conclusão: para avaliação com o roteiro, selecionar até três áreas de
processo no modelo de referência.
Escopo organizacional. Após definição da área a ser avaliada, o
levantamento de dados sobre quatro processos de desenvolvimento foi
adequada para o tempo previsto.
Conclusão: escolher no máximo quatro processos de desenvolvimento
diferentes como objeto de avaliação.
A etapa 1.1.2 - Coletar os nomes das pessoas na Organização - não foi
necessária.
Conclusão: Há necessidade apenas de coletar os nomes das pessoas
dos projetos selecionados para avaliação.

109

Sarah Kohan

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Estudo de caso

Plano de avaliação. O plano elaborado mostrou-se eficiente para
orientar as atividades, porém, a etapa 1.4.3 (Treinar a Equipe de
Avaliação) foi tratada fora do plano. No plano foi prevista apenas a data
do treinamento.
Conclusão: o treinamento pode ser um passo separado do plano.
A coleta de dados da Fonte 1 auxiliou a equipe de avaliação a
conhecer o processo antes das atividades na organização e preparar
melhor a coleta da Fonte 2, aumentando a confiabilidade dos
resultados.
Conclusão: manter a coleta de dados através das duas fontes.
A reunião de abertura auxiliou as pessoas que participaram (e que não
participaram) da avaliação a tomar conhecimento do que ocorreria
naquele dia. Isto diminuiu as expectativas e ansiedades.
Conclusão: realizar sempre a reunião de abertura.
Número de entrevistas: cinco entrevistas - uma com a alta
administração, duas com as gerências de projeto e duas com
desenvolvedores mostraram-se suficientes para coleta de dados da
fonte 2. Não há tempo disponível para mais entrevistas.
Conclusão: programar no máximo cinco entrevistas.
A duração das entrevistas, da reunião de abertura e das reuniões de
trabalho – devem ser revistas (com exceção da reunião final de
consenso) para viabilizar a execução os trabalhos em um dia.
Conclusão: rever o planejamento do cronograma.
Reuniões de planejamento da equipe antes de cada entrevista – deve
ser revisto para otimizar o tempo e a coleta de informações.
Conclusão: fazer apenas uma reunião de planejamento das entrevistas
no início do dia.
A coleta de dados sobre quatro processos de desenvolvimento foi
possível no tempo planejado.
Conclusão: escolher no máximo quatro processos de desenvolvimento
para análise na avaliação.
Fechamento de cada entrevista – conforme comentário sobre o passo 3
das entrevistas, durante o fechamento de cada entrevista foi feita a
graduação das evidências, em consenso (o SCAMPI V1.1 consolida
continuamente os dados em consenso).
Conclusão: no passo 3 da entrevista graduar cada item em consenso.
A reunião final de consenso da equipe avaliadora - mostrou-se
eficiente conforme o planejado e o gabarito para o relatório preliminar
foi de vital importância para conclusão da reunião no tempo planejado.
Conclusão: a preparação antecipada do gabarito para o relatório
preliminar é obrigatória.
A realização dos trabalhos com três pessoas na equipe foi eficiente. A
participação de dois avaliadores externos mais experientes permitiu
uma boa ponderação para o consenso e o avaliador interno contribuiu
com esclarecimentos sobre o processo.
Conclusão: formar equipe com três pessoas, dois avaliadores externos
e um interno com perfil compatível com o definido no roteiro.
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A equipe de avaliação foi formada por pessoas experientes e o membro
da equipe pertencente a organização nunca havia até então participado
de qualquer avaliação anterior. A atitude, conservadora, de super
dimensionar as qualificações da equipe para o estudo de caso teve o
objetivo de reduzir os riscos que poderiam ser introduzidos com uma
equipe inexperiente.
Conclusão: formar uma equipe de pessoas com vários anos de
experiência profissional e sem exigir experiência anterior em avaliações
(exceto para o líder).
A reunião de fechamento teve a duração de 40 minutos (a previsão
original foi de uma hora). Porém, previsão de uma hora é adequada
porque, em função do número de pessoas envolvidas, haverá espaço
para perguntas e esclarecimentos adicionais. Além disso, os
patrocinadores terão mais tempo disponível para utilizar, caso
necessário.
Conclusão: planejar pelo menos uma hora para a reunião de
fechamento.
Há necessidade de adequar a apresentação final porque nem todas as
pessoas presentes estavam familiarizados com os termos do modelo. A
não compreensão dos termos do modelo foi o principal motivo da
maioria das intervenções durante a apresentação.
Conclusão: Adequar a apresentação da reunião final, para a
terminologia da organização (fazendo o paralelo entre o modelo/norma
e os termos organizacionais).
O acordo da organização sobre o relatório final pode ser visto como a
finalização da sua emissão. Não há necessidade de ser um passo do
método.
Conclusão: considerar o acordo sobre o relatório final uma atividade da
emissão do relatório.
O relatório final da avaliação realizada foi utilizado como subsídio para
a elaboração do plano de melhoria na organização.
Conclusão: este objetivo do método foi atendido.

Estas considerações estão refletidas na elaboração da proposta final do
método de avaliação nesta dissertação.
Além das críticas e conclusões resultantes da aplicação do roteiro, a
inclusão do ponto de vista da organização é importante para validar a proposta final
do método. Com este objetivo, foram entrevistadas pessoas-chave dentro da
organização avaliada (o patrocinador, o coordenador e o membro da equipe). Estas
pessoas forneceram, através de seus depoimentos, importantes subsídios para a
avaliação do roteiro e, consequentemente, validação do método. As considerações
obtidas foram:
• O patrocinador: considerou o custo interno aceitável para o porte da
empresa e considera adequada a reaplicação anual do método.
Textualmente declarou: “a avaliação define o esforço físico, financeiro e
emocional que deve ser realizado para alcançar o nível desejado no
CMM, não vejo como iniciar o processo sem ela” e sugeriu que
“durante a apresentação dos resultados para a empresa, deve-se ter o
cuidado de não criar um clima de somos mesmo imprestáveis” entre os
membros da organização.
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O coordenador: concordou com as constatações da avaliação e que as
observações levantadas serão importantes para ações de melhoria
continua. Considerou a reaplicação do método uma vez por ano.
Considerou o custo interno compatível e, além disso, que o tempo
poderia ser de até dois dias. Ponderou a possibilidade de aprofundar a
avaliação em um número menor de processos de desenvolvimento ou
com uma equipe de avaliação com mais pessoas.
O membro da equipe de avaliação: concordou com as constatações da
avaliação e comentou que foram fundamentais para situar os trabalhos
de implementação do CMM na organização. Se surpreendeu com
diferenças de opinião em níveis distintos da organização, relativamente
a um mesmo tema. Considerou adequada a reaplicação do método
uma vez por ano. Declarou que o maior benefício da avaliação foi o de
situar a organização em relação aos vários atributos requeridos pelo
modelo, e envolver toda a equipe de desenvolvedores no projeto de
implementação do CMM.

A Tabela 56 ilustra os tempos gastos na execução de cada atividade do
estudo de caso.
Tabela 56: Tempo (em horas) por atividade no estudo de caso
Atividade

Pessoas da organização

Pessoas externas

Reunião inicial

1

1

Resposta aos formulários para preparação do plano

3

-

Preparação do plano

-

Revisão do plano

4 (líder)
o

2 (coordenador) + 2
(membro equipe) = 4

2 (2 membro da
equipe)

1

-

0,5

1,5 (líder) + 0,5
(membro) = 2

2

2*2=4

28 * 0,5 = 14

2 * 0,5 = 1

(1+2,5+1+4+2)+9 = 18,5

2 * 9 = 18

Preparação do relatório final

-

4 (líder)

Revisão do relatório (pela equipe)

1

1

Revisão do relatório pela organização

1

-

30 * 0,66 = 20

2*1=2

66 h-hora

39 h-hora

Coleta de dados da Fonte 1 - Questionário
Análise de dados da Fonte 1
Preparação das perguntas para as entrevistas
Reunião de abertura
Dia de trabalho na organização

Reunião de Fechamento

Total de homens/hora gastos
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6 QuickLocus – Um método para avaliação do processo de
desenvolvimento de software em pequenas organizações
Este capítulo apresenta o método de avaliação do processo de
desenvolvimento de software em pequenas organizações. Este método,
denominado QuickLocus, foi desenvolvido em função dos resultados obtidos na
pesquisa de campo – apresentados no capítulo anterior - e da crítica destes
resultados em relação ao roteiro utilizado. O capítulo está organizado em cinco
seções, a primeira se resume a uma introdução, é seguida de uma seção para cada
uma das três fases do método e uma outra que apresenta um resumo das fases e
passos.
As características dos métodos encontrados na literatura e dos dados
colhidos nas entrevistas com avaliadores/auditores foram consideradas durante a
elaboração do roteiro para o estudo de caso. A proposta final do método
QuickLocus agrega a estas características os resultados obtidos em campo.

6.1

Introdução

QuickLocus é o método de avaliação de desenvolvimento de software em
pequenas organizações proposto nesta pesquisa.
Os objetivos do método são:
• Servir como base para um plano de melhoria de processo de
desenvolvimento de software,
• Ter baixo custo relativo e
• Apresentar resultados confiáveis.
Em função dos objetivos do método, a estratégia utilizada na avaliação
QuickLocus é denominada:
Direcionada por Relevância, Baseada em Modelo, com Intervenção

Esta abordagem está de acordo com as estratégias definidas por
NIELSEN&PRIES-HEJE (2002).
Coerente com a definição de HUMPHREY (1989) e ZAHRAN (1998), a
aplicação do QuickLocus compreende três fases:
•

Preparação

•

Avaliação

•

Pós-avaliação

O QuickLocus prevê a existência de um coordenador e de um patrocinador
por parte da organização, além de um líder da equipe de avaliação. A organização
avaliada deve ser pequena, com até 50 pessoas envolvidas com processo de
desenvolvimento de software, conforme o critério de classificação de organização
de pequeno porte definido pela Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade em
FPNQ 10/03 Rev.0 – nov.02. O resultado da avaliação realizada pode ser a base

113

Sarah Kohan

QuickLocus – Um método para avaliação do processo de
desenvolvimento de software em pequenas organizações

para um plano de melhoria de processo ou para monitoração da implantação de um
plano de melhoria.

6.2

Quicklocus – Fase 1

A Fase 1 – Preparação - contempla as atividades que permitem a
compreensão do contexto da avaliação e a preparação do dia de trabalho na
organização. Prevê os seguintes passos:
• Definição do escopo organizacional da avaliação
• Definição do modelo/norma a ser utilizado
• Definição do escopo da avaliação no modelo/norma
• Planejamento da avaliação
• Treinamento da equipe de avaliação

6.2.1 Definição de escopo organizacional, modelo de referência e
escopo no modelo de referência
Os três primeiros passos da Fase 1 consistem nas definições do escopo
organizacional, do modelo de referência e do escopo no modelo a ser considerado
na avaliação e devem ser definidas em conjunto com a organização.
A definição do escopo organizacional deve ser representativa dos
processos de desenvolvimento - ou da área que seja mais importante, do ponto de
vista do negócio, da organização. Se o escopo definido for maior do que se
convencionou para uma pequena organização, neste caso 50 pessoas, este escopo
pode ser particionado de maneira a ser realizada mais de uma avaliação. Devem
pertencer ao escopo os processos representativos do desenvolvimento (no máximo
quatro processos diferentes para uma avaliação).
A definição modelo de referência depende dos objetivos da organização
em relação ao seu plano de melhoria. Exigências de caráter comercial ou de
mercado são legítimas e comuns (por exemplo: determinado cliente poderá exigir
da organização a utilização de determinado modelo).
A definição do escopo no modelo de referência deve levar em conta o
tempo reduzido para desenvolvimento dos trabalhos. A seleção de até três áreas de
processo é uma condição/restrição básica do QuickLocus para atender seus
objetivos. A escolha das áreas deve ser orientada em função de condições
específicas da organização no momento da avaliação. Por exemplo, uma área que
seja reconhecida como deficiente pode ser melhor compreendida através de uma
avaliação. Inversamente, uma área considerada eficiente pode ser objeto de análise
para validação desta visão, para melhor compreensão dos pontos positivos e a
possível extensão destes para demais áreas.
Os formulários dos Anexo D1 – Formulário para Caracterização da
Empresa e Anexo D2 - Dados para Planejamento das Atividades na Organização devem ser encaminhados para a organização para preenchimento.

6.2.2 Planejamento da avaliação
Um plano da avaliação deve ser elaborado e deve cobrir no mínimo os
seguintes itens:
• Objetivos da Avaliação
• Identificação do patrocinador
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Definição da equipe e planejamento do treinamento
Seleção dos projetos a serem avaliados, identificando o nome do
projeto, gerente, processo, fase de desenvolvimento, papéis e
quantidade de pessoas, por papel, no projeto
Seleção dos participantes com seus nomes, projeto e papel no projeto,
cargo na organização e chefia
Definição das diretrizes e orientação dos participantes
Planejamento das entrevistas e da parte do escopo a ser coberto em
cada entrevista
Elaboração do cronograma geral da avaliação e do dia de trabalho na
organização
Planejamento da logística da avaliação

Na definição da equipe de avaliação devem ser previstas as
responsabilidades e papéis de cada membro da equipe. A equipe deve ser
composta de três pessoas, sendo pelo menos uma pertencente à própria
organização. Entre os papéis previstos estão o de líder e os membros, monitores de
área de processos, o cronometrista e o facilitador. Pode haver observadores
durante os trabalhos que devem, entretanto se manter distantes o suficiente para
não interferir no desempenho da equipe.
Os projetos selecionados devem compreender, no máximo, quatro
processos diferentes de desenvolvimento, ser organizados em dois grupos de
projetos e as pessoas escolhidas como participantes devem desempenhar papéis
significativos no projeto. As pessoas são entrevistadas em grupos, conforme o
papel que desempenham.
O cronograma do dia de trabalho na organização deve se iniciar com a
reunião de abertura (com a duração de trinta minutos), a realização de cinco
entrevistas, reuniões de trabalho da equipe, reunião para consenso e elaboração do
relatório preliminar além do intervalo para almoço. Dentro da disponibilidade das
pessoas envolvidas, as entrevistas devem ser organizadas de forma a percorrer a
hierarquia dos níveis mais altos para os mais baixos, da seguinte forma:
• Alta Administração (gerência sênior)
• Gerentes de Projeto
• Desenvolvedores
ou, alternativamente:
• Alta Administração
• Gerentes de projetos selecionados Grupo 1
• Desenvolvedores dos projetos selecionados Grupo 1
• Gerentes de projetos selecionados Grupo 2
• Desenvolvedores dos projetos selecionados Grupo 2
O cronograma geral da avaliação deve prever datas para:
• Entrega/devolução dos formulários para levantamento de dados da
organização e do processo
• Envio do plano preliminar da avaliação
• Acordo da organização sobre o plano (incluindo horário)
• Treinamento da equipe de avaliação (incluindo horário)
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Atividades de avaliação na organização (incluindo horário)
Envio do relatório final para aprovação da organização
Reunião final de apresentação dos resultados (incluindo horário)

O dia de trabalho tem sugestão de programação conforme a Tabela 57.
Tabela 57: QuickLocus – Cronograma das atividades na organização
Horário

Atividade

8:00

Reunião de abertura

8:30

Reunião de alinhamento da equipe avaliadora

8:45

Entrevista 1 – alta administração

9: 25

Fechamento da Entrevista 1

10:05

Entrevista 2 – gerência dos projetos Grupo 1

11:05

Fechamento da Entrevista 2

11:45

Entrevista 3 – gerência dos projetos Grupo 2

12:45

Almoço

13:45

Fechamento da Entrevista 3

14:25

Entrevista 4 – desenvolvedores dos projetos Grupo 1

15:05

Fechamento da Entrevista 4

15:25

Entrevista 5 – desenvolvedores dos projetos Grupo 2

16:05

Fechamento da Entrevista 5

16:25

Graduação final e elaboração do relatório preliminar

17:25

Organização do material de trabalho da equipe

17:30

Encerramento do dia de trabalho

O planejamento da logística deve prever a infra-estrutura necessária para
execução das atividades na organização. São considerados requisitos de infraestrutura a sala para realização das reuniões de abertura e fechamento, a sala para
as entrevistas (com capacidade suficiente para reunir a equipe e os entrevistados),
além de computadores e equipamento para projeção das apresentações.
A exposição e orientação dada aos participantes na reunião de abertura
devem contemplar:
• Apresentação do líder
• Agradecimento à empresa pelo apoio dado à realização do trabalho
• Apresentação da equipe de avaliação
• O que é a avaliação (objetivos)
• Visão geral do método de avaliação, esclarecendo:
• O que já foi feito: respostas aos questionários e elaboração do plano
• O que será feito naquele dia de trabalho (as entrevistas e reuniões
da equipe)
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• Os trabalhos subsequentes (elaboração e acordo sobre o relatório)
Reunião de fechamento - data e horário
Ressaltar o caráter sigiloso das informações fornecidas
Ressaltar a postura da equipe: foco no processo e não nas pessoas
Ressaltar as atividades conseqüentes a avaliação: apoio da alta
direção para elaboração do plano e implementação das melhorias
Oferecer a palavra para a alta administração do escopo da organização
e/ou patrocinador/coordenador

Esta orientação deve ser elaborada com apoio do Anexo D6 – Gabarito
para Apresentação na Reunião de Abertura.
O plano da avaliação deve ser elaborado de acordo com o gabarito do
Anexo D5 – Gabarito para Elaboração do Plano da Avaliação.

6.2.3 Treinamento da equipe de avaliação
O treinamento30 da equipe de avaliação deve ser realizado tendo como
orientação os slides contidos no Anexo C – Treinamento da Equipe de Avaliação.
Podem participar do treinamento outras pessoas da organização, além daquela
definida como membro da equipe.
O treinamento deve abordar os seguintes tópicos:
• Conceitos gerais: medições de processo, métodos de medição, o
método a ser utilizado, atributos e responsabilidades do avaliador.
•

Fases do QuickLocus: os passos de cada fase, detalhando os mais
importantes e especificando a participação de cada membro da equipe.

6.2.3.1 Qualificação e papéis dos membros da equipe de avaliação
Toda a equipe de avaliação deve ter sido treinada no método QuickLocus,
conhecer o modelo de referência bem como o escopo para a avaliação.
O líder da equipe de avaliação deve ter experiência profissional de pelo
menos dez anos, experiência em gerenciamento (dois anos) e ter participado de
pelo menos duas avaliações como membro de equipe QuickLocus.
Os membros da equipe de avaliação devem ser profissionais experientes
em desenvolvimento de software de, pelo menos, cinco anos e com conhecimentos
de engenharia de software.
Os atributos pessoais desejáveis para os membros da equipe de avaliação
incluem capacidade de observação e visão de detalhes (para conduzirem as
entrevistas objetivamente no sentido de explorar quesitos eventualmente ainda não
abordados do modelo). A ética, capacidade de conciliação e receptividade são
qualidades importantes para responder às questões de sigilo e manter a
cordialidade nas situações de tensão (que podem ocorrer ao longo das atividades).
Além das atividades acima, os membros da equipe devem possuir algumas
habilidades que contribuam para o bom andamento da avaliação. Estas habilidades
incluem a facilidade de comunicação e de relacionamento, capacidade de análise e
de julgamento, objetividade, senso de organização.
30

Este é um treinamento para capacitar a acompanhar a avaliação conduzida por um líder experiente.
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Os papéis previstos para a equipe são:
• Líder – conduz e orienta os trabalhos
• Membro – executa as atribuições especificadas
• Monitor de área de processo – responsável pela coleta de dados para a
cobertura da área(s) de processo
• Cronometrista – cuida para que as atividades tenham duração prevista
• Facilitador – auxilia com a infra-estrutura necessária durante os
trabalhos na organização, e garante a presença das pessoas no horário
previsto
• Observador – pessoa que apenas observa o processo de avaliação,
sem interferir nos trabalhos
O líder participa da escolha dos membros da equipe e define os papéis de
cada um. Os participantes da equipe podem assumir mais de um papel.

6.3

Quicklocus – Fase 2

A fase 2 – Avaliação – compreende a coleta preliminar de dados (Fonte 1)
bem como as atividades do dia de trabalho na organização. Envolve cinco passos:
• Coleta de dados da Fonte 1: questionários
• Orientação aos participantes
• Coleta de dados da Fonte 2: entrevistas
• Graduação final dos dados
• Emissão do relatório preliminar

6.3.1 Coleta de dados da Fonte 1: questionários
A coleta de dados da Fonte 1 é feita através do preenchimento pela
organização do formulário do Anexo D3 - Informações Iniciais Sobre o Processo de
Desenvolvimento de Software - e de formulários orientados pelo gabarito do Anexo
D4 – Gabarito para Levantamento Preliminar de Dados. Deve ser elaborado um
questionário para cada área de processo pertencente ao escopo no modelo de
referência, de forma que haja uma correspondência clara entre as perguntas e os
itens do escopo. Estes dados devem ser mapeados em uma tabela conforme
gabarito do Anexo D7 – Gabarito para Mapeamento do Modelo de Referência, na
coluna Questionário.

6.3.2 Trabalhos na organização
Os quatro passos seguintes desta fase são executados durante o dia de
trabalho na organização. O bom desempenho dos trabalhos durante este dia
pressupõe que:
• A equipe de avaliação conheça detalhadamente o escopo do modelo
de referência,
• O monitor de cada área de processo tenha elaborado, por escrito, sua
lista de questões para os entrevistados,
• A equipe de avaliação tenha estudado o plano da avaliação e conheça
o organograma da organização, o organograma detalhado do escopo,
os projetos do escopo e o cronograma do dia,
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A equipe de avaliação tenha o devido conhecimento prévio das
informações fornecidas pela organização através dos formulários, que
são: a caracterização da organização, as informações iniciais sobre o
processo de desenvolvimento de software, as respostas dos
questionários,
Os dados coletados nos questionários prévios estejam registrados na
tabela de mapeamento de cada área de processo e tenham sido
distribuídos aos membros da equipe,
Cada membro da equipe de avaliação tenha em mãos o organograma
do escopo, o cronograma do dia de trabalho, formulários de entrevista
para anotações dos depoimentos, formulário para mapeamento de
cada área de processo com os dados do questionário já preenchidos,
O líder da equipe tenha em mãos, além do material de cada membro
da equipe: lista de presença para a reunião de abertura, formulário para
ata da reunião de abertura, check-list para a reunião de abertura ou
slides para apresentação na reunião, respostas dos questionários
enviados previamente, formulário para mapeamento do consenso para
cada área de processo (em papel ou em computador), gabarito do
relatório preliminar.

A Reunião de Abertura deve ser conduzida pelo líder conforme roteiro do
Anexo D6 – Gabarito para Apresentação na Reunião de Abertura.

6.3.3 Orientação aos participantes
A duração prevista para a reunião de abertura é de trinta minutos. Devem
estar presentes na reunião, no mínimo:
• Todos os entrevistados
• A Equipe de Avaliação
• A alta administração do escopo da organização.
Além destes, é desejável que o maior número possível de colaboradores
da organização possa estar presente na Reunião de Abertura, na seguinte escala
de prioridades:
• A alta administração das áreas que não estão no escopo da avaliação
(por exemplo, diretor financeiro, comercial, e outros)
• Participantes dos projetos selecionados, que, no entanto, não serão
entrevistados
• Gerentes de projeto constantes do escopo que, entretanto, não foram
não selecionados para entrevista
• Colaboradores dos projetos constantes do escopo que, entretanto, não
foram selecionados para entrevista
• Gerentes de projetos que estão fora do escopo
Durante esta sessão de orientação devem ser utilizados os slides
elaborados durante o plano da avaliação no formato do Anexo D6 – Gabarito para
Apresentação Reunião de Abertura.
Deve ser elaborada a Ata da Reunião de Abertura utilizando-se o
formulário Anexo D9 – Formulário para Ata de Reunião e solicitado aos presentes
que assinem uma lista com o formulário do Anexo D10 – Formulário para Lista de
Presença.
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6.3.4 Coleta de dados da Fonte 2: entrevistas
A coleta de dados que é efetivada através de entrevistas deve ser
precedida de uma reunião da equipe de avaliação para o devido alinhamento de
atitudes e ações que serão tomadas ao longo do dia de trabalho. A discussão dos
assuntos a serem tratados, a organização, a duração das entrevistas e a ordem de
perguntas a serem formuladas pelos membros da equipe são tópicos a serem
tratados nesta reunião preparatória.
A coleta de dados da Fonte 2 é realizada através de cinco entrevistas,
conforme plano definido na Fase 1. A entrevista é divida em duas partes:
• Entrevista propriamente dita - cuja duração depende do nível
hierárquico da pessoa, ou do grupo sendo entrevistado:
• Entrevista com a alta administração: 40 minutos
• Entrevista com Gerências de Projeto: 1 hora
• Entrevista com desenvolvedores: 30 minutos
• Fechamento da entrevista - a duração depende da entrevista realizada
da seguinte forma:
• Fechamento das entrevistas com alta administração e gerentes de
projeto : 40 minutos
• Fechamento das entrevistas com desenvolvedores: 20 minutos
Durante o fechamento, o líder percorre as tabelas de mapeamento
composta dos itens em maior grau de detalhe do modelo de referência (no caso do
SW-CMM, as práticas chave), e a equipe gradua cada item, em consenso, para
aquela entrevista baseando-se nas evidências.
A entrevista com a alta administração (duração de quarenta minutos), em
geral representada pela diretoria, tem o seguinte roteiro básico sugerido:
• Líder faz os cumprimentos e fala do objetivo da entrevista
• Líder convida os entrevistados a falar sobre suas atividades (quinze
minutos para todos)
• Líder coloca, ao longo de cinco minutos, as perguntas planejadas
• Cada membro da equipe tem cinco minutos para suas questões
planejadas
• Líder faz eventuais observações ou perguntas complementares e, da
mesma forma, abre espaço aos entrevistados para colocarem
eventuais questões ou observações (dez minutos)
• Líder agradece e encerra a entrevista
A entrevistas com gerentes de projetos do grupo 1 e do grupo 2 (duração
uma hora), tem o seguinte roteiro básico sugerido:
• Líder faz os cumprimentos e fala do objetivo da entrevista
• Líder convida cada gerente a expor suas atividades (dez minutos para
cada processo de desenvolvimento)
• Líder conduz perguntas adicionais sobre o processo de trabalho para
cada grupo de gerentes (quinze minutos)
• Os membros da equipe tem dez minutos para fazer perguntas
específicas sobre cada área de processo. São feitas pelo monitor da
área de processo e completadas pelos outros membros
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Líder faz eventuais colocações ou perguntas complementares e, da
mesma forma, abre espaço aos entrevistados para colocarem
eventuais questões ou observações (cinco minutos)
Líder agradece e encerra a entrevista

A entrevista com desenvolvedores de projetos do grupo 1 e do grupo 2
(duração trinta minutos), tem o seguinte roteiro básico sugerido:
• Líder faz os cumprimentos e fala do objetivo da entrevista
• Líder convida cada grupo de desenvolvedores a expor suas atividades
(cinco minutos para cada processo de desenvolvimento)
• Líder conduz perguntas adicionais sobre o processo de trabalho para
cada grupo de desenvolvedores (cinco minutos)
• Os membros da equipe tem cinco minutos para fazer perguntas
específicas sobre cada área de processo. São feitas pelo seu monitor
da área de processo e completadas pelos outros membros
• Líder faz eventuais colocações ou perguntas complementares e, da
mesma forma, abre espaço aos entrevistados colocarem eventuais
questões ou observações (cinco minutos)
• Líder agradece e encerra a entrevista

6.3.5 Graduação final dos dados e emissão do relatório preliminar
A graduação final dos dados pode ser feita simultaneamente com a
emissão do relatório preliminar. Têm a duração de uma hora, sendo vinte minutos
para cada área de processo.
O líder deve ter em mãos um gabarito para a graduação conforme modelo
do Anexo D7 – Gabarito para Mapeamento do Modelo de Referência e um gabarito
para emissão do relatório preliminar conforme Anexo D11 – Gabarito para Relatório
Preliminar – que contém uma linha para item de maior grau de detalhe do modelo
de referência.
O líder conduz a graduação final lendo cada item do modelo e
coordenando as opiniões da equipe de forma a obter consenso e graduar os itens
com base nos dados dos questionários e naqueles colhidos nas entrevistas. A
equipe deve verificar se o escopo do modelo foi totalmente coberto. Caso negativo
deve ser feita coleta adicional de dados.
Cada item de maior grau de detalhe do modelo deve ser graduado com
uma da seguintes opções:
• E – o item existe
• M – o item existe e deve ser melhorado
• N – o item não existe
À medida que o consenso é obtido em cada item, o relatório preliminar
pode ser completado. O relatório preliminar, elaborado conforme o Anexo D11 –
Gabarito para Relatório Preliminar, contém os seguintes itens:
• Identificação da organização
•

Identificação do método de avaliação: QuickLocus

•
•

Data e local
Escopo (da organização e projetos)
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Envolvidos
Objetivo: identificando o modelo de referência e o escopo no modelo
Relação de todos os itens em maior grau de detalhe do escopo do
modelo com a graduação respectiva.

O relatório preliminar deve ser entregue para o coordenador da
organização no final do dia de trabalho. As observações da organização e acordo
sobre o relatório podem ser feitos posteriormente.

6.4

Quicklocus – Fase 3

A Fase 3 - Pós-avaliação - contempla as atividades que encerram os
trabalhos de avaliação. Tem três passos:
• Emissão do relatório final
• Apresentação dos resultados finais – reunião de fechamento
• Armazenamento do resultado da avaliação

6.4.1 Emissão do relatório final
O relatório final deve ser preparado pelo líder da equipe conforme o Anexo
D12 – Gabarito para Relatório Final. Os membros devem fazer uma revisão antes
do encaminhamento para o coordenador da organização.
O relatório final devem conter pelo menos os seguintes itens:
• A empresa e a organização
• Objetivo da avaliação identificando o patrocinador, modelo de
referência e escopo no modelo
• Projetos avaliados – relação de projetos
• Participantes da avaliação - equipe de avaliação com os nomes das
pessoas da equipe identificando o líder, entrevistados – número de
entrevistados, por papel, nos projetos e total de entrevistados
• Resultados por graduação – itens graduados como E – item existe;
itens graduados como M - item existe e deve ser melhorado; itens
graduados como N - item não existe
• Outra forma de organização dos resultados, se for o caso
• Resultados Agregados – para facilitar a visualização pela alta
administração. Utilizar tabelas e gráficos que resumam o resultado da
avaliação, se o líder julgar conveniente
• Acordos – local para assinatura do acordo sobre os resultados por
parte da organização e por todos os membros da equipe de avaliação.

6.4.1.1 Acordo da organização sobre o relatório final
O relatório final deve ser encaminhado para o coordenador da
organização. O líder da equipe deve obter um acordo informal sobre o conteúdo do
relatório antes do envio do relatório definitivo. Este acordo pode ser obtido em uma
reunião, por telefone ou e-mail, por exemplo. Na entrega do relatório final tanto a
organização como a equipe devem assinar o documento, simbolizando o acordo
formal. Devem ser assinadas duas cópias, uma destinada à organização, entregue
ao patrocinador e outra ao responsável pelo arquivo das informações sobre
avaliações com o método QuickLocus.
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6.4.2 Apresentação dos resultados finais - Reunião de Fechamento
A reunião de fechamento devem ser marcada com antecedência e deve ter
a presença do maior número possível de pessoas da organização. Se aplicam aqui
as mesmas observações sobre os participantes na reunião de abertura feitas no
item 6.3.3 - Orientação aos Participantes.
A reunião de fechamento deve abordar os itens:
• Organização e projetos avaliados
• Objetivo da avaliação
• Profissionais envolvidos: equipe e entrevistados
• Itens de maior grau de detalhe do modelo de referência graduados
como E – o item existe, M – o item existe e deve ser melhorado e N – o
item não existe.
• Observações, se for o caso
• Gráficos e tabelas, se for julgado apropriado
A reunião de fechamento deve ser preparada com apoio dos slides
contidos nos Anexo D13 – Gabarito para Apresentação na Reunião de
Fechamento.
Elaborar uma ata da reunião de fechamento e solicitar aos presentes que
assinem uma lista com os formulários do Anexo D9 – Formulário para Ata de
Reunião e do Anexo D10 – Formulário para Lista de Presença.

6.4.3 Armazenamento do resultado da avaliação
O resultado da avaliação, assim como todo o material utilizado para
planejamento e desenvolvimento dos trabalhos devem ser arquivados de forma a
garantir a confidencialidade dos dados, que são de propriedade da organização.
Deve haver responsável pelo sigilo das informações confidenciais e devem ser
estabelecidos procedimentos para dar esta garantia às organizações avaliadas. A
responsabilidade pela confidencialidade das informações contidas na cópia do
relatório final entregue para a organização é do patrocinador da avaliação.

6.5

Resumo das fases e passos do QuickLocus
As principais características de execução do QuickLocus são:
•
•
•
•
•
•
•

Avaliação em organizações de pequeno porte: até 50 pessoas
Avaliação de um escopo reduzido do modelo: até três áreas de
processo
Avaliação de até quatro processos de desenvolvimento de software do
escopo organizacional
Tamanho da equipe de avaliação: três pessoas
Coleta de dados de duas fontes: questionários e entrevistas
Tempo de trabalho na organização: 1 dia
Graduação dos itens de maior grau de detalhe do modelo/norma de
referência

As três fases e treze passos do método de avaliação QuickLocus estão
relacionadas nas Tabela 58, Tabela 59 e Tabela 60 apresentadas seguir.
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Tabela 58: Método de Avaliação QuickLocus – Fase 1
1 Fase – Preparação
1.1

Definir o escopo organizacional da avaliação

1.1.1

Definir a organização a ser avaliada

1.2

Definir o modelo de processo a ser utilizado

1.3

Definir no modelo/norma o escopo da avaliação

1.4

Planejar a avaliação

1.4.1

Identificar o patrocinador da avaliação

1.4.2

Definir a equipe de avaliação

1.4.3

Planejar o treinamento da equipe de avaliação

1.4.4

Selecionar os projetos a serem avaliados

1.4.5

Selecionar os participantes da avaliação

1.4.5.1

Coletar os nomes dos participantes

1.4.5.2

Planejar a orientação dos participantes

1.4.6

Planejar as entrevistas

1.4.5.1 Planejar a parte do escopo a ser coberto em cada entrevista
1.4.7

Elaborar o cronograma da avaliação

1.4.8

Planejar a logística da avaliação

1.5

Treinar a equipe de avaliação
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Tabela 59: Método de Avaliação QuickLocus – Fase 2
2 Fase 2 – Avaliação
2.1

Coletar dados da fonte 1: questionários

2.2. Orientar participantes – realizar a reunião de abertura da avaliação
2.3

Realizar as entrevistas (coleta de dados fonte 2)

2.3.1

Após cada entrevista, consolidar, validar dados e observações e graduar cada item de
maior grau de detalhe do escopo do modelo adotado em:
⇒E – o item existe
⇒M – o item existe e deve ser melhorado
⇒N – o item não existe

2.4

Graduação final dos dados

2.4.1

De acordo com os dados levantados, graduar cada item de maior grau de detalhe do
escopo do modelo adotado em:
⇒E – o item existe
⇒M – o existe e deve ser melhorado
⇒N – o item não existe

2.4.2
2.5

Resumir a graduação dos dados determinando se o escopo do modelo está satisfeito ou
não

Emitir relatório preliminar

2.5.1

Obter o “de acordo” sobre a graduação do patrocinador/equipe de processo da
organização

Tabela 60: Método de Avaliação QuickLocus – Fase 3
3 Fase 3 – Pós-avaliação
3.1

Planejar e emitir o relatório final

3.1.1

Emitir o relatório final

3.1.2

Encaminhar o relatório para a organização

3.1.3

Obter acordo da organização sobre o relatório

3.2

Apresentar os resultados

3.2.1
3.3

Apresentação dos resultados finais - realizar a reunião de fechamento da avaliação

Armazenar o resultado da avaliação

3.3.1

Armazenar anotações e relatórios mantendo a confidencialidade das informações
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7 Considerações sobre o QuickLocus
Este capítulo faz algumas considerações sobre accuracy31 do método
QuickLocus e apresenta a análise da sua compatibilidade com os requisitos dos
métodos ARC V1.1.

7.1

Accuracy

A ISO 5725-1 (norma elaborada para a área de instrumentação) discorre
sobre os princípios, definições, métodos e resultados de processo de medida.
Nesta norma, accuracy de métodos de medição e seus resultados é definida como
a proximidade dos resultados com o valor verdadeiro (trueness) bem como sua
dispersão (precision).
Métodos de avaliação apresentam maior ou menor accuracy em função do
nível de exigências e restrições para sua aplicação. Tipicamente, estas exigências
e restrições são relacionadas à formação e experiência dos avaliadores, à
descrição mais, ou menos, precisa dos critérios de julgamento, às formas de coleta
e a diversidade de fontes de dados para confirmação das evidências, dentre outras.
Conforme o nível de detalhes e de rigor projetados para estes parâmetros, os
métodos de avaliação produzirão resultados e conclusões mais, ou menos,
significativos. Dessa maneira, à medida que um método seja mais rápido e simples,
é razoável supor que a accuracy dos resultados obtidos seja, em alguma extensão,
sacrificada.
A precision deve ser analisada sob duas condições: a de repetibilidade e a
de reprodutibilidade.
As condições de repetibilidade são as condições onde resultados
independentes de testes são obtidos através da aplicação do mesmo método, no
mesmo laboratório, sobre os mesmos itens de teste, pelo mesmo operador,
utilizando-se os mesmos equipamentos, dentro de um curto intervalo de tempo.
As condições de reprodutibilidade são as condições nos quais os
resultados de testes são obtidos com a aplicação do mesmo método, sobre os
mesmos tópicos de teste, em laboratórios diferentes, com diferentes operadores,
utilizando-se diferentes equipamentos.
A Figura 13 ilustra a definição de accuracy conforme a norma ISO 5725-1.

31

Devido à dificuldade de tradução dos termos da área de instrumentação estão sendo utilizados as palavras
originais da norma 5725-1 em inglês.

126

Sarah Kohan

Considerações sobre o QuickLocus

Trueness

Accuracy
Acurracy

Repetitividade
Precision
Reprodutibilidade
Figura 13: Accuracy – ISO 5725-1

A execução de avaliações (testes) em diferentes organizações (e a
subseqüente comparação dos resultados) é uma condição a qual deve ser
submetido e analisado o QuickLocus com vistas a avaliar sua accuracy .
GOLDENSON et al. (1999) citam diversos artigos32 que tratam da questão
da confiabilidade (qualidade dos resultados) das avaliações e que o Interim Profile
do SEI (WHITNEY et al. 1994) inclui indicadores específicos para avaliar a
qualidade dos resultados. Colocam também que no SPICE (ISO/IEC TR 15504)
esta qualidade é um importante objeto de estudo para os métodos de avaliação
compatíveis com esta norma.
Os mesmos autores ponderam que a qualidade dos resultados das
avaliações de processo de software pode ser alterada por erros nas medições.
Algumas fontes desses erros estão na Tabela 61.

32

Como por exemplo:

CARD, D. Capability Evaluations Rated Highly Variable. Estados Unidos : IEEE Software. Setembro 1992.
BOLLINGER, j.; JOHNSON, D. A Critical Look at Software Capability Evaluations. Estados Unidos : IEEE
Software. Julho 1991.
EL MAM, K.; GOLDENSON, D. R. SPICE: Na Empiricist’s Perspectives. Estados Unidos: Proceedings of the
Second IEEE Internation Software Engineering Standards Symposium. Agosto 1995.
HUMPHREY, W.; CURTIS, B. Comments on ‘A Critical Look” . Estados Unidos : IEEE Software. Julho 1991.
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Tabela 61: Fontes de erro em avaliações de processo
Extraida de GOLDENSON et al. (1999)
Fonte de erro
Ocasiões diferentes

Avaliadores diferentes

Instrumentos diferentes

Conteúdo diferente em um
mesmo instrumento

Descrição
A graduação da avaliação pode variar ao longo do tempo. Esta
instabilidade pode ser devida à circunstância temporária e/ou
alterações de fato no processo
A graduação da avaliação pode diferir conforme o avaliador (ou
equipe de avaliação). A não reprodutibilidade da graduação pode
ser devido à subjetividade na avaliação por parte de avaliadores
específicos (ou seja: diferentes avaliadores fazem o mesmo
julgamento sobre um processo de uma organização?)
A graduação de avaliações pode diferir conforme o instrumento. A
falta de equivalência entre instrumentos pode se originar do fato de
questões em instrumentos diferentes não serem elaborados
conforme a mesma especificação de conteúdo (ou seja, podem
instrumentos diferentes apresentar questões que cobrem o mesmo
domínio de conteúdo?)
Respostas às questões (ou subconjunto de questões) de um mesmo
instrumento podem diferir entre si. Uma razão para estas diferenças
é que as questões podem não ter sido elaboradas sob a mesma
especificação de conteúdo. Independentemente do conteúdo, as
questões podem ser precariamente formuladas, ser de difícil
compreensão, não ser interpretadas consistentemente, etc.

A questão da accuracy dos resultados foi abordada nos comentários
adicionais da entrevista 3 com os avaliadores/auditores.
Os resultados do QuickLocus (como, outra vez, os de quaisquer outros)
podem ser utilizados para apoiar a tomada de decisões e subsidiar o
desenvolvimento de planos de melhoria, pois as seguintes características foram
implementadas para atender as definições da ISO 5725-1 para accuracy:
•

•

•
•

Primeiramente, o QuickLocus, através da utilização de questionários
padronizados (coleta de dados da fonte 1) e entrevistas planejadas à
luz dos quesitos do modelo utilizado (coleta de dados da fonte 2),
aumenta a reprodutibilidade e reduz o risco apresentado na segunda
fonte de erro citada por GOLDENSON et al. (1999) na tabela 62.
Em segundo lugar, a utilização do consenso entre os avaliadores e a
utilização de mais de um instrumento de coleta de dados para a
atribuição da graduação traz duplo benefício: as eventuais
inconsistências de respostas entre instrumentos diferentes - ou dentro
de um mesmo instrumento - se tornam objetos de questionamentos
que, no final, são resolvidas pelo consenso (eventualmente exigindo
confirmação da evidência com o entrevistado). Este quesito
corresponde à repetividade da avaliação.
Em terceiro lugar, a definição de utilizar equipes experientes melhora a
precision dos resultados, pois favorece as condições de de
reprodutibilidade e de repetividade das avaliações realizadas.
Finalmente, há uma perda de accuracy por causa da falta de exame de
documentos de projeto como fonte de dados. Esta decisão foi tomada
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deliberadamente para redução de tempo e custo. Por outro lado, o
ambiente (situação) de avaliação, realizada com a finalidade de
melhoria propicia a fidelidade dos depoimentos.

7.2

Análise da compatibilidade do QuickLocus com os requisitos do
ARC V1.1

A Tabela 62 fornece uma comparação da aplicabilidade dos requisitos do
ARC V1.1 ao método QuickLocus. A numeração dos requisitos constante na Tabela
63 é a numeração do documento original do ARC V1.1.
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Tabela 62: Aplicabilidade dos Requisitos do ARC V1.1 às Classes de
Métodos de Avaliações incluindo o QuickLocus
Adaptada de CMMI PRODUCT TEAM (2001)
Requisito

Classe A

Classe B

Classe C

QuickLocus

Responsabilidades
4.1.1 – Patrocinador da avaliação
4.1.2 – Líder da Equipe de Avaliação

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Não
Não

Documentação do Método de Avaliação
4.2.1 – Documentação do Método

Sim

Apenas a-d

Apenas a-d

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

4.2.8 – Guia para papéis e
responsabilidades dos membros da equipe

Sim

Sim

Sim

4.2.9 – Guia das responsabilidades do
patrocinador da avaliação
4.2.10 – Guia das responsabilidades do
líder da equipe
4.2.11 – Guia para estimativas dos
recursos da avaliação
4.2.12 – Guia para logística

Sim

Sim

Sim

4.2.1 a – Sim
1.2 e Cap
6.2.1
4.2.2 b – N/A
4.2.3 c – N/A
4.2.4 d – Sim
Cap 6.2, 6.3 e
6.4 Anexo C
eD
4.2.4 e – N/A
Sim – cap
6.2.1
Sim – Cap
6.2.133
Sim – 1.4.1
1.4.4 e 1.4.5
Sim – 1.4.2 e
cap 6.2.3
Sim – 1.4.2 e
cap 6.2.3.1
Sim – cap
6.2.2
Sim – cap
6.2.2 e cap
6.2.3.1
Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim – cap
6.3.2
Sim – cap
6.2.2
Sim – cap 6.4

Sim

Sim

Sim

4.2.2 Guia para identificação dos objetivos
da avaliação
4.2.3 – Guia para escopo no modelo
CMMI
4.2.4 – Guia para identificação da unidade
organizacional
4.2.5 - Guia para seleção de membro da
equipe
4.2.6 – Guia para critério de qualificação
de líder da equipe
4.2.7 – Guia para tamanho da equipe

4.2.13 – Guia para coleta e mapeamento
dos dados ao modelo de referência da
avaliação
4.2.14 – Guia para criação das
constatações da avaliação

33

Sim – cap
6.3.1, cap
6.3.4, Anexo
D7 e D11

Guia para escopo no modelo de referência da avaliação (não guia no modelo CMMI)
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Tabela 62: Aplicabilidade dos Requisitos do ARC V1.1 às Classes de
Métodos de Avaliações incluindo o QuickLocus (continuação)
Requisito
4.2.15 - Guia para garantir
confidencialidade e não atribuição
4.2.16 – Guia para registros da avaliação
Planejamento e Preparação da Avaliação
4.3.1 – Preparação dos participantes

4.3.2 – Desenvolvimento da entrada da
avaliação
4.3.3 – Conteúdo da entrada da avaliação

4.2.4 – Aprovação do patrocinador para a
entrada da avaliação
4.3.5 – Desenvolvimento do plano da
avaliação
Coleta de Dados da Avaliação
4.4.1.- Dados de instrumentos
4.4.2 – Dados de entrevistas
4.4.3 – Dados de documentos
Consolidação e Validação de Dados
4.5.1 – Consenso dos membros da equipe
4.5.2 – Precisão das observações
4.5.3 – Validação das observações
4.5.4 – Corroboração das observações
4.5.5 – Suficiência de dados
4.5.6 – Preparação das constatações
preliminares da avaliação
4.5.7 – Apresentação das constatações
preliminares
Graduação
4.6.1 – Definição do processo de
graduação
4.6.2 – Base para graduação do nível de
maturidade ou nível de capacitação
4.6.3 – Regras para graduação das metas
4.6.4 – Regras para graduação das áreas de
processo
4.6.5 – Regras para graduação do nível de
maturidade

34

Classe A
Sim
Sim

Classe B
Sim

Classe C
Sim

Apenas a, b, Apenas a, b,
d, e
d, e

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Exceto e.5

Exceto e.5

Sim

Sim

Sim

Sim

Apenas a-e

Apenas a-e

Sim
Sim
Sim

Pelo menos Pelo menos
duas fontes, uma fonte
sendo uma
entrevistas

QuickLocus
Sim cap 6.4.4
Não

Sim – cap
6.3.3 e Anexo
D6
Sim – cap
6.2.1
Parcial –
Anexo D1,D2
exceto e2, e4,
f1, f4, f5, f7,
h, m.
item g34
Não
Parcial a-d –
1.4 e D4
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Opcional
Opcional

Opcional
Sim
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

Sim – 2.4.1
Sim – 2.3.2
Sim – 2.3.1
Não
Sim – 2.4.2
Sim – 2.5

Sim

Opcional

Opcional

Sim – 2.5

Sim

N/A

N/A

N/A

Sim

N/A

N/A

N/A

Sim
Sim

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Sim

N/A

N/A

N/A

Definição do modelo de referência
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Tabela 62: Aplicabilidade dos Requisitos do ARC V1.1 às Classes de
Métodos de Avaliações incluindo o QuickLocus (continuação)
Requisito

Classe A

Classe B

Classe C

QuickLocus

Relato dos Resultados
4.7.1 – Relato dos resultados para
patrocinador e organização avaliada

Sim

Sim

Sim

Sim – 3.12

4.7.2 – Translação para 15504

Sim

N/A

N/A

N/A

4.7.3 – Resultados da avaliação para o
Comitê do CMMI

Sim

Opcional

Opcional

N/A

4.7.4 – Retenção dos registros da avaliação

Sim

Sim

Sim

Sim – 3.2 e
3.3

A análise da Tabela 62 mostra que faltam poucos requisitos para que o
método QuickLocus seja um método ARC V1.1 Classe B, embora esta
compatibilidade não tenha sido o objetivo inicial da pesquisa. O nível de
compatibilidade do QuickLocus com os requisitos dos métodos de classe B do ARC
V1.1 torna-se importante para a validação do método porque esta classe é indicada
para avaliação das organizações que estão por iniciar as atividades de melhoria (no
caso de utilização do modelo CMMI) e este é um dos objetivos do QuickLocus.
Neste sentido, a extensão de sua compatibilidade com os requisitos dos métodos
de classe B do ARC V1.1 é uma boa medida da sua qualidade como método de
avaliação.
Para tornar o QuickLocus um método ARC V1.1 classe B é necessário a
sua extensão para atender os seguintes requisitos:
• 4.1.1 - Definir as responsabilidades do patrocinador;
• 4.1.2 - Definir as responsabilidades do líder da equipe;
• 4.2.9 - A documentação do método deve fornecer guia para tratar as
responsabilidades do patrocinador;
• 4.2.10 – A documentação do método deve fornecer guia para tratar as
responsabilidades do líder da equipe,
• 4.2.16 – A documentação do método deve fornecer guia para (1)
registrar a rastreabilidade entre os dados coletados durante a avaliação
e as constatações e/ou graduações (2) a retenção e salvaguarda dos
registros da avaliação, (3) compilar e manter os registros que suportam
as constatações da equipe de avaliação e/ou graduações contendo no
mínimo os seguintes itens: datas da avaliação; entrada da avaliação;
identificação do método utilizado e constatações.
• 4.3.3 – Na entrada da avaliação acrescentar a especificação de: e2 localização da organização, e4 – tamanho, criticidade e complexidade
dos produtos e serviços, f1 – disponibilidade de recursos, f4 –
entidades ou áreas excluídas da avaliação, tamanho da amostra
desejável para a avaliação, f7 – controle de informações resultantes do
acordo de confidencialidade, h – experiência, conhecimento e
habilidades do líder, m – antecipação de atividades pós-avaliação.
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4.3.4 – Exigir a aprovação da entrada da avaliação pelo patrocinador.
4.3.5 e – O plano de avaliação deve contemplar a mitigação de riscos
associados à execução da avaliação.

O atendimento a estes requisitos não exige nenhum passo adicional para o
QuickLocus. Em vários casos a documentação do próprio método deverá ser
detalhada, especificando mais claramente as responsabilidades e papéis do
patrocinador e líder da equipe; o método deverá acrescentar dados na entrada no
método, alterando os formulários dos Anexos D1 – Formulário para Caracterização
da Empresa e D2 – Dados para Planejamento das Atividades na Organização e
acrescentar no plano da avaliação uma análise de risco, atualmente não
contemplada.
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8 Considerações finais
Neste capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa, com a
validação ou rejeição das proposições, bem como a contribuição trazida pelo
trabalho. São também propostas extensões e possíveis trabalhos futuros.
Com o objetivo de trazer maior clareza às considerações feitas, foram
recuperadas algumas informações ou questões já discutidas em outros capítulos.

8.1

Revendo as proposições

Avaliar os resultados da dissertação significa verificar em que medida as
Proposições estabelecidas no Capítulo 1 foram atendidas no trabalho de pesquisa.
Portanto, neste item as análises são centradas na questão primordial e nas
proposições da pesquisa.
A questão objeto deste trabalho é:

Como avaliar a situação do processo de desenvolvimento e manutenção de
software em pequenas organizações?
A resposta a esta questão exige a validação ou comprovação das
proposições e ações reproduzidas abaixo:
• P1 – É possível a construção de um método de avaliação específico
para pequenas organizações;
Ação: a construção de um roteiro de avaliação e a sua aplicação em
campo em uma pequena organização. Os ajustes decorrentes deram
origem ao método QuickLocus.

8.2

•

P2 – Este método tem exigir tempo reduzido para sua aplicação.
Ação: um elenco de características dirigidas ao atendimento deste
objetivo de redução de tempo (e custo) foi projetado e implementado no
roteiro de avaliação e em seguida criticado nos testes de campo. O
resultado está refletido no custo de aplicação do QuickLocus.

•

P3 – Os resultados da sua aplicação são suficientemente confiáveis
para dar início e acompanhar processos de melhoria.
Ação: características para atender a esta proposição foram projetadas
e implementadas no roteiro bem como criticadas após os testes de
campo. O processo de coleta e processamento das informações
adotado busca reduzir o efeito das fontes mais prováveis de erros, bem
como os riscos na graduação dos requisitos. O método resultante,
QuickLocus, foi especificado, portanto, para a produção de resultados
confiáveis, capazes de dar início a processos de melhoria.

Resultados de campo

•

Os resultados de campo apresentados abaixo estão organizados, para
efeito de clareza, conforme as três proposições da pesquisa.
P1 – O roteiro de avaliação foi aplicado em uma organização de
pequeno porte, cumpriu todos os passos previstos, e os dados
recolhidos geraram ajustes no roteiro. O resultado deu origem ao
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método QuickLocus. O Relatório Final de Avaliação, que materializa a
realização desta proposição, se encontra no Anexo B6 – Relatório
Final.
P2 – Esta proposição exige tempo reduzido para aplicação do
QuickLocus (ou seja, custo baixo). Este custo foi segregado em duas
partes: custo interno (da organização sendo avaliada) e custo externo
(relativo ao pessoal externo à organização).
A aplicação do QuickLocus – custo externo – demandou da sua
equipe trinta e nove homens-hora de trabalho, cobrindo as três fases
de aplicação do roteiro.
O custo interno (participação do pessoal da organização na avaliação)
representa cerca de sessenta e seis homens-hora. Neste caso, é
importante assinalar que está contabilizado o tempo gasto por cerca de
trinta funcionários, incluindo os desenvolvedores da organização nas
reuniões de abertura e fechamento dos trabalhos.
P3 – A aplicação do roteiro para a identificação da situação do
processo de desenvolvimento de software na organização trouxe as
seguintes evidências empíricas:
O Relatório Final - Anexo B6 - resultado da aplicação do roteiro na
organização do estudo de caso, detalha os pontos fortes e
oportunidades de melhoria do processo. Este relatório, gerado
conforme a aplicação do roteiro, está sendo utilizado pela organização
no seu projeto de implantação do CMM.

8.2.1 Percepção da organização quanto aos resultados de campo
Com o objetivo de produzir outras evidências e fortalecer as análises, é
importante conhecer o ponto de vista da organização. Esta percepção foi recolhida
e registrada através de questionários, respondidos pelos administradores da
organização que participaram ativamente do processo de avaliação.
O patrocinador, o coordenador e o terceiro membro da equipe de avaliação
(pertencente aos quadros da organização) responderam um questionário especial.
Os seus respectivos depoimentos se encontram parcialmente transcritos do
capítulo 5.4.
Segue abaixo o resumo dos depoimentos conforme a correspondência
com as proposições P2 e P3. Não há comentários explícitos relativos à proposição
P1, uma vez que a evidência da implementação do método é, principalmente,
decorrência de seus resultados (e exemplos de seus passos estão registrados no
Anexo B – Exemplos de Documentos do Estudo de Caso). Portanto:
Quanto à Proposição P2 – “ Este método tem tempo reduzido para sua
aplicação”, as observações colhidas são:
• O patrocinador da avaliação “considerou o custo interno aceitável para
o porte da empresa e considera adequada a reaplicação anual do
método.”
• O coordenador também considera o interesse de “reaplicação do
método uma vez por ano”. Considerou também o custo interno
compatível e, indo além, considera que o tempo na organização
“poderia ser dois dias”.
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•

O membro da equipe de avaliação, consistentemente, “considerou
adequada a reaplicação do método uma vez por ano.

Quanto à Proposição P3 – “Os resultados de sua aplicação são
suficientemente confiáveis para dar inicio e acompanhar processo de melhoria”, as
observações são:
• O Patrocinador da avaliação do teste de campo afirma que “a avaliação
define o esforço físico, financeiro e emocional que deve ser realizado
para alcançar o nível desejado no CMM, não vejo como iniciar o
processo sem ela”
• O Coordenador também afirma que “concorda com as constatações da
avaliação e que as observações levantadas serão importantes para
ações de melhoria continua”.
• O Membro da Equipe de Avaliação “concordou com as constatações da
avaliação e comentou que foram fundamentais para situar os trabalhos
de implementação do CMM na organização”.
8.3

Conclusões

As evidências empíricas relatadas no item 8.2 – Resultados de campo –
demonstram que a aplicação do QuickLocus na avaliação de processo da
organização escolhida atingiu seus objetivos, ou seja:
• Existe um método de avaliação para pequenas organizações
• Este método exige tempo (custo) reduzido para sua aplicação
• Os resultados da avaliação podem ser utilizados para definir e
acompanhar um plano de melhoria de processos de software.
O QuickLocus resulta de uma racionalidade de construção, representada
pelos critérios utilizados na seleção das características do roteiro. É, portanto, uma
teoria cujos resultados são passíveis de generalização analítica.
De acordo com BONOMA35 citado por LAZZARINI (1995) e Yin (1989), “o
método de estudo de caso se torna bastante útil quando o objetivo é a elaboração
ou o aprimoramento de teorias.” Pois, conforme Yin (1989), “as evidências
empíricas trazidas para o estudo de caso devem gerar feedback à teoria”. Isto quer
dizer que outras experiências podem ser feitas com o objetivo de ajustar a teoria e
delimitar seu campo de atuação, produzindo a generalização.
8.4

Contribuição

Esta pesquisa pode contribuir para que organizações de pequeno porte
possam ter acesso às boas práticas de processo de desenvolvimento de software.
Um grande número de empresas, com participação importante no mercado
de software no Brasil, poderá ser mais competitivo - produzindo melhores produtos,
oferecendo melhores prazos e qualidade - e pode criar condições para atingir tanto
o mercado nacional como internacional de software.
Este trabalho relata vários métodos que atendem a projetos específicos
para pequenas organizações, como o TOPS (Toward Organised Process em SMEs

35

BONOMA, T.V. Case Research in Marketing: Opportuniites, Problens and a Process. Estados Unidos:
Journal of Marketing Research, volume 22.
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– small and medium enterprises) aplicado na Itália central, publicado por BUCCI et
al. (2000), o projeto SataSPIN, aplicado na Finlândia e publicado por MÄKINEN et
al. (2000), o RAPID - Rapid Assessment for Process Improvement for Software
Development aplicado na Austrália e publicado por ROUT et al. (2000).
Estes métodos estão voltados para pequenas organizações em seus
países e, indiretamente, chamam a atenção para a importância que as pequenas
empresas representam para a industria de software.
O QuickLocus pode, como estes métodos, ser adotado por um programa
nacional de melhoria de produtos de software, fornecendo o primeiro passo do
programa: avaliação da situação do processo de desenvolvimento e manutenção de
software em pequenas organizações.

8.5

Proposta para trabalhos futuros

Trabalhos futuros podem ser desenvolvidos abordando tanto o aspecto de
pesquisa como o de aplicação em empresas.
Sob o aspecto de pesquisa os trabalhos a serem desenvolvidos envolvem:
•

Extensão do QuickLocus para satisfazer os requisitos do ARC V1.1
para métodos Classe B.

•

A validação sistemática do QuickLocus com sua aplicação em um
número maior de organizações e a comparação dos resultados com os
de outros métodos como referências.

•

A validação do QuickLocus para organizações de maior porte com a
elaboração de tabela relacionado o tamanho da organização com o
número de dias de avaliação.
Estruturação de (novos) instrumentos de coleta de dados e de
tratamento das informações com o objetivo de reduzir custos e
aumentar a accuracy dos resultados..
Revisão dos formulários para incorporar a apropriação de horas
utilizadas em cada etapa, possibilitando o cálculo do custo com o
esforço.
Desenvolvimento de questionário para coleta de dados da Fonte 1 para
as outras áreas chave do modelo CMM e para outros modelos de
referência (por exemplo, a NBR ISO/IEC 12207/1997, o PMBOK).

•
•
•

•

Aplicação do QuickLocus utilizando equipes de tamanhos diferentes e
com outras formações (auditores ISO 9000, por exemplo).

•

Avaliação da sensibilidade do QuickLocus em relação a experiência do
avaliador.

•

Adaptação e validação do QuickLocus para organizações médias.

•

Sistematização do plano de melhoria com base nos resultados da
aplicação do método.
Sistematização do acompanhamento do plano de melhoria.

•

Sob o aspecto da aplicação do método em empresas os trabalhos
envolvem:
• Desenvolvimento de um programa de treinamento extensivo de
avaliadores para aplicação do QuickLocus em maior escala.
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•

Arquivamento dos resultados para preservação do sigilo.

•

Forma de publicação dos resultados do QuickLocus.
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Foram enviados questionários a sete avaliadores/auditores que utilizam
diferentes métodos e recebidas cinco respostas compiladas a seguir.
A estruturação das respostas foi elaborada da seguinte forma:
<número> Pergunta
Resposta
Entrevistado 1

Resposta
Entrevistado 2

Resposta
Entrevistado 3

Resposta
Entrevistado 4

Resposta
Entrevistado 5

Tabela 63: Respostas das entrevistas com avaliadores/auditores
1- Formação
Ciência de
Computação

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Administração de
Empresas

Doutoramento

Doutoramento

Pós graduação –
Gestão de
negócios

23 anos

23 anos

20 anos

20 anos

20 anos

20 anos

20 anos

Sim

Sim

Auditor Líder ISO
9000 – 40 h
SCE – 40 h

SCE – 40 h

4 anos

8 anos

3 anos

Sim

Sim

Sim

2- Outros cursos
Doutoramento (em Administração de
andamento)
Empresas
3- Quanto tem tempo de formado?
20 anos

20 anos

4- Tempo de experiência em Tecnologia de Informação?
20 anos

7 anos

15 anos

5- Tempo experiência com desenvolvimento de software?
20 anos

7 anos

15 anos

6- Tem curso específico para avaliador/auditor?
Sim

Sim

Sim

7- Qual? E qual a duração do treinamento?
ISO 15504 – 40 h

PNQ – 40 h
SCE - 40 h
Auditor ISO 9000

Auditor Líder ISO
9000 – 40 h

8- Tempo de experiência como avaliador/auditor
5 anos

6 anos

9- Você é auditor líder?
Sim

Não

10- Qual a método de avaliação/norma de auditoria que você segue?
ISO 15504
CBA-IPI

SCE
NBR ISO 10011

NBR ISO 10011

SCE
NBR ISO 10011

SCE

12

11

11- Numero de avaliações/auditorias realizadas
9

PNQ – 4
SCE – 17
ISO – 9

~200
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Tabela 63: Respostas das entrevistas com avaliadores/auditores
(continuação)

12- Número de avaliações/auditorias em organizações de desenvolvimento de software
8

19

~40

10

11

13- Qual o tipo de avaliação/auditoria que normalmente você faz? (de certificação, interna/monitoração
do processo, avaliação de fornecedor)
subsídio para
plano de melhoria

os 3 tipos

certificação/acomp interna/monitoraçã interna/monitoração
o
e de fornecedor
anhamento/préauditoria

14- Qual o tamanho médio da equipe nas avaliações/auditorias que você realiza?
4 pessoas

4-6 pessoas

1-2

4-6

5

15- Pessoas da organização fazem parte da equipe de avaliação?
Sim

Sim para SCE
Não para PNQ e
ISO

Não

Sim

Sim – 3

16- Você treina estas pessoas da organização? Se sim qual a duração deste treinamento?
4h

2h a 2 dias

Não

Sim

Sim – 40 h

17- Quantas empresas com menos de 50 funcionários você avaliou/auditou?
2

18

~100

3

6

3 dias

5 dias

18- Qual a duração destas avaliações/auditorias?
3 dias

1 a 8 dias

1 a 3 dias

19- Quantas empresas com mais de 50 funcionários você avaliou/auditou?
7

13

~100

7

5

7 dias

7 dias

20- Qual a duração destas avaliações/auditorias?
5 dias

2 a 10 dias

1 a 5 dias

21- Você colhe informações organizacionais antes da avaliação/auditoria?
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

22- Você colhe informações sobre o processo de desenvolvimento antes da avaliação/auditoria?
Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Processo,
número de
envolvidos
reflexos no escopo
situação atual

Tamanho da
organização
projetos típicos
processos foco

Estrutura, projetos,
nomenclatura

Sim

Sim

23- Que tipo de informação?
-

Tamanho do
projeto
equipe
prazos; esforços
linguagem
principais etapas
clientes

24- Você faz um plano da avaliação/auditoria?
Sim

Sim

Sim
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Tabela 63: Respostas das entrevistas com avaliadores/auditores
(continuação)
25- No que consiste este plano?
Entrevistado. 1- Objetivo da avaliação, resumo da descrição da empresa, modelo utilizado, abrangência
(quais processos, em qual nível de capacidade ou nível de maturidade, projetos analisados), agenda da
avaliação (com dia, horário início e fim, e participantes de cada atividade), principais riscos e ações
para minimizar efeito dos riscos, descrição dos objetos a serem entregues, papéis e nome das pessoas
(patrocinador, avaliador líder, membros da equipe de avaliação), processo da avaliação
Entrevistado. 2- Propósito; objetivos; recursos; prazos; itens a avaliar; pessoas / funções a serem
avaliadas; riscos; recursos necessários; responsabilidades do(s) avaliador(es).
Entrevistado. 3- Áreas processos a serem auditadas, itens da norma envolvidos e horários
Entrevistado. 4- Projetos típicos, entrevistas a serem realizadas, datas e horários, pessoas envolvidas,
equipe
Entrevistado. 5- Escopo, logística, riscos, aspectos relativos à condução (entrevistas, reuniões de
apresentação)
26- Quanto tempo de antecedência este plano é enviado para a organização?
2 semanas

1 semana

o previsto nas
instruções do
organismo
certificador

1 semana

30 dias

27- O método de avaliação/auditoria que você utiliza prevê a existência de um patrocinador da
avaliação/auditoria?
Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

28- Você define o escopo da organização para a avaliação?
Sim

Não para o PNQ

A organização
define o escopo

29- Você seleciona os participantes da avaliação?
Sim

Sim

Sim, ao longo da
auditoria

Sim, em acordo
Sim
com a organização

30- Qual a porcentagem dos participantes em relação ao tamanho da organização?
15 a 40%
Quando a empresa
é pequena a
porcentagem pode
chegar a 50%

10% a 40%

Depende do grau
de importância do
processo e da
situação
encontrada

20%

~60%
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Tabela 63: Respostas das entrevistas com avaliadores/auditores
(continuação)
31- Quais tipos de dados você coleta? (análise de documentos, verificações de forma de trabalho,
entrevistas, etc...)
Análise de
documentos;
entrevistas;
respostas a
questionários;
dados;
sessão de feedback
dos resultados
preliminares

Análise da estrutura
organizacional;
análise de processos
macro e correlação
entre processos;
estratégia
organizacional;
análise de
documentos de
processo e de sua
aplicação no dia a
dia; entrevistas nos
diversos níveis
hierárquicos da
organização;
ferramentas
utilizadas.

Evidências
objetivas:
documentais,
fáticas ou verbais

Avaliação de
documentos;
verificação do
processos;
entrevistas

Entrevistas,
revisão de
documentos,
apresentações e
validações com os
usuários dos
processos

Doc. de processo;
Doc. de produto;
Doc. de projeto;
Doc. de requisitos;
Formulários;
Sist. de
Informação;
Banco de Dados;
Intranet;
Gerenciador de
documentos.
32- Se você utiliza entrevista, ela pode ser feita por apenas uma pessoa da equipe?
Não, sempre toda a Não (no PNQ no
equipe
mínimo 2)

A equipe pode ser
1 ou 2 auditores

Em avaliações
internas sim,
em avaliações
externas não

Não

33- E as outras coletas de dados? Podem ser feita individualmente?
Não

Sim, mas depois
devem ser
apresentadas para
a equipe

Sim

Em avaliações
internas sim
em avaliações
externas não

Sim

34- Você faz uma reunião de abertura de trabalhos?
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

20 a 40 minutos

30 a 60 minutos

1 hora

30 minutos

35- Qual a duração?
2 horas
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Tabela 63: Respostas das entrevistas com avaliadores/auditores
(continuação)
36- Quem participa?
O patrocinador,
equipe de
avaliação, a
maioria dos que
fornecem os dados
e outros a critério
do patrocinador

No SCE alta
direção ou
patrocinador e
todos que
participam do
processo de
avaliação
No PNQ a reunião
é bem rápida

Equipe auditora,
Diretores, gerentes Entrevistados,
direção da empresa e desenvolvedores gerência
e principais
participantes

37- Você faz uma reunião de fechamento dos trabalhos?
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

30 a 60 minutos

30 a 60 minutos

1 hora

1 hora

Alta direção ou
patrocinador e
todos que
participaram do
processo de
avaliação

Diretores, gerentes Entrevistados,
Equipe auditora,
direção da empresa e desenvolvedores gerência,
convidados
e principais
participantes

38- Qual a duração?
2 horas
39- Quem participa?
O patrocinador e
quem ele indicar
(normalmente
todos tem
participado)

40- Há necessidade de consenso da equipe para a colocação dos pontos no relatório?
Sim

Sim

Há conveniência
de consenso

Sim

Sim

Não

Não

41- O relatório final é entregue ao final dos trabalhos?
Sim

Sim
Depende do proc
de avaliação:
CBA/SCE só se o
cliente desejar. É
feito porém uma
apresentação final
de todos os pontos
observados.
PNQ – Sim, faz
parte de todo o
processo da
FPNQ.
ISO 9000 - Não,
somente as não
conformidades são
relatadas.
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Tabela 63: Respostas das entrevistas com avaliadores/auditores
(continuação)

42- Se não, quanto tempo depois?

-

No caso do
CBA/SCE, se o
cliente desejar,
uma semana após.
O relatório PNQ é
entregue conforme
cronograma da
FPNQ de ciência
das organizações.

1 semana

Até 30 dias

43- Relatório final aponta pontos fortes do processo?
Sim

Sim para
CBA/SCE e PNQ
(este muito forte
bem definido de
como relatar).
Para avaliações
ISO 9000 não é
obrigatório mas
particularmente
utilizo,
internamente e
para fornecedores,
executar o
relatório com
pontos fortes.

Há outros registros Sim
para isto

Sim

44- Relatório final aponta pontos fracos do processo?
Sim

Sim. Para o PNQ
não se utiliza o
termo “ponto
fraco” mas sim
“oportunidades de
melhoria” e
existem razões
para isto.

Aponta as nãoconformidades e
observações,
conforme
definidas nas
instruções de
trabalho do
organismo de
certificação.

Sim

Sim

45- O que você considera um ponto fundamental do processo de avaliação que não foi abordado nas
questões anteriores?
Entrevista. 1- Acho que faltaram as atividades para verificação da avaliação (realmente foi executada
conforme planejada?) e conversa entre os avaliadores para discutir como foi o processo da avaliação.
Entrevista. 2- Busca constante do alinhamento com a estratégia e perfil organizacional.
Planejamento adequado entre equipe avaliadora. Todos devem saber perfeitamente que rumo tomar em
cada situação.
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Tabela 63: Respostas das entrevistas com avaliadores/auditores
(continuação)

Entrevista. 3- O processo de avaliação compreende o cotejo dos fatos com uma norma de referência,
segundo técnicas que visam a maior objetividade na apuração e conclusão.
Assim, é fundamental que se compreenda a natureza dialética da auditoria e seus limites de percepção.
Não é suficiente que o auditor conheça o campo de atuação da organização. Ele precisa desenvolver-se,
por exemplo, no reconhecimento da linguagem gestual do interlocutor, na capacidade de correlacionar
informações que recebe de diversas fontes ao longo da auditoria.
Cabe também ao auditor não retificar, não criar imagens idealizadas que possam distorcer sua
percepção.
Com tudo isto exposto, é importante, ao se definir um processo de auditoria, tentar torná-lo menos
vulnerável às eventuais insuficiências dos auditores, o que, como mínimo pode incluir, dentre outros:
• o grau de amostragem mínimo e a forma de amostrar (filiais, sites temporários, processos, pessoas
e produtos)
• a necessidade de registro das evidências principais, tanto de conformidade quanto de nãoconformidade;
• a necessidade de fundamentação dos desvios apontados (valoração do fato diante da norma)
• a comprovação da completude da auditoria (programa e registro do cumprimento)
• a comunicação entre as várias auditorias que se sucedem em uma organização (registros do
histórico das auditorias e suas amostragens)
• um julgamento por terceiros que não participaram da auditoria (comissão de certificação)
• um critério de tratamento de recursos da organização
• uma sistemática de verificação das correções dos desvios apontados
Entrevista. 4Entrevista. 5- A necessidade de múltiplas fontes de informação distintas para se chegar a uma
conclusão. Estas fontes de informação devem ser baseadas em documentos na proporção de 50% das
descobertas. A multiplicidade de fontes de informação leva a resultados mais consistentes.
Comentários adicionais:
Entrevista. 1Entrevista. 2Entrevista. 3- Em resumo, a avaliação de processos de uma empresa para fins de emissão de certificado
de conformidade envolve aspectos materiais, isto é, concernentes ao próprio objeto da avaliação e
aspectos processuais, que se referem ao conjunto de atos que convergem para a decisão de se emitir
(manter) o certificado ou não.
Não se deve imaginar que o processo de avaliação é mero instrumento que, levará à exposição precisa
dos fatos e a um julgamento seguro. São inerentes ao processo subjetividades, imprecisões, conflitos
de intenção ou de interesse e – por que não? – sorte e acaso.
A qualidade do processo de avaliação reside então, não apenas no conhecimento técnico dos
envolvidos para que possam compreender totalmente os métodos de desenvolvimento e produção da
organização avaliada, mas, não com menos importância, na sua robustez para fazer preponderar o justo
em face de suas próprias fragilidades.
Entrevista. 4Entrevista. 5-
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B1 - Formulário para Caracterização da Empresa
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B2 – Plano de Avaliação do Estudo de Caso
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B3 - Coleta de Dados Fonte 1
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B4 – Reunião de Abertura
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B5 – Tabelas para Mapeamento do Modelo de Referência
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B6 – Relatório Final
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