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RESUMO
O controle da evolução de um produto de software e a priorização dos códigos
a serem refatorados representa um problema de difícil solução em processos de
desenvolvimento complexos, dada a existência de centenas de artefatos e múltiplos
critérios de escolha a serem considerados. Esta pesquisa-ação avalia o uso do
método AHP como técnica de apoio para a seleção e priorização dos artefatos a
serem refatorados num processo de desenvolvimento de software. A pesquisa tem
como foco um sistema ERP e avalia os efeitos das ações específicas de refatoração
na evolução deste produto. As contribuições desta pesquisa estão relacionadas à
aplicação de métodos quantitativos no processo de seleção e priorização de códigos
a serem refatorados e na avaliação dos efeitos destas medidas na evolução de
produtos complexos. Esta pesquisa – ação confirma que o uso do método AHP
possibilitou a geração de uma lista de critérios a serem considerados no processo de
refatorações de códigos num sistema complexo e a criação de uma lista priorizada
de alternativas de programas a serem reestruturados, evitando-se as escolhas
aleatórias.

Palavras-chaves: Refatoração, Analytic Hierarchy Process (AHP), Entropia de
Software, Melhoria do Processo de Software, Métricas de Software, Evolução de
Software.

ABSTRACT

Using the classical method Analytic Hierarchy Process to prioritize
software refactorings
The evolution control of a software and prioritization of codes to be refactored
represent a difficult problem in complex system development, given the existence of
hundreds artifacts and multiple criteria to be considered. This problem is especially
pronounced in development process of complex systems. This research evaluates
the use of AHP as technical for the selection and prioritization of artifacts to be
refactored in the software development processes, also examines the effects of
refactoring in the evolution of this product. The contributions of this research are
related to the application of quantitative methods in the selection process and
prioritization of codes to be refactored and assessing the effects of these measures
in the evolution of complex products. This work by the application of the method of
research- action confirms the feasibility of using the AHP for prioritization of codes to
be refactored.
Keywords:

Refactoring, Analytic Hierarchy

Process (AHP), Software

Software Process Improvement, software metrics, software evolution.
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1

INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Para Lehman e Ramil (2001) e Madhavji et al. (2006) o processo de evolução

de um software é inevitável, em especial nos casos de sistemas grandes e
complexos, em que mudanças nos requisitos de negócio, padrões arquiteturais e
nos processos de desenvolvimento são frequentes.
Um exemplo de software de grande porte e alta complexidade que é afetado
por mudanças evolutivas são os sistemas Enterprise Resource Planing (ERP). Um
software ERP para Vollman et al. (2006) e Correia, Gianesi e Caon (2008), é um
sistema de informação que serve de infraestrutura básica para toda a empresa,
integrando os processos de gerenciamento de negócios, de modo a proporcionar
uma visão global da organização. Sob o ponto de vista evolutivo, tais sistemas
refletem o resultado progressivo da introdução de novos conceitos, funcionalidades
e padrões tecnológicos no decorrer do tempo, desde a década de 1960. Atualmente,
sistemas ERP possuem milhões de linhas de código, dezenas de entidades com
milhares de instâncias mantidas em bancos de dados, sendo que tais fatores
transformam a evolução ordenada deste tipo de sistema em uma atividade
complexa.
Li (2008) e outros pesquisadores apontam que a evolução de um produto de
software é um processo que deve levar em conta as múltiplas dimensões possíveis
para o assunto e os diferentes níveis de granularidade do software. Isso torna
possível aos fornecedores de sistemas computacionais complexos a execução de
análises dos fatores que contribuem ou restringem o processo evolutivo a partir de
diversas visões, indo dos elementos de maior granularidade, como versões e
pacotes, até os artefatos de granularidade mais fina, tais como componentes,
bibliotecas e códigos fontes.
Historicamente, muitos sistemas complexos

foram

desenvolvidos

com

processos tradicionais de desenvolvimento tais como cascata (waterfall) ou espiral,
sendo que em muitos casos, novas versões (releases) são liberadas em frequência
de meses ou anos. Mas, conforme Alleman (2002), Meszaros e Aston (2007) e
Carvalho et al.(2009) alguns fornecedores de sistemas grandes, incluindo sistemas
ERP, estão introduzindo o uso de métodos ágeis no processo de desenvolvimento
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de seus produtos visando acelerar a evolução funcional e tecnológica. O interesse
por parte de algumas organizações em adotar métodos ágeis em processos de
desenvolvimento de sistemas complexos, pode ser identificado também nos estudos
de Spayd (2003), Kähkönen (2004), Sutherland (2005), e Cheng, Jansen e Remmers
(2009).
Entretanto, estudos conduzidos por Lehman (2001), para sistemas de grande
porte, produzidos em processos tradicionais de desenvolvimento, bem como
pesquisa conduzidas por Abhahamsson et al. (2003), Kajko-Mattsson e Nyfjord
(2009) e Hanssen et al. (2010) em processos que adotam métodos ágeis,
detectaram o incremento na complexidade do software a cada liberação de versões,
que podem limitar a continuidade evolutiva de um produto e que exigem o uso de
procedimentos e controles que minimizem os efeitos da desorganização no software
durante o seu ciclo de vida.
Pesquisadores como Flower (2000), Mens e Tourwé, (2004), Kerievsky (2004),
Shore e Waden (2005), Rook e Lippert (2006), Fields, Harvie e Flower (2010)
recomendam a execução frequente de refatoração do software como método de
minimização da desorganização dos artefatos gerados. Entretanto, tais fontes não
aprofundam o entendimento quanto aos métodos de seleção dos códigos a serem
refatorados nos casos em que existem diversas alternativas, múltiplos critérios de
escolha e forte acoplamento entre os programas recomendados para o processo de
refatoração.
Existem diversas técnicas quantitativas que visam auxiliar no processo de
decisão em situações em que existem múltiplos objetivos e critérios de escolha. Uma
aplicação de tais métodos foi apresentada no estudo conduzido por Piveta (2009).
Neste estudo, o método AHP (Analytic Hierarchy Process) proposto inicialmente por
Saaty (1991) foi utilizado como forma de estabelecer uma escala de prioridade na
escolha de padrões (patterns) a serem aplicados em refatorações de um software
orientado a objetos e a aspectos, com o objetivo de obter melhorias na qualidade do
mesmo. Entretanto, neste estudo o pesquisador possuía um conjunto préestabelecido de códigos candidatos ao processo de refatoração.
Esta pesquisa é motivada pela dificuldade de estabelecer critérios de escolha e
prioridades dos códigos ou grupos de códigos a serem refatorados dentro de
processos de desenvolvimento de sistemas complexos, tais como sistemas ERP.
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Procura-se com isso, que tais escolhas possibilitem a evolução organizada de
sistemas de grande porte durante o ciclo de vida do produto.
1.2 Objetivos
O processo de escolha de um conjunto de códigos a serem refatorados num
universo amplo e fortemente acoplado de códigos, como em geral ocorre em
sistemas de grande porte, é um problema complexo, em especial quando são
consideradas as alternativas e critérios de escolha existentes.
Face ao problema exposto, as seguintes hipóteses foram propostas:
1) Se o método quantitativo AHP pode ser aplicado como técnica de apoio para
seleção de códigos a serem refatorados,
2) Se é possível estabelecer um conjunto de critérios que possam ser utilizados
no processo de escolha de códigos a serem refatorados em sistemas complexos e,
3) Quais os efeitos das atividades de refatoração na capacidade evolutiva de
um sistema complexo.
Esta pesquisa possui o objetivo geral de avaliar o uso do método AHP na sua
forma clássica como técnica de apoio ao processo de seleção e priorização dos
artefatos a serem refatorados. Para isso foi realizada uma pesquisa – ação numa
fábrica de software que desenvolve um sistema caracterizado como sendo de
grande porte.
1.3 Contribuições esperadas
As recomendações do uso de refatoração para redução da complexidade dos
códigos apresentadas por Flower (2000), Kerievsky (2004), Lippert (2006) e Fields,
Harvie e Flower (2010), apresentam catálogos de práticas e padrões de melhorias
no código, mas não detalham os métodos de seleção e priorização dos artefatos a
serem refatorados. O uso do método quantitativo multicritério AHP por Piveta (2009)
concentrou-se na escolha de padrões (patterns) de refatoração, num conjunto de
códigos previamente estabelecidos, mas não conduziu análises relativas ao
processo preliminar de identificação e priorização de códigos passíveis de
refatoração em projetos de grande escala.
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Quanto ao estado da arte, a contribuição deste trabalho está relacionada à
avaliação quanto à melhoria dos métodos de seleção de artefatos de software que
são candidatos a refatorações com a aplicação do método AHP em ambientes de
desenvolvimento que apresentam inúmeras alternativas e parâmetros que impactam
no processo de escolha.
1.4 Método de Trabalho
De acordo com Miguel et al. (2011) e Gray (2011) este trabalho pode ser
caracterizado como sendo uma pesquisa-ação executada no processo de
desenvolvimento de um sistema ERP para ambiente web (chamado nesta pesquisa
pelo nome fictício “ERPWeb-C”) que vem sendo desenvolvido desde 2005 e que a
partir de abril de 2009 adota uma combinação dos métodos ágeis XP e Scrum. O
sistema estudado é composto de 16 módulos (subsistemas) com funções escritas
nas linguagens de programação HTML, JavaScript, Ajax, Java e PHP na camada de
apresentação e linguagem estruturada, não orientada a objetos de 4ª geração na
camada de lógica de negócio.
A pesquisa focou em especial o processo de desenvolvimento das
funcionalidades relacionadas a gestão dos processos de manufatura e controle de
qualidade do sistema ERPWeb-C, sendo que o pesquisador atuou como Product
Owner - gerente de projeto de produto na fábrica de software responsável pelo
desenvolvimento - juntamente com 09 profissionais diretamente envolvidos no
processo de codificação e testes.
Durante a pesquisa foram executados os seguintes passos:
o Análise das características do produto e do processo de
desenvolvimento
o Foram realizados levantamentos internos do processo (reuniões e
análises do processo e coleta de dados estatísticos), visando
caracterizar o tamanho do software e tipo de processo de
desenvolvimento do sistema estudado.
o Mediante a aplicação do método GQM (Goal, Question Metric),
foram coletados e analisados os principais indicadores do
processo de desenvolvimento e evolução do produto, tais como,
número de versões, número de funcionalidades introduzidas,
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complexidade ciclomática do código, levantamento da taxa de
modificações, entre outros. Para isso foram analisados os dados
disponíveis nos sistemas Jedi–CVS - Concurrent Version System
(controle e versões), ICRM versão 9.5.1 da IETSolutions
Workcenter (Sistema CRM), EPM - Enterprise Project Manager),
e Natural 6.3 (IDE), Natural Engineer Version 6.2.1.3 e SPSS –
Statistical Package for the Social Sciences v13 utilizados na
fábrica de software onde foram conduzidas as pesquisas, como
sistemas de controle dos dados do produto e do processo. Foram
coletados também informações referentes a anti-padrões e
tendências de degradação dos códigos (bad-smells).
o Com base nos dados coletados, foram descritos os principais
problemas do processo de desenvolvimento e controle da
evolução do software estudado, tendo como alvo orientar o foco
de atuação da pesquisa nos principais problemas identificados no
processo e no produto.
o Planejamento das ações de refatoração.
o Foi aplicado o ciclo PDCA (Planejamento, Execução, Controle e
Ação) como método básico de planejamento de atividades a
serem executadas num conjunto inicial dos códigos mais
propícios à refatorações. Nesta etapa foi aplicado o método AHP
- Analytic Hierarchy Process, com o apoio da ferramenta IPÊ 1.0
(Costa, 2004), gentilmente cedido para fins de pesquisas
acadêmicas pela UFF (Universidade Federal Fluminense) visando
o estabelecimento de um conjunto de critérios de priorização dos
códigos a serem refatorados.
o Execução e controle de iterações de desenvolvimento (sprints) com
atividades específicas de refatoração.
o Com base no catálogo de artefatos priorizados pelo método AHP,
foram executadas atividades de refatoração (sprints com
refatorações planejadas). Durante esta fase foi executada uma
nova coleta de dados de linhas de código (LOC) e complexidade
ciclomática (CC) dos códigos refatorados.
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o Avaliação dos resultados das ações de refatoração ordenadas pelo
método AHP.
o

Nesta

etapa

executaram-se

comparações

entre

os

dois

conjuntos de dados levantados (antes e após os sprints com
refatoração planejadas) com o objetivo de identificar variações
nos níveis de desorganização dos códigos avaliados e os
impactos no processo evolutivo do produto estudado.
1.5 Organização do trabalho
Na Seção 2, “Estado da Arte e Principais Conceitos” – Apresenta a compilação
de pesquisas bibliográficas relacionadas ao processo de mudanças e evolução de
software, impactos do tipo de processo na capacidade de modificação do software,
uso de métricas para avaliação da evolução do produto e do processo, fatores que
contribuem para desorganização em sistemas complexos, aplicação de refatoração
como técnica de redução da desorganização do software e uso de métodos de
análise multicritério, em especial o método AHP como técnica de apoio no processo
de tomada de decisões complexas. Ao final desta seção é apresentado um resumo
dos principais conceitos pesquisados.
Na Seção 3, “Métodos e Procedimentos de Pesquisa” – são descritos os
processos de pesquisa adotados e as fontes de dados utilizadas.
Na Seção 4, “Pesquisas aplicadas no processo de desenvolvimento e no
produto” – São apresentados as caraterísticas do produto, processo e principais
problemas detectados no processo de desenvolvimento. Esta seção também
descreve a aplicação do método GQM para coletar e avaliar os dados relacionados
ao processo de mudança e evolução das funções de manufatura e controle de
qualidade do sistema estudado.
Na Seção 5, “Planejamento das Ações de Melhorias nos Códigos” - É
apresentada a aplicação do método AHP como técnica de seleção dos artefatos a
serem refatorados. No final desta seção é apresentada uma lista priorizada de
códigos fontes do sistema ERP destinados ao processo de refatoração.
Na Seção 6, “Execução e Controle das Ações de Melhorias nos Códigos” são
descritas atividades de refatoração dos códigos fontes priorizados pelo uso do
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método AHP e os efeitos destas atividades nas características evolutivas do
software estudado.
A Seção 7, “Avaliação de Resultados e Conclusões”, apresentam-se os
resultados e conclusões da Pesquisa-Ação, e indicações para trabalhos futuros.
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2

CONCEITOS PRINCIPAIS E ESTADO DA ARTE
Nesta seção será apresentada uma pesquisa bibliográfica relacionada ao

processo de mudanças e evolução de software, impactos do tipo de processo na
capacidade de modificação de um software, uso de métricas para avaliação da
evolução do produto e do processo, desorganização do software, a aplicação de
refatorações como técnica de redução da desordem interna dos códigos e uso de
métodos de análise multicritério para seleção de artefatos de software para
refatoração. Ao final desta seção é apresentado um resumo geral dos principais
conceitos pesquisados.
2.1 Caracterização de processos evolutivos de software
Um dos pilares da ciência é o conceito de Evolução. Segundo Ridley (2006),
evolução, no contexto biológico significa “descendência com modificações na forma,
da fisiologia e do comportamento de organismos ao longo de muitas gerações no
tempo”. Este fenômeno é valido também para a o processo de desenvolvimento de
um software, sendo que no caso do software, o processo evolutivo experimenta
diferentes graus de intencionalidade por parte dos agentes humanos envolvidos no
processo. Alguns conceitos e definições do processo de evolução de software são
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Conceitos de Evolução de Software por autor.
Conceitos

Autor e Ano

o

A evolução está relacionada com a progressiva mudança nas propriedades ou
características do software. O processo de mudança de um ou mais atributos
leva ao aparecimento de novas propriedades.

Li (2008)

o

Evolução reflete o processo de mudança progressiva nos atributos de um
software ou em seus elementos construtivos. A aplicação do termo evolução é
valida quando são oferecidas mudanças no longo prazo que são benéficas ao
software.

Lehman (2001)

o

Evolução de software é o processo de conduzir continuamente a reengenharia de
um software.

Yang e Ward
(2003)

o

O processo de evolução de software preocupa-se principalmente com as
mudanças no sistema de software em relação às versões e liberações deste.

Mens et al. (2010)

Fonte: LI(2008), Lehman(2001), Yang e Ward (2003) e Mens et al. (2010)

Chapin et al. (2001) e Mens et al. (2010) Indicam que a palavra mudança e
manutenção são consideradas por diversos pesquisadores como sinônimas da
palavra evolução, pois possuem características comuns, tais como: necessidade de
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entendimento do software, uso de engenharia reversa, refatoração do código,
execução de testes, análises dos efeitos das mudanças, estimativas de custo,
gestão da qualidade, coleta e análise de métricas, entre outras ações.
As leis específicas do processo de evolução do software, propostas por
Lehman (2001) apresentadas no apêndice A desta pesquisa, indicam que durante o
ciclo de vida de um sistema de informação o mesmo sofre mudanças contínuas,
crescimento na complexidade e queda na qualidade, que demandam intervenções
voltadas à manutenção e melhoria dos artefatos desenvolvidos.
Algumas das intervenções apresentadas na norma ISO/IEC 14764 (Software
Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance) são especialmente
relevantes para esta pesquisa, pois apresentam uma classificação padronizada e
amplamente aceita de mudanças e tipos de manutenções que podem ocorrer num
software durante o seu ciclo de vida, conforme representado na Figura 1.

Figura 1 – Classificação de Mudanças e tipos de manutenções conforme norma ISO/IEC
14764:2006.
Fonte: adaptado ISO/IEC 14764:2006

Segundo o padrão estabelecido na norma ISO/IEC 14764:2006 IEEE, a
manutenção de software pode ser dividida em duas grandes classes de mudanças,
sendo estas realizadas para correção ou melhoria nos códigos.
Estas duas classes são subdivididas em quatro categorias, a saber: (1)
manutenções corretivas onde as modificações são efetuadas para corrigir defeitos e
erros descobertos após a entrega do software, (2) manutenções preventivas, nas
quais as modificações de um produto de software ocorrem após a entrega, visando a
detecção e correção de falhas latentes no produto de software, antes que se tornem
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falhas reais, (3) manutenções adaptativas, que são realizada após a entrega, com
o objetivo de adaptar artefatos de software a um novo ambiente, onde foi ou será
instalado e, (4) Manutenções Perfectivas que são realizadas com o objetivo de
melhoria de desempenho ou aprimoramento de quaisquer atributos de um software.
As definições de manutenções corretivas e adaptativas possibilitam associar
estes tipos de manutenção a ações reativas, dependentes de eventos de falhas,
enquanto as manutenções adaptativas ou perfectivas indicam pró-atividade, sem
associações diretas com eventos prévios de falhas.
Além da classificação de tipos de manutenções apresentadas na norma
ISO/IEC 14764:2006, outros fatores podem ser considerados. Por exemplo, Chapin
et al.(2001) e Mens et al.(2003) apresentam um conjunto de atributos do software
que são afetados no processo de mudança ou evolução:
a) Atributos relacionados com as propriedades temporais do processo de
mudança, tais como frequência de alterações, sequencia de execução das
mudanças, etapa do ciclo de vida do produto em que as mudanças ocorrem (Quando a mudança é introduzida),
b) Atributos relacionados aos objetos e artefatos afetados pelo processo de
mudança, tais como códigos modificados, granularidade do artefato, forma de
propagação da modificação entre os artefatos - (Local no qual a mudança é
introduzida),
c) Características relacionadas com as propriedades do sistema que são
modificadas no processo de evolução, como disponibilidade, método de ativação e
uso do sistema, características de segurança, características de expansão e
integração do sistema - (Quais modificações são introduzidas), e,
d) Tipo de suporte oferecido para execução do processo de mudança,
envolvendo os métodos e processos de introdução das alterações – (Como as
mudanças são executadas).
A associação do conjunto de características de desenvolvimento afetadas no
processo de mudança apresentadas nas pesquisas de Chapin et al.(2001) e Mens et
al.(2003) com os tipos de mudanças existente no ciclo de vida de um produto
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de software apresentado na norma ISO/IEC 14764, possibilita a construção de
uma matriz multidimensional com 16 elementos apresentada na Figura 2.

Figura 2 – Características multidimensionais do processo de mudança nas propriedades
do software.
Fonte: Adaptado de Chapin et al. (2001), Mens et al. (2003) e ISO/IEC 14764:2006

As múltiplas combinações da matriz apresentada na Figura 2 indicam que os
problemas

relacionados

a

evolução

/

manutenção

do

software

são

multidimensionais, exigindo decisões relacionadas ao tipo de mudança a ser
executada (se correção ou melhoria), onde a mudança será realizada, quais
mudanças serão executadas e em qual etapa do ciclo de vida de um produto a
mudança será realizada, entre outras.
Para apoio no processo de análise e decisão relacionadas ao processo de
evolução de sistemas de software, cada organização faz uso de métodos,
procedimentos e ferramentas voltados à monitoração do histórico evolutivo de seus
produtos. Mens e Demeyer (2008) chamam este processo de Software Evolution
Analysis; esta atividade utiliza dados mantidos em repositórios tais com sistemas de
controle de versões (CVS - Concurrent Version System ou RHDB- Release History
Data Base), sistemas de controle de projetos, tais como ferramentas EPM
(Enterprise Project Management), sistemas de relacionamento com clientes (CRM –
Customer relationship management), dados coletados diretamente no código fonte
via IDE (Integrated Development Environment) ou pacotes integrados de gestão do
ciclo de vida de um software (Application Lifecycle Management - ALM).
2.2 Processos de desenvolvimento e evolução do Software.
Yang e Ward (2003) e Li (2008), apresentam modelos de processo de evolução
do software que possuem as seguintes propriedades: (a) Iteração de atividades, (b)
Execução de eventos simultâneos, (c) Intercalação ente mudanças contínuas e
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descontínuas, (d) Retroalimentação e controle do processo evolutivo, (e) Tratamento
dos diferentes níveis de granularidade dos artefatos produzidos pelo processo e, (f)
Uso de práticas de engenharia tais como análise de mudanças, avaliação de riscos,
refatoração, teste e liberações de versões.
É possível identificar similaridades entre as propriedades apresentadas nos
modelos de Yang e Ward (2003) e Li (2008) com algumas das práticas adotadas em
diversos modelos de processo de desenvolvimento de software, sejam eles
tradicionais (Modelo cascata), iterativos (Modelo em espiral) ou modelos baseados
em métodos ágeis, descritos por Schwaber (2004), Krebs (2009) e Larman e Vodde
(2010).
Madhavji et al. (2006) e

Mens e Demeyer (2008) indicam que tanto

os

métodos tradicionais como também métodos ágeis proporcionam a evolução de
produtos de software.
O estudo de Capiluppi et al. (2007) apresentou evidências quantitativas do
efeito do uso do método ágil eXtreme Programming no processo de evolução de um
sistema Web desenvolvido numa empresa de pequeno porte, durante um período de
três anos (2002 a 2005). O sistema estudado possuía 130.Kloc, sendo que 70%
destas linhas consistiam em unidades destinadas para execução de testes e foi
desenvolvido com a aplicação de programação orientada a objetos.
Foram coletados e

avaliados indicadores de complexidade ciclomática de

McCabe, número de story cases desenvolvidos no período, frequências de iterações,
número de programadores atuando em par (pair programming), número de dias
produtivos em cada iteração, cargas previstas e realizadas de trabalho, entre outros
indicadores. Mediante a extração e análise destes dados detectou-se a tendência
estatística de crescimento e evolução do software. Com base nas medições
realizadas, Capiluppi e seus associados apresentaram as seguintes conclusões
sobre a evolução do software estudado: (a) O sistema evoluiu durante o período da
pesquisa; (b) A complexidade era mantida sob controle mediante a aplicação
frequente de refatorações dos códigos e manutenção de um número pequeno de
classes e métodos simples. Entretanto, esta pesquisa não detalhou alguns
procedimentos observados para refatoração do código, tais como frequência de
execução, número de objetos refatorados e critérios de escolha para refatoração dos
códigos envolvidos no processo.
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2.3 Uso de métricas para avaliação da evolução do produto e do processo de
desenvolvimento do software.
O estudo da conservação da capacidade evolutiva de um software está tanto
associado ao tipo de processo de desenvolvimento estudado (Tradicional, iterativo
ou ágil) como também ao uso de indicadores e métricas para medir a evolução. Por
exemplo, a pesquisa de Capiluppi et al. (2007) procurou avaliar a evolução de um
software desenvolvido pela aplicação de métodos ágeis (um tipo particular de
processo de desenvolvimento), mediante a coleta de indicadores relacionados aos
códigos produzidos pelo processo.
A aplicação e coleta de indicadores são elementos importantes na condução
das pesquisas relacionadas às caraterísticas do produto e processo de software.
Na Tabela 2 são apresentadas um conjunto de

métricas podem ser

consideradas tanto na análise do processo de desenvolvimento como também na
avaliação da capacidade evolutiva do software, conforme os trabalhos de trabalhos
de Madhavji et al. (2006), Suh e Neamtiu (2010), Ebert e Dumke (2008), Kunz,
Dumke e Zenker (2008) Krebs (2009), Crispin e Gregory (2009) e Cohn (2006) e
(2010). Este conjunto de métricas visam fornecer indicadores que cobrem desde as
características de complexidade dos artefatos, comportamento do processo de
liberação de versões dos produtos de software desenvolvido até as características
observaveis dos ciclos de desenvolvimento.

Outros estudos procuram analisar os efeitos de desorganização interna dos
códigos e os impactos desta desorganização na capacidade evolutiva de um
produto, mediante a definição, coleta e análises de indicadores; alguns destes
estudos serão analisados no próximo item.
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Tabela 2 – Métricas relacionadas com a análise do processo e evolução do software.
Tipo de métrica

Métrica

O que mede

Complexidade ciclomática

O Número de caminhos possíveis no fluxo de
execução do código (if´s, Case´s, and goto).

Complexidade de interface

A soma dos argumentos de entrada, e os
estados de retorno de uma função.

Tamanho médio do

A média geométrica sobre tamanhos individuais
dos módulos, em Linhas de código (LOC).

módulo
Métricas de complexidade
dos artefatos que sofrem o
processo de evolução

Número de acoplamento

Número de referências ou chamadas entre os
módulos.

Chamadas por função

Número médio de chamadas das funções
existente no código.

Tamanho do software

Número de linhas de código ou em Kb do
aplicativo.

Número de versões

Número de versões desenvolvidas para o
software.

Tempo
versões
Métricas relacionadas com a
variação entre versões de
um produto de software

médio

entre

Número de métodos /
Classes

Número de classes tratadas no processo de
codificação.
Número de Classes e métodos modificados por
versão.

Números de funções

Número funções modificadas por versão.

Número de usuários

Crescimento ou decréscimo do número de
usuários do software.

Velocidade de entregas

Quantidade de esforço de uma equipe para obter
os resultados do sprint.

(ex.: velocidade do Sprint)
Esforço de
desenvolvimento aplicado
(ex.:Story Points)
Número total de defeitos
(Ex.: Defeito total por
sprint ou story points)
Métricas relacionadas aos
ciclos de desenvolvimento

Tempo médio entre a liberação de versões.

Estimativa
atividades

de esforço

para

Total de defeitos relatados
desenvolvimento (sprint)

execução

por

ciclo

das

de

Taxa de defeitos sobre
casos de testes (por ciclo
de desenvolvimento)

Número de defeitos localizados sobre o total de
casos de testes

Taxa de Cobertura de
testes unitários (por ciclo
de desenvolvimento)

Porcentagem do código-fonte da
testado, pelo uso de testes unitários.

Tempo para correção de
defeitos (por ciclo de
desenvolvimento)

Tempo de reparo de erros detectados no ciclo de
desenvolvimento

aplicação

Fontes: Madhavji et al. (2006), Suh e Neamtiu (2010), Ebert e Dumke (2008), Kunz, Dumke
e Zenker (2008) Krebs (2009), Crispin e Gregory (2009) e Cohn (2006) e (2010).
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2.4 Evolução e desorganização dos códigos.
A 1ª, 2ª e 6ª lei de evolução do software proposto por Lehman (2001) indicam a
tendência natural da desorganização do software durante o ciclo de vida do mesmo.
Alguns autores tais como Hansen et al. (2010), referem-se a desorganização dos
artefatos de software com o termo Entropia de Software (Software Entropy).
O tipo de processo e o nível de maturidade da empresa no uso de um
determinado método de desenvolvimento impactam diretamente na capacidade
evolutiva de um sistema de software. Os trabalhos de Spayd (2003), Kähkönen
(2004), Sutherland (2005) e Cheng, Jansen e Remmers (2009) resumidos na tabela
3, concentram o foco de suas pesquisas nos problemas observados em processos
de desenvolvimento complexos em que são utilizados métodos ágeis.
Tabela 3 - Síntese dos problemas da adoção de métodos ágeis em projetos
complexos.
Autores
Sutherland (2005),
Cheng, Jansen e
Remmers (2009)
Spayd (2003),
Kähkönen (2004),

Síntese do problema da adoção de métodos ágeis em projetos complexos
Necessidade de adaptação dos métodos ágeis aos tipos de controles
necessários em projetos complexos.

Problemas de Comunicação e controle da dinâmica do trabalho em equipes
númerosas.

Kajko-Mattsson (2008).
Suh e Neamtiu (2010),
Hanssen et al.(2010).
Abrahamsson et al.
(2003), Marchenko e
Abrahamsson (2008) e,
Kajko-Mattsson (2008),
Kajko-Mattsson e Nyfjord
(2009)

Complexidade crescente em diversos atributos e artefatos relacionados ao
software.
Deficiências na cobertura metodológica para todas as fases de um
desenvolvimento complexo.
Ênfase nas atividades de codificação e testes em detrimento de outras
atividades.

Fonte: Elaborado pelo autor

O estudo de caso conduzido por Hanssen et al. (2010) é de especial interesse
para este trabalho. Nesta pesquisa foi analisada quantitativamente a diminuição
gradual da capacidade de manutenção de um software num processo de
desenvolvimento que utiliza métodos ágeis e foi executada numa empresa de médio
porte com aproximadamente 60 desenvolvedores.
O software desenvolvido pelo processo era

constituído de diversos

componentes distribuídos em 3 camadas (3-tiers), tendo 150 KLOC somente na
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camada principal do sistema. O software estudado refletia o resultado do
desenvolvimento contínuo durante um período de quatorze anos e, que em anos
recentes, passou a utilizar métodos ágeis.
Hanssen e os outros colaboradores ao conduzirem esta pesquisa avaliaram os
efeitos da 2º lei de evolução de software proposta por Lehman (2ª - Complexidade
crescente) além de outros fatores relacionados com o processo de manutenção e de
evolução de software, tais como capacidade de identificação, avaliação dos
sintomas de problemas nos códigos (Code smells) e métricas relacionadas a
complexidade do software. Algumas das métricas consideradas no estudo de
Hanssen et al.(2010) foram: Acessos a dados externos (AOFD - Access Of Foreign
Data), Complexidade ciclomática, coesão e acoplamento entre métodos e classes
(LCOM - Lack of Cohesion Of Methods, TCC- Tight Class Cohesion e TEC- Type
Efferent coupling – numero de dependências de saída entre pacotes num sistema
desenvolvidos sob orientação a objetos).
Uma conclusão apresentada nesta pesquisa relacionava o acréscimo da
complexidade dos artefatos do software com a redução da agilidade de
desenvolvimento conforme o ciclo de liberação de versões do software estudado.
Estes pesquisadores associaram a diminuição da agilidade com quatro problemas
principais: (a) redução da capacidade de análise e compreensão do software, (b)
redução da capacidade de modificação e elaboração do projeto, (c) redução da
viabilidade de execução de testes e estabilidade do produto e, (d) aumento da
complexidade organizacional do processo de desenvolvimento.
Uma comparação entre os estudos de Capiluppi et al. (2007) e Hanssen et
al.(2010) permite a identificação de um ponto em comum entre as duas pesquisas,
pois ambas recomendam o uso de refatoração, tanto como forma de manter a
capacidade evolutiva como para minimizar a desorganização do software. Em
especial o estudo de Hanssen recomenda o estabelecimento e metas específicas
para execução deste processo como forma de reduzir a desorganização

em

projetos de desenvolvimentos de sistemas de informações complexos que utilizam
métodos ágeis.
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2.4.1 Riscos de desorganização em sistemas complexos.
Um sistema complexo com milhões de linhas de códigos e milhares de
artefatos pode apresentar forte potencial para desorganização em decorrência de
diversos fatores tais como quantidade de requisitos funcionais e não funcionais a
serem atendidos, frequência de alterações, número de usuários, heterogeneidades
arquitetônicas, acoplamentos internos entre subsistemas e acoplamentos externos
com outros sistemas, tamanho e dispersão da equipe de desenvolvimento entre
outros fatores.
Na Tabela 4 é apresentado um conjunto de fatores que propiciam o
aparecimento de crescente desorganização dos códigos em sistemas complexos
baseado nos estudos de Trienekens et al. (2008)
Tabela 4 – Tipos de desordens associadas a sistemas de informações complexos.
Tipos de desorganização

Fatores que favorecem o aparecimento da
desorganização
Múltiplas plataformas, múltiplos bancos de dados e
processos de negócios a serem atendidos.
Diferentes modelos de processo de desenvolvimento.

Desorganizações decorrentes
de fatores Arquiteturais.

Quantidade de classes e objetos tratados.
Quantidade de artefatos (códigos, tabelas, documentações
geradas)
Funcionalidades
específicas
determinados grupos de clientes.

Desorganizações relacionadas à
complexidade funcional.

Fatores associados a
Desorganização de
sistemas complexos

desenvolvidas

para

Necessidade coesão entre funções nativas do produto e
funções específicas desenvolvidas para clientes.
Frequente introdução de novas práticas de negócio
(Exemplo: Regras tributárias entre outras).
Coesão funcional interna e acoplamento com sistemas
externos legados.

Desorganizações relacionadas à
complexidade do código.

Número de variáveis tratadas e desvios condicionais
existentes.
Dificuldades de diagnóstico, detecção, localização de erros
e cobertura de testes unitários.

Desorganizações associadas ao
processo de atualização e
manutenção.

Desorganizações decorrentes
da gestão de desenvolvimento
do produto

Detecção e tratamento de erros de regressão,
Estratégia de manutenção, formas de disseminação de
pacotes de atualizações e introdução de novas versões.
Execução simultânea de múltiplos projetos especializados
por contexto ou assunto (exemplo: processos de finanças
e processos de Manufatura, segurança).
Diferentes métodos de desenvolvimento adotado durante o
ciclo de vida do produto.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Trienekens et al. (2008)
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Tais fatores devem ser continuamente controlados visando manter a
capacidade evolutiva durante o ciclo de vida de um sistema de software grande e
complexo.
2.5 Refatoração e redução da desorganização do software.
Além de Capiluppi et al. (2007) e Hanssen et al.(2010), outros pesquisadores
tais como Flower (2004), Fields, Harvie e Flower (2010), apontam a refatoração do
código como sendo uma medida redutora da desorganização do software. Nesta
pesquisa, as atividades de refatoração do código são tratadas como sinônimo de
manutenção de reestruturação do código sem alterações de funcionalidades,
executando mudanças corretivas ou de melhorias no código, conforme a
classificação proposta na norma ISO/IEC 14764:2006, independente do paradigma
de programação adotado.
As atividades de execução de refatoração em geral envolvem: (1) identificar
quais códigos ou fragmentos do código apresentam oportunidades de refatorações;
(2) determinar quais refatorações são aplicáveis para os códigos selecionados; (3)
garantir que as refatorações escolhidas preservem o comportamento, em geral por
estabelecimento de um conjunto sólido de testes; (4) aplicar padrões de refatorações
selecionadas aos códigos; (5) avaliar se o comportamento funcional do código foi
preservado após aplicação das refatorações. Mens e Tourwé (2004) apresentam
seis atividades referentes ao processo de refatoração, resumidas na Tabela 5.
Tabela 5 - Atividades de refatoração apresentadas por Mens e Tourwé (2004).
Seqüencia

Atividades de refatoração apresentadas por Mens e Tourwé

1

Identificar o ponto ou local onde o software deve ser modificado.

2

Determinar quais padrões de refatoração devem ser aplicados.

3

Garantir que a refatoração preserva o comportamento funcional do software.

4

Executar a refatoração.

5

Avaliar os efeitos da refatoração sobre as características de qualidade do software.

6

Manter a coerência entre os programas que foram refatorados com os outros artefatos do software.

Fonte: Mens e Tourwé (2004)

Shore e Warden (2008) recomendam a aplicação de técnicas de refatoração
dos códigos nos processos de desenvolvimento, mediante a observação dos
seguintes pontos: (a) Introdução de métodos de detecção de anomalias nos códigos
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(Bad Smells), (b) uso de catálogos de padrões (patterns) e métodos de refatoração,
(c) execução frequente de refatorações.
No apêndice B é apresentado um catálogo resumido de refatorações mais
frequentes, extraídos de Flower (2004) e Kerievsky (2004) e no apêndice C é
apresentado um conjunto de Tendências de degradação dos códigos e as
refatorações mais comuns realizadas para minimizar tais tendências.
Lippert (2003) e Roock e Lippert (2006) indicaram a dificuldade de estabelecer
um plano de refatoração em processos de desenvolvimentos complexos; entretanto,
nestes trabalhos e nos trabalhos de Flower (2004), Mens e Tourwé (2004) Shore e
Warden (2008), Fields, Harvie e Flower (2010), não detalham métodos que auxiliem
na escolha e priorização dos objetos a serem refatorados, em especial nos casos
mais complexos onde existem diversas oportunidades de melhorias nos códigos
existentes.
Piveta (2009) apresentou contribuições relativas a redução da complexidade do
software pelo uso de refatorações, ao aplicar métodos quantitativos como técnica de
auxílio no processo de

escolha de padrões (patterns) para refatoração, com o

objetivo de melhorar a qualidade de um software orientado a objetos. Em seu estudo
Piveta utilizou o método AHP como forma de estabelecer uma escala de importância
(Ranking) destes padrões em função da contribuição na melhoria global dos
atributos de qualidades desejadas para o sistema estudado, A Tabela 6 apresenta
os passos observados no estudo deste pesquisador. A adoção deste método,
conforme o autor, possibilitou a seleção mais restrita e priorizada dos padrões a
serem utilizados no processo de refatoração, em função de critérios de qualidade
previamente estabelecidos e aceitos para o estudo. Entretando,

apesar do

pesquisador citar a necessidade de estudos de oportunidades de refatorações, o
trabalho não indicou um método para execução deste passo. No próximo item será
analisada a aplicação do método AHP como técnica de apoio ao processo de
escolha em situações de múltiplos critérios.
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Tabela 6 – Sequência de ações de escolha de padrões de refatoração conforme
Piveta (2009).
Sequência de ações de escolha de padrões de refatoração conforme Piveta (2009).

o

o

Preparação

o

Definição de um modelo de qualidade para a
aplicação de software que estava sendo
estudada.

o

Seleção preliminar de padrões de refatoração
a serem adotados na pesquisa.

o

Classificação dos padrões (patterns) de
refatoração em função do modelo de
qualidade adotado.

o

Estabelecimento de regras heurísticas de
seleção dos padrões a serem utilizados.

o

Estabelecimento do escopo de pesquisa
(pacotes e classes a serem avaliados para
refatoração).

o

Criação de listas de oportunidades de
refatoração a ser adotada, considerando o
modelo
de
qualidade,
padrões
de
refatoração, regras de seleção e artefatos
selecionados nas fases anteriores.

o

Avaliação quantitativa ou qualitativa dos
benefícios de cada um dos padrões de
refatoração considerados.

o

Aplicação do padrão de refatoração escolhido
no processo na melhoria do software e busca
de novas oportunidades de refatoração.

Pesquisa de oportunidades de refatoração

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Piveta (2009)

2.6 Priorização de alternativas: Uma visão geral do Método AHP - Analytic
Hierarchy Process.
Conforme indicado no tópico 2.1 desta seção, os processos relacionados com
a evolução e modificação de um sistema de software muitas vezes devem
considerar múltiplos critérios de escolhas, tais como o tipo de alteração a ser
executada, métodos, locais e frequência das alterações entre outros. Tal cenário
conforme Gomes et al. (2004) configura-se como um problema complexo pois
apresentam as seguintes características: (a) possuem dois ou mais critérios de
escolhas

que

podem

conflitar

entre

si,

(trade-off´s)

(b)

possuem

Forte

relacionamento entre os critérios e restrições a serem consideradas, (c) Alguns
critérios permitem quantificação, enquanto outros são estabelecidos por escalas de
valores e prioridades atribuídas pelos agentes tomadores de decisão (d) a solução
do problema depende de um ou mais agente participantes no processo de escolha.

29

Neste caso a tomada de decisão, deve buscar a opção que apresente o melhor
desempenho, a melhor avaliação, ou ainda, o melhor acordo entre as expectativas
dos agentes envolvidos na tomada de decisão, considerando a relação entre
elementos objetivos e subjetivos do processo de escolha.
Ng e Chan (2009) identificaram alguns critérios associados ao processo de
mudanças em sistemas de informações complexos tais como os sistemas ERP,
como correção de erros (Bug fix), introdução de funcionalidades geralmente aceitas
por uma comunidade (Best practices) e desenvolvimento de funcionalidades
particulares, que devem ser acopladas ao núcleo central (backbone) do sistema.
Entretanto, estes pesquisadores, não mencionaram outros fatores que podem ser
considerados no processo de mudança evolutiva de sistemas complexos tais como:
atualizações tecnológicas (novas linguagens, sistemas operacionais e modelos
arquiteturais), ferramentas de desenvolvimento, métodos de testes, documentação e
distribuição do produto, adequação do sistema a novos requisitos de negócio,
melhorias nos níveis de desempenho, mudanças relacionadas com técnicas de
coesão e acoplamento entre os subsistemas e sistemas satélites, introdução de
melhorias visando a redução dos custos de manutenção, simplificação funcional,
introdução de padrões de desenvolvimento (desing patterns) entre outros, que
tornam o processo de modificação de um software complexo um problema com
múltiplos critérios.
Conforme Shimizu (2006) e Colin (2007), problemas com múltiplos critérios de
escolha visando a solução de um determinado problema podem ser denominados
como Multicriteria Decision Making (MCDM), Multicriteria Decision Aid (MCDA) e
possuem diversas técnicas que visam estruturar o processo de escolha, entre eles, o
método AHP.
O método AHP - Analytic Hierarchy Process (ou MAH - Método de An lise
ier rquica é um conjunto de procedimentos quantitativos origin rio do campo da
pesquisa operacional desenvolvido por Saaty (1991) que é caracterizado por buscar
solução matemática em problemas decisórios, em situações que existem diferentes
critérios e alternativas de escolha. Conforme Gomes et al. (2004), o modelo original
apresentado por Saaty pode ser chamado de modelo AHP Clássico, e existem
algumas variações do método AHP tais como AHP-Multiplicativo, AHP com
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nebulosidade, AHP Referenciado e AHP B-G. Nesta seção, enfatiza-se a descrição
do método AHP Clássico como técnica de solução de problemas multicritérios.
O AHP - Analytic Hierarchy Process clássico visa auxiliar no processo de
escolha nos casos que existem múltiplos critérios, mediante a criação de uma
estrutura hierárquica com uma meta, múltiplos critérios de escolhas e alternativas de
ações, formando uma árvore hierárquica representada na Figura 3. Após a
Hierarquização do problema, os tomadores de decisão executam sessões de
atribuição de pesos de preferência entre os critérios de seleção e a determinação da
importância relativa de cada critério.
Meta

Critério 1

Alternativa A

Critério 2

Alternativa B

Critério 3

Alternativa
C

Figura 3 – AHP- Clássico: Modelo genérico de Árvore hierárquica de decisão
Fonte: Adaptado de Saaty (1991).

São executados dentro deste método análises de coerência do processo de
priorização dos critérios (vetor de consistência). Em seguida cada alternativa (que
pode ser qualquer objeto do mundo real) é comparada com o conjunto de critérios
estabelecidos, visando obter uma relação entre as alternativas e critérios priorizados.
Para construção de um conjunto hierárquico de critérios de decisão as
seguintes ações são necessárias:
a) Os agentes tomadores de decisão devem estabelecer um macro
objetivo que pode derivar em vários objetivos menores (ou objetivos
particulares) de escolha, tais como: continuidade evolutiva, redução dos
custos de manutenção entre outros,
b) Determinação por parte dos agentes de um conjunto de parâmetros de
escolhas que direcionem o processo de tomada de decisão,
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c) O método considera a existência de um conjunto preliminar de
alternativas a serem priorizadas.
São executados dentro deste método análises de coerência do processo de
priorização dos critérios (vetor de consistência). Em seguida cada alternativa (que
pode ser qualquer objeto do mundo real) é comparada com o conjunto de critérios
estabelecidos, visando obter uma relação entre as alternativas e critérios existentes.
Ao final do processo é possível estabelecer uma seleção de alternativas, em ordem
crescente de atendimento dos critérios, tornado possível a priorização destas
últimas. A sequência de passos deste método é apresentada na Tabela 7 e a
descrição completa do método encontra-se no anexo A desta pesquisa.
Dado os diversos passos necessários para obtenção de uma lista priorizada
pelo método AHP, diversas ferramentas foram desenvolvidas visando automatizar o
processo de cálculo de atribuição de pesos aos critérios e priorização de alternativas
tais como a ferramenta IPÊ 1.0, desenvolvida na Universidade federal fluminense
por Costa (2004), Expertchoice (http://www.expertchoice.com/ acessado em
10/2011); super decisions (www.superdecisions.com/ acessado em 10/2011), entre
outros.

Esta pesquisa adotou para uso e apoio no processo de modelagem e

calculo do método AHP clássico a ferramenta IPÊ 1.0 da UFF.
Na tabela 7 apresentamos uma sequencia simplificada do método AHPclássico.
Tabela 7 – Sequência simplificada de passos do método AHP- Clássico.
Seqüencia

Passos do método AHP - Clássico

1

Identificar os elementos e atributos relacionados ao problema pesquisado.

2

Determinar objetivos que devem ser alcançados.

3

Estabelecer a hierarquia considerando: (a) Os objetivos, apresentados no topo da hierarquia, (b)
critérios organizados imediatamente abaixo do objetivo, e (c) As alternativas apresentadas na base
da hierarquia imediatamente abaixo dos atributos gerando uma árvore hierárquica com K níveis
onde K> 3 niveis.

4

Comparar os critérios “par a par”, atribuindo pesos (preferências entre os critérios.

5

Determinar prioridades de critérios com base numa escala de comparação (escala Saaty (1991).

6

Avaliar consistência do processo de seleção de critérios pela aplicação do método Autovalor.

7

Construir matriz de escolha das alternativas x critérios e executar comparações paritárias.

8

Gerar a matriz final de comparação entre as alternativas consideradas no modelo e os critérios
priorizados e consistentes (passos 5 e 6), de mdo a obter uma relação priorizadade de alternativas.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Saaty (1991)
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Diferente da pesquisa de Piveta (2009), que buscava priorizar um conjunto de
padrões (patterns) de refatoração aplicáveis em um software orientado a objeto e a
aspectos, esta pesquisa procurou criar uma lista de códigos a serem priorizados em
um processo de refatoração e verificar os efeitos da refatoração deste código na
capacidade evolutiva de um sistema complexo.
2.7 Resumo e conclusões da seção.
A modificação e evolução consistente do software e a existência de
desorganizações internas em sistemas são objetos de pesquisas acadêmicas nos
últimos 40 anos, sendo que, em especial, o processo de evolução e mudanças em
um software pode apresentar diversos critérios a serem considerados. Diversas
pesquisas são realizadas com o objetivo de desenvolver novos métodos que
auxiliem a proporcionar evolução ordenada de um sistema de software. O estudo de
Capiluppi et.al. (2007) apontou que refatorações frequentes favorecem a evolução
do software. Por outro lado, o estudo de Hanssen et.al. (2010) identificou
quantitativamente que durante o processo de desenvolvimento de sistemas
complexos os artefatos sofrem progressivas desorganizações, que por sua vez,
reduzirão a capacidade de evolução do software.
Entetanto Capiluppi et al.(2007), Hanssen et.al. (2010), Flower (2000) Lippert
(2003) e Roock e Lippert (2006), Lippert (2003), Mens e Tourwé (2004) Shore e
Warden (2008), Fields, Harvie e Flower (2010), apontam a atividade de refatoração
como sendo um dos métodos que auxiliam na redução da desorganização dos
códigos gerados, mas não detalham o processo de escolha e priorização do que
deve ser refatorado. A pesquisa de Piveta (2009) propôs uma abordagem de
seleção de padrões e busca de oportunidades de refatoração com o uso do método
AHP (Analytic Hierarchy Process), mas este estudo não visava à aplicação deste
método num processo de escolha de códigos candidatos ao processo de refatoração
em sistemas complexos.
Diversos fatores tais como, o grau de acoplamento e número de objetos
existentes em sistemas grandes e complexos dificultam a seleção de artefatos para
refatoração, caracterizando este tipo de problema como sendo multicritério. Para
este tipo de problema pode ser avaliada a aplicação de métodos quantitativos tais
como o método AHP clássico proposto por Saaty (1991) como técnica de apoio no
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estabelecimento de critérios de mudanças e priorização de alternativas de
refatoração em sistemas complexos.
Na próxima seção são descritos os procedimentos e métodos adotados para
elaboração desta pesquisa.
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3

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA
Nesta seção

são apresentados os procedimentos utilizados durante a

elaboração deste estudo e as fontes de dados consultadas.
3.1 Caracterização do método de pesquisa.
Este estudo pode ser caracterizado como sendo uma Pesquisa-Ação em
função das seguintes características apresentadas por Miguel et al. (2011) e Gray
(2011):
a) O pesquisador também atuou como sujeito envolvido no processo de
desenvolvimento,

atuando

como

facilitador

na

introdução

dos

procedimentos adotados durante a pesquisa.
b) Foram realizadas coletas de dados num processo de desenvolvimento
de software com o objetivo de:
a) Caracterizar o tamanho (ou extensão) do software estudado (se
simples ou complexo),
b) Caracterizar o tipo de processo de desenvolvimento aplicado (se
baseado em métodos tradicionais, tais como modelos cascata,
espiral ou em métodos ágeis como XP, SCRUM, TDD),
c) Entender as características evolutivas do software estudado e os
fatores que eventualmente restringem a sua evolução funcional,
d) Identificar a existência de problemas relacionados à existência de
casos de desorganização / desestruturação na população

de

artefatos produzidos pelo processo de desenvolvimento.
c) Após identificação da existência de problemas relacionados com o
produto avaliado, foram executadas intervenções no processo por parte
da equipe de desenvolvimento visando a introdução de melhorias no
processo e no produto (transformação do ambiente estudado)

35

3.2 Contextualização da pesquisa.
A pesquisa foi iniciada no 2º semestre de 2009 com o estabelecimento de
hipóteses e objetivos a serem alcançados. Em seguida foram executadas revisões
bibliográficas do estado da arte e coleta de material de apoio à pesquisa. Durante os
anos de 2009-2011 foram conduzidos os trabalhos de coleta e análise dos dados
estatísticos do processo e produto. Entre os anos de 2010 e 2011 foram executadas
as ações de melhorias planejadas pelo pesquisador junto ao cenário estudado.
A pesquisa foi realizada numa empresa multinacional de desenvolvimento de
software, com o nome fictício de empresa XYZ numa de suas fábricas de software
instalada na cidade de São Paulo, e foi conduzida pelo pesquisador e os demais
membros do time de desenvolvimento dos módulos de Manufatura e Qualidade
(chamado de TDMQ) do sistema ERPWeb-C (nome fantasia para o sistema de
software avaliado). A equipe envolvida no estudo estava organizada conforme a
Tabela 8.
Tabela 8 – Time de desenvolvimento das funções de manufatura e CQ - ERPWeb-C.
Papel

Atuação / Responsabilidade

Gerente de projeto / Product
Owner / Pesquisador.

Gerente de projeto e product Owner das funções de Manufatura e Qualidade, interface entre
as áreas de desenvolvimento, vendas e suporte. Profissional com mais de 20 anos de
experiência e especialização em gestão de produção e Integração de sistemas.

Gerente de projeto / Scrum
Master

Coordenador interno de desenvolvimento, responsável pelas funções técnicas (codificação,
testes e interface com a equipe de banco de dados).

Time de programação (09
Profissionais)

Codificação, teste (com media de 10 anos de experiência).

Fonte: Elaborado pelo autor

Para execução desta Pesquisa-Ação os métodos GQM e PDCA foram
utilizados

como

procedimentos

auxiliares

para

estudos dos

problemas e

direcionamento das ações de melhorias a serem executadas. A aplicação destes
métodos auxiliares é descrita a seguir.
O diagrama da Figura 4 representa uma visão esquemática do plano de
pesquisa e dos métodos para introdução do uso combinado dos métodos GQM e
PDCA pelo time de desenvolvimento das funções de manufatura e qualidade do
produto ERPWeb-C, o detalhamento das ações deste diagrama são apresentadas
nos proximoas itens desta seção.
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Inicio

Identificar problemas no
processo e levantar hipóteses

Ciclo GQM
Organizar equipe de estudos dos
problemas
Estabelecer objetivos (Goals)

Aplicar método GQM
Definições de questões (Questions)

Rever
Hipótese
Ou dados

Coletar dados

Definir medidas e métodos de coleta de dados
(Metrics)

Avaliar dados

Ciclo PDCA
Priorizar alternativas a serem planejadas
(Plan)

Não

Metodo
AHP

Problema constatado?

Estabelecer planos de ação (oes)
(Plan)
Sim
Executar medida(s) prevista(s) no plano de ação
(Do)
Elaboração de planos de ação
para melhoria problemas
identificados e Quantificados

Controlar e avaliar os resultados obtidos (comparação dos
dados do coletados no processo com as medidas
executadas (Check/control)

Retroalimentação dos resultados
(Act)

Figura 4 – Sequência de atividades observadas para utilização do método GQM e PDCA no
processo de melhorias do processo e produto.
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3 Uso do método GQM e PDCA como técnicas auxiliares de pesquisa.
Conforme o diagrama da figura 4, a primeira ação que foi tomada para
execução da pesquisa foi a identificação de problemas que permitissem o
desenvolvimento inical de hipóteses que poderiam ser respondidas por uma
pesquisa estruturada. Para esta atividade o pesquisador observou o processo de
desenvolvimento do produto ERPWeb-C visando identificar situações em que
ocorressem variações entre as características desejadas pela organização e os
resultados obtidos e que possibilitassem construção de hipóteses iniciais. Em
seguida o pesquisador com a autorização da empresa XYZ passou a organizar uma
equipe

de trabalho com o objetivo de avaliar diversas técnicas de análises,

diagnostico e solução de problemas (Werkema (1995), Sokovic et al. (2010)), tais
como os métodos Ishikawa, 5w2h (ou 3QPOC), GUT (gravidade urgência e
tendência) FMEA (failure modes and effects analysis) entre outros. Mas, dada a
necessidade de obtenção de indicadores relacionados ao produto e ao processo,
optou-se pela adoção combinada dos métodos GQM (Goal Question Metrics) para
estabelecimento de métricas e PDCA (Plan – Do –Check – Act) para introdução de
melhorias no produto e no processo.
Os seguintes critérios foram considerados pelo time no processo de escolha
dos métodos GQM/PDCA: (a) Facilidade e rapidez de introdução destes métodos no
ambiente de desenvolvimento estudado (b) aplicação do método dentro de um grupo
de trabalho relativamente pequeno (c) simplicidade de documentação (d)
possibilidade de uso simultâneo como outros métodos de análise e melhorias de
processo de desenvolvimento de software (e) aderência aos padrões de melhoria de
processo baseados em normas tais como a ISO/IEC 12207 (1998) (e) quantificação
das variáveis estudadas e, (f) planejamento de ações de correção e retroalimentação
(feedback) dos resultados obtidos.
O método GQM (acrônimo Goal, Question, metric ou Meta, questão, métrica), é
um procedimento estabelecido por Basili, Caldiera e Rombach (1994) que possibilita
a determinação dos seguintes elementos:
I.

Metas

(ou

objetivos)

organizacionais

a

serem

alcançadas,

considerando a existência de uma hierarquia de objetivos (objetivos
estratégicos, táticos ou operacionais).
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II.

Questão, que é o procedimento utilizado para elaboração de
perguntas que devem ser respondidas para determinar se os
objetivos foram atingidos.
Métricas – Estabelecimento de indicadores a serem coletados, de

III.

modo a responder as questões levantadas durante a aplicação do
método.
IV.

Processos de coletas dos dados necessários para responder as
questões formuladas.

A Figura 5 apresenta uma árvore hierárquica com os elementos estruturais do
método GQM.

Figura 5 – Elementos estruturais do método GQM.
Fonte: Ebert e Dumke (2007)

Pela aplicação do método GQM o pesquisador direcionou as atividades de
obtenção de métricas de modo que as mesmas estivessem alinhadas aos objetivos
declarados da empresa.
O 2º método escolhido pelo time de desenvolvimento de manufatura e
qualidade para execução de melhorias foi o ciclo PDCA (acrônimo de Plan, Do,
Check/Control e, act) em que são observados os seguintes passos, conforme
Sokovic et al. (2010):
I. Plan - (planejamento): Refere-se ato de planejamento de ações a serem
realizadas visando alcançar um conjunto de objetivos previamente
estabelecidos (no contexto estudado estas metas foram estabelecidas na
etapa de formação de metas (Goal) no método GQM).
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II. Do - (execução): ato de realizar, executar as atividades conforme o plano de
ação estabelecido.
III. Check - (Controle / verificação): Ação de controle e avaliação periódica dos
resultados obtidos durante a execução. São confrontados os valores
planejados e os valores realizados.
IV. Action - (ação /atuar): Medida relacionada a retroalimentação voltada a
correção e aprimoramento dos planos previamente estabelecidos pelo uso
do método.
A Figura 6 apresenta um diagrama com os elementos do método PDCA.

Atuar (A)

Definção
De Objetivos

Plan / prog
P

Obtenção, registro
E consolidação
Dos dados

Execução
D

Controle
C
Analise

Atuar (A)

Figura 6 – Componentes e dinâmica do método PDCA.
Fonte: Elaborado pelo autor

A

escolha

deste

procedimento

de

planejamento

de

ações

ocorreu

principalmente pelo motivo de que este método era do conhecimento prévio da
grande maioria dos membros do time de desenvolvimento estudado.
O ciclo PDCA é iniciado com a definição de objetivos (similar ao processo
GQM), estabelecimento de planos de ações. Os itens planejados são executados, e
um ciclo de verificações (ou controle) é iniciado visando ajustar os planos
previamente estabelecidos.
No próximo tópico são descritos os procedimentos para introdução e uso
combinando dos métodos GQM e PDCA pelo time TDMQ do produto ERPWeb-C
durante o período da pesquisa.
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3.4 Planejamento da introdução dos métodos GQM e PDCA.
As seguintes atividades foram executadas pelo time de desenvolvimento
visando a introdução dos métodos GQM e PDCA no processo de desenvolvimento
do produto ERPWeb-C:



Identificação de problemas no processo e levantamento de hipóteses:

Nesta etapa o time identificou os problemas mais relevantes para o processo
de desenvolvimento das funções de manufatura e qualidade, bem como levantou
hipóteses quanto às causas destes problemas. Os sintomas da existência de
problemas foram obtidos a partir das análises dos indicadores gerais do processo de
desenvolvimento apresentados na seção 4 deste estudo.


Formação de equipe de melhoria do processo.

Foi estabelecido a partir dos membros do time de desenvolvimento um grupo
de trabalho menor, com o objetivo de estudar os problemas existentes no processo.
Esta equipe foi composta pelo Gerente de desenvolvimento, pelo Product owner /
Pesquisador, pelo Scrum Master, e em geral por dois outros profissionais
considerados úteis no processo de análise e correção dos problemas encontrados
nos códigos (programadores, DBA, consultores entre outros).


Reuniões de trabalho voltado à aplicação do método GQM:

Foram conduzidas pelo pesquisador sessões de treinamentos junto ao time de
desenvolvimento voltadas à introdução do método GQM, com o objetivo final de
entregar os seguintes produtos associados ao método: (I) Estabelecimento de
objetivos (Goals), (II) Definições de questões (Questions) e (III) Definições de
medidas e métodos de coleta de dados (Metrics).


Pesquisa e Coleta de dados:

Com base nos objetivos estabelecidos, questões levantadas e métricas
previamente definidas pelo time, foram executadas pesquisas nos sistemas internos
e nos controles de projetos, possibilitando a obtenção estruturada dos dados e
métricas necessárias para a análise dos problemas.
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Avaliação dos dados:

Os dados obtidos foram avaliados visando comprovar ou refutar as hipóteses e
problemas identificados inicialmente. Se os problemas fossem confirmados e
quantificados era dado início ao processo de planejamento e controle de ações
votadas para minimização dos problemas, caso contrario, os problemas e hipóteses
eram revistos ou descartados.


Elaboração de planos de ação para melhoria dos problemas
identificados e quantificados.

Esta etapa compreendeu à execução de atividades relacionadas ao método
PDCA, envolvendo os seguintes passos:
I.

Priorização das atividades, sendo que para o cenário estudado buscouse a priorização de refatoração de artefatos pelo uso do método de
Análise hierárquica classico (MAH ou AHP - Analytic Hierarchy Process),

II.

Estabelecimento e documentação de planos de ações e outras medidas
corretivas para os problemas identificados,

III.

Execução das medidas previstas no plano de ação,

IV.

Controle e avaliação dos resultados obtidos (comparação dos dados do
processo GQM com as medidas executadas),

V.

Retroalimentação dos resultados ao nível do plano ou ao nível do
problema (1º passo da análise).

3.5 Ferramentas utilizadas para coleta e análise das métricas associadas ao
método GQM.
Para utilização do modelo representado na Figura 6, alguns sistemas e
ferramentas de uso interno da empresa XYZ foram consideradas como fontes de
informações para esta pesquisa, resumidas na tabela 9:


Pesquisa e extração de dados, utilizando as seguintes ferramentas /
técnicas:
o Execução de pesquisas (Querys - SQL) nas instâncias dos
bancos de dados do sistema,
o Emissão de relatórios do sistema CVS (Jedi - CVS 2.4.5.0),
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o Tabulação e elaboração de gráficos pelo uso do pacote Microsoft
Excel 2007 for Windows Vista.


Estabelecimento de frequências de medição e coletas de dados:
o A cada versão liberada entre 2009 e 2011 ou,
o Conforme característica da métrica estabelecida pelo método
GQM.

Tabela 9 – Fontes de informações utilizadas durante a pesquisa.
Sistema
RHDB (Release History
Data Base)

CRM

Dados coletados
Sistema de controle de versões (CVS - Concurrent Version System ou Sistema de
Versões Concorrentes - JEDI VCS v. 2.4.5.820 visando histórico de versões e
demais dados de alterações do produto).
Sistema ICRM versão 9.5.1 (Customer relationship management) IETSolutions
Workcenter, utilizado pela empresa XYZ para registro de chamadas.

EPM

Sistema EPM - Enterprise Project Manager desenvolvido pela Empresa XYZ,
utilizado para controle do projeto e detalhes do sprint (story points, geração de
burndown chart entre outros).

IDE

Pesquisas diretas no código fonte, escrito na Natural 6.3.

Instancias mantidas nas
Tabelas dos bancos de
dados do ERP
Natural enginner

Extração de dados das Tabelas do produto (base de homologação) do produto
ERPWeb-C, mantidas em Adabas 6.x.
Análises
dos
códigos
utilizando
Version 6.2.1.3 da empresa software AG.

a

ferramenta

Natural

Engineer

Fonte: Elaborado pelo autor

3.6 Ferramentas utilizadas para aplicação do método PDCA
Conforme as medições e confirmações dos problemas existentes no processo
de desenvolvimento e nos artefatos gerados, diversos procedimentos para
planejamento e execução de atividades (planos de ações corretivas) foram
conduzidas pelos times visando minimizar os problemas detectados. Em diversas
situações, o time de desenvolvimento deparou-se com a possibilidade de execução
de diversos cursos de ação, muitas vezes conflitantes ou que ofereciam múltiplos
critérios de escolha e seleção das alternativas. Algumas ações foram definidas pelos
gestores do processo (Gerente de produto, gerente de projetos (Product owner) ou
pelo Coordenador de desenvolvimento – Scrum Master).

43

Dado o número de artefatos com problemas identificados e a característica
multidisciplinar de escolha (em geral caracterizados como aspectos técnicos,
aspectos de negócio e aspectos gerenciais do processo), optou-se pelo uso de
métodos multicritérios de análise de decisão (MCDM).
Para a escolha do método de análise de decisão multicritério o pesquisador
realizou um estudo da literatura disponível sobre os métodos de análise multicritérios
(Saaty 1991, Shimzu 2006, Colin 2007, Piveta 2009).
O pesquisador optou em utilizar o método AHP (Analytic Hierarchy Process –
AHP) em função dos seguintes parâmetros:
o Viabilidade da aplicação do método em cenários onde existem múltiplos
critérios determinantes para a escolha,
o O método considerar

a existência de diferentes níveis ou graus de

importância para critérios a serem avaliados,
o Existir a possibilidade (a ser testada) de que este método gerasse uma
lista priorizada de códigos ao final do processo,
o Disponibilidade de ferramentas computacionais como o Expert Choice e
IPÊ 1.0 para apoio no processo de elaboração do modelo multicritério
(ou viabilidade de construção de planilhas eletrônicas para construção
do modelo).
Esta pesquisa optou pela utilização da ferramenta IPÊ 1.0,

que executa

cálculos de priorização conforme o modelo AHP- clássico, e foi gentilmente cedido
para fins acadêmicos pelo professor H.G Costa (Costa 2004) da UFF. A escolha
recaiu sobre esta ferramenta em função da mesma ser destinada para fins
acadêmicos e estar na linguagem nativa dos usuários (português).

3.7 Controle e execução da aplicação do método PDCA.
Após a aplicação do método AHP na sua forma clássica,

a equipe de

desenvolvimento gerou um conjunto de documentações dos planos de ação de
melhorias do processo e nos códigos, descrevendo as intervenções que foram
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executadas,

bem como os prazos e responsabilidades para execução destas

atividades.
Como atividade prevista no ciclo PDCA, os resultados das ações passaram por
análises comparativas entre a situação inicial

e a situação posterior observada,

estes resultados são apresentados e descritos na seção 5 deste estudo.
Na próxima seção passamos a descrever as características do processo de
desenvolvimento visando caracterizar o tipo de processo de desenvolvimento
aplicado (se baseado em métodos tradicionais ou em métodos ágeis), bem como
entender as características evolutivas do software estudado e os fatores que
eventualmente restringem a sua evolução funcional.
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4

PESQUISAS APLICADAS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E NO

PRODUTO
Esta seção apresenta os resultados da pesquisa executada durante os anos de
2009 a 2011 com o objetivo de caracterizar o tamanho do software estudado, o tipo
de processo de desenvolvimento, entender as características evolutivas e os fatores
que eventualmente restringem a evolução funcional do produto e, finalmente
identificar a existência de casos de desorganização nos códigos produzidos pelo
processo de desenvolvimento do sistema ERPWeb-C.
4.1 Contexto do desenvolvimento do sistema estudado.
A empresa XYZ (nome fictício) possui fábricas de software instaladas em
diversas cidades do Brasil e no exterior. Em 2005, a empresa adquiriu um sistema
ERP parcialmente desenvolvido com o uso de tecnologias web, com o objetivo de
atender clientes classificados como SMB (Small and Medium-sized Business). Neste
estudo, este sistema ERP recebe o nome fictício de ERPWeb-C. Nos próximos
tópicos serão apresentadas algumas características técnicas e funcionais deste
sistema.
4.1.1 Características técnicas do produto ERPWeb-C.
O sistema ERPWeb-C é um sistema que possui 3 camadas (3-tiers) e vem
sendo desenvolvido com o uso de tecnologias heterogêneas. A camada de
apresentação foi desenvolvida, inicialmente, em Natural-web e, progressivamente
foram introduzidos elementos HTML, XML, Java, PHP, Javascript e Ajax. A camada
de negócio foi desenvolvida com o uso linguagens de programação não orientadas a
objetos (Natural software-AG. 4ª geração) e, finalmente, a camada de dados
inicialmente utilizou o banco de dados ADABAS 6, mas, no decorrer dos anos outros
bancos de dados comerciais passaram a ser utilizados tais como DB2, Oracle 11g e
PostgreSQL 8.2. Deste modo, o sistema ERPWeb-C possui características técnicas
heterogêneas.
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4.1.2 Aspectos funcionais do sistema ERPWeb-C.
Em termos funcionais, o sistema ERPWEB-C pode ser classificado como um
software ERP (Enterprise Resource Planning - planejamento de recursos
empresariais) em função das características apresentadas por Souza e Saccol
(2003), Correia, Gianesi e Caon (2008) e Langenwalter (2000): (a) Sistemas de uso
comercial que possuem uma arquitetura voltada para o controle dos fluxos de
informações nos processos de negócio e atividades de uma empresa. (b) Integram e
consolidam as operações de negócio em um ambiente computacional, (c) Possuem
funcionalidades voltadas para o controle genérico de processos empresariais com o
objetivo de atender diversos tipos de organizações. Tais sistemas procuram atender
diferentes tipos de empresas, oferecendo funcionalidades genéricas de negócios
(compras, gestão de estoques, contabilidade, administração de contas a pagar e a
receber, gestão de produção e qualidade). Alguns sistemas ERP podem possuir
funcionalidades voltadas ao atendimento de segmentos de negócios específicos, por
exemplo, funcionalidades exclusivas para o ramo metal - mecânico, ou petroquímico,
entre outros.
O produto ERPWeb-C é composto de sistemas menores para o qual a empresa
XYZ optou por desenvolver uma linha central de funcionalidades voltadas ao uso
geral de empresas de médio porte.

4.2 Tamanho e complexidade do sistema ERPWeb-C.
A tabela 10 apresenta o resumo dos dados obtidos junto ao sistema de
controle de versões Jedi - CVS 2.4.5.0 e indica que, em dezembro de 2011, o
sistema ERPWeb-C possuía 14.645 objetos distribuídos, 3.2 Mloc e 235 tabelas
mantidas em bancos de dados relacionais.
O gráfico da Figura 7, obtido a partir dos dados da tabela do apêndice D, indica
que o produto analisado possui 37 sistemas em desenvolvimento, de um total de 57
sistemas inicialmente planejados.
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Tabela 10 – Totais de objetos e linhas de códigos do sistema ERPWeb-C até a
versão 4.01.00.
Sistemas de Manufatura e Qualidade
Objetos
%
CQ - Controle de qualidade
771
48,07%
CE - Cadastros básicos
272
16,96%
EP - Controle de Engenharia
116
7,23%
CP - Controle de Produção
256
15,96%
RP - Roteiros e Processos
62
3,87%
CS – Custos
41
2,56%
MRP - Planejamento de Materiais
86
5,36%
Sub-Total (manufatura e qualidade)
Totais de objetos (códigos) do produto
ERPWeb-C
Total de objetos (códigos, applets, servlets,
scripts etc) do produto ERPWeb-C
Fonte: Elaborado pelo autor

1604

100%

LOC
186.019
69.757
93.009
176.718
97.660
27.903
22.555

Tabelas SGDB
34
12
7
19
09
08
06

673.621

95

3.325.235

234

14.645
58. 552

Figura 7 – Plano de desenvolvimento do produto ERPWeb-C.
Fonte: Elaborado pelo autor (dados do apêndice D)

Os dados apresentados neste tópico permitem caracterizar o sistema ERPWebC como sendo um software complexo, com mais de 3 milhões de linhas de códigos
mais de 58.000 objetos e 14.500 códigos fontes, possuindo, na ocasião da pesquisa,
36 subsistemas em diferentes estágios de desenvolvimento. Os subsistemas de
gestão de manufatura e qualidade nos quais concentram-se os estudos de melhoria
possuíam 1604 objetos (≈ 10,9.% do total) e 673.621 LOC (≈ 20,2% do total).
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4.3 Análise do processo de desenvolvimento do produto ERPWeb-C.
Durante os anos 2005 a 2008 a empresa XYZ utilizava um modelo de
desenvolvimento sequencial composto de engenharia e análise de requisitos, projeto
técnico gerando como produto documentos chamados de “análise técnica” (AT) com
diagramas (DFD, Diagrama de atividades - UML), e modelos de dados (diagramas
E-R). Com base nestes produtos a equipe dava começo ao processo de codificação,
validações e verificações funcionais, integração e, finalmente, desenvolvimento de
manuais do produto, sendo que, em cada etapa desta sequência, eram executados
controles dos produtos fornecidos antes no início da etapa subsequente.
No 2º semestre de 2008, a empresa aprovou a formação de um comitê de
melhoria do processo de desenvolvimento do produto, com o objetivo de gerar
alternativas e métodos de acelerar a introdução de novas funcionalidades e reduzir
os problemas relacionados com a variação entre a demanda planejada e demanda
atendida.
Algumas recomendações deste comitê foram progressivamente introduzidas no
processo, tais como:


Contratação de especialistas externos ou transferência de consultores
de negócio para a gerência de desenvolvimento no papel de productowners (Pichler 2004, Cohn 2010, Leffingwell 2011) com os o objetivo
de estabelecer padrões conceituais mínimos de funcionalidades para
os subsistemas do produto ERPWeb-C, direcionar as atividades de
engenharia de requisitos, intermediar os contatos entre os clientes e
as áreas de serviços / suporte / desenvolvimento, e principalmente
negociar e estabelecer prioridades de desenvolvimento (product
Backlogs),



Distribuição das equipes de programação da fábrica de software em
São Paulo em times organizados por processos / módulos, podendo
um profissional atuar em mais de um módulo desde que este
atendesse processos de negócios afins.



Redução do tempo médio de desenvolvimento e liberações das
versões do produto para aproximadamente 35-40 dias (período de
sprint execution no jargão do método Scrum).
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O gráfico da Figura 8 apresenta o tempo de desenvolvimento em dias para 26
versões, com indicações de que a partir da versão v.3.08.00 as liberações das
versões passaram a ser mais frequentes (apêndice E)

Figura 8 – Tempo (em dias) de desenvolvimento das versões do produto ERPWeb-C.
Fonte: Elaborado pelo autor



Alteração da estimativa de esforço de desenvolvimento, com a
modificação

de

horas-homens,

para

story-points

baseadas na

sequencia de números de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21), onde “story
points estimado = 1” indicam menores esforços de desenvolvimento, e
“story points > 21” representam desenvolvimentos complexos (Cohn
2006).


Simplificação nas documentações e nos controles internos das
atividades, onde somente desenvolvimentos com estimativas de “story
points > 13” recebiam documentação de an lise

técnica (AT

detalhada. Todos os desenvolvimentos passaram a receber o nome de
story case com controle visual em painéis de controle visual de
execução de atividades - Scrum board.
A tabela 11 apresenta um resumo das iniciativas introduzidas por este comitê
em comparação com os conjuntos de praticas de desenvolvimentos alinhadas com
os métodos ágeis.
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Tabela 11 – Práticas ágeis x mudanças introduzidas pelo comitê de melhoria do
processo de desenvolvimento.
Características dos
métodos ágeis - Schwaber
(2004), Krebs (2009), Cohn
(2006 e 2010),
leffingwell(2011)

Entrega de
artefatos:

Tratamento de
requisitos e
documentação
das
necessidades:

Mudanças introduzidas no processo de a partir de Março 2009).

Entregas contínuas
de artefatos em
funcionamento, que
representem real
valor aos clientes.

- Introdução do Método Scrum com sprints de duração máxima de
60 dias corridos.

Aceitação de
mudanças nos
requisitos, ênfase
em documentos
simplificados de
requisitos.

- Uso de modelos de referências de negócios como direcionador de
requisitos.

- Priorização de entrega de funcionalidades em função de demanda
firme (informada por clientes ou área de vendas) ou trilha de
desenvolvimento estabelecido para o produto (roadmap).

- Desenvolvimento do products backlog, priorizados em função das
características funcionais e demanda firme informada pelos
clientes.
- Complexidade da Documentação como função direta da
complexidade de requisitos.
- Product owner como um dos membros fixos das equipes,
executando a ligação entre clientes internos e externos e a equipe
de desenvolvimento (feedback continuo).

Relacionamento
da equipe:

Proximidade entre
usuários e equipe
de desenvolvedores

- Betas testes realizados com o apoio de alguns clientes e pela
equipe de implantação, visando detecção de falhas e obtenção de
avaliações de uso (Voice of Consumer) com acompanhamento do
Product owner (feedback continuo).
- Product owner e Scrum Master avaliam impactos em outros
módulos e organizam esforços de Scrum of scrum.
- Mínimo de 50% do tempo do Product owner atuando junto à
equipe de desenvolvimento (feedback continuo).
- Programação em par (para requisitos mais complexos).

Sistema de
avaliação

Fatores
motivacionais:

Avaliação de
sucesso medido em
função de entregas

- Uso de sprint Burndown e velocity chart para controle do sprint
backlog e frequências de entregas.

Motivação e
confiança dos
membros da equipe

- Especialização
módulo/sistemas.

- Número de novas funções liberadas no Release note como
principal indicador de sucesso da versão.
e

autogerenciamento

da

equipe

por

- Ênfase no entendimento dos requisitos.
- Estabelecimento de esforço em função da complexidade
acordada pela equipe (medido em story points – SP, variando entre
de 1 – esforço mínimo a 21 – esforços máximo)

Método de
gerenciamento:

-Scrum Planning
Auto-organização

- Introdução de novo método de planejamento de versões, baseado
no controle da velocidade de entrega de releases do produto.
- Substituição de estimativas de desenvolvimento baseadas em
complexidade / pontos por função, por estimativas de esforço (story
points).

Fonte: Elaborado pelo autor

Os

dados

apresentados

neste

tópico

indicam

que

o

processo

de

desenvolvimento do sistema ERPWeb-C passou a adotar, a partir da versão
v.3.08.00, em 2009, algumas práticas alinhadas com os métodos e princípios ágeis
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recomendadas nas pesquisas de Schwaber (2004), Krebs (2009), Cohn (2006 e
2010), (apêndices F e G desta pesquisa).
Entretanto o pesquisador identificou algumas deficiências na adoção destas
práticas:
a)

Inexistência

de

métodos

de

testes

automatizados

(unitários,

carga/stress), sendo que, nestes casos, as versões liberadas passavam
somente por verificações e validações funcionais, não havendo
medições relacionadas com a cobertura de testes e problemas
decorrentes de erros de regressão.
b)

Falta de ferramentas destinadas ao controle e rastreabilidade de
requisitos desenvolvidos, em especial para funções que demandassem
acoplamento funcional entre dois ou mais subsistemas.

4.4 Indicadores da evolução do tamanho e número de objetos do ERPWeb-C.

Alguns indicadores diretamente relacionados com a evolução do produto foram
propostos nos estudos de Lehman et al. (2001), Madhavji, Fernándes-Ramil, e Perry
(2006), sendo que estes avaliam a evolução de um produto de software em função
do crescimento do número de objetos e tamanho em Kb. Estes mesmos indicadores
foram considerados durante a elaboração desta pesquisa.
A Figura 9 apresenta indicações de crescimento do número de objetos
desenvolvidos para o produto ERPWeb-C em 26 versões, o mesmo ocorrendo em
termos de kb (os dados utilizados para obtenção destes gráficos encontram-se no
apêndice H), indicando que durante as 26 versões estudadas o sistema ERPWeb-C
teve crescimento evolutivo.
Estes dados referem-se somente à população de códigos desenvolvidos
utilizando a linguagem Natural 6.2 da empresa Software AG. Não foram
considerados para geração destes gráficos applets, servlets, artefatos de interface
(Html, php, Java, Javascripts entre outros) e scripts de bancos de dados.
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Crescimento em número de objetos

Crescimento em kb

Figura 9 – Evolução do crescimento em número de objetos e Kb do produto ERPWeb-C.
Fonte: Elaborado pelo autor

4.5 Restrições observadas relativas à evolução funcional do produto ERPWeb-C.
A empresa XYZ ao promover a introdução de práticas de gestão ágeis no
processo

de

desenvolvimento

tinha

a

expectativa

de

introduzir

novas

funcionalidades em frequências menores de tempo, de modo a reduzir o atraso
global do plano de desenvolvimento do produto.
Conforme o gráfico da Figura 10, (desenvolvidos a partir dos dados do
apêndice I, colunas C e D) entre a versão V3.11.00 e versão 3.18.00 ocorreu tanto o
crescimento do número de novas funcionalidades (medidos em Análises técnicas /
Story cases previstos), como também no número de manutenções corretivas. Deste
modo, os gestores da empresa XYZ optaram por uma queda acentuada na
introdução de novas funcionalidades a partir da versão V3.18.00, com o objetivo de
reduzir o backlog (atrasos acumulados) em grande parte relacionadas a
manutenções corretivas.
O gráfico da figura 10 dá indicações que o crescimento do número de
manutenções corretivas atua como fator restritivo à introdução de novas
funcionalidades no sistema ERPWeb-C.
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Figura 10 – Análise do Backlog x Chamados de manutenções corretivas x novas
funcionalidades.
Fonte: Elaborado pelo autor

O

pesquisador

consultou

os

profissionais

de

desenvolvimento

de

funcionalidades dos subsistemas componentes do produto ERPWeb-C e foi
detectado empiricamente pelas equipes que quando novas funcionalidades ou
regras de negócio eram acrescentadas e as mesmas possuíam acoplamentos com
funções ou códigos pré existentes, os seguintes fatores eram considerados para a
determinação do esforço a ser realizado:
 Necessidade de esforço adicional para entendimento dos códigos
envolvidos e estabelecimento de métodos para execução das
intervenções necessárias (medidos em story points e horas homens).
 Esforço adicional para planejamento e execução de testes funcionais
em especial nos casos em que eram avaliadas integrações entre os
subsistemas.
O gráfico da figura 11, obtido a partir dos dados extraídos do sistema de
gestão de projetos (EPM e detalhados no apêndice J desta pesquisa), inidcam o
crescimento nas estimativas de esforço para execução das atividades de
manutenções corretivas entre as versões 3.10.00 até a versão 4.02.00. E estes
dados confirmam as observações empíricas de esforço adicional crescente para
execução das intervenções solicitadas.
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Figura 11 – Totais de Manutenções corretivas (medidas em Story Points).
Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados apresentados neste tópico indicam que o produto ERPWeb-C
apresenta evolução em termos de número de objetos e Kb desenvolvidos,
entretanto, conforme as figuras 10 e 11, o numero de manutenções corretivas e o
esforço em executar tais intervenções atuam

como fatores restritivos para a

evolução funcional do produto e indicam a existência de problemas relacionados
com a continuidade evolutiva do produto avaliado.

4.6 Estabelecimento de metas, objetivos e métricas conforme o método GQM.
Sendo identificados os problemas relativos com a continuidade evolutiva do
produto, o pesquisador optou por isolar uma das equipes de desenvolvimento para
condução dos trabalhos de análises e melhorias. A equipe selecionada foi o time
responsável pelo desenvolvimento do subsistema de manufatura e qualidade do
Sistema ERPWeb-C. Durante o ano de 2010 o time de desenvolvimento das funções
de manufatura e qualidade (TDMQ) estabeleceu um conjunto de metas de melhorias
do processo de desenvolvimento, alinhadas à estratégia global de desenvolvimento
do produto, listadas na na Tabela 12:
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Tabela 12 – Conjunto de metas estabelecidas pelo time de desenvolvimento das
funções de manufatura e qualidade.
Seq.
1

Metas
Problema: Redução da taxa de introdução de novas funcionalidades.
Meta: Ampliar a capacidade de introdução de novas funcionalidades para
atendimento do mercado / níveis de serviços previamente acordados para o
time de desenvolvimento das funções de manufatura, qualidade e serviços.

2

Problema: Variação na freqüência de liberação de versões com novas
funcionalidades ou correções.
Meta: Manter a frequência de liberação de novas funcionalidades ou
correções em intervalos menores ou iguais a 35 dias (com variação de +/15 dias)

3

4

Meta associada à
capacidade de evolução
funcional do produto

Meta associada à
capacidade de evolução
funcional do produto

Problema: Dificuldade de manutenção do código (*).
Meta: Conservação da capacidade evolutiva pela agilidade na manutenção
e alteração dos artefatos gerados (introdução de métodos e técnicas
voltadas à simplificação do processo de manutenção e refatoração dos
artefatos (códigos, Interfaces, bancos de dados) do produto).

Meta associada à
capacidade de evolução
dos artefatos
produzidos no
processo.

Problema: Crescimento do número de chamadas de manutenções
corretivas (reduzindo a capacidade de introduzir novas funcionalidades).

Meta associada à
melhoria da qualidade do
produto

Meta: Reduzir o número de chamados relativos a erros de programas que
demandem intervenções no código.
5

Classificação das metas

Problema: Crescimento do número de chamados relacionados a erros de
utilização, por parte dos usuários quanto as funcionalidades liberadas
(corrigidas ou novas)

Meta associada à
melhoria da qualidade do
produto

Meta: Reduzir o número de chamadas relativas a treinamentos/ erros de
utilização
6

Problema: Manutenções realizadas exclusivamente pelo desenvolvedor
original do código.
Meta: Aumentar o compartilhamento e compreensão dos códigos pelos
membros da equipe.

7

Problema: Desenvolvimentos particulares (específicos) concorrendo com a
capacidade de introdução de funcionalidades de uso geral (para todos os
clientes).
Meta: Melhorar as atividades de Sprint planning considerando requisitos
funcionais solicitadas pelos clientes.

8

Problema: Projeto funcional e técnico ambíguo ou mesmo inexistente.
Meta: Introduzir mecanismos de melhoria de projeto (design) produto.

9

Problema: Percentual de cobertura de testes insuficiente, código liberado
com erros de regressão.
Meta: Introduzir tecnologias de apoio a execução de testes unitários, testes
de desempenho e testes de integração

10

Problema: Dificuldades de sincronização e fornecimento de
funcionalidades, quando existe mais de um time de scrum envolvido (SoS).
Meta: Melhorar as atividades de Sprint planning envolvendo mais de um
time / projeto de desenvolvimento.

Fonte: Elaborado pelo autor

Meta associada à
melhoria de planejamento
e execução dos
processos
Meta associada a
melhoria de planejamento
e execução dos
processos

Meta associada à
melhoria da qualidade do
projeto de artefatos
Meta associada à
melhoria da qualidade do
produto

Meta associada a
melhoria de planejamento
e execução dos
processos
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Para cada relação “problema x meta” a equipe de melhoria do processo atribuiu
uma classificação de assunto (capacidade evolutiva do produto, capacidade
evolutiva dos artefatos, melhoria de planejamento e execução do processo de
desenvolvimento, qualidade do projeto, qualidade do produto entre outras). Após o
estabelecimento destes objetivos (goals) foram iniciados os trabalhos de
estabelecimento das questões e métricas associadas aos objetivos estabelecidos.
Para fins desta pesquisa, o objetivo relacionado com a conservação da
capacidade evolutiva do código (sequencia 3 da Tabela 12) foi isolado pelo
pesquisador para análises detalhadas, dado que esta meta esta diretamente
relacionada com evolução do código e o escopo da pesquisa.
Foram

estabelecidas

pela

equipe

participante

da

pesquisa

questões

associadas ao objetivo, métricas e suas formas de obtenção segundo o método
GQM, conforme apresentado na tabela 13.
Tabela 13 – Método GQM: Questões e métricas associadas a evolução dos artefatos
e códigos do produto.

Goal/Meta 3: Conservação da capacidade evolutiva pela agilidade na manutenção e alteração dos
artefatos gerados (introdução de métodos e técnicas voltadas à simplificação do processo de
manutenção e refatoração dos artefatos (códigos, Interfaces, bancos de dados do produto)).
Questão:
Q1 – Qual a dinâmica evolutiva dos artefatos do
sistema de manufatura e qualidade?
Q2 – Quais os códigos do sistema de manufatura e
qualidade mais modificadas e Qual a frequência de
modificação destes códigos?
Q3 – Qual a complexidade dos códigos do sistema de
manufatura e controle de qualidade?

Métrica (G3Q1a): Quantidade de artefatos por versão
(somente dos módulos de manufatura e qualidades)
Sources files e (G3Q1b) em Kb.
Método de obtenção: Pesquisa no sistema CVS

Métrica (G3Q2): Número de versões para os
programas (somente os sistemas estudados)
Método de obtenção: Pesquisa no sistema CVS
Métrica (G3Q3): Complexidade ciclomática (CC) e
Linha de código (LOC) dos programas mais
modificados para o universo de sistemas estudados

Fonte: Elaborado pelo autor

4.6.1 Resultados obtidos pela aplicação do método GQM para obtenção das
métricas referentes a manutenção da capacidade evolutiva dos códigos.
Para aplicação do método GQM neste estudo, foram executadas avaliações e
análises dos resultados coletados nos sistemas com informações históricas do
processo de desenvolvimento (Sistema CVS, sistema EPM, Sistema CRM) até a
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versão

V.4.03.00

do

produto

ERPWeb-C.

Nos

próximos

parágrafos

são

apresentados e comentados os resultados obtidos para cada uma das métricas
estabelecidas pela a aplicação do método GQM.


G3Q1 – Qual a dinâmica evolutiva dos artefatos do sistema de
manufatura e qualidade?
o Métrica (G3Q1): Quantidade de artefatos por versão (somente do
modulo de manufatura e qualidades) Sources files e em Kb.


Método de obtenção: Pesquisa no sistema CVS

Esta métrica visava identificar se o desenvolvimento dos módulos de
manufatura e qualidade apresentavam crescimento compatível com os demais
módulos do sistema ERPWeb-C apresentado na seção 4.4.
Para esta métrica, foram pesquisados no sistema CVS o histórico de
crescimento do número de artefatos gerados pelo time de desenvolvimento das
funções de manufatura e qualidade. Os dados coletados para a população estudada
são apresentados no Apêndice K.
Neste tópico são apresentados os dados das amostras obtidas para o histórico
de crescimento (em Kb) e número de objetos gerados para os sistemas de controle
de qualidade e controle de produção em 25 versões liberadas, a partir da versão
V.3.03.00 até a versão V 4.03.00.
Os resultados (G3Q1a e G3Q1b) são representados nos gráficos das Figuras
12 e 13, para o sistema de Controle de qualidade e 14 e 15 para o sistema de
controle de produção.

58

Sistema CQ – Controle de Qualidade

Antes 2009
A partir de 2009

Objetos
Índice
762
0,988327
9
0,011673

%
98,83%
1,16%

Figura 12 – ERPWeb-C - Sistema de controle de qualidade – crescimento em source files
(objetos).
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 13 – ERPWeb-C - Sistema de controle de qualidade – crescimento em Kb.
Fonte: Elaborado pelo autor

Comentários: O Sistema de controle de qualidade (CQ) foi iniciado e

desenvolvido antes da introdução das práticas ágeis no processo (98,83%). O
Período de desenvolvimento ocorreu principalmente entre as versões v 3.03.00 até a
versão V.3.09.00.
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Sistema CP – Controle de produção

Antes 2009
A partir de 2009

Objetos
Índice
6
0,0234
256
0.976563

%
2,34
97,65%

Figura 14 – ERPWeb-C - Sistema de Controle de produção – crescimento em source files
(objetos).
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 15 – ERPWeb-C - Sistema de Controle de produção – crescimento em Kb.
Fonte: Elaborado pelo autor

Comentários: O Sistema de Controle de produção foi iniciado na versão

V.03.07.00 e conforme os gráficos das Figuras 14 e 15, 97,65% dos artefatos
produzidos (ou crescimento evolutivo) ocorreu a partir da versão V3.12.00, após a
introdução das práticas ágeis no processo de desenvolvimento.
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Os dados apresentados no apêndice K e nas Figuras 12 a 15 propiciam uma
análise das características evolutivas dos artefatos do sistema de manufatura e
qualidade e dão indicações dos seguintes comportamentos com relação aos
sistemas desenvolvidos:
o Em Termos de crescimento evolutivo foram identificados casos de
estabilização ou baixo crescimento tal como ocorreu com o subsistema
controle de qualidade,

dada a diminuição de

requisitos funcionais

solicitados para este subsistema.
o Casos de crescimento constante: Nesta categoria o subsistema de
Controle de produção (CP) para as versões analisadas apresentou uma
curva com tendência de crescimento no longo prazo, sem indicações de
estabilização. No caso do subsistema de controle de produção este
crescimento constante

decorre do acoplamento existente entre este

sistema e os demais subsistemas do produto e a constante solicitação
de correções e inclusão de novas funcionalidades.
o Também é possível identificar casos onde o crescimento em termos de
kb e número de objetos ocorre de forma incremental como, por exemplo
o subsistema de Planejamento de materiais (MRP) e o subsistema de
custos (CS), onde os dados indicam a existência de períodos alternados
de crescimento e paralização.
o Todos os sistemas apresentaram crescimento em termos de Kb e
número de objetos em diferentes níveis, indicando continuidade
evolutiva destes subsistemas, alinhadas com o restante do produto
ERPWeb-C.

 G3Q2 - Quais os códigos do sistema de manufatura e qualidade mais
modificados, e Qual a frequência de modificação destes códigos?
o Métrica (G3Q2): Número de versões para os programas (somente os
sistemas de manufatura e qualidade)
 Método de obtenção: Pesquisa no sistema CVS
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Para obtenção desta métrica o pesquisador e o time de desenvolvimento
primeiramente avaliaram o conjunto de dados populacionais dos códigos
desenvolvidos para função de manufatura e qualidade e aplicou a sequencia de
atividades apresentadas no diagrama da figura 16.
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Pesquisar Historico alterações dos programas

Obter média estatistica das Alterações para as amostras [formula (1)]

Obter valor Maximo para as amostras

Obter valor da Moda para as amostras

Calcular o desvio padrão para as amostras [formula (2)]

Obter LCS de controle [formula (3)] para as amostras

Obter LIC de controle [formula (4)] para as amostras

Identificar casos >= LSC

Gerar Grafico de frequencia de alterações
Quantidade de altarações >= LSC
Gerar lista de programas com modificação >=LSC

Ordenar casos identificados

Obter complexidade ciclomática dos casos identificados

Avaliar resultados

Finalizar procedimentos

Figura 16 – Diagrama de atividades para estudo da população de códigos dos subsistemas
de manufatura e qualidade
Fonte: Elaborado pelo autor
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Para a questão G3Q2 foram executradas análises estatísticas baseadas nos
trabalhos de Montgomery (2004), Barros Neto, Scraminio e Bruns (2010) e Pyzdek e
Keller (2011) e adaptações dos procedimentos adotados pela empresa XYZ para
analise do processo, e visavam apoiar na atividade de identificação quantitativa
do comportamento das modificações nos no conjunto de códigos existentes dos
subsistemas de manufatura e qualidade.
i.

Para obtenção de uma linha central com a média de alterações nos
códigos, foi aplicada a fórmula (1), que fornece uma média aritmética
das modificações executadas em cada um dos módulos que compõe o
subsistema de manufatura e qualidade:
(1)
=
Onde:
= Media aritmética das modificações executadas em cada um dos
módulos dos subsistemas de manufatura e qualidade,
Xi = Refere-se aos valores observados para a variável modificações
executadas em cada um dos módulos dos subsistemas de manufatura e
qualidade em 27 versões,
N = Número de total de valores observados.

ii.

Quantidade máxima (ou maior numero), de alterações, observados em
cada um dos módulos dos subsistemas de manufatura e qualidade.

iii.

Mínima (ou menor numero) de alterações, observados em cada um dos
módulos dos subsistemas de manufatura e qualidade.

iv.

Moda (número mais frequente) de alterações,
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v.

Obtenção do valor de desvio padrão para a amostra (S) visando
identificar a variação dos valores obtidos em relação a média (

)

obtida para o conjuto de valores estudados, conforme a fórmula (2):
(2)

S=

vi.

Todos os valores observados (Xi) obtidos encontram-se entre a
amplitude observada (valores máximo e mínimos obtidos) para a
amostra. Deste modo torno-se necessário estabelecer um conjunto de
valores que possibilitassem identificar situações anômalas em relação
ao valor médio (

) obtido. Para tanto foram adaptados alguns

procedimentos de controle estatístico de processo (CEP) visando
identificar casos que apresentassem

situações de modificações

anômalas. Segundo as referencias consultadas, em uma distribuição
estatística normal, em geral adota-se como padrão o uso de 3 desvios
padrões para mais ou menos, de modo queo 99,73% dos valores
observados ficarão situados entre estes limites. Conforme Werkema
(2006), os casos que se situarem acima o abaixo destes limites indicam
que causas especiais de variação estão atuando nas amostras
estudadas.

Para obtenção destes valores para a amostra dos códigos estudoss, foi
utilizada a formula (3), sendo esta adptada da formula , 3sigma = σ*3
apresentada referências Montgomery (2004), Werkema (2006), Barros
Neto, Scraminio e Bruns (2010) e Pyzdek e Keller (2011).
3S = S*3

(3)
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Onde:
S = desvio padrão

de modificações para

a amostra dos códigos

estudados em cada um dos módulos dos subsistemas de manufatura e
qualidade.

vii.

Para obtenção do Limite superior de controle (LSC) e Limites inferiores
de controle (LIC) para a amostra de códigos, foram adaptadas a patir
formulas entcontradas nas das referencias pesquisadas as fórmulas
(4) e (5):

LSC =

+(3S)

(4)

LIC =

- (3S)

(5)

Esta pesquisa focou concentrou seu foco nos códigos da amostra identificados
como tendo uma quantidade de

modificações acima do um Limite superior de

controle (LSC) estabelecido segundo a fórmula 4. Esta decisão foi

tomada em

função da inviabilidade de execução de análises na população completa de objetos
(1604 source files) desenvolvidos para o sistema de manufatura e qualidade do
produto ERPWeb-C, e também pelo fato do time considerar desnecessária analises
de modificações menores ao LSC. Os resultados obtidos são apresentados na
Tabela 14.
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Tabela 14 – Conjunto de dados populacionais para os códigos produzidos pelo time
de manufatura e qualidade até a versão V4.00.00 do sistema ERPWeb-C.
CQP
Média de alterações:

CEP

EPP

CPP

RPP

CSP

MRP

5,621271

6

4,157514

8

6,903226

5

5,918605

max de alterações:

14

17

27

74

17

12

28

Min de alterações:

1

1

1

1

4

2

1

Moda:

6

6

4

9

7

5

2

Desvio Padrão (S):

0,998318

1,7426666

1,385838

10,05918

1,939323

2,569

5,143162

3S (DP*3):

2,994953

5,2279997

4,157514

30,17754

5,817968

7,706

15,42949

LSC:

8,616224

11,228

9,459238

38,17754

12,72119

7,569

11,06177

LIC:

2,626319

0,7720003

1,14421

22,17754

1,085257

2,431

0,775442

771

272

116

256

62

41

86

Número de Programas
Considerados no
estudo:
CQP

Controle de qualidade

CEP

Cadastros básicos

EPP

Controle de engenharia

CPP

Controle de produção

RPP

Roteiros e processos

CSP

Custos

MRP

Planejamento de materiais

Fonte: Elaborado pelo autor

Para os códigos avaliados pelo procedimento apresentado no diagrama da
figura 16, os códigos em geral haviam recebido em média 5,94 alterações, mas
foram identificados casos onde um programa em particular de um determinado
subsistema havia recebido 74 modificações em 25 versões liberadas para o sistema
ERPWeb-C, conforme figura 17.

Figura 17 – Número de alterações registradas para os programas do sistema CP do
produto ERPWeb-C.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Por este procedimento foi possível identificar 55 casos onde as modificações
executadas nos códigos estavam acima do limite superior de controle encontrado
para cada subsistema estudado.
Também por esta

análise foi possível identificar o subsistema CPP como

sendo o que possuía os códigos com maiores modificações. Este subsistema foi
desenvolvido 97% dentro do modelo de processo em que foram adotados pratica
associadas aos métodos ágeis. o que levantou questões sobre o relacionamento
entre o método de desenvolvimento e a frequência de alterações. Também este
subsistema possui forte acoplamento funcional com os demais subsistemas
desenvolvidos pelo time de manufatura e qualidade como também e com as funções
contábeis e de gestão de estoques do sistema ERPWeb-C, conforme o diagrama de
componentes da Figura 18, sendo que em função do acoplamento observado este
subsistema atuava como propagador de modificações entre os demais subsistemas.

CQ - Controle de Qualidade
CT - Contabilidade
SE - Controle de estoques

CS - Custos

CP - Controle de Produção

MRP - Planejamento de Materiais
EP - Controle de Engenharia

RP - Roteiros e Processos

CE - Cadastros Básicos

Figura 18 – Diagrama de componentes com as integrações entre os sistemas estudados.
Fonte: Elaborado pelo autor

Após a execução das análises de quantidade média, quantidade máxima,
mínima, moda, desvio padrão, 3S, LSC e LIC para todos os subsistemas
desenvolvimento pelo time de desenvolvimento manufatura e qualidade, foram
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isolados para análise todos os programas com um número de alterações superior ao
LSC de seu respectivo subsistema. Por exemplo, para o sistema CP foram
selecionados todos os programas que foram alterados mais de 38 vezes (LSC =
38,17).
Os 55 códigos mais modificados segundo o critério estabelecido no diagrama
da figura 16, são apresentados na Tabela 15.

Tabela 15 – Escala ordinal de códigos com alterações superiores ao LSC dos
respectivos subsistemas.
Código

LSC

Alterações

Tamanho Kb Classificação

CPP02102.NSN

38,17

74

328001

1

CPP02092.NSN

38,17

63

145279

2

CPP02095.NSN

38,17

61

145519

3

CPP02094.NSN

38,17

59

168253

4

CPP02101.NSN

38,17

48

129279

5

CPP02012.NSN

38,17

42

176.620

6

CPP02112.NSN

38,17

41

93.653

7

CPP02108.NSN

38,17

40

105.373

8

MRP0201C.NSP

11,06

28

52.578

9

EPP04102.NSP

22,06

27

52.679

10

EPP01046.NSN

22,06

26

126.887

11

MRP0201B.NSN

11,06

25

52.335

12

EPP04101.NSP

9,46

21

41.488

13

EPP01026.NSN

9,46

20

95.591

14

EPP04021.NSP

9,46

20

27.712

15

MRP02022.NSP

11,06

18

95.508

16

MRP04011.NSP

11,06

18

34.120

17

EPP02012.NSN

9,46

18

95.332

18

EPP04031.NSP

9,46

18

48.212

19

EPP04032.NSP

9,46

18

48.165

20

RPP04031.NSP

12,72

17

55.512

21

MRP04021.NSP

11,06

17

55.975

22

CEP01091.NSN

11,22

17

51.911

23

CEP01092.NSN

11,22

17

62.369

24

EPP03042.NSN

22,06

16

38.623

25

Continua
Fonte: Elaborado pelo autor

69

Tabela 15 (continuação) – Escala ordinal de códigos com alterações superiores ao
LSC dos respectivos subsistemas.
Código

LSC

Alterações

EPP01041.NSN

9,46

14

56.093

26

EPP04081.NSP

9,46

14

39.303

27

HLMRP040.NSN

11,06

13

21.501

28

MRP02015.NSN

11,06

13

33.738

29

MRP02019.NSN

11,06

13

24.778

30

MRP0201P.NSN

11,06

13

17.305

31

EPP01045.NSN

9,46

13

66.363

32

EPP02011.NSN

22,06

13

35.350

33

EPP04082.NSP

22,06

13

38.744

34

CEP01082.NSN

11,22

13

105.757

35

CQP02021.NSN

8,61

12

43.240

36

MRP02012.NSN

11,06

12

36.676

37

EPP01044.NSN

22,06

12

37.996

38

EPP01049.NSN

9,46

12

20.332

39

EPP04100.NSN

9,46

12

21.581

40

CSP01012.NSN

7,69

12

16.330

41

MRP02013.NSN

11,06

11

53.685

42

MRP02018.NSN

11,06

11

19.289

43

MRP02023.NSN

11,06

11

54.360

44

MRP04020.NSN

11,06

11

32.711

45

EPP01025.NSN

9,46

11

60.599

46

EPP01042.NSN

9,46

11

88.237

47

EPP02051.NSN

9,46

11

28.303

48

EPP03092.NSN

9,46

11

33.007

49

EPP04090.NSN

9,46

10

17.307

50

EPP04091.NSP

9,46

10

34.081

51

CQP02024.NSN

8,61

9

49.178

52

CQP0202B.NSN

8,61

9

26.270

53

CQP02411.NSN

8,61

9

55.870

54

CQP02442.NSN

8,61

9

161.146

55

Conclusão
Fonte: Elaborado pelo autor

Tamanho Kb Classificação
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 Q3 – Qual a complexidade dos códigos do sistema de manufatura e
controle de qualidade?
o Métricas: Complexidade ciclomática dos programas com maior
número de alterações. (somente os sistemas estudados)


Método de obtenção: Pesquisas nos códigos fontes, com
o uso da ferramenta Natural Enginner 6.2.1.3 (software
AG).

Para os códigos apresentados na tabela 15 (com valores acima dos limites
superiores

de modificações aceitos) foram aplicadas análises relativas a

complexidade ciclomática de McCabe (1976). Este indicador procura medir
complexidade estrutural do código (método, classe ou de qualquer unidade logica
que possa ser encontrada num sistema de software). Segundo Pezzé e Young
(2008)

a complexidade ciclomática é um indicador importante para analise da

estrutura de controle de fluxo de um código, e quanto maior for a complexidade
mais complicado é o processo de planejamento e execução de testes neste código.
Uma equação que permite a

obtenção da complexidade ciclmoatica

é

apresentada na fórmula (6);

V (G) = (e – n) + 2

(6)

Onde:
V(g): Complexidade ciclomática (neste pesquisa assumimos V(g) = CC)
e: representa o número de arestas ou arcos do grafo.
n: indica o número de nós do grafo e,
2: Constante.
Algumas fórmulas substituem a constante 2 pela vari vel “p” que indica o
número de componentes ligados no grafo.
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E existem outras equações possíveis para obtenção deste indicador no anexo
B, apresentamos outras fórmulas e uma uma explicação do calculo da formula 6.

Neste estudo os códigos apresentados na Tabela 15 foram verificados pela
ferramenta Natural Enginner 6.2.1.3 (da empresa Software AG) que executa um
algoritmo que analisa a estrutura do código, identificando os pontos de desvios
condicionais existentes

(instruções if, then, else)

e com base nos desvios

condicionais detectados quantifica o número de nós (blocos principais =n ) e arestas
(pontos de desvios condicionais = e), e aplica os dados coletados num algoritimo
que executa a fórmula (6).
Para análise dos indicadores de complexidade ciclomática foram considerados
os valores de referências apresentados por Laird e Brennan (2006) que estão
reproduzidos na Tabela 16.

Tabela 16 – Valores de referência para complexidade ciclomática.
Valores de referência para complexidade ciclomática
1-10: Métodos simples, sem muito risco.
11-20: Métodos medianamente complexos, com risco moderado.
21-50: Métodos complexos, com risco alto.
> 51: métodos instáveis de altíssimo risco, procedimento não testável.

Fonte: Laird e Brennan (2006)

As análises da complexidade ciclomática (CC) e número de linhas de código
(LOC) foram realizadas durante o mês de Outubro de 2010 e os resultados obtidos
pelo uso da ferramenta Natural Enginner 6.2.1.3 são apresentados na Tabela 17.

72

Tabela 17 – Relação ordenada de códigos com maior complexidade ciclomática das
funções de manufatura e Qualidade do sistema ERPWeb-C.
Código

Alterações

Tamanho Kb

LOC

CC

Seq

CPP02102.NSN

74

328.001

7.244

437

1

CPP02012.NSN

42

176.620

4.662

318

2

CQP02442.NSN

9

161.146

4.611

310

3

EPP01046.NSN

26

126.887

3.429

277

4

CEP01082.NSN

13

105.757

3.015

254

5

CPP02095.NSN

61

145519

3775

226

6

CPP02094.NSN

59

168253

3881

217

7

CPP02092.NSN

63

145279

3625

210

8

EPP01026.NSN

20

95.591

2.578

186

9

EPP01042.NSN

11

88.237

2.381

172

10

CPP02108.NSN

40

105.373

2.594

166

11

CPP02101.NSN

48

129279

2808

151

12

MRP02022.NSP

18

95.508

2.812

145

13

EPP01045.NSN

13

66.363

1.802

145

14

MRP04021.NSP

17

55.975

1.766

140

15

CQP02411.NSN

9

55.870

1.668

136

16

EPP01025.NSN

11

60.599

1.623

125

17

EPP01041.NSN

14

56.093

1.465

124

18

CEP01092.NSN

17

62.369

1.769

123

19

RPP04031.NSP

17

55.512

1.754

122

20

EPP04102.NSP

27

52.679

1.558

106

21

CQP02024.NSN

9

49.178

1.323

89

22

CPP02112.NSN

41

93.653

2.199

88

23

CEP01091.NSN

17

51.911

1.375

84

24

MRP02012.NSN

12

36.676

1.033

83

25

Continua
Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 17 (continuação) – Relação ordenada de códigos com maior complexidade
ciclomática das funções de manufatura e materiais do sistema ERPWeb-C.

Código

Alterações

Tamanho Kb

LOC

CC

Seq

EPP04032.NSP

18

48.165

1.283

83

26

EPP02012.NSN

18

95.332

2.253

82

27

EPP03042.NSN

16

38.623

1.051

78

28

EPP04031.NSP

18

48.212

1.311

78

29

MRP02023.NSN

11

54.360

1.378

75

30

EPP04101.NSP

21

41.488

1.215

73

31

MRP04011.NSP

18

34.120

1.083

71

32

MRP02013.NSN

11

53.685

1.396

68

33

MRP0201B.NSN

25

52.335

1.360

67

34

MRP02015.NSN

13

33.738

1.004

66

35

MRP0201C.NSP

28

52.578

1.332

61

36

EPP04091.NSP

10

34.081

1.047

61

37

CQP02021.NSN

12

43.240

1.128

58

38

EPP01044.NSN

12

37.996

926

57

39

HLMRP040.NSN

13

21.501

603

56

40

EPP04081.NSP

14

39303

1134

56

41

EPP03092.NSN

11

33007

936

52

42

MRP04020.NSN

11

32711

852

51

43

EPP04082.NSP

13

38744

1104

51

44

EPP02011.NSN

13

35350

879

47

45

MRP02019.NSN

13

24778

703

46

46

EPP04100.NSN

12

21581

647

44

47

EPP04021.NSP

20

27712

837

41

48

EPP02051.NSN

11

28303

730

39

49

EPP04090.NSN

10

17307

513

39

50

CSP01012.NSN

12

16330

516

38

51

MRP02018.NSN

11

19289

530

26

52

CQP0202B.NSN

9

26270

760

23

53

EPP01049.NSN

12

20332

554

22

54

MRP0201P.NSN

13

17305

517

14

55

Conclusão
Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme os dados apresentados na tabela 17, foi possível verificar que o
código mais alterado (CPP02102.NSN) é também o código com maior índice
complexidade ciclomática, outro fator de atenção é que 92% dos programas mais
alterados segundo o critério de seleção adotado, também são métodos que podem
ser classificados como altamente instáveis (CC> 51, conforme os parâmetros da
tabela 16).
Estes números confirmam a existência de problemas relacionados com os
códigos desenvolvidos pelo time de manufatura e qualidade.

4.7 Indicações de tendências de degradação dos códigos (code-smells).
O time de desenvolvimento das funções de manufatura e qualidade
desenvolveu uma lista de verificações de tendências de degradação dos códigos
(code-smells ou Bad-smells) basedo em Fowler (2004), para ser aplicada em parte
da amostra de códigos relacionados na Tabela 17 com o objetivo final de identificar
a existência de problemas nos projetos e desenvolvimento dos códigos produzidos.
Foi solicitado aos participantes do estudo que identificassem códigos
duplicados, rotinas excessivamente longas, rotinas sem utilização, entre outros tipos
de problemas nos códigos.
Dada a existência de restrições de tempo e esforço a serem aplicados nesta
análise,

foram selecionados os 20 primeiros códigos ordenados pelo número de

alterações executadas e distribuídos entre 4 programadores com experiência média
de 8 anos para execução destas análises (tabela 18).
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Tabela 18 – Lista de verificação de tendências de degradação dos códigos.





 



CPP02012.NSN

42

176.620

4.662

318

CPP

 







 



CQP02442.NSN

9

161.146

4.611

310

CQP















EPP01046.NSN

26

126.887

3.429

277

EPP































 







CC

LOC

Programas

Alterações divergentes



Rotina Ociosa (classe ociosa)

 

Campos de uso temporário

Rotina para uso futuro (sem uso atual) Generalidade especulativa

CPP

Quantidade de comentários (> = 20)

Uso excessivo de sub-rotinas e acesso a
outros programas (> =20 acessos externos)

437

Rotinas Longas (Método Longo)

7.244

Clone - Código duplicado

328.001

Subsistemas
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Tamanho Kb

CPP02102.NSN

Número de Alterações

Excesso de variáveis de instância (Classe
grande)

Propagação de alterações s (cirurgia de rifle)

Indicação de degradação (code-smells)
(Fowler 2004)

CEP01082.NSN

13

105.757

3.015

254

CEP



CPP02095.NSN
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145519

3775

226

CPP











CPP02094.NSN
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3881

217
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145279

3625

210
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186
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11
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95.508

2.812

145

MRP

 

EPP01045.NSN

13
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145
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MRP04021.NSP

17

55.975

1.766

140

MRP

 







 



CQP02411.NSN

9

55.870

1.668

136

CQP











 



EPP01025.NSN

11

60.599

1.623

125

EPP

















EPP01041.NSN

14

56.093

1.465

124

EPP

















CEP01092.NSN

17

62.369

1.769

123

CEP

 







 



RPP04031.NSP

17

55.512

1.754

122

RPP

















Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme indicado na Tabela 18, todos os 20 primeiros códigos com maior
complexidade

ciclomática

degradação (code-smells).

também

apresentaram

algumas

tendências

de
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Os resultados apresentados nesta seção indicam a necessidade de
desenvolvimento de planos de ações voltados para correção dos problemas
apresentados. Dado o número de artefatos com problemas encontrados na amostra
estudada (mais de 50) os gestores deveriam estabelecer procedimentos de
priorização quanto ao que deveria ser considerado no processo de melhoria e
simplificação dos códigos.

4.8 Conclusões da seção
Os dados apresentados nesta etapa da pesquisa confirmam tanto a evolução
como a existência de problemas relacionados com a manutenção da capacidade
evolutiva do produto ERPWeb-C.
Foram confirmados os seguintes aspectos relevantes para esta pesquisa
conforme indicado na seção 3, a saber:
(a) Trata-se de um desenvolvimento de um sistema de informação que pode
ser considerado complexo, com mais de 50 módulos e/ou subsistemas com 58.000
objetos em diferentes estágios de desenvolvimento.
(b) A empresa aplica em seu processo algumas práticas recomendadas pelo
manifesto ágil (técnicas de estimativas, métodos XP e Scrum desenvolvimento
interativo, ênfase em produtos de valor para os clientes entre outras).
(c) Foi confirmado que o processo de desenvolvimento apresentava um
crescimento no número de chamadas relacionadas a manutenções corretivas que
concorrem com a capacidade de introdução de novas funcionalidades, confirmando
a existência de problemas no macro processo de desenvolvimento do produto.
Esta seção também descreve a aplicação do método GQM como técnica de
pesquisa e obtenção dos indicadores relativos ao processo, pelo time de
desenvolvimento das funções de manufatura e qualidade do produto ERPWeb-C.
A partir das questões levantadas (Qn) foi possível detectar o crescimento da
quantidade de artefatos por versão em sources files e em Kb (G3Q1), a existência
de programas frequentemente alterados (hot-spots) (G3Q2), e, existência de códigos
classificados como instáveis em função do número da complexidade ciclomática
medida (G3Q3).
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Estes resultados coletados confirmam a tendência de degradação nos códigos
gerados para o sistema de manufatura e qualidade e justificam a execução de
planos de melhorias nos códigos.
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5

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE MELHORIAS NOS CÓDIGOS
Na seção 4, foi descrito o processo de identificação dos problemas associados

com a manutenção da capacidade evolutiva do produto e a complexidade crescente
nos artefatos (códigos) avaliados para a amostra selecionada a partir da população
de códigos do produto ERPWeb-C.
Nesta seção descrevemos o planejamento das ações visando a redução da
desorganização em alguns dos códigos que foram apresentados na seção
precedente.
5.1 Reestruturação dos códigos do produto ERPWeb-C.
A partir da aplicação do método GQM, obteve-se um catálogo não priorizado de
códigos com problemas e que demandavam ações de melhorias, tais como a
execução de refatoração ou reestruturação dos códigos.
O processo de refatoração é considerado por Flower (2000), Cohn (2010) e
Shore e Warden (2008) como um procedimento de melhoria e simplificação dos
códigos de um sistema computacional, pois visa reestruturar o software sem alterar
o comportamento funcional observado.
Especialmente Shore e Warden (2008) descrevem a refatoração e o projeto
reflexivo, como uma técnica essencial em processos de desenvolvimento ágeis, tal
como o adotado a partir de 2009 no cenário estudado.
Este

procedimento

também

estava

alinhado

com

as

necessidades

apresentadas pelas partes interessadas no processo de melhoria do produto, dado
que as funcionalidades existentes dos subsistemas deveriam ser preservadas.
A dificuldade de introduzir o processo de refatoração dentro do cenário
estudado decorria em parte do desconhecimento de técnicas de refatoração pela
equipe participante. Outra dificuldade estava relacionada com a necessidade de
adaptação de alguns padrões recomendados nas literaturas pesquisadas para o tipo
de linguagem utilizada no desenvolvimento do sistema de informações estudado
(Linguagem de 4a geração não orientada a objetos).
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Além disso, existiam também os seguintes desafios:
a) Existência de débitos técnicos (quantidade total de codificações incorretas,
ou manutenções corretivas a serem realizadas),
b) Existência de uma demanda não atendida por novas funcionalidades
concorrendo com a demanda de correção,
c) Limitações de recursos e prazos para execução de melhorias, introdução
de novas funcionalidades e execução de correções,
d) Inexistência de um conjunto de testes automáticos voltados para
verificações da manutenção da integridade funcional.
Baseando-se nos desafios apresentados, a aplicação do ciclo PDCA para
melhorias exigiu tanto a definição quanto a quais códigos deveriam ser priorizados
para a execução de refatoração, também a negociação quanto a introdução destas
atividades no processo, e finalmente o estabelecimento de procedimentos de teste
mais rígidos nos códigos desenvolvidos.

5.2 Aplicação do método AHP na priorização dos códigos a serem refatorados.
Dado o conjunto de códigos instáveis (tabelas 17 e 18) e restrições citadas no
tópico precedente, o primeiro grande problema no planejamento da reestruturação
dos códigos exigiu a formação de uma carteira priorizada de alternativas viáveis para
refatoração.
A priorização dos códigos neste cenário pode ser caracterizada como um
problema de decisão com múltiplos critérios, em função dos seguintes fatores:


Definição de alternativas: Havia inicialmente pelo menos 55 códigos
inicialmente viáveis que poderiam ser escolhidos para o processo de
reestruturação.



Definição dos critérios relevantes para o problema de decisão: O time de
desenvolvimento considerou a existência de diversos critérios a serem
considerados na escolha (técnicos, de gestão de projetos e critérios de
negócios).
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Avaliação de alternativas em relação aos critérios: Cada um dos 55
códigos mais instáveis ofereciam oportunidades e restrições quando
avaliados pelos critérios técnicos, de gestão de projetos e de negócios.



Avaliação global de cada alternativa: A priorização quanto a quais
códigos deveriam ser restruturados envolvia o exame e ponderação
geral de todas as alternativas existentes, em função da existência de
alguns casos de acoplamentos e coesão entre os códigos.

A execução do ciclo PDCA como técnica de apoio a melhoria dos códigos
demandou uma priorização prévia baseada em múltiplos critérios.
Os agentes tomadores de decisão poderiam escolher um ou mais códigos
para refatoração somente em função de um critério de escolha, (por exemplo, maior
complexidade ciclomática, menor impacto nos negócios ou menor tempo de
execução das intervenções) ou aplicar uma técnica mais estruturada para análise do
problema.
Conforme indicado na seção 3, optou-se pela aplicação de um método
estruturado de escolha baseado no método AHP (Analytic Hierarchy Process).
Os passos observados pelo pesquisador para uso deste método são descritos
a seguir:
I.

Elaboração de um estudo para introdução do conceito de Análse hierárquica:
O pesquisador elaborou em fins de setembro de 2010 um plano de ação
visando gerar condições culturais para introdução do método AHP na
organização envolvendo: (a) introdução ao uso de Métodos multicritérios de
decisão, (b) modelagem da árvore de decisão (c) uso da escala fundamental
de Saaty (d) processo de escolha e calculo de preferencias (d) visão geral do
sistema IPÊ 1.0 (e) estudos de casos de aplicação do método AHP.

II.

Capacitação de parte do time de desenvolvimento com relação aos princípios
e técnicas envolvidas no método AHP: Com base no plano de ação escrito no
parágrafo anterior, entre os meses de Setembro a Novembro 2010 foram
executadas reuniões de treinamento ministrado pelo pesquisador / Productowner com parte da equipe (Gerente de desenvolvimento, Scrum Master, 02
programadores Seniores) visando aculturar parte do time de desenvolvimento
com o método AHP.
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III.

Geração de uma lista de alternativas: Os códigos apresentados na Tabela 17
com fortes sinais de degradação foram avaliados pelo time, sendo que nesta
análise os nomes das funcionalidades e o tipo de função esperada pelo
programa (Manutenção ou cadastro, movimentação, consultas, relatórios e
utilitários) foram informados, visando facilitar o entendimento por parte do
time.

IV.

Determinação de atributos mais relevantes para a escolha: Foi solicitado aos
membros da equipe participante no processo de uso do método AHP nas
fases de treinamento que gerassem uma lista de características a serem
consideradas no processo de escolha dos códigos que deveriam ser
refatorados.. Estas caracterististicas foram progressivamente avaliadas em 5
reuniões com dinâmicas de brainstorming de acordo com o método proposto
por Saaty (1991) para esta etapa, entre os meses de setembro a novembro
de 2010. Nas dinamicas iniciais poucos critérios foram sugeridos, mas, no
decorrer das sessões os membros da equipe passaram a desenvolver um
conjunto de critérios que poderiam ser utilizados pelo método AHP, entre a 4ª
e 5ª reunião o grupo de trabalho chegou ao consenso que os critérios
utilizados para seleção dos códigos deveriam ter os seguintes atributos:
a. Não deveriam demandar ajustes em outros códigos (propagação), o
que exigia o conhecimento dos acoplamento dos códigos avaliados
com outros códigos,
b. Deveria ter baixa exigência de esforço de análise e codificação,
c. Deveria proporcionar a redução da complexidade interna do código
selecionado,
d. Deveria criar condições para que novos requisitos funcionais fossem
introduzidos,
e. Permitissem a simplificação da logica interna,
f. O código selecionado preferencialmente deveria ao final da intervenção
ter seu desempenho melhorado pela redução de tempos de
processamento observados, o que exigia um conhecimento prévio de
reclamações quanto ao desempenho atual, e finalmente,
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g. Deveria ser considerado importante para o processo do cliente, o que
demandava conhecimentos por parte da equipe de avaliação quanto a
importância atribuída pelos clientes para a função executada pelo
código.
A determinação dos critérios a serem utilizados no processo de julgamento foi
considerado como uma hipótese a ser testada nesta pesquisa, dado que as
referencias pesquisadas, em especial Ng e Chan (2009), não apresentam um
conjunto previamente estabelecido de critérios que poderiam ser utilizados como
variáveis validas para construção do modelo desejado. Além de ser uma hipótese a
ser verificada, o

estabelecimento de critérios é também foi um um pré requisito

para construção do modelo pelo método AHP.
Foram estabelecidas definições para cada critério e também os pre-requisitos
de avaliação para os mesmos. Estes critérios e as respectivas definições e pré
requisitos de avaliação são apresentados na Tabela 19.
Destaca-se que nesta etapa, o time de desenvolvimento não estabeleceu ou
priorizou os métodos de refatoração a serem aplicados em um conjunto de códigos
pré existentes conforme o procedimento apresentado por Piveta (2009), pois o
objetivo

da

pesquisa

concentrava-se

no

estabelecimento

de

critérios

e

posteriormente a priorização dos códigos.
Os

critérios

escolhidos

pelo

time

geraram

um

catálogo

de

fatores

determinantes de alterações no ERP avaliado, sendo que estes critérios eram
diferentes daqueles apresentados no estudo de Ng, Gable e Chan (2009). Também,
por decisão do time, eventuais fatores relacionados com adequações tributárias ou
legais não foram considerados, pois são requisitos obrigatórios e em geral alteram
e/ou criam funcionalidades no produto.
Outro ponto relevante a ser destacado é que o método AHP permite o
desdobramento dos critérios em diversos subníveis, mas visando simplificação do
uso por parte da equipe participante, todos os sete critérios foram colocados num
único nível.
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Tabela 19 – Critérios de decisão a serem incluídos no modelo de análise.
Critério

Definição

Regra de avaliação

Pré-requisito de
avaliação

(C1) MPA Minimizar a
propagação de
alterações

A melhoria do código
deveria
minimizar
intervenções decorrentes
da refatoração em outros
objetos desenvolvidos.

(Avaliação quantitativa): A
quantidade
de
mensagens
trocadas entre os o programa
avaliado e os demais programas
deveria variar entre 1 a 15
mensagens
trocadas
(acoplamento de mensagens)

Pré-requisito
de
avaliação:
conhecimento
das
integrações do código
com
outros
subsistemas.

(C2) MinEsf Minimizar esforço
(em story points)

A refatoração não deveria
exigir esforços adicionais
por parte do time de
desenvolvimento
e
deveria ser executado
dentro da duração de um
sprint.

(Avaliação quantitativa): O
esforço estimado em story points
para revisão do código deveria
situar-se preferenciamente entre
2 a 8 Story points.

Pré-requisito
de
avaliação: Estimativa
empírica de esforço,
conhecimento
do
código/ funcionalidade.

(C3) MCCMinimizar a
complexidade do
código a ser
restruturado

Priorizar
objetos com
maior complexidade, dar
preferencia aos códigos
mais instáveis.

(Avaliação quantitativa): O
programa selecionado deveria ter
apresentado
complexidade
ciclomática > 51

Pré-requisito
de
avaliação:
Conhecimento
dos
casos mais complexos
(dados levantados)

(C4) INF Possibilitar a
introdução de
novas
funcionalidades
(novos requisitos
funcionais)

A intervenção a ser
executada
deveria
possibilitar
melhorias
futuras
(refatoração
incremental
e/ou
acrescimento de novas
funcionalidades).
Os
objetos a serem revisados
deveriam
preferencialmente
pertencer a módulos com
crescimento constante ou
incremental.

(Avaliação não quantitativa): O
programa selecionado deveria
em data futuro receber novas
funcionalidades.

Pré-requisito
de
avaliação:
Conhecimento do roadmap
e
desenvolvimentos
futuros relacionados ao
código / grupo de
códigos
a
serem
reestruturados.

(C5) MFF Melhorar o foco
funcional do
programa

A intervenção a ser
executada
deveria
simplificar
o
método
(retirada de clones, extrair
método, eliminar códigos
desenvolvidos para uso
futuro entre outras)

(Avaliação quantitativa): O
programa selecionado deveria
ser conhecido por possuir > 01
funções
ou
métodos
desnecessários no momento de
análise.

Pré-requisito
de
avaliação:
Conhecimento
dos
requisitos
funcionais
para o código ou grupo
de códigos.

(C6) MaxD Maximizar
desempenho do
código

A intervenção a ser
executada
deveria
priorizar
códigos
que
possam
oferecer
melhorias de desempenho
(Redução do tempo de
processamento, tempo de
resposta) do artefato ou
do processo como um
todo.

(Avaliação quantitativa): O
programa selecionado deveria
ser conhecido por ter chamados
incluídos no sistema CRM
relacinados
com
baixo
desempenho. O código deveria
ter chamados indicando o tempo
de processamento superior a 2
minutos.

Pré-requisito
de
avaliação:
Conhecimento prévio
do
histórico
de
desempenho do código
avaliado.

(C7) MPM Maximizar a
percepção de
melhoria do
código para os
clientes

O código a ser refatorado
deve ser reconhecido
pelas partes interessadas
como importante e/ou
problemático.

(Avaliação não quantitativa): O
programa selecionado deveria
ser
conhecido
pela
sua
importância funcional junto aos
clientes.

Pré-requisito
de
avaliação:
Exigia
conhecimento
da
utilização do artefato
junto aos clientes.

Fonte: Elaborado pelo autor
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V.

Modelagem do problema: nesta etapa foram definidos os elementos e os
procedimentos que deveriam compor o modelo de hierarquização das
alternativas de refatoração. Considera-se importante relatar a dinâmica de
elaboração do modelo hierárquico prescrito pelo método AHP. Inicialmente o
time de desenvolvimento procurou criar um modelo contendo um objetivo
principal que era gerar um catalogo de códigos a serem refatorados com uma
análise de pares envolvendo os 55 códigos mais alterados conforme
representado na figura 19.

.
Figura 19 – Modelo inicial do problema de escolha de códigos para refatoração.
Fonte: Elaborado pelo autor

O uso do modelo apresentado na figura 19 foi rejeitado em função do número
de comparação paritárias exigidas para sua utilização, dado que este modelo
possuía 7 critérios previamente estabelecidos pelo time da pesquisa e inicialmente
deveriam ser priorizados, e em seguida deveriam ser considerados no processo de
priorização de 55 codigos mais modificados. Este modelo foi descartado em função
das diversas inconsistências na análise e execução de julgamentos observado
junto ao time participante no estudo, por exemplo, um criterio poderia ser
considerado como muito importante na fase inicial do estudo, mas durante o
processo de comparação de critérios x alternativas o time participante da pesquisa
perdia a percepção da importância relativa dos elementos avaliados.
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Dados os problemas observados quanto ao uso do 1º modelo,

a equipe

participante do estudo passou a procurar alternativas que viabilizassem o uso do
método AHP. Algumas formas de simplificação foram consideradas:
(a)

Concentrar as analises de priorização em um único sub-sistema (ex.:
focar somente os códigos do sub-sistema de controle de produção),

(b)

Agrupar os códigos 55 codigo previamente selecionados pelo numero
de modificações observadas em função dos requisitos funcionais /
processos de negócios que estes objetos implementavam.

(c)

Excluir da análse programas com pouco uso ou considerados menos
críticos pelos clientes.

Em consenso o grupo optou pela
composta pela

pela aplicação de uma simplificação

segunda e terceira alternativa. Tal agrupamento

permitia a

elaboração de um conjunto de planos de testes focados em requisitos funcionais que
ao final do processo de refatoração deveriam ser preservadas. Deste modo foi
gerado

um novo conjunto de alternativas, considerando o agrupamento dos 55

programas em 13 grupos de assuntos comuns, este agrupamento de códigos em
função dos requisitos funcionais que apresentado na Tabela 20.
Esta nova forma de organizar as 55 alternativas existentes possibilitou ao time
a execução de análises antecipadas do riscos de propagação das modificações em
outros códigos.
Também a partir da organização em grupos de associados por requisitos
funcionais, foi possível também avaliar os códigos podiam ser classificados como
menos críticos para as

operações dos clientes (consultas, relatórios, rotinas de

programas de cargas e exportação de dados,

programas de relacionamentos

simples entre Tabelas e programas de cadastros simples). Estes programas foram
associados aos grupos 09 a 13, e em seguida tais grupos foram descartados para a
análise.
Esta simplificação possibilitou a construção de um modelo hierárquico com 7
critérios apresentados na tabela 19 (MPA, MinEsf, MCC, INF, MFF, MaxD, MPM) e 8
alternativas organizadas em 8 Grupos nomeados de G1 a G8 (tabela 20). Este 2º
modelo

foi considerado pela equipe como sendo mais controlável pelos

participantes e esta representado na Figura 20.
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Tabela 20 - Grupos de Programas candidatos a refatoração.
seq

Código

Alter

Tamanho
Kb

1

CPP02102.NSN

74

328.001

7.244 437

1

CONVERSAO E DESMONTAGEM DE PRODUTOS –
REQUISITA

2

CPP02108.NSN

40

105.373

2.594 166

11

CONVERSAO E DESMONTAGEM DE PRODUTOS –
DESMONTAGEM

3

CPP02101.NSN

48

129.279

2.808 151

12

CONVERSAO E DESMONTAGEM DE PRODUTOS

4

CPP02012.NSN

42

176.620

4.662 318

2

CRIACAO DE ORDEM DE TRABALHO – INCLUSÃO
DE OT

5

CPP02095.NSN

61

145.519

3.775 226

6

MOVIMENTAÇÃO - REQUISITA COMPONENTES DA
OT

LOC

CC

seq

Nome

6

CPP02094.NSN

59

168.253

3.881 217

7

MOVIMENTAÇÃO - REQUISITA COMPONENTES DA
OT

7

CPP02092.NSN

63

145.279

3.625 210

8

MOVIMENTAÇÃO - RECEBE OT

8

EPP01046.NSN

26

126.887

3.429 277

4

ATUAL. TAB. DE ESTRUTURA DE PRODUTO

9

EPP01026.NSN

20

95.591

2.578 186

9

ATUAL. TAB. DE ESTRUTURA DE PRODUTO

10

EPP01042.NSN

11

88.237

2.381 172

10

ATUAL. TAB. DE ESTRUTURA DE PRODUTO –
EFETIVA ALTERAÇÕES

11

EPP01045.NSN

13

66.363

1.802 145

14

ATUAL. TAB. DE ESTRUTURA DE PRODUTO

12

EPP01025.NSN

11

60.599

1.623 125

17

ATUAL. TAB. DE ESTRUTURA DE PRODUTO

13

EPP01041.NSN

14

56.093

1.465 124

18

ATUAL. TAB. DE ESTRUTURA DE PRODUTO

14

EPP01044.NSN

12

37.996

926

57

39

ATUAL. TAB. DE ESTRUTURA DE PRODUTO

15

EPP02051.NSN

11

28.303

730

39

49

DUPLICACAO DE ESTRUTURAS DE PRODUTO

16

EPP03092.NSN

11

33.007

936

52

42

DUPLICACAO DE ESTRUTURAS DE PRODUTO

17

EPP04021.NSP

20

27.712

837

41

48

DUPLICACAO DE ESTRUTURAS DE PRODUTO

18

EPP04031.NSP

18

48.212

1.311

78

29

DUPLICACAO DE ESTRUTURAS DE PRODUTO

19

EPP04032.NSP

18

48.165

1.283

83

26

DUPLICACAO DE ESTRUTURAS DE PRODUTO

20

EPP04081.NSP

14

39.303

1.134

56

41

DUPLICACAO DE ESTRUTURAS DE PRODUTO

21

EPP04082.NSP

13

38.744

1.104

51

44

DUPLICACAO DE ESTRUTURAS DE PRODUTO

22

MRP02022.NSP

18

95.508

2.812 145

13

CALCULO DOS ITENS DO PLANO

23

MRP02023.NSP

11

54.360

1.378

75

30

CALCULO DOS ITENS DO PLANO

24

MRP02012.NSN

12

36.676

1.033

83

25

PLANO DE NECESSIDADES BRUTAS

25

EPP02012.NSN

18

95.332

2.253

82

27

PLANO DE NECESSIDADES BRUTAS

26

MRP0201B.NSN

25

52.335

1.360

67

34

PLANO DE NECESSIDADES BRUTAS – FUNÇÃO
INCREMENTA ITENS

27

MRP02015.NSN

13

33.738

1.004

66

35

PLANO DE NECESSIDADES BRUTAS

28

MRP0201C.NSP

28

52.578

1.332

61

36

CALCULO DOS ITENS DO PLANO

29

MRP02018.NSN

11

19.289

530

26

52

PLANO DE NECESSIDADES BRUTAS – FUNÇÃO
INCREMENTA

30

MRP0201P.NSN

13

17.305

517

14

55

PLANO DE NECESSIDADES BRUTAS

Continua
Fonte: Elaborado pelo autor

Alternativa

Grupo 1 – Programas do
processo conversão e
desmontagem de
produtos
Grupo 2 – Programas do
processo Geração de
Ordens de trabalho
Grupo 3 – Programas do
processo recebimento de
Ordem de Trabalho

Grupo 4 – Programas do
processo manutenção de
estruturas (BOM) de
produtos

Grupo 5 – Programas do
processo de Planos de
necessidades brutas
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Tabela 20 (continuação) - Grupos de Programas candidatos a refatoração.
31

CPP02112.NSN

41

93.653

2.199

88

23

MOVIMENTAÇÃO - ESTORNO DA OT

32

CQP02411.NSN

9

55.870

1.668 136

16

MOVIMENTAÇÃO - PLANO DE AUDITORIA

33

CQP02442.NSN

9

161.146

4.611 310

3

MOVIMENTAÇÃO - AÇÃO CORRETIVA /
PREVENTIVA

34

CSP01012.NSN

12

16.330

35

MRP02019.NSN

13

24.778

36

CEP01082.NSN

13

105.757

516

38

51 ATUAL. CUSTO PADRÃO DOS PRODUTOS

46

46

IMPORTA ARQUIVOS EXCEL (.CSV)

3.015 254

5

CAD. DE RELACIONAMENTO FAMÍLIA X EMPRESA

703

37

CEP01092.NSN

17

62.369

1.769 123

19

ALTERAÇÃO DE RELACIONAMENTO PRODUTO X
EMPRESA – CRUD

38

CEP01091.NSN

17

51.911

1.375

84

24

ALTERAÇÃO DE RELACIONAMENTO PRODUTO X
EMPRESA – CRUD

39

CQP02021.NSN

12

43.240

1.128

58

38

INSPEÇÃO - CADASTRAR ENSAIO x PRODUTO –
CRUD

40

CQP0202B.NSN

9

26.270

760

23

53

INSPEÇÃO - CADASTRAR ENSAIO x PRODUTO CRUD

41

CQP02024.NSN

9

49.178

1.323

89

22

INSPEÇÃO - CADASTRAR ENSAIO x PRODUTO

42

MRP04021.NSP

17

55.975

1.766 140

15

DEMANDA VALORIZADA

43

EPP03042.NSN

16

38.623

1.051

78

28

ESTRUTURA DE PRODUTO – CONSULTA

44

MRP04011.NSP

18

34.120

1.083

71

32

DEMANDA CALCULADA

45

EPP02011.NSN

13

35.350

879

47

45

EDP'S DO PRODUTO

46

EPP04090.NSN

10

17.307

513

39

50

ESTRUTURA DE PRODUTO – CONSULTA

47

EPP04091.NSP

10

34.081

1.047

61

37

ESTRUTURA DE PRODUTO – CONSULTA

48

EPP04100.NSN

12

21.581

647

44

47

ESTRUTURA DE PRODUTO – CONSULTA

49

EPP04101.NSP

21

41.488

1.215

73

31

ESTRUTURA DE PRODUTO – CONSULTA

50

EPP04102.NSP

27

52.679

1.558 106

21

ESTRUTURA DE PRODUTO – CONSULTA

51

EPP01049.NSN

12

20.332

554

22

54

CONSULTA EDP'S DO PRODUTO

52

HLMRP040.NSN

13

21.501

603

56

40

CONSULTA DADOS DO PLANO

53

MRP02013.NSN

11

53.685

1.396

68

33

CONSULTA NECESSIDADE CALCULADA

54

MRP04020.NSN

11

32711

852

51

43

CONSULTA REGRAS DO PLANO

55

RPP04031.NSP

17

55.512

1.754 122

20

RELATORIO DE PROCESSO

Conclusão
Fonte: Elaborado pelo autor

Grupo 6 – Programas do
processo de estorno de
Ordens de trabalho
Grupo 7 – Programas do
processo de auditoria (CQ)
Grupo 8 – Programas
Ação corretiva /
preventiva (CQ)
Grupo 09 – Programas de
manutenção de custo
padrão
- DescartadoGrupo 10 – Programas do
processo importação de
itens do plano MRP
- Descartado-

Grupo 11 – Programas
relacionamento produto x
empresa
- Descartado-

Grupo 12 – Programas
relacionamento Ensaio x
produto (CQ)
- Descartado-

Grupo 13 –
Consultas, relatórios e
utilitários (diversos - baixo
risco de propagação)
- Descartado -
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Figura 20 – 2º Modelo do problema de escolha de códigos para refatoração.
Fonte: Elaborado pelo autor

VI.

Construção do modelo de decisão multicritério na ferramenta Ipê 1.0: Após
revisão do modelo, consolidação dos códigos por grupo de processos e
exclusão dos grupos considerados como menos críticos para as operações
dos clientes, (Grupos 09, 10, 11, 12 e 13 com rotinas utilitárias de importação
e exportação de dados,

programas de atualização simples de tabelas,

programas relacionados a consultas e relatórios) obteve-se um 2º modelo
com 7 critérios e 8 alternativas, que por ser mais simples que o 1º modelo foi
considerado mais viável para execução de análises e comparações paritárias.
A inclusão deste 2º modelo na ferramenta IPÊ 1.0 é representado nas figuras
21 e 22.
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Figura 21 – Construção do 2º modelo na ferramenta IPÊ 1.0 – Detalhe 1.
Fonte: Sistema Ipê 1.0 – Imagem capturada pelo autor

Figura 22 – Construção do 2º modelo na ferramenta IPÊ1.0 – Detalhe 2.
Fonte: Sistema Ipê 1.0 – Imagem capturada pelo autor
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VII.

Execução de Julgamento: Nesta etapa foram avaliados os critérios e as
alternativas existentes no modelo e foram registradas as preferências pela
atribuição de um valor numérico para cada comparação (1,3,5,7 e 9)
utilizando a escala de Saaty (1991) apresentada no anexo A.
Para apoio ao processo de análise, foi elaborado e distribuído um formulário
contendo a relação critério x pares de alternativas, conforme figura 23. Estes
formulários foram preenchidos pelos membros do time de avaliação,
discutidos em reuniões e os resultados posteriormente foi

registrado no

sistema IPÊ 1.0 (figura 24) para execução dos cálculos estabelecidos pelo
mentodo AHP.

Figura 23 – Formulário de apoio na aplicação do método AHP.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 24 – Detalhe da tela de registro de julgamentos no sistema IPÊ 1.0.
Fonte: Sistema Ipê 1.0 – Imagem capturada pelo autor

VIII.

Execução de cálculos das prioridades: O sistema IPÊ 1.0 após final da
execução dos julgamentos para cada critério avaliado calcula a importância
relativa de cada critério para cada alternativa avaliada, etapa também
conhecida como calculo vetores de prioridades locais.
O calculo de prioridades locais permite a análise isolada da importância de
cada alternativa em função de um determinado critério.
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Por exemplo, conforme a figura 25 capturada a partir do sistema sistema
IPE 1.0,

para o Criterio Minimizar a propagação de alterações (MPA) os

programas do Grupo 8

(Programas do processo de ação corretiva /

preventiva do sub-sistema de CQ) possuem uma prioridade local calculada de
0,245, indicando que, para o critério MPA, os programas do Grupo 8 são
considerados mais prioritários que as demais alternativas.

Figura 25 – Detalhe da tela de cálculo de prioridades locais no sistema IPÊ 1.0.
Fonte: Sistema Ipê 1.0 – capturada pelo autor

Os resultados obtidos para o cálculo da importância local de cada critério são
apresentados na Figura 26
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Critério

Análse Gráfica dos vetores de prioridades locais (critério x alternativas)

(C1) MPA - Minimizar a
propagação de alterações

(C2) MinEsf - Minimizar
esforço (em story points)

(C3) MCC- Minimizar a
complexidade do código a
ser restruturado

Figura 26 – Análise gráfica dos vetores de prioridades locais (critério x alternativas)
(continua).
Fonte: Elaborado pelo autor
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Critério

Análse Gráfica dos vetores de prioridades locais (critério x alternativas)

(C4) INF - Possibilitar a
introdução de novas
funcionalidades (novos
requisitos funcionais)

(C5) MFF - Melhorar o foco
funcional do programa

(C6) MaxD - Maximizar
desempenho do código

Figura 26 (Continua) – Análise gráfica dos vetores de prioridades locais (critério x
alternativas).
Fonte: Elaborado pelo autor
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Critério

Análse Gráfica da importância relativa do critério x Alternativas

(C7) MPM - Maximizar a
percepção de melhoria do
código para os clientes.

Figura 26 (Conclusão) – Análise gráfica dos vetores de prioridades locais (critério x
alternativas).
Fonte: Elaborado pelo autor

IX.

Avaliação da consistência: O sistema IPÊ automaticamente fornece a razão
de consistência para cada critério avaliado. Este índice é muito importante
para o processo de escolha, pois determina a coerência da análise executada
por parte do time. Inconsistências conforme Saaty (1991) e Colin (2007)
ocorrem quando algumas opiniões registradas na matriz de comparação
apresentam contradições na análise dos critérios (por exemplo: O Critério X é
mais importante que o critério Y que é mais importante que o critério Z, que é
mais importante que o critério X, ou X> Y> Z> X).
A obtenção da razão de consistência RC <0,10 recomendado pelo método foi
.considerado pelo time como sendo um dos mais difíceis na aplicação do
método AHP. Foram executadas em média 2 reavaliações de pares para cada
um dos 7 critérios avaliados (17 reavaliações no total) até a obtenção da
razão de consistência aceitável. Para o modelo analisado as razões de
consistência obtidas após 17 reavalidações estão apresentadas na tabela 21
e no anexo C desta pesquisa
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Tabela 21 – Razões de consistência (RC) para os 7 critérios avaliados.

Critério

RC
validopelo
metodo
AHP

C1 MPA - Minimizar a propagação de alterações
C2 MinEsf - Minimizar esforço (em story points)

0,087
0,098

MCC- Minimizar a complexidade do código a ser

C3 restruturado

INF - Possibilitar a introdução de novas funcionalidades

C4 (novos requisitos funcionais)
C5 MFF - Melhorar o foco funcional do programa
C6 MaxD - Maximizar desempenho do código

MPM - Maximizar a percepção de melhoria do código para

C7 os clientes.
Fonte: Sistema Ipê 1.0

RC
obtido

0,920

<0,10

0,960
0,870
0,094
0,090

Após obtenção de um índice RC dentro do padrão esperado para o método
(<0,10) o processo foi encerrado, sem análises posteriores visando minimizar
os coeficiêntes obtidos para cada critérios,

X.

Obtenção da lista priorizada por grupo: Após a obtenção da razão de
consistência <0,1 para os critérios, o sistema IPÊ gerou uma lista priorizada
dos grupos a serem refatorados apresentado na Figura 27 e tabela 22.

Figura 27– Geração da lista priorizada de grupos de códigos para refatoração.
Fonte: Sistema Ipê 1.0 – Imagem capturada pelo autor
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Tabela 22 – Priorização de grupos de códigos para refatorações.
Alternativas

%

classif.

Grupo 2 – Programas do processo Geração de Ordens de trabalho

14,02

Grupo 1 – Programas do processo conversão e desmontagem de produtos

13,72

Grupo 8 – Programas Ação corretiva / preventiva (CQ)

13,46

Grupo 4 – Programas do processo manutenção de estruturas (BOM) de produtos

11,95

Grupo 6 – Programas do processo de estorno de Ordens de trabalho

11,95

Grupo 7 – Programas do processo de auditoria (CQ)

11,90

Grupo 3 – Programas do processo recebimento de Ordem de Trabalho

11,88

Grupo 5 – Programas do processo de Planos de necessidades brutas

11,08

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Fonte: Elaborado pelo autor

XI.

Avaliação dos resultados por parte do time de desenvolvimento: A
classificação gerada pelo sistema IPÉ indicou que os três primeiros grupos
ordenados continham alguns dos códigos com maior complexidade
ciclomática identificados previamente. Houve também o consenso por parte
da equipe, que o método AHP priorizou o grupo de programa reconhecido
como sendo os mais problemático e que em condições normais deveriam ser
priorizados num processo de refatoração (Grupo 2 - programas do processo
de Geração de ordens de trabalho).
Para o cenário estudado o uso do método AHP possibilitou o fornecimento de

uma lista priorizada de artefatos destinados a refatoração, confirmando uma das
hipóteses centrais a serem verificadas pela pesquisa.
Foram detectadas limitações dos profissionais participantes na análise em
executar julgamentos num número muito grande de alternativas e critérios. A
obtenção da razão de consistência no processo de julgamento foi outro fator
limitante na aplicação do método AHP, neste estudo foram feitas 17 tentativas até
obtenção de um indicador de consistência aceitável (RC <0,1) para cada um dos
sete critérios.

XII.

Planejamento do Sprint e elaboração de planos de testes: Após a obtenção
da lista priorizada, o time avaliou a viabilidade de inclusão dos códigos
pertencentes aos grupos no sprint Backlog.
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Apesar do grupo G2 (Programas do processo Geração de Ordens de
trabalho) ser classificado como prioritário pelo método AHP e entendido como
sendo aquele que poderia proporcionar maiores ganhos em termos de
melhoria, os gestores avaliaram que todo o processo de geração de ordens
de trabalho deveria ser oportunamente revisto. Também, as refatorações dos
códigos associados a este processo apresentavam maiores riscos de não
serem concluídos dentro do prazo de um sprint médio de 30 dias, e
comprometeria tanto a entrega de novas funcionalidades como a capacidade
executar manutenções corretivas solicitadas nos demais códigos.
Em função disso os códigos do Grupo G1 (2º colocado na classificação)
foram selecionados para execução de atividades de refatoração. As
estimativas em story points para os grupos de códigos classificados pela
aplicação do método AHP estão apresentadas na Tabela 23.

Tabela 23 – Priorização de grupos de códigos para refatoração x estimativa de

esforço.
%

classif.

Estimativas
(em story
points)

Grupo 2 – Programas do processo Geração de Ordens de trabalho

14,03

Grupo 1 – Programas do processo conversão e desmontagem de produtos

13,73

Grupo 8 – Programas Ação corretiva / preventiva (CQ)

13,47

1º
2º
3º

>21
13
21

Grupo 4 – Programas do processo manutenção de estruturas (BOM) de
produtos

11,96

Grupo 6 – Programas do processo de estorno de Ordens de trabalho

11,96

Grupo 7 – Programas do processo de auditoria (CQ)

11,90

Grupo 3 – Programas do processo recebimento de Ordem de Trabalho

11,88

Grupo 5 – Programas do processo de Planos de necessidades brutas

11,08

4º
5º
6º
7º
8º

8
13
8
13
13

Alternativas

Fonte: Elaborado pelo autor

Com esta escolha, a partir do desenvolvimento da versão V.4.04.00 (entre
dezembro 2010 e Janeiro 2011) os programas relacionados ao grupo G1 foram
isolados como grupo de controle para análises relativas as manutenções e avaliação
das características de tamanho, linhas de código (LOC) e complexidade ciclomática
(CC), e medição de esforço (em horas homens).
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5.3 Resumo da seção.
Esta seção descreve as ações de priorização prévia para execução das ações
de melhorias dos códigos instáveis identificados mediante a aplicação dos
procedimentos descritos na seção 4, pela aplicação do método AHP apresentado
por Saaty (1991).
O processo de priorização pelo método AHP foi justificado pelo fato de que o
problema de escolha dos códigos apresentou-se inicialmente desestruturado e
sujeito múltiplos critérios. Estes critérios demandavam a execução de julgamentos
baseados na experiência, e na capacidade de lidar com aspectos qualitativos e
quantitativos do cenário pesquisado.
O uso da ferramenta IPE 1.0 auxiliou na construção do modelo hierárquico,
comparação de pares de critérios, análise da consistência, geração de indicadores
para cada critério e geração de uma hierarquia priorizada de alternativas conforme
os procedimentos indicados pelo método AHP.
Algumas dificuldades foram observadas na aplicação do método AHP dentro do
cenário estudado:
- Número de alternativas a serem consideradas no processo de modelagem do
problema, demandando a geração de dois modelos. O modelo inicial possuía 7
critérios e 55 alternativas e acabou sendo classificado como inviável para
julgamento. O 2º modelo considerou 7 critérios e 8 alternativas (parte dos 55 códigos
agrupados em 8 categorias).
- Frequente perda de concentração (foco) no processo de análise, com
eventuais dificuldades de comparação entre os critérios e alternativas estudadas.
- Execução de 17 ajustes nos julgamentos visando obter a razão de
consistência (RC) < 0,1 para os critérios, evidenciando a existência de dificuldades
por parte dos participantes do estudo na execução de julgamentos consistentes.
Mesmo com estas dificuldades na aplicação do método AHP, foi possível obter
uma lista de critérios e uma sequencia priorizada de alternativas, que poderiam ser
utilizadas no processo de planejamento de ações de melhorias dos códigos. Este
resultado confirmou a viabilidade do uso do AHP como técnica de apoio de seleção

100

de códigos a serem refatorados num sistema complexo, confirmando as hipóteses 1
e 2 desta pesquisa.
As ações de refatoração e avaliação quanto a melhoria obtida nos códigos são
descritas na próxima seção.
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6

EXECUÇÃO E CONTROLE DAS AÇÕES DE MELHORIAS NOS CÓDIGOS
Na seção 5 foi apresentado o processo de utilização do método AHP como

técnica de apoio a priorização e planejamento das melhorias a serem executadas
nos programas do Grupo 1 – Programas do processo conversão e desmontagem de
produtos que possuía códigos caracterizados como instáveis. O time de
desenvolvimento procurou também avaliar a viabilidade da inclusão de um grupo de
códigos dentro do horizonte de tempo estimado de um sprint a ser executado
conforme os métodos de trabalho adotados no processo de desenvolvimento.
Ambas as atividades estavam diretamente associadas com o planejamento de ações
de melhorias previstas no ciclo PDCA.
Esta seção apresenta um resumo do processo de execução (do), controle
(check ou control), e Ação (Action) das ações relacionadas a re-estruturação do
conjunto de códigos do Grupo 1 priorizados pelo método AHP.
6.1

Atividades de refatoração.
Para

cada

tendência

de

degradação

do

código

são

recomendadas

contramedidas voltadas a introdução de padrões (patterns) e mecanismos de
melhorias. Muitos dos padrões em uso pelas organizações foram recomendados por
Fowler (2004) Gamma et al. (1995) e Kerievsky (2004).
Entretanto, tais padrões e mecânicas de refatorações foram desenvolvidos para
códigos produzidos pelo uso de técnicas e paradigmas de desenvolvimento
orientados a objetos, e tiveram que ser adaptados para os códigos desenvolvidos
em linguagem procedural de 4ª geração que é a base dos códigos desenvolvidos
para o produto ERPWeb-C.
Conforme indicado nas seções precedentes, a direção da empresa XYZ
atribuía grande importância a evolução funcional do produto ERPWeb-C, deste
modo, as atividades de manutenção corretivas como aquelas relacionadas a
refatoração dos códigos existentes eram consideradas como fatores restritivos a
evolução funcional do produto pelos gestores. Mesmo sendo evidenciado que os
códigos apresentavam instabilidades, a execução de refatorações deveria ser
executada de modo a não comprometer a entrega de novos requisitos funcionais.
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Em função da necessidade de adaptação de mecanismos de refatoração e, em
especial,

restrições com a duração das refatorações, os gestores do processo

optaram por priorizar a execução de refatorações nos códigos associados ao grupo
G1 (programas do processo de conversão e desmontagem de produtos.)
As atividades descritas nesta seção ocorreram entre o final de Dezembro de
2010 e início de Março de 2011, onde foram executados os seguintes
procedimentos:
1. Recuperação de documentos de análise conceitual e análise técnica do
desenvolvimento: Esta atividade compreendeu a recuperação das especificações
funcionais e de projeto (design) dos códigos relacionados ao Grupo G1
(CPP02102.NSN, CPP02108.NSC e CPP2101.NSC).
2. Diagnostico dos motivos da degradação dos códigos deste grupo e
determinação quais refatorações deveriam ser aplicadas: Em Dezembro de 2010 o
Scrum master juntamente com dois programadores seniores se reuniram para
executar uma análise detalhada dos códigos relacionados ao Grupo G1 processo de
conversão e desmontagem visando encontrar oportunidades de restruturação dos
códigos, novamente foi aplicada uma lista de verificação de tendências de
degradação dos códigos (code-smells)
Verificou-se que os principais problemas encontrados nos códigos decorriam da
prática de introduzir progressivamente variáveis e condições dentro dos programas
a cada iteração, sendo que muitos dos parâmetros e regras condicionais informadas
nos códigos visam uso futuro, conforme ilustrado na figura 28.

.
Figura 28– Incremento de regras condicionais nos códigos do grupo G1.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Foram registradas pelo Scrum Master no documento de análise Técnicas (AT)
as seguintes melhorias nos códigos consideradas viáveis quanto a execução:
Substituição de algoritmos: Partes dos algoritmos foram descartadas e
reescritas. Foram criadas novas sub-rotinas voltadas especificamente para o
intercâmbio de mensagens entre as rotinas existentes (Criação de Métodos
Padrões),
Eliminação de clones: Foram novamente verificados os programas do grupo
G1 visando identificar e eliminar códigos duplicados e/ou redundantes,
Eliminação

de

rotinas

ociosas

e

generalidades

especulativas

(desenvolvimentos visando uso futuro): A equipe participante da pesquisa
designada para o trabalho, procurou nos programas do Grupo G1 rotinas sem
utilização (descontinuadas ou introduzidas nos códigos, porém sem uso) que
deveriam ser excluídas,
Simplificação de Métodos longos: Dada a complexidade ciclomática
encontrada nos códigos a equipe deveria identificar formas de executar
decomposição condicional e consolidar expressões condicionais. Uma medida
importante que foi executada envolveu a criação de sub-rotinas chamadas a partir
de um código principal,
Redução de “IF’s” aninhados: A equipe envolvida na simplificação identificou
formas de simplificar e/ou eliminar expressões condicionais aninhadas,
Redução de comentários: Os comentários desnecessários foram eliminados
e/ou direcionados para sub-rotinas, conforme os mecanismos de refatoração
propostos por Flower (2004).

3. Elaboração de um plano de testes baseados nos requisitos funcionais e
requisitos técnicos: Com o apoio do Product owner e do Scrum máster,

foi

elaborado um plano de testes que foi aplicado aos códigos, visando assegurar a
manutenção das funcionalidades previamente desenvolvidas (preservação do
comportamento), sendo este um pré-requisito para execução de todo o processo.
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4. Aplicação da refatoração / reestruturação dos códigos: As alterações
previstas foram executadas durante o desenvolvimento da versão V.4.05.00
(31/01/2011 a 04/03/2011). Esta versão possuía a configuração de planejamento
apresentada na Tabela 23.
Dado que a empresa não possuía um histórico de execução de maneira
estruturada de melhorias nos códigos, foi necessário alterar os controles do projeto
para introdução do elemento “refatorações previstas” (item E .

Refatorações previstas para a
Versão (E)

Backlog (demanda)
Total (f) =((B)+(C)+(D)+(E))

AT/Story Cases Concluídas (g)

Pendências de
Desenvolvimento
(h) = (f)-(g)

Variação %
(I)

Requisitos/dia
(j) = (F)/(A)

V.4.05.00
32
2
158
Fonte: Elaborado pelo autor

AT ou Story cases previstos
para a versão - Novas
funcionalidades (D)

Chamados registrados
(Manutenções corretiva tratadas
na versão) (C)

Backlog (atraso acumulado) (B)

VPS-Agil
versão

Tempo desenvolvimento da
versão em dias (A) –
Sprint execution

Tabela 24 – Configuração de planejamento para a versão V.4.05.00.
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01

209

196

13

-6,22

6,53

Neste plano não foram estabelecidos alvos para redução de linhas de código e
complexidade ciclomática para os programas do grupo G1 por se tratar de uma
atividade não executada anteriormente ao qual o time não possuía histórico dos
resultados possíveis.

6.2 Medições dos efeitos das refatorações.
Durante a fase de testes (unitários e funcionais) os códigos catalogados como
sendo do grupo G1 passaram por uma nova bateria de verificações relativas a linha
de código (LOC) e complexidade ciclomática (CC) mediante o uso da ferramenta
Natural Enginner. Na Tabela 25 é apresentada uma análise comparativa entre a
situação inicialmente detectada e os resultados obtidos após o processo de
reestruturação dos códigos deste grupo.
Os dados finais obtidos quando da liberação dos programas do grupo G1 ao
final da versão indicam que os códigos tiveram reduções tanto no tamanho, como
em linhas de código (LOC) e complexidade ciclomática (CC). Entretanto, todos os
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programas continuaram a apresentar códigos que podem ser classificados como
instáveis. Foram criados seis subprogramas chamados a partir dos programas
originais; neste caso, os documentos de análise técnica (AT) incluíram instruções
voltadas a melhoria do código (adaptação dos métodos de refatoração, extrair
método, remover método, mover método e remover parâmetros nos algoritmos do
grupo G1).
Tabela 25 – Comparação entre os indicadores de tamanho, LOC e CC antes e

após o processo de refatoração.

Fonte: Elaborado pelo autor

6.3 Efeitos observados no processo e nas características evolutivas do produto.

Conforme informações levantadas no sistema de controle de versões e no
sistema de gestão de projetos (EPM) os programas e subprogramas do grupo G1
(CPP02102.NSN, CPP02108.NSN, CPP02101.NSN, cpp09101.nsp, cpp09102.nsp,
cpp09103.nsp, cpp09104.nsp, cpp09105.nsp, cpp09106.nsp), foram alterados em
mais cinco versões a partir da versão V.4.05.00.
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Visando estabelecer um controle dos efeitos da refatoração nas versões
subsequentes foram coletados dados de tamanho (em Kb), número de linhas de
código (LOC) complexidade ciclomática (CC) e esforço em story points, horas
homens trabalhadas e em dias. Os resultados obtidos para estas medições são
apresentados na tabela 26:
Tabela 26 – Indicadores para os códigos do Grupo G1 após cinco versões.

Indicadores para os códigos do Grupo G1 após o processo cinco versões
Variação da
CC

Esforço em
story points

Horas
homens

Esforço
em
dias
(hh/8)

304

-59,68

13

44

5,5

11.776

313

2,93

5

16

2

529.257

11.894

315

0,60

5

13,5

1,688

V.4.09.00

530.316

11.929

318

1,10

3

11

1,375

V.4.10.00

532.066

11.977

319

0,13

8

28

3,5

V.5.01.00

535.258

12.061

323

1,50

5

15

1,875

Versões

Tamanho Kb (total)

LOC
(total)

CC
(total)

< V.4.05.00

562.653

12.646

754

V.4.05.00

520.890

11.636

V.4.07.00

525.578

V.4.08.00

Fonte: Elaborado pelo autor

Os números apresentados na tabela 25 apresentam a seguinte avaliação com
relação ao comportamento dos códigos refatorados na versão V.4.05.00 do produto
ERPWeb-C:
(a) Para o conjunto dos 9 códigos pertencentes ao Grupo G1 ocorreram tanto
crescimento em tamanho (Kb) como em LOC nas cinco versões
subsequentes a versão V.4.05.00, entretanto os resultados obtidos para a
versão V.5.01.00 ainda são inferiores as versões que antecederam ao
processo de restruturação do código (chamado de <V.4.05.00 na tabela 24)
conforme gráficos da figura 29.
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Figura 29 – Crescimento dos códigos do Grupo G1 em Kb e LOC após cinco versões.
Fonte: Elaborado pelo autor

(b) Foram executadas novas medições das complexidades ciclomáticas para
todos os códigos do grupo G1, sendo que entre a versão V.4.05.00 e a
versão V.5.01.00 a complexidade ciclomática total para o grupo manteve-se
menor que 350, indicando que tais códigos ainda apresentavam
possibilidades de melhorias. Entretanto, a instabilidade dos códigos
medidos em complexidade ciclomática (CC) era inferior ao valor total inicial
dos programas avaliados (CC antes da refatoração = 754, CC na versão
V.4.05.00 = 304 e, na versão V.5.01.00 = 323, conforme as tabelas 24 e 25).
(c) Para estes códigos foram executadas medições em cada versão posterior
ao processo de refatoração de estimativas de esforço (medido em story
points), e medições de horas homens gastas (HH) e esforço em dias (horas
homens/8) na execução de intervenções. Os valores obtidos indicam que
após o processo de refatoração o esforço medido em story points (SP) mais
frequente (moda da população) ficou em 5 SP, (numa escala baseada na
sequencia Fibonacci que varia de “1- esforço mínimo à >21 – esforço
máximo”

indicando que as intervenções foram consideradas menos

complexas de serem executadas.
Os resultados de crescimento do código em termos de Kb e manutenção do
esforço próximo a 5 story points indicam que tais códigos continuaram a evoluir com
um esforço considerado próximo ao valor médio do intervalo de esforço considerado
pelo time de desenvolvimento.
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Ao longo do tempo, com novas liberações será possível analisar se a tendência
de crescimento do valor CC será mantida ou se ficará estável e se será necessário
reaplicar o processo de refatoração inicial.
6.4 Retroalimentação dos resultados no ciclo PDCA.
Os dados obtidos para o desenvolvimento da versão V.4.05.00 serviram de
base para o desenvolvimento de ações de controle do processo tais como:


Estabelecimento de estudos voltados a redução do número de linhas de
código (LOC) e complexidade ciclomática nos demais grupos de códigos
classificados como prioritários pelo método AHP.



Disseminação de padrões internos de reestruturação dos códigos: Os
documentos de análise de técnica (AT) passaram a possuir campos
destinados a sugestões técnicas de simplificação dos códigos. Também
durante as reuniões diárias dos times e nas reuniões finais de
retrospectiva (retrospectiva do sprint).



Disseminação de práticas de refatoração para os outros times de
desenvolvimento

do

produto

ERPWeb-C:

A

gerencia

geral

de

desenvolvimento divulgou os resultados obtidos junto aos outros times
de desenvolvimento, com o objetivo de disseminar a cultura de qualidade
na origem de desenvolvimento, uso de métodos estatísticos de
monitoração e controle das características do processo e o uso de
padrões de desenvolvimento.


Uma das medidas consideradas como importante pelos gestores
relaciona-se ao processo de simplificação das atividades de priorização
de alternativas para refatoração, dadas as dificuldades do uso do
método AHP, em especial na fase de julgamento dos critérios e
obtenção do parâmetro referente a razão de consistência aceita pelo
método (RC <0,10). Esta dificuldade detectada gera oportunidades de
pesquisas futuras visando estabelecer um limite ótimo de alternativas e
critérios de escolhas a serem introduzidas no método AHP clássico em
cenários complexos.
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6.5 Resumo da seção.

Os dados coletados para a versão V.4.05.00 do produto apresentou a
indicações de redução da complexidade nos códigos originais (tamanho, LOC e CC)
quando comparados com a situação inicial medida na versão V.4.03.00.
Em cinco versões liberadas após o processo de reestruturação dos códigos do
grupo G1 na versão V.4.05.00 foram coletados novos dados de crescimento em KB,
complexidade ciclomática, e esforço de desenvolvimento, e foi possível observar que
para o conjunto deste grupo houve continuidade evolutiva em termos de Kb com um
esforço considerado médio pelo time de desenvolvimento (moda = 5 Story Points) e
uma complexidade ciclomática inferior a situação inicial.
Ao longo do tempo, com novas liberações, será possível analisar se a
tendência de crescimento do valor CC será mantida ou se ficará estável e se será
necessário reaplicar o processo de refatoração inicial.
Trabalhos adicionais ainda deverão ser executados junto ao processo de
desenvolvimento visando estabelecer metas de redução de complexidade
ciclomática para os demais grupos priorizados pelo método AHP e simplificação do
método de avaliação periódica das prioridades a serem observadas em termos de
códigos a serem reestruturados.
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7

AVALIAÇÕES DE RESULTADOS E CONCLUSÕES
Esta seção apresenta uma retrospectiva dos trabalhos realizados durante o

processo de pesquisa. Também descreve a contribuição deste trabalho para o
estado da arte e recomendações de trabalhos futuros
7.1 Resumo da pesquisa.
Introduzimos na 1ª seção desta pesquisa a possibilidade de verificações das
seguintes hipóteses e questões: (1) se o método quantitativo AHP poderia ser
aplicado como técnica de apoio de seleção de códigos a serem refatorados; (2) se
havia a possibilidade do estabelecimento de um conjunto de critérios a serem
utilizados no processo de escolha de códigos a serem refatorados num sistema
complexo, e; (3) Quais os efeitos das atividades de refatoração na capacidade
evolutiva de um sistema de software de grande porte. Estas hipóteses e questões
deveriam ser verificadas num processo de desenvolvimento que produzisse um
sistema de informações complexo.
Na seção 2 executamos pesquisas bibliográficas relativas ao estado da arte
para os

temas principais da pesquisa, tais como evolução e modificações de

software, impactos do tipo de processo na capacidade de modificação do software,
uso de

métricas para avaliação da evolução do produto, desorganização em

sistemas complexos, aplicação de técnicas de

refatoração como medida de

minimização desorganização do software e uso de métodos de análise multicritério,
técnica de apoio no processo escolha em cenários de decisões complexas.
Na Seção 3, descrevemos os procedimentos de pesquisa-ação, nesta parte do
texto indicamos as principais fontes pesquisadas e as formas de uso de técnicas
auxiliares de pesquisa de problemas (Métodos GQ e PDCA).
Apresentamos quatro questões que deveriam ser respondidas na fase de
pesquisa aplicada:
Questão 1: Qual o tamanho (ou extensão) do software estudado (se simples ou
complexo),
Questão 2: Qual o tipo de processo de desenvolvimento adotado no cenário de
estudo.
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Questão 3: Estabelecemos a necessidade de medir as características
evolutivas e compreender os fatores que eventualmente limitam a evolução funcional
do produto estudado.
Questão 4: Para que a Pesquisa-Ação fosse corretamente caracterizada,
procuramos confirmar a existência de problemas e casos de desorganização interna
dos artefatos produzidos pelo processo de desenvolvimento.
Estas questões foram progressivamente respondidas na seção 4.
Na Seção 4, “Pesquisas aplicadas – Caracterização do produto, processo e
problemas de desenvolvimento” – Procuramos dar respostas para as questões
levantadas na seção 3. Descrevemos a aplicação do método GQM para coletar e
avaliar os dados relacionados ao processo de mudança e evolução das funções de
manufatura e controle de qualidade do sistema estudado.
Os seguintes dados foram obtidos:


O Software observado na pesquisa, (um ERP chamado no estudo de
ERPweb-C) pode ser caracterizado como um sistema de informação
complexo com mais de 50 módulos e/ou subsistemas, com 58.000
objetos em diferentes estágios de desenvolvimento.



A empresa, desde 2009,

vem adaptando algumas das práticas

recomendadas pelo manifesto ágil.


Verificamos

o

aumento

na

quantidade

de

artefatos

entregues

(funcionalidades novas ou correções) e crescimento do sistema em
termos de objetos (source Files) e tamanho (em Kb), sendo que tais
valores indicavam que o sistema estudado ainda evoluia.


Foram identificados alguns sintomas de degradação dos códigos, tais
como o crescimento do número de chamados com solicitação de
manutenções corretivas, redução da capacidade de desenvolvimento de
novas funções, e aumento no esforço de introdução de alterações nos
códigos.



Para um conjunto menor de códigos (desenvolvidos para atender
requisitos na área de controle de produção e qualidade) aplicou-se o
método GQM, o que possibilitou a identificação de frequências incomuns
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de alterações nos códigos e a existência de um catálogo de códigos
instáveis em termos de complexidade ciclomática.


Ao aplicarmos uma lista de verificação nos códigos mais instáveis da
amostra selecionada foi

detectada

a existência de tendências de

degradação do código (bad-smells) tais como: clones, métodos longos,
generalidades especulativas entre outros.
Tais resultados foram determinantes para o uso do ciclo PDCA descrito na
seção 5.

Na Seção 5, “Planejamento das ações de melhorias nos códigos” –
apresentamos o processo de disseminação e uso do método AHP – clássico como
técnica de seleção dos artefatos a serem refatorados. No final desta seção foi
apresentada uma lista priorizada de códigos fontes do sistema ERP destinados ao
processo de refatoração.
Foram observadas as seguintes dificuldades na aplicação do método AHP
dentro do cenário estudado:


Inviabilidade por parte do grupo em aplicar o modelo AHP quando o
modelo possuía 7 critérios e 55 alternativas, neste caso o 1º modelo
acabou sendo classificado como impraticável para julgamento pela
equipe participante da pesquisa,

e foi desenvolvido um 2º modelo

considerando os 7 critérios originais e 8 grupos de códigos associados
por características funcionais.


Execução de 17 ajustes nos julgamentos visando obter a razão de
consistência (RC) <0,1 para cadas critério avaliado, indicando a
existência de dificuldades por parte dos participantes na execução de
julgamentos consistentes.
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Nesta seção confirmamos as duas das hipóteses iniciais deste estudo: Foi
obtido uma lista de critérios de avaliação para um sistema de informações
complexos que

neste estudo era tanto era uma hipótese a ser testada como

também um requisito para aplicação do método AHP- clássico, e, foi obtida uma
lista priorizada dos códigos (programas) a serem reestruturados (reunidos em 08
grupos).

A seção 6 da pesquisa apresentamos as intervenções executadas nos códigos
pelo time de desenvolvimento das funções de manufatura e os dados coletados para
a versão (V.4.05.00). Esta versão inicial apresentou redução da complexidade
ciclomática dos códigos originais (LOC e CC) em comparação com a situação inicial
medida na versão anterior (V.4.03.00).
Foram coletados novos dados de crescimento em KB, complexidade
ciclomática, e esforço de desenvolvimento, em cinco versões subsequentes, para os
códigos do grupo G1, e foi observado que a complexidade ciclomática manteve-se
inferior a versão V.4.03.00, com a média de 5 Story points de esforço.

7.2 Análises gerais e contribuições.
O uso da ferramenta IPE 1.0 auxiliou na construção do modelo hierárquico,
comparação de pares de critérios, análise da consistência, geração de indicadores
para cada critério e geração de uma hierarquia priorizada de alternativas conforme
os procedimentos indicados pelo método AHP- Clássico.
Como contribuição para o estado da arte, confirmamos que o método AHP na
sua forma clássica pode ser aplicável no processo

de geração de critérios e

priorização de códigos a serem refatorados em cenários de desenvolvimento de
produtos complexos, confirmando a 1ª e 2ª hipóteses levantadas por este estudo.
Entretanto alguns problemas quanto a adoção do método puderam ser
observados referentes a delimitação do tamanho de alternativas a serem
consideradas no modelo Hierárquico. Conforme identificado no estudo um número
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muito grande de alternativas introduziram dificuldades juntos aos participantes
quanto a execução de julgamentos consistentes.
Para cinco versões posteriores ao processo de refatoração inicial nesta seção
demonstram que inicialmente os códigos originais ainda podem ser classificados
como instáveis em termos de complexidade ciclomática, apesar da redução dos
indicadores de tamanho (em Kb), linhas de código (LOC).
7.3 Trabalhos futuros.
Durante o processo de elaboração desta pesquisa, foram identificados alguns
itens não atendidos neste trabalho e que podem ser objeto de pesquisas futuras,
como o que segue:
No cenário estudado, os códigos com maiores frequências de alterações (fora
dos limites de controle estabelecidos pelos cálculos estatísticos adotados) foram
também os que apresentaram os maiores valores de complexidade ciclomática.
Consideramos como uma oportunidade de avanços no estado da arte a execução de
estudos que permitam confirmar ou refutar a existência de correlações estatísticas
entre complexidade ciclomática, número de linhas de códigos e frequência de
alterações, utilizando uma população mais ampla de códigos.
Consideramos que ainda são necessários estudos adicionais que avaliem a
relação entre as características de uma linguagem de programação e paradigmas de
desenvolvimento com o crescimento da complexidade ciclomática. Estes estudos
poderão avaliar se uma linguagem e/ou paradigma de desenvolvimento contribui
para o aumento da complexidade ciclomática e instabilidade de um sistema de
software.
Entendemos que ainda existem oportunidades de pesquisas futuras visando
estabelecer um limite superior de quantidades de alternativas e critérios de escolhas
a serem introduzidas no método AHP clássico em cenários complexos onde existem
dezenas de alternativas e múltiplos critérios.
Trabalhos futuros poderão estender o uso do método AHP Clássico ou suas
variações no processo de escolha de códigos a serem refatorados em outros tipos
de software (Web-Services, softwares embarcados, jogos entre outros)
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Apêndice A - Análise das leis de evolução de Software proposto por Lehman
Lei

Análise
Fatores como envelhecimento, desatualização tecnológica, inconsistências
do software, inconsistências e complexidades no domínio estudado, níveis

1ª - Mudança contínua

de satisfação dos usuários, desorganização, custos de manutenção entre
outros contribuem para que a mudança seja contínua e a complexidade
seja crescente.

2ª - Complexidade crescente
Uma

interpretação

possível

da

3ª

lei,

dentro

do

contexto

de

desenvolvimento de software voltados para aplicações comerciais,
considera que as mudanças são solicitadas e executadas por equipes
técnicas, sendo executadas dentro de organizações que possuem os
interesses e processos distintos. Estes por sua vez direcionam a utilização
do software e a sua evolução. Os gestores estabelecerão controles que
visam garantir que as normas operacionais serão seguidas e os objetivos
organizacionais serão alcançados. Estes controles visam estabilizar os
processos dentro de limites pré estabelecidos e, pelo menos em parte,
estão normalmente distribuídos sob o ponto de vista estatístico. Depois de
um determinado período de tempo, os participantes deste processo
estabelecerão uma dinâmica que fará com que o esforço incremental gasto

3ª – Auto-regulação

em cada nova versão do sistema fique alinhado aos controles e parâmetros
estabelecidos. Em função dos processos e controles internos, um sistema
Tipo E durante o seu ciclo de vida tende a estar auto-regulado com os
controles e parâmetros estabelecidos pela organização usuária. Lehman
(2001) indicou que em sistemas com laços de controle e retroalimentações
complexas são difíceis de identificar, havendo inclusive forças não
explicitas, desconhecidas e incontroláveis atuando no processo de
autorregulação do processo evolutivo.

Fonte: Lehman (2001)
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Apêndice A (continuação) – Análise das leis de evolução de Software
proposto por Lehman
A 4ª lei - Considera que a existência de mecanismos de retroalimentação
que possibilitem o controle e ajuste da taxa de atividade possibilitará a

4ª - Conservação da

estabilização do processo de evolução. As mudanças executadas num

estabilidade organizacional

sistema Tipo E, refletem os requisitos de controles e parâmetros
estabelecidos pelos usuários (fatores apresentados na 3ª lei), estas
mudanças após um período de tempo, tendem a se manter constante.
A 5ª lei indica que fatores tais como a redução do número de correções
necessárias, acréscimos no tempo de análise e correção de erros ainda
existentes, diminuição do esforço de desenvolvimento e manutenção, e

5ª - Conservação da
Familiaridade

decisões de descontinuidade de investimento fazem com que a taxa de
crescimento

do

sistema

apresente

tendência

de

diminuição.

Aparentemente a 5ª lei contradiz a 1ª e a 6ª lei, mas deve-se considerar o
fator tempo na análise, pois esta lei possui aplicação no longo prazo.
A 6ª lei refere-se ao acréscimo contínuo de funções no sistema visando a
contínua satisfação do usuário, Os acréscimos de funcionalidades causam

6ª- Crescimento contínuo

aumento do conteúdo funcional dos programas.
A 7ª lei considera que incertezas com relação ao ambiente operacional
aumentarão com o tempo, a não ser que seja feito um esforço para

7ª Qualidade decrescente

detectar e corrigir as causas desta incerteza a qualidade do sistema Tipo E
declinará.
A 8ª lei leva em consideração a complexidade dos sistemas Tipo E.
A existência de ciclos de retroalimentação, existência de múltiplos níveis de
abstração e artefatos gerados, e diferentes agentes envolvidos na

8ª - Sistema de retorno

utilização do sistema, impacta diretamente no ciclo de vida do produto e na
sua evolução.

Fonte: Lehman (2001)
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Apêndice B – Catalogo de refatorações: Flower (2004) e Kerievsky (2004)
Classe de

Refatoração

refatorações
Extrair Método. Existe um fragmento de código que pode ser agrupado Deve-se
transformar o fragmento em um método que o nome explique o seu propósito.
Internalizar Método. O corpo de um método é tão claro quanto seu nome Deve-se
colocar o corpo do método dentro do corpo do que o chama e remover o método.
Internalizar Variável Temporária. Existe uma variável temporária que recebe uma
única atribuição de uma expressão, e essa variável está atrapalhando outras
refatorações Devem-se substituir todas as referências a essa variável temporária pela
expressão.
Compondo
métodos

Substituir Variável Temporária por Consulta. Está sendo usada uma variável
temporária para armazenar o resultado de uma expressão. Deve-se extrair a expressão
para um método e substituir todas as referências à variável temporária pelo novo método
criado.
Introduzir Variável Explicativa. Quando existir uma expressão complicada, coloca-se o
resultado da expressão em uma variável temporária cujo nome explique o seu propósito.
Dividir Variável Temporária. Existe uma variável temporária que mais de uma vez
recebe uma atribuição, mas não é uma variável de laço e nem um acumulador
temporário Para esse caso, deve-se criar uma variável temporária separada para cada
atribuição.
Remover Atribuições a Parâmetros. O código faz uma atribuição a um parâmetro.
Deve-se usar uma variável temporária no lugar da atribuição.
Substituir o Algoritmo. Deseja-se substituir um algoritmo por um mais claro. Substituise o corpo do método pelo novo algoritmo.
Mover Método. Um método está usando ou sendo usado por mais recursos de outra
classe do que a classe na qual ele está definido. Cria-se um novo método com um corpo
similar na classe que ele mais usa. Transforma-se o método antigo em uma simples
delegação ou remove-se completamente.
Mover Campo. Um campo é usado por outra classe mais do que a classe na qual ele
está definido. Nessa situação, deve-se criar um novo campo na classe alvo e alterar
todos os usuários desse campo.
Extrair Classe. Existe uma classe fazendo um trabalho que deveria ser feito por duas.
Deve-se criar uma nova classe e mover os campos é métodos pertinentes da classe
antiga para a nova.

Movendo
recursos
entre objetos

Internalizar Classe. Uma classe não está fazendo muita coisa. Mover todos os seus
recursos para outra classe e apagar a classe ociosa.
Ocultar Delegação. Um cliente referencia uma classe delegada de um objeto. Criam-se
métodos no servidor para ocultar a delegação.
Remover Intermediário. Uma classe está executando uma quantidade excessiva de
delegações simples. Deve-se fazer com que o cliente chame o delegado diretamente.
Introduzir Método Externo. Uma classe servidora precisa de um método adicional, mas
não é possível modificá-la. Deve-se criar um método na classe cliente com uma
instância da classe servidora como seu primeiro parâmetro.
Introduzir Extensão Local. Uma classe servidora precisa de diversos métodos
adicionais, mas não é possível modificá-la. Cria-se uma nova classe que contenha esses
métodos adicionais. Essa extensão da classe deve ser tornada uma subclasse ou um
envoltório da classe original.
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Auto-Encapsular Campo. Um campo está sendo acessado diretamente, mas o
acoplamento a esse campo está se tornando inadequado. Devem-se criar métodos de
acesso ao campo (gravação e leitura) e usar apenas esses métodos para acessar o
campo.
Substituir Atributo por Objeto. Se existe um dado que precisa de comportamento ou
dados adicionais, então se transforma o dado em um objeto.
Mudar de Valor para Referência. Se existe uma classe com muitas instâncias iguais e
se deseja substituí-las por um único objeto, se transforma o objeto em um objeto por
referência.
Mudar de Referência para Valor. Se existe um objeto que é pequeno, imutável e difícil
de gerenciar, se transforma o objeto em um objeto por valor.
Substituir Vetor por Objeto. Existe um vetor nos quais certos elementos significam
coisas diferentes. Então é preferível substituir o vetor por um objeto que tenha um
campo para cada elemento.

Organização
de dados

Duplicar Dados Observados. Existem dados do domínio disponíveis somente em um
controle GUI e métodos do domínio precisam acessá-los. Então se copia os dados para
um objeto do domínio. Configura-se um Observer para sincronizar os dois fragmentos de
dados.
Transformar Associação Unidirecional em Bidirecional. Existem duas classes que
precisam usar os recursos uma da outra, mas há uma conexão unidirecional apenas.
Devem-se acrescentar ponteiros de retorno e alterar os modificadores para atualizar
ambos os conjuntos.
Transformar Associação Bidirecional em Unidirecional. Se existe uma associação
bidirecional, mas uma classe não precisa mais dos recursos da outra; então se elimina o
lado desnecessário da associação.
Substituir Números Mágicos por Constantes Simbólicas. No caso de existir um
número literal com um significado especial, pode-se criar uma constante com um nome
de acordo com seu propósito e substituir por ela.
Encapsular Campo. Se existir um campo público, deve-se torná-lo privado e fornecer
métodos de acesso.
Encapsular Coleção. Quando um método retornar uma coleção, fazer o método
retornar uma visão apenas de leitura e fornecer métodos de adição e remoção.
Substituir Registro por Classe de Dados. É necessário interagir com variáveis do tipo
registro em um ambiente de programação tradicional. Deve-se criar um objeto de dados
para o registro.
Substituir Enumeração por Classe. Se uma classe tem uma enumeração que não
afeta seu comportamento, então se substitui a enumeração por uma nova classe.
Substituir Enumeração por Subclasses. Quando existe uma enumeração imutável
que afeta o comportamento da classe deve-se substituí-la por subclasses.
Substituir Enumeração pelo Padrão State/Strategy. Se uma enumeração afeta o
comportamento da classe, mas não se podem usar subclasses, então a enumeração
deve ser substituída por um objeto que represente o estado do objeto original.
Substituir Subclasse por Campos. Quando as subclasses se diferem somente apenas
em métodos que retornam dados, devem-se transformar os métodos em campos na
superclasse e eliminar as subclasses.
Decompor Condicional. Existe uma estrutura condicional complicada (if-then-else).
Extraem-se os métodos da condição, da parte após o then e da parte após o else.
Consolidar Expressão Condicional. Se uma seqüência de testes condicionais tem o
mesmo resultado, é interessante criar uma única expressão condicional e extrair ela.

Simplificando
expressões
condicionais

Consolidar Fragmentos Condicionais Duplicados. Se o mesmo fragmento de código
aparece em todos os ramos de uma expressão condicional, então se move ele para fora
da expressão.
Remover Flag de Controle. Existe uma variável que está atuando como uma flag de
controle para uma série expressões booleanas. Usar um break ou um return no lugar da
flag é mais indicado.
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Substituir Condição Aninhada por Cláusulas Guarda. Um método tem lógica
condicional que não deixa claro o fluxo normal da execução. Usar cláusulas-guardas
para todos os casos especiais.

Substituir Comando Condicional por Polimorfismo. Existe um comando condicional
que seleciona diferentes comportamentos de acordo com o tipo de um objeto. Mover
cada ramificação do comando condicional para um método de sobrescrita em uma
subclasse e tornar abstrato o método original.
Introduzir Objeto Nulo. Quando existem verificações repetidas de um valor nulo, então
se substitui o valor nulo por um objeto nulo.
Introduzir Asserção. Uma seção de código faz alguma suposição sobre o estado do
programa. Tornar a suposição explícita com uma classe de asserção.
Renomear Método. Quando o nome de um método não revela seu propósito, é indicado
alterar o nome do método.
Acrescentar Parâmetro. Se um método precisar de mais informações de quem o
chama, então se deve acrescentar um parâmetro para um objeto que possa passar essa
informação.
Remover Parâmetro. Deve-se remover um parâmetro quando esse não é mais usado
pelo corpo do método.
Separar Pesquisa do Modificador. Existe um método que retorna um valor, mas
também altera o estado de um objeto. Nesses casos, devem-se criar dois métodos, um
para consulta e um para modificação.
Parametrizar Método. Quando diversos métodos fazem coisas semelhantes, mas com
diferentes valores contidos no corpo do método, é interessante criar um método que use
um parâmetro para os diferentes valores.

Simplificação
de métodos
de chamadas

Substituir Parâmetro por Métodos Explícitos. Se um método executa diferentes
códigos de acordo com os valores de um parâmetro, então se cria um método separado
para cada valor do parâmetro.
Preservar o Objeto Inteiro. Existem casos em que estão sendo lidos diversos valores
de um objeto e passando esses valores como parâmetro em uma chamada de método.
Quando isso acontecer, se envia todo o objeto.
Substituir Parâmetro por Método. Quando um objeto chama um método e depois
passa o resultado como parâmetro para um método, é aconselhável remover o
parâmetro e deixar o destinatário chamar o método.
Introduzir Objeto Parâmetro. Quando existe um grupo de parâmetros que
naturalmente andam juntos, se substituem eles por um objeto.
Remover Método de Gravação. Um campo deve ser gravado na sua criação e nunca
alterado. Para esse caso, devem-se remover quaisquer métodos de gravação desse
campo.
Ocultar Método. Quando um método não é usado por nenhuma outra classe, deve-se
torná-lo privado.
Substituir Construtor por um Factory Method. Quando se deseja fazer mais do que
uma simples construção quando se cria um objeto, deve-se substituí-lo por um factory
method.
Encapsular Downcast. Se um método retorna um objeto que precisa sofrer downcast
por seus solicitantes, deve-se mover o downcast para dentro do método.
Substituir Código de Erro por Exceção. Existem condições em que um método
retorna um código especial para indicar um erro, ao invés disso, é preferível gerar uma
exceção.
Substituir Exceção por Teste. Se estiver sendo gerada uma exceção em uma
condição que o solicitante poder ser verificado primeiro, então se deve alterar o
solicitante para fazer o teste primeiro.

Fontes: Fowler (2004), Kerievsky (2004)
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Apêndice C – Tendências de degradação x refatorações comuns
Tendência de degradação (code-smells)

Refatorações comuns

Alteração Divergente
Biblioteca de classes incompleta

Extrair Classe
Introduzir Método Externo, Introduzir Extensão
Local
Ocultar Delegação
Extrair Classe, Introduzir Objeto Nulo
Mover Método, Mover Campo, Internalizar
Classe
Internalizar Classe, Condensar Hierarquia
Renomear Método, Mover Método
Mover Método, Encapsular Campo, Encapsular
Coleção
Extrair Classe, Extrair Subclasse, Extrair
Interface, Substituir Atributo por Objeto
Extrair Método, Extrair Classe, Subir Método
na Hierarquia, Criar um Método Padrão
Substituir Comando Condicional por
Polimorfismo, Substituir Enumeração por
Subclasses, Substituir Enumeração pelo
Padrão State/Strategy, Substituir Parâmetro
por Métodos Explícitos, Introduzir Objeto Nulo
Extrair Método, Introduzir Asserção
Condensar Hierarquia, Internalizar Classe,
Remover Parâmetro, Renomear Método
Extrair Classe, Introduzir Objeto Parâmetro,
Preservar o Objeto Inteiro
Substituir Herança por Delegação
Mover Método, Mover Campo
Renomear Intermediário, Internalizar Método,
Substituir Delegação por Herança
Mover Método, Mover Campo, Transformar
Associação Bidirecional em Unidirecional,
Substituir Herança por Delegação, Ocultar
Delegação
Mover Método, Mover Campo, Extrair Método
Extrair Método, Substituir Variável Temporária
por Consulta, Substituir Método por Objeto
Método, Decompor Condicional
Substituir Atributo por Objeto, Extrair Classe,
Introduzir Objeto Parâmetro, Substituir Vetor
por Objeto, Substituir Enumeração por
Subclasses, Substituir Enumeração pelo
Padrão State/Strategy

Cadeias de mensagens
Campo Temporário
Cirurgia com rifle
Classe Ociosa
Classes alternativas com interfaces diferentes
Classes de Dados
Classes Grandes
Código duplicado
Comandos Switch

Comentários
Generalidade Especulativa
Grupos de Dados
Herança Recusada
Hierarquias Paralelas de herança
Intermediário
Intimidade Inadequada

Inveja dos Dados
Método Longo

Obsessão Primitiva

Fonte: Fowler (2004)
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Apêndice D – ERPWeb-C: subsistemas e situação de desenvolvimento (2010)
Situação de
Módulo
Sistema

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

Descrição

desenvolvimento

do Portal

Inicio previsto

durante a pesquisa

B2C

Business to Customer

B2C

04/01/05

Iniciado

EIS

Executive Information System

EIS

04/01/05

Iniciado

SCM

Suplly Chain Management

SCM

04/01/05

Iniciado

TMS

Transportation Management System

TMS

04/01/05

Iniciado

TRA

e-Trade

TRA

04/01/05

Iniciado

AF

Ativo Fixo

ERP

07/08/06

Iniciado

SE

Controle de Estoque

ERP

07/08/06

Iniciado

(*) CQ

Controle de Qualidade

ERP

07/08/06

Iniciado

CT

Contábil

ERP

07/08/06

Iniciado

CI

Interação com o Cliente

ERP

07/08/06

Iniciado

SI

Informações Gerenciais

ERP

08/08/06

Iniciado

OC

Compras

ERP

01/09/06

Iniciado

FS

Gestão de Serviços (Field Service)

ERP

01/09/06

Postergado

FP

Folha de Pagamento

ERP

02/10/06

Cancelado

IBD

Integração das Bases de Dados

ERP

10/11/06

Postergado

CF

Controle de Frotas

ERP

29/11/06

Postergado

SF

Contas a Receber / a Pagar

ERP

04/12/06

Iniciado

CR

Crédito e Cobrança

ERP

07/12/06

Iniciado

BA

Tesouraria

ERP

08/03/07

Iniciado

B2B

Business to Business

B2B

03/05/07

Iniciado

LF

Escrituração Fiscal

ERP

03/05/07

Iniciado

SAV

Sistema de Aprendizagem Virtual

SAV

16/07/07

Cancelado

CL

Gestão de Clientes / Fornecedores

ERP

12/08/07

Iniciado

SS

Segurança do Sistema

ERP

24/08/07

Iniciado

OSO

Manutenção / Oficina

ERP

11/10/08

Postergado

OSI

Manutenção Industrial

ERP

11/10/08

Postergado

OSA

Manutenção de Ativos

ERP

11/10/08

Iniciado

OR

Orçamento

ERP

11/10/08

Postergado

SV

Automação de Vendas

ERP

16/12/08

Iniciado

Fonte: Elaborado pelo autor (dados do Sistema de gestão de projetos EPM)
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Apêndice D (Continuação) – ERPWeb-C: subsistemas e situação de
desenvolvimento (2010)
Situação de
Módulo do
Sistema

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

Descrição

desenvolvimento

Portal

Inicio Previsto

durante a pesquisa

FT

Faturamento

ERP

19/06/08

Iniciado

ACC

Administração de Contratos

ERP

11/10/08

Postergado

AS

Administração do Sistema

ERP

11/10/08

Iniciado

(*) CE

Cadastros Básicos

ERP

11/10/08

Iniciado

AC

Contratos de Serviço de Coleta

ERP

11/10/08

Postergado

(*) EP

Controle de Engenharia

ERP

11/10/08

Iniciado

(*) CP

Controle de Produção

ERP

11/10/08

Iniciado

CPF

Controle de Projeto Financeiro

ERP

11/10/08

Postergado

ST

Logística

ERP

11/10/08

Postergado

MT

Controle de Materiais de Terceiro

ERP

05/02/09

Iniciado

(*) AE

Alteração de Engenharia

ERP

26/02/09

Postergado

(*) SF

Controle de Chão de Fábrica

ERP

26/02/09

Postergado

(*) CS

Custos

ERP

26/02/09

Iniciado

(*) FO

Fórmula / Processo

ERP

26/02/09

Postergado

(*) MPS

ERP

26/02/09

Postergado

(*) MRP

Planejamento Mestre da Produção
Planejamento Necessidades de
Materiais

ERP

26/02/09

(*) PL

Planejamento de Linha de Produto

ERP

26/02/09

Postergado

(*) RCC

Planejamento de Recursos Críticos

ERP

26/02/09

Postergado

(*) PC

Produto ConFigurado

ERP

26/02/09

Postergado

(*) RE

Repetitivo

ERP

26/02/09

Postergado

(*) RP

Roteiros e Processos

ERP

17/06/09

Iniciado

EDI

Electronic Data Interchange - EDI

ERP

10/08/09

Iniciado

PDV

Automação Comercial

ERP

24/08/09

Iniciado

Iniciado

CPR

Controle de Projeto Físico

ERP

24/08/09

Postergado

EL

e-Loja

EL

16/10/09

Iniciado

FLE

FlexSI

FLE

24/03/10

Iniciado

GS

Gestão de Garantias e Seguros

ERP

20/09/10

Iniciado

GP

Gestão de Preços de Venda

ERP

20/09/10

Iniciado

(*) Módulos ou sistemas que pertencem ao Modulo de Manufatura e Controle de Qualidade

Fonte: Elaborado pelo autor (dados do Sistema de gestão de projetos EPM)
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Apêndice E - Tempos de desenvolvimento das versões do produto ERPWeb-C

Versão
v4.04.00
v4.03.00
v4.02.00
v4.01.00
v4.00.00
v3.23.00
v3.22.00
v3.21.00
v3.20.00
v3.19.00
v3.18.00
v3.17.00
v3.16.00
v3.15.00
v3.14.00
v3.13.00
v3.12.00
v3.11.00
v3.10.00

Período desenvolvimento
Inicio
Fim
Duração
28/11/2010
30/1/2011
63
26/9/2010
28/11/2010
63
8/8/2010
26/9/2010
49
17/6/2010
8/8/2010
52
9/5/2010
17/6/2010
39
28/3/2010
9/5/2010
42
28/2/2010
28/3/2010
28
31/1/2010
28/2/2010
28
22/12/2009
31/1/2010
40
29/11/2009
22/12/2009
23
2/11/2009
29/11/2009
27
27/9/2009
2/11/2009
36
30/8/2009
27/9/2009
28
2/8/2009
30/8/2009
28
5/7/2009
2/8/2009
28
7/6/2009
5/7/2009
28
3/5/2009
7/6/2009
35
4/4/2009
3/5/2009
29
5/3/2009
4/4/2009
30
Média
36,63
Moda
28
Desv. Padrão
11,677

Fonte: Elaborado pelo autor (dados do Sistema de gestão de projetos EPM)
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Apêndice F – Princípios de desenvolvimento conforme o manifesto ágil.

Itens mais valorizados seguindo o

Itens menos valorizados seguindo o

manifesto ágil

manifesto ágil

Foco em iterações e pessoas

Ênfase em Processos e ferramentas

Ênfase em software funcional

Ênfase em documentação

Ênfase em colaboração com clientes

Contrato, Níveis de acordo de serviços

Aceitação de Mudança

Ênfase em processo de Planificação

Fonte: Manifesto agil

Apêndice G - Práticas Ágeis conforme Schwaber (2004) e Krebs (2009)
Práticas Ágeis
Entrega de artefatos:

Característica
Entregas contínuas de artefatos em funcionamento, que representem real
valor aos clientes

Tratamento de requisitos:

Aceitação de mudanças nos requisitos, ênfase em documentos
simplificados de requisitos (ex.: Story cases)

Relacionamento da

Proximidade entre usuários e equipe de desenvolvedores

equipe:
Avaliação do sucesso:

Avaliação de sucesso medido em função de entregas

Fatores motivacionais:

Motivação e confiança dos membros da equipe

Qualificação da equipe:

Busca da excelência técnica

Método de

Auto-organização, programação em par (método XP)

gerenciamento:
Fontes: Schwaber (2004) e Krebs (2009)
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Apêndice H - Histórico de crescimento do produto ERPWeb-C

Sequência

em MB
Versão

Objetos Sources files

Kb

1

v3.03.00

41.255

500.471

489

2

v3.05.00

43.232

509.402

497

3

v3.06.00

44.152

519.036

507

4

v3.07.00

44.672

524.535

512

5

v3.08.00

44.921

533.817

521

6

v3.09.00

44.998

535.000

522

7

v3.09.01

45.149

535.899

523

8

v3.10.00

45.952

536.665

524

Versão

Objetos –
Sources
Files

Kb

9

v3.11.00

46.853

537.736

525

10

v3.12.00

47.368

542.732

530

11

v3.13.00

48.750

555.972

543

12

v3.14.00

48.906

561.183

548

13

v3.15.00

49.258

565.832

553

14

v3.16.00

49.402

570.086

557

15

v3.17.00

51.048

581.210

568

16

v3.18.00

51.405

582.777

569

17

v3.19.00

51.534

585.821

572

18

v3.20.00

51.637

586.943

573

19

v3.21.00

52.636

589.921

576

20

v3.22.00

53.846

593.125

579

21

v3.23.00

54.967

599.732

586

22

v4.00.00

55.972

603.688

590

23

v4.01.00

56.589

613.666

599

24

v4.02.00

57.371

683.069

667

25

v4.03.00

58.043

702.855

686

26

v4.04.00

58.552

709.546

693

Sequência

Fonte: Elaborado pelo autor (Fonte: CVS- Jedi Versão 2.4.5.0)

em
MB
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Apêndice I - Histórico das versões do produto ERPWeb-C.

Versões
Desenvolvidas
com o uso de
Práticas
tradicionais

(CVS) Tempo
desenvolvimento da versão
em dias (A)

Backlog acumulado (B)

CRM Chamado registrados
(manutenções Corretivas)
(C)

(EPM) AT previstas para a
versão
(novas funcionalidades) (D)

AT ou Story cases previstos
para a versão + Backlog
a ser atendido
(E)=((B)+(C))

(EPM) AT realizadas (F)

Pendências de
desenvolvimento
(G) = (E)-(F)

Variação %
(H) = (1-(F)/(E)-1)*100

Requisitos/dia
(G) = (F)/(A)

v3.03.00

125

15

823

26

41

27

14

-34,15

0,22

v3.05.00

117

14

978

35

49

23

26

-53,06

0,20

v3.06.00

119

26

325

13

39

26

13

-33,33

0,22

v3.07.00

123

13

372

28

41

27

14

-34,15

0,22

v3.08.00

122

14

351

30

44

21

23

-52,27

0,17

v3.09.00

63

23

63

15

38

25

13

-34,21

0,40

v3.09.01

32

13

68

10

23

23

0

0,00

0,72

v3.10.00

30

0

71

5

5

6

-1

20,00

0,20

Versões
desenvolvidas
Com o uso
De práticas
Ágeis

Tempo desenvolvimento
da versão em dias (A)

Backlog acumulado (B)

CRM Chamado registrados
(manutenções Corretivas)
(C)

AT ou Story cases
Previstos para a versão –
Novas funcionalidades (D)

AT ou Story cases previstos
Para a versão + Backlog
a ser atendido
(E)=((B)+(C))

AT/Story Cases
Concluídas (F)

Pendências de
Desenvolvimento
(G) = (E)-(F)

Variação %
(H) = (1-(F)/(E)-1)*100

Requisitos/dia
(G) = (F)/(A)

Histórico de desenvolvimento das versões do produto ERPWeb-C

v3.11.00

29

0

75

63

138

134

4

-2,90

4,62

v3.12.00

35

4

84

70

158

157

1

-0,63

4,49

v3.13.00

28

1

103

78

182

177

5

-2,75

6,32

v3.14.00

28

5

112

80

197

183

14

-7,11

6,54

v3.15.00

28

14

119

86

219

218

1

-0,46

7,79

v3.16.00

28

1

119

83

203

202

1

-0,49

7,21

v3.17.00

36

1

122

81

204

195

9

-4,41

5,42

v3.18.00

27

9

146

84

239

209

30

-12,55

7,74

v3.19.00

23

30

152

60

242

226

16

-6,61

9,83

v3.20.00

40

16

155

10

181

175

6

-3,31

4,38

v3.21.00

28

6

153

42

201

196

5

-2,49

7,00

v3.22.00

28

5

154

55

214

206

8

-3,74

7,36

v3.23.00

42

8

162

62

232

204

28

-12,07

4,86

v4.00.00

39

28

163

42

233

207

26

-11,16

5,31

v4.01.00

52

26

162

60

248

241

7

-2,82

4,63

v4.02.00

49

7

156

60

223

215

8

-3,59

4,39

v4.03.00

63

8

152

70

230

206

24

-10,43

3,27

v4.04.00

63

24

154

60

238

236

2

-0,84

3,75

Fonte: Elaborado pelo autor (dados do Sistema de gestão de projetos EPM)
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Apêndice J - Quantidade de manutenções corretivas por story point x Versões do
produto ERPWeb-C

Versão
v3.10.00
v3.11.00
v3.12.00
v3.13.00
v3.14.00
v3.15.00
v3.16.00
v3.17.00
v3.18.00
v3.19.00
v3.20.00
v3.21.00
v3.22.00
v3.23.00
v4.00.00
v4.01.00
v4.02.00
Totais
%

SP 1
34
31
48
53
45
44
44
42
55
46
60
60
48
70
72
50
46
848
37,04

Quantidade de manutenções corretivas por story Points x versão
SP 2
SP 3
SP 5
SP 8
SP 13
SP 21
Total
11
20
2
4
2
2
75
28
15
3
4
2
1
84
25
20
3
3
1
3
103
34
3
6
8
4
4
112
46
10
8
4
4
2
119
35
19
5
5
4
7
119
40
9
8
7
4
10
122
56
13
12
9
6
8
146
44
12
12
9
6
14
152
49
12
16
6
6
20
155
41
22
11
6
3
10
153
40
18
9
8
5
14
154
48
15
14
21
8
8
162
43
15
13
9
2
11
163
50
11
3
5
5
16
162
45
16
12
9
8
16
156
44
26
11
6
5
14
152
677
256
148
123
75
160
2289
29,66
11,18
6,46
5,37
3,27
6,98
100

Fonte: Elaborado pelo autor (dados do Sistema de gestão de projetos EPM)
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Apêndice K – Histórico de crescimento dos subsistemas de manufatura e qualidade
do produto ERPWeb-C

Fonte: Elaborado pelo autor (Fonte: CVS- Jedi Versão 2.4.5.0)
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ANEXO A – Descrição do método AHP clássico

O método AHP é um método que modela quantitativamente as preferências
subjetivas de tomadores de decisão, e que tem como objetivo apoiar a tomada de
decisões embasadas em múltiplos critérios, sendo que, um elemento pode possuir
um peso (preferência) em relação a outro elemento envolvido na decisão.
A seguencia de ações descritas neste anexo são baseados nos exemplos
apresentados na referencias Shimizu (2000) e Colin (2007).

Para construção de um conjunto hierárquico de critérios de decisão as
seguintes ações são necessárias:
a) Os agentes tomadores de decisão devem estabelecer um macro objetivo
que pode derivar em vários objetivos menores (ou objetivos particulares) de
escolha, tais como: continuidade evolutiva, redução dos custos de
manutenção entre outros,
b) Estes mesmo agentes devem estabelecer um conjunto de parâmetros de
escolhas ou critérios que direcionem o processo de tomada de decisão,
c) O método considera a existência de um conjunto preliminar de alternativas a
serem priorizadas,
d) A relação objetivo, critérios (de 1 a n) e alternativas (de 1 a J) possibilita o
desenvolvimento de uma árvore hierárquica com k níveis, sendo que em
geral a hierarquia apresenta k> 3 niveis, conforme figura 1 deste anexo.

Meta

Níveis
K>3

Critério 1

Alternativa A

Critério 2

Alternativa B

Critério n

Alternativa J

Anexo A - Figura 1: Árvore hierárquica Generica conforme o método AHP Classico
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e) São executadas comparações paritárias entre os fatores de escolha, onde o
agente tomador de decisões deve estabelecer a importância dos fatores de
decisão em cada um nos k níveis da hierarquia. Nesta etapa, conforme
Saaty (1991) e Colin (2007) utiliza-se uma escala de comparação que vai de
1 a 9 para avaliar as preferencias do tomador de decisão em um dado nível
com relação ao nível imediatamente superior da hierarquia, sendo que 1
representa que o primeiro fator é igualmente preferível ao segundo fator
avaliado, e 9 representa que o primerio fator é extremamente preferível ao
segundo fator avaliado. A escala de valores de comparação para o método
AHP é apresentada na tabela 1 deste anexo.
Tabela 1 – Escala Saaty de valores de comparação conforme o método AHP.
Índice

1
2
3
4
5
6
7
8
9

O fator é... Com relação ao 2º fator

Igualmente preferível
Igualmente a moderavelmente preferível
Moderadamente preferível
Moderadamente a fortemente preferível
Fortemente preferível
Fortemente a muito fortemente preferível
Muito fortemente preferível
Muito fortemente a extremamente preferível
Extremamente preferível

f) Para um dado Nivel (kn), os valores da escala de Saaty são introduzidos
em matrizes, com objetivo de comprarar a importância de cada um dos
critérios existentes no nível em relação a outros critérios existentes no
mesmo nível. Os critérios são avaliados individualmente, e espera-se que
esta análise apresente consistência em termos de preferencia (O critério A é
preferível a B e B é preferível a C, sendo que neste arranjo o critério A deve
ser preferível ao critério C). Um exemplo genérico da matriz de comparação
paritária entre critérios (C1..Ci) é apresentado na figura 02 e na figura 03
deste anexo, desenvolvidas a partir do exemplo proposto por Colin (2007).
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C1

C1

C2

A=

Ci

 w1

 w1
 w2
w
 .1
 :
w
 i
 w1

C2

Ci

...

w1
w2
w2
w2
.

:
wi
w2

w1 

wi 
w2 
...
wi 

.
... : 
wi 
...

wi 
...

Anexo A - Figura 2: Matriz genérica de julgamento de critérios conforme o método AHP

Anexo A - Figura 3: Matriz de comparação de valores – Colin (2007)

g) Após o preenchimento da matriz de comparação paritária, o método AHP
estabelece a necessidade da determinação
pesos

das prioridades relativas de

dos elementos existentes na matriz, para isso

recomenda a aplicação

Saaty (1991)

do método de autovetor (ou eingenvector) que

consiste em:
I.

Somar o total de cada coluna da matriz de comparações, conforme a
matriz da figura 4.
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Anexo A - Figura 4: Matriz com somatória das colunas – Colin (2007)

II.

Normalizar a matriz, dividindo cada elemento da matriz pelo total de
sua respectiva coluna, gerando uma matriz normalizada (A) da figura 5
deste anexo.

Anexo A - Figura 5: Matriz normalizada (A)

III.

Calcular a média aritimética de cada linha da matriz normalizada,
obtendo-se um vetor-coluna vetor de prioridades relativas (W) também
conhecida como prioridade relativa para cada critério, sendo que a
maior média obtida nesta matriz indica qual critério possui maior
importância para os agentes tomadores de decisão conforme a matriz
da figura 6.
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Anexo A - Figura 6: Vetor-Coluna (W)

IV.

O método prescreve também a obtenção de um vetor-soma ponderado
(S), que é obtido pela multiplicação pelo peso normalizado de cada
critério analisado dos valores apresentados na matriz de fatores (A) e o
vetor coluna de prioridade (W), conforme

exemplo figura 07 deste

anexo:

Anexo A - Figura 07: Vetor-Soma ponderado

V.

A seguir, obtem-se o vetor de consistência (C) pela divisão entre o
vetor soma ponderado (A) pela vetor de prioridade relativa (W)
conforme o exemplo da figura 8:

Anexo A - Figura 8: Vetor consistência (C)
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VI.

Em continuidade ao procedimentos de cálculos, deve-se obter o a
consistência media

( λmax)

que é calculado como a media dos

elementos do vetor de consistência (no exemplo acima o valor λmax =
4,2985 ).

VII.

No modelo de Saaty (1991) deve-se obter o índice de consistência
(IC) conforme a formula (01) deste anexo:
(1)

Onde n = nível de fatores existentes no vetor de consistência (no
exemplo da figura 8 , o valor de n=4). Aplicando os dados obtidos para
λmax na formula (1) temos IC = (4,2985-4)/(4 -1) = 0,0995

VIII.

Em continuidade ao procedimentos de cálculos, deve-se obter a razão
de consistência (RC) que é dada pela formula (2) deste anexo

(2)

Onde
RC = Razão de consistência.
IC = Indice de consistência
CA = Indice de consistência aleatório, para matrizes de ordem n, os
valores de CA em função da ordem ou número de elementos da da
Matriz (A) são definidos conforme a tabela 2 deste anexo.
Tabela 02 – CA em função da ordem da Matriz
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Aplicando os dados apresentados e considerando o valor de n= 4 e
CA = 0,90, obtemos o índice RC = (0,0995 /0,90) = 0,110566

IX.

O Método recomenda como aceitável uma razão de consistência (RC)
menor ou igual que 0,10. Para valores de RC maiores que 0,10, como
o valor o obtido no exemplo apresentado neste anexo, recomenda-se
uma revisão na matriz de comparações, até que seja obtido um valor
de RC menor ou igual ao parâmetro de 0,10.

h) Após o processo

de comparação de pares, estabelecimento de

prioridades de critérios e determinação da consistência, o método AHP
na sua forma classica estabelece a necessidade de criar outras matrizes
de comparação entre os demais critérios existentes no mesmo nível, e
devem

ser

observados

os

mesmos

procedimentos

e

cálculos

apresentados na etapa (g) deste anexo.
i) Para priorização das alternativas apresentadas, o método recomenda a
construção de novas matrizes de comprações paritárias, desta

vez

comparando as alternativas de decisão e os critérios existentes no nível
imediatamente superior conforme o exemplo da figura 9.

145

Anexo A - Figura 9: Exemplo de compração paritaária de alternativas para um
determinado critério

j) O mesmo procedimento descrito na etapa (i) deve ser observado para
todas as alternativas existentes no modelo.
k) Deve-se executar cálculos similares aos descritos na etapa (g) para
cada alterantava, visando identificar a Razão de Consistencia (RC) para
cada alternativa e critérios. Ao final desta etapa deve ser possível
construir uma matriz de prioridades para cada alternativa existente
conforme a figura 10.

Anexo A - Figura 10: Matriz de prioridade de alternativas com relação aos critérios.
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l) Ao final do processo é possível criar uma seleção de alternativas, em
ordem crescente de atendimento dos critérios, tornado possível a
priorização destas alternativas. Para obtenção desta lista priorizada
deve-se multiplicar a matriz de prioridade das alternativas pelo vetor de
relativas dos critérios no nível imediatamente superior. No exemplo da
figura 11, a alternativa 3 foi priorizada pelo método AHP, em função de
possuir o maior valor obtido no vetor de critérios priorizados (0,4654).

Anexo A - Figura 11: Priorização final obtida pelo método AHP
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ANEXO B – Calculo do indicador de complexidade ciclomática.

O Calculo de complexidade ciclomática segundo Pezzé e Youg (2008) é uma
métrica de avaliação estática de um código que não depende do tamanho do código,
mas dos ramos na estrutura de controle que o código possui, e, quanto maior for o
indicador para esta métrica, mais complexo e difícil torna-se testar o código
A complexidade ciclomática pode ser obtida por diversas equações, tais como:

CC = Número de ramos - Número de nós + 2.

(1)

CC = E – N + 2 x P

(2)

onde:
CC = complexidade ciclomática
E = quantidade de setas
N = quantidade de nós
P = quantidade de componentes conectados.

CC =
Onde:
= quantidade de pontos de decisão do programa
= quantidade de pontos de saída.

(3)
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A ferramenta Natural Enginner

utilizada para analises de complexidade

ciclomática executa um algoritimo para calculo de complexidade ciclomática
baseada na fórmula:

V (G) = e – n + p

(4)

Onde:
V(g)= Complexidade ciclomática,
e: representa o número de arestas ou arcos do grafo,
n: indica o número de nós do grafo e,
p: indica o número de componentes ligados no grafo.
Nas figura 1 e 2 deste anexo apresentamos os cálculos executados pela
equação (4) deste anexo:

Nó (n)
Componentes
Ligados (p)

N1

Arestas ou
arcos (e)

N2

V (G) = e – n + p
V(g) = 1 - 2+ 2
V(g) = 1
Anexo B - Figura 1 : Calculo de complexidade ciclomática para 2 Nós, 1 aresta ou arco
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N1

N3

N2

N4

N5

N6

V (G) = (e – n) + p
V(g) = (8 - 6) + 2
V(g) = 4
Anexo B - Figura 2 : Calculo de complexidade ciclomática para 6 Nós e 8 arestas ou arcos
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ANEXO C – Resultados para o calculo da razão de consistência (RC) dos critérios
avaliados.

Anexo C - Figura 1 : Razão de consistência para o critério Miniminza propagação de
alterações

Anexo C - Figura 2 : Minimizar o esforço da refatoração (em Story points)
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Anexo C - Figura 3 : Minimizar a complexidade do código

Anexo C – Figura 4 : Introduzir novas funcionalidades
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Anexo C - Figura 5 : Melhorar o foco funcional

Anexo C - Figura 6 : Maximar Desempenho
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Anexo C - Figura 7 : Maximar percepção de melhoria

