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RESUMO

Desvios de entendimento de requisitos arquiteturais e falhas no processo de
estimativas são as causas de 50% do insucesso de projetos de software. Há estudos
que abordam a gestão de projetos e como a arquitetura no modelo ATAM pode
colaborar no atendimento das necessidades do cliente. Entretanto, os trabalhos
pesquisados não indicam de forma direta como vincular os artefatos arquiteturais às
necessidades de negócio para auxiliar na comunicação entre o cliente e o gerente
de projetos. Esta pesquisa apresenta um roteiro de gestão de projetos em
desenvolvimento de software com objetivo de favorecer o entendimento dos
artefatos arquiteturais, na interação entre o cliente, especialista no domínio do
problema e o gerente de projetos, colaborando com o atendimento das
necessidades de negócio. Como exemplo, será aplicado e analisados os resultados
obtidos em projeto de desenvolvimento de software na área médica. Para tanto,
serão vinculados os artefatos da ATAM: business drivers, identificação de atributos
de qualidade, táticas e mecanismos, com as necessidades de negócio ao longo do
projeto de desenvolvimento, que será suportado pelo PMBoK (2007).
.
Palavras-chave: gestão de projetos, gestão da comunicação, arquitetura de
software, requisitos arquiteturais.

ABSTRACT

A Script do manage IT projects focused on systems architecture

Architectural requirements understanding deviations and estimating process
failures are the cause of 50% of the failure of software projects. There are studies
that address the project management and how the architecture in ATAM model can
collaborate to fit customer needs. However, however the academic papers identified
do not indicate directly how link the business requirements and architectural artifacts
to support the communication between the client and the project manager. This
research presents a script of project management in software development in order
to promote understanding of the architectural artifacts, in the interaction between the
client, a specialist in context of problem and project manager, collaborating with
meeting the business needs. An example will be applied and analyzed the results in
software development project in the medical area. To do so, the present research will
link the ATAM artifacts: business drivers, quality attributes, architectural tactics and
mechanisms, to the business needs along the development project, which will be
supported by PMBoK.
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architecture, architectural requirements.
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management,

software
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1 INTRODUÇÂO

1.1 Motivação
Mesmo com a evolução em metodologias de gerência de projetos, apenas
32% são entregues dentro do planejado (CHAOS, 2009). Evellens (2010) ao analisar
mais de mil e duzentos projetos na área de TI, identificou que 50% têm desvios de
entendimento das funcionalidades e consequentemente falhas no processo de
estimativas.
A comunicação permanece sendo o elo que traduz a boa aceitação do cliente
e a concordância com o escopo definido (PMBOK, 2007). Ela necessita ser clara,
concisa e adequada para cada situação, seja entre o gerente de projeto e a equipe
técnica ou o cliente. Estas características precisam ser observadas para empregar
os métodos de comunicação apropriados a cada situação (MULCARY, 2008).
Para colaborar com a comunicação do projeto, a documentação relacionada à
produção do software deve ser construída de forma que respeite o conhecimento e
as necessidades do cliente e gerente de projetos, havendo assim o entendimento
das expectativas, andamento da produção e validação do produto de software
(BARBOSA, 2009).
O PMBoK (2007) indica cinco processos para a gestão da comunicação, são
eles: Identificar as partes interessadas, planejar a comunicação, distribuir as
informações de forma apropriada, gerenciar as expectativas dos interessados e
reportar o desempenho do projeto. A realização destas etapas favorece que a
informação das fases do projeto sejam produzidas e distribuídas com a
periodicidade acordada e para as pessoas adequadas (PMSURVEY, 2010).
Por se tratar de um método produzido para qualquer tipo de projeto, o PMBoK
(2007) não indica como elaborar informações referente ao desenvolvimento de
software de forma que o cliente, especialista no negócio, consiga compreender o
que de fato será entregue, bem como o controle do projeto.
Islam (2009) ao aplicar ATAM em projetos de desenvolvimento de software
em pequenas empresas, constatou melhora na comunicação entre o gerente de
projetos e o cliente, com maior entendimento das necessidades do cliente através da
utilização da técnica de business drivers e como cada um será impactado, no qual
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foram apresentados os pontos fortes, fracos e riscos relacionados a cada decisão de
projeto com relação aos atributos de qualidade solicitados pelo cliente.
Devido ao fato de se tratar de um estudo de caso com foco na arquitetura do
produto de software, Islam (2009) não indica de forma direta, como vinculou e
distribuiu as informações técnicas com as necessidades do cliente.
Dobrica (2002) identificou melhora na comunicação e antecipação de
possíveis riscos ao atendimento das necessidades de negócio do cliente por meio
da utilização de cenários preconizados na ATAM (2000). A pesquisa envolveu o
gerente de projeto e cliente, desde a identificação das necessidades de negócio,
cobertura dos requisitos, descrição do cenário arquitetural, e priorização de cada
cenário, com objetivo de evidenciar os ganhos, perdas e riscos provenientes de cada
opção.
O estudo embora tenha apresentado maior entendimento entre o time de
desenvolvimento do software e o cliente, leva em consideração a produção do
software e antecipação de riscos, não vinculando, as necessidades do negócio com
as entregas do projeto.
O problema de entendimento das funcionalidades desejadas pode ser tratado
de diversas maneiras, uma delas é por meio de processos que visão aproximar o
domínio do negócio ao gerente de projetos e a linguagem técnica da arquitetura do
software ao cliente.
Dentro das pesquisas realizadas, existe a oportunidade de colaborar com a
comunicação entre o cliente e o gerente de projetos por meio do entendimento e
aceite técnico dos artefatos produzidos.

.
1.2

Objetivo
O objetivo desta pesquisa é propor um roteiro de gestão de projetos em

desenvolvimento de software capaz de favorecer o entendimento dos artefatos
arquiteturais, na interação entre o cliente, especialista no domínio do problema, e o
gerente de projetos, focando a comunicação entre ambos, através do entendimento
e aceite técnico dos artefatos produzidos, colaborando com o atendimento das
necessidades de negócio. Como exemplo, será aplicado e analisadas as melhorias
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de comunicação nos artefatos produzidos em projeto de desenvolvimento de
software PCMSO na área hospitalar.

1.3

Contribuições
O roteiro desenvolvido nesta pesquisa, visando o entendimento das

necessidades do cliente pelo gerente de projetos, vinculará os artefatos de business
drivers, identificação, priorização de atributos de qualidade do software, táticas e
mecanismos arquiteturais produzidos por BASS (2012), com as necessidades de
negócio ao longo do projeto de desenvolvimento, que será suportado pelo PMBoK
(2007).
Para contemplar não somente a fase inicial, mas também a entrega do
produto de acordo com o solicitado, o roteiro produzirá cenários arquiteturais (BASS,
2012) vinculados às necessidades de negócio do cliente, nos quais serão indicados
quais requisitos foram atendidos com o êxito em cada cenário.

1.4

Método de trabalho
Para a elaboração desta pesquisa, as seguintes atividades serão realizadas:



Seleção de artigos e publicações relevantes aos temas de gestão de projetos de
software, gestão da comunicação em projetos, arquitetura de sistemas de
software e como estes temas podem se relacionar;



Desenvolvimento do roteiro em gestão de projetos de software;
o Adaptar os processos de gestão de comunicação em projetos preconizado
no PMBoK (2007) para que tenha enfoque no entendimento das
necessidades de negócio do cliente
o Expressar a evolução do projeto e do produto por meio da utilização das
seguintes técnicas sugeridas por Bass (2012):


Apresentação das diretivas de negócio (business drivers);



Identificação e priorização de atributos de qualidade do software;



Táticas e mecanismos arquiteturais para atender aos atributos de
qualidade prioritários.

o Favorecer o entendimento do cliente com relação ao atendimento das
necessidades de negócio pela entrega do software com as seguintes
técnicas:
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Elaboração de cenários arquiteturais vinculados ás necessidades
de negócio sugeridas pela Bass (2000):



Execução dos cenários arquiteturais indicando de fora direta quais
os requisitos foram atendidos com o êxito de cada cenário.



Aplicação do roteiro de gestão de projetos:
o Aplicação do roteiro de gestão de projeto em desenvolvimento de sistema
com as seguintes características:





PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais



PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Análise dos resultados
Após a aplicação do roteiro, os resultados serão mensurados, de acordo com

a aderência da equipe do projeto ao roteiro, cobertura do processo de comunicação
pelo roteiro e benefícios gerados por sua utilização.

1.5

Organização do trabalho
Além da seção 1 referente à introdução, as demais seções apresentam:


Seção 2: principais conceitos. Mostra de forma sintética os conceitos

de gestão de projetos, como brainstorm, WBS, planejamento e arquitetura de
software, requisitos funcionais e não funcionais, Utility tree, plano de teste, cenários
arquiteturais, atributos de qualidade entre outros;


Seção 3: estado da arte. Apresenta artigos de gestão de projetos,

arquitetura de sistemas, gestão de riscos em arquitetura de sistemas, dificuldades e
estratégias para melhorar a comunicação entre o cliente e a equipe de
desenvolvimento de software e exemplos de interações entre os conceitos;


Seção 4: especificação do roteiro de gestão em projetos de

desenvolvimento de software. Descreve as três fases do plano: identificação das
necessidades de negócio, andamento do projeto/produto, verificação do atendimento
das necessidades, que estão divididas em análise de requisitos, análise global,
análise de riscos, planejamento da entrega, planejamento do desenvolvimento de
software, gerenciamento da equipe e entrega do produto;


Seção 5: aplicação do roteiro. Descreve o tipo de empresa e ambiente

no qual o roteiro será aplicado. O projeto deverá seguir as fases e tarefas elencadas
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na seção 4, sendo feita análise dos resultados obtidos com relação a aderência ao
roteiro e suas colaborações ao projeto;


Seção 6: conclusão e sugestões para futuras pesquisas. Apresenta as

conclusões quanto à eficácia e colaborações obtidas pelo trabalho de pesquisa e
sugestões para trabalhos futuros.


Os apêndices de um ao nove apresentam modelos de formulários e
artefatos detalhados para auxílio da execução do roteiro de gestão de
projetos,
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2 PRINCIPAIS CONCEITOS

2.1 Introdução
Este capítulo ilustra de forma introdutória os componentes de gestão de
projetos, arquitetura de sistemas de informação e gestão integrada de segurança e
saúde do trabalho abordados na pesquisa.

2.2 Gestão de projetos
Gerenciar um projeto é a aplicação de técnicas, conhecimentos e habilidades
para garantir que o mesmo seja entregue conforme planejado (PMBOK, 2007).
Gerenciar um projeto abrange desde seu início até sua conclusão, passando
pelas etapas de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e
encerramento (HELDMAN, 2005).
É possível que um projeto seja gerenciado apenas utilizando-se o bom senso
ou as boas práticas herdadas de experiências passadas. Também é possível que
um projeto seja gerenciado apenas usando-se algumas ferramentas e também que
seja gerido com o uso de técnicas adequadas para cada uma das suas fases.
O PMI (Project Management Institute) compilou as melhores práticas de
gerenciamento de projetos utilizadas ao redor do mundo, que são aplicadas em
projetos de tamanhos e áreas diferentes e publicou o PMBOK (Project Management
Body of Knowledge).
Esta publicação contém os processos de trabalho, cada um com um conjunto
de técnicas e ferramentas para serem usadas ao longo das cinco fases do projeto,
que são: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e
encerramento.
Este conjunto de processos e técnicas é mundialmente aceito como sendo um
padrão bastante razoável para se aplicar em projetos de todos os tipos e tamanhos
e é considerado um conjunto de técnicas modernas de gerenciamento destes
projetos (PMBOK, 2007).
Ao aplicar as técnicas de gestão de projetos, espera-se o aumento da
probabilidade em atingir os objetivos para o qual o projeto foi criado, dentro do prazo
estipulado e do custo esperado.
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Os processos de trabalho foram organizados pelo PMI em nove áreas do
conhecimento. Por exemplo, a gestão do escopo é uma destas áreas e aborda todos
os processos envolvidos para iniciar o projeto, planejar o escopo, definir como as
alterações de escopo serão tratadas ao longo do ciclo de vida do projeto, controlar o
escopo e assim por diante. As nove áreas de conhecimento do PMI são:


Gestão de Escopo;



Gestão de Tempo;



Gestão de Custo;



Gestão de Qualidade;



Gestão de RH;



Gestão de Comunicação;



Gestão de Riscos;



Gestão de Aquisição;



Gestão de Integração.

A gestão de custos é outra área de conhecimento que trata da realização de
estimativas de custos, da criação de orçamentos, de técnicas para controlar os
custos do projeto, entre outros.
A gestão de riscos envolve a identificação, classificação, priorização e a
definição de estratégias a serem adotadas para cada situação que envolve o risco.
Da mesma forma que existem técnicas para executar cada atividade dentro
do processo de gestão de projetos, há ferramentas para auxiliar as atividades de
gestão de projetos e para auxiliar a executar as atividades inerentes (PMBOK,
2007).
Porém, o uso de ferramentas não é suficiente para um bom resultado no
projeto. O conhecimento teórico e prático se torna fundamental para que as entregas
sejam realizadas de acordo. Ferramentas não computacionais também podem ser
utilizadas para o auxílio à gestão, como flip charts, murais, entre outras.
A gestão de projetos envolve lidar com pessoas a todo momento: a equipe do
projeto, o cliente, o financiador, fornecedores, entre outros, aqueles que expõem
também a necessidade do gestor em possuir conhecimentos não somente técnicos,
mas em gestão de pessoas e comunicação.
Os benefícios de utilizar os conceitos modernos de gestão de projetos vão do
melhor uso dos recursos da empresa, redução no tempo de colocação de novos
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produtos no mercado, melhor controle e consequente redução dos custos
envolvidos, o que gera mais satisfação do cliente e das partes interessadas no
projeto (PMBOK, 2007).

2.3 Arquitetura de sistema
Desde sua criação, a área de ciências da computação enfrenta problemas
associados com a complexidade da informação. Os primeiros problemas de
complexidade foram resolvidos pelos desenvolvedores por meio da escolha da
estrutura de dados, do desenvolvimento de algoritmos e da aplicação de conceitos
de separação de escopos (CHANBERS, 2002).
Desde os anos 80, a engenharia de software aplica fundamentos
arquitetônicos em seus trabalhos, a princípio, com o uso de diagramação. A partir de
1990, há uma disciplina mais atuante para definir e codificar os fundamentos do
desenvolvimento de software por meio da arquitetura que compõe: conjunto de
padrões de projetos, estilos, melhores práticas, linguagens e lógica formal (IEEE
1998).
A arquitetura de software baseia-se na ideia da redução da complexidade por
meio da abstração e separação de interesses. O Instituto de Engenharia de Software
descreve que arquitetura de software é a estrutura, ou estruturas, de um sistema,
com todos os elementos de software vendo e tendo suas propriedades vistas por
todos os outros elementos e relacionamentos.
As funções do arquiteto de sistemas não se limitam ao conhecimento técnico
específico da aplicação, mas também do negócio, uma vez que o resultado de seu
trabalho auxiliará uma empresa ou grupo de pessoas a atingir seus objetivos
institucionais (PAULISH, 2005).
Os sistemas são muitos específicos e dinâmicos e devem atender os atributos
de qualidade exigidos, como: compatibilidade, extensibilidade, confiabilidade,
manutenabilidade, disponibilidade, segurança, usabilidade, entre outros. Eles podem
variar de acordo com aplicação desenvolvida (BASS, 2012).
A arquitetura de software é uma união entre diferentes pontos de vista para
atender as necessidades das partes interessadas. Os pontos de vista podem ser:
cliente, patrocinador, desenvolvedores de software, grupo de suporte ao software do
sistema operacional, testadores e usuários de negócio final. O grande desafio é
elaborar uma arquitetura que atenda todas as necessidades, aglutinando as diversas
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perspectivas e proporcionando um desenvolvimento com grau elevado de
maturidade (CLEMENTS, 2003).

2.3.1 Exemplos de arquitetura
Seguem alguns tipos comuns de arquitetura aplicada ao desenvolvimento de
projetos de software:


Cliente-Servidor;



Computação distribuída;



P2P;



Criação implícita;



Pipes e filtros;



Plug-in;



Aplicação monolítica;



Modelo em três camadas.

2.3.2 Requisitos funcionais e não funcionais
Requisitos são objetivos ou restrições estabelecidas por clientes e usuários
que definem suas diversas propriedades do sistema. Os requisitos de software são,
por sua vez, aqueles relacionados às propriedades do software em questão
(SOMMERVILLE, 2004).
Um conjunto de requisitos pode ser definido como uma condição ou
capacidade necessária que o software deve possuir para que o usuário possa
resolver um problema ou atingir um objetivo, bem como as restrições da organização
envolvida na utilização do sistema (KOTONYA, 1998).
Os requisitos de software são separados em requisitos funcionais e não
funcionais. Os requisitos funcionais são as descrições da necessidade do negócio, a
qual a funcionalidade do sistema deve atender por meio de comandos ou ações
executadas pela área usuária (ISO 10746, 2009).
São exemplos de requisitos funcionais:


"O software deve possibilitar o cadastro de clientes”;



"O software deve emitir relatórios de clientes cadastrados";



"Os

cadastrados”.

usuários

devem

poder

cadastrar

uma

venda

a

clientes
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A especificação de um requisito funcional deve determinar o que se espera
que o software faça, sem a preocupação de como ele faz, sendo esta atividade
posteriormente tratada na modelagem do desenvolvimento do software (ISO 10746,
2009).
Requisitos não funcionais são as qualidades gerais de um software, como
manutenabilidade, usabilidade, desempenho, custos, entre outros.
São exemplos de requisitos não funcionais:


"Somente usuários autorizados terão acesso ao sistema";



"O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 5 segundos";



"O sistema deverá suportar 50 usuários simultâneos";



"O sistema deverá estar disponível 99,5% do tempo 24 horas por dia, 7

dias por semana”.
É de fundamental importância que os requisitos sejam elicitados de forma
precisa, principalmente em grandes projetos nos quais os mesmos possuem
dependência e influência uns com os outros, o que gera maior dificuldade no
desenvolvimento. Nestes casos, muitas vezes são gerados os chamados Tradeoffs,
nos quais, para atingir um requisito não funcional, compromete-se outro. Por
exemplo: um sistema que exige alta segurança de informação pode comprometer
sua usabilidade. Nestes casos, o requisitante deve priorizar o requisito de acordo
com a necessidade do negócio (BASS 2012).

2.4 Brainstorming e entrevistas
O brainstorming (ou "tempestade de ideias”) é uma atividade desenvolvida
para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo, colocando-a
a serviço de objetivos pré-determinados.
A técnica de brainstorming propõe que um grupo de pessoas - de duas até
dez, de preferência com vivências e conhecimentos diferentes, se reúnam e utilizem
as diferenças em seus pensamentos e ideias para que possam chegar a um
denominador comum eficaz e com qualidade, gerando assim ideias inovadoras que
levem o projeto adiante (MAGRI, 2009). Neste método, nenhuma ideia é descartada
ou classificada como não aplicável. Todas as ideias são ouvidas e compiladas, com
intuito de evoluí-las até a chegada de uma solução efetiva para o problema.
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O Brainstorming é muito popular para solucionar questões de baixa
complexidade, trazendo denominadores comuns do grupo de forma rápida e
dinâmica.
Há três principais partes no brainstorming:


Encontrar os fatos, Geração da ideia, Encontrar a solução;



Da busca dos fatos na resolução de um problema existem duas

subpartes: definição do problema e preparação.
Uma vez que o problema foi identificado, ele pode ser subdividido, o que gera
várias maneiras diferentes de solucionar a mesma questão como um resultado do
Brainstorming. Como atividade subsequente, as ideias mais factíveis deverão ser
selecionadas para sanar o problema (GODOY, 2004).
Segundo Godoy (2004), inicialmente não é possível diferenciar uma boa ideia
de uma má, o que atrasa ou adia o julgamento. É dada a hipótese de se gerar
muitas ideias antes de se decidir por uma. Com esta técnica, propiciamos a
utilização da mente criativa para ideias sem julgamentos. Quando as geramos, é
necessário ignorar as considerações, usabilidade e ou praticabilidade.
Partindo deste ponto de vista, todas as ideias são iguais. O segundo princípio
é relativo à quantidade e qualidade da criatividade. Quanto mais ideias forem
geradas, mais fácil será identificar a mais adequada para cada situação. Em alguns
casos, não conseguimos pensar num problema enquanto não houver algumas
respostas. O Brainstorming dá a possibilidade de gerar uma grande quantidade de
ideias e selecionar a mais apropriada para cada tipo de situação.
A maioria dos grupos de brainstorming é constituída por três elementos: o
líder, os membros e um secretário.
Para uma atuação eficaz, a equipe que compõem o brainstorming deve ser
composta por indivíduos que possuem alguma experiência no assunto em questão,
e de preferência com o mesmo nível hierárquico na empresa, evitando que o
participante se intimide com a presença de seus superiores.
O líder do grupo deve ser familiar com o processo de brainstorming e ter
facilidade em conduzir a reunião de uma maneira informal.
O secretário deve ter facilidade na escrita rápida, documentando o processo
com suas ideias e possíveis soluções, mantendo o nome da pessoa em sigilo,
aumentando assim a liberdade de expressão.
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Por se tratar de uma atividade criativa, os termos descritos devem ser
específicos, tanto os problemas quanto as soluções.
Um grupo de avaliação deve ser criado, sempre em número impar, para
selecionar as ideias que serão aplicadas ou submetidas a testes práticos. Os
integrantes podem ter sido parte ou não do grupo inicial, considerando que a
participação na elaboração propicia a familiaridade com o tema discutido.

2.5 ATAM

Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) é um processo de arquitetura
de sistema que visa identificar as consequências de decisões arquiteturais nos
atributos de qualidade do produto em que será utilizado, propiciando visibilidade aos
integrantes do projeto, sobre o que será entregue, com seus pontos positivos e
negativos.
É realizado processo de identificação das consequências, que indica quais as
áreas com maior potencial de falhas. A ATAM pode ser aplicada em diversas
situações:


Parte-se do pressuposto que a identificação dos tradeoffs (análise de pontos
fortes e fracos, interagindo entre eles) deve ser feita o quanto antes possível
no projeto de desenvolvimento, uma vez que mudanças tem menos impacto
negativo no projeto, quando identificadas previamente.



Não é necessário alto nível de detalhamento da arquitetura da aplicação, uma
vez que a ATAM utiliza os artefatos de design arquitetural para identificar
pontos positivos e negativos em cada opção.



O objetivo da ATAM não é fornecer o comportamento dos atributos de
qualidade do sistema, mas sim, elaborar uma lista de tradeoffs e possíveis
cenários pra mitigá-los.

O uso da ATAM pode colaborar com a visibilidade do projeto, por meio de
documentação de tradeoffs, no qual são indicados os pontos fracos e fortes em cada
solução, e como cada atributo pode influenciar positiva ou negativamente outro
atributo.
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Introdução aos passos da ATAM

O roteiro pela ATAM, possui 9 passos que atendem desde o processo de
investigação, análise, testes e entrega do produto de software, são elas:


Apresentar A ATAM
o Onde o líder técnico do projeto irá explicar à equipe e ao cliente
como será conduzido o processo preconizado na ATAM



Apresentação dos objetivos do negócio
o Neste momento, todos os envolvidos no processo de
desenvolvimento, liderados pelo gerente de projetos, apresentam
como o sistema deve se comportar sob a visão de negócios. As
principais entregas desta etapa são:
o Identificar os principais requisitos funcionais;
o Restrições técnicas, gerenciais, econômicas ou políticas;
o Principais stakeholders impactados no projeto;
o Principais atributos de qualidade .



Apresentação da arquitetura
o A apresentação da arquitetura consiste no Líder técnico demonstrar
a equipe de desenvolvimento como a arquitetura do sistema foi
concebida, este passo deve conter:
o Restrições técnicas: Sistema Operacional, Hardware;
o Integrações e formas de comunicação com outros sistemas;



Identificar táticas e mecanismos arquiteturais
o Nesta fase as táticas e mecanismos arquiteturais para atender os
atributos de qualidade identificados junto ao cliente são
identificados, porem não analisados.
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Gerar Utility Tree
o O gerente de projetos e o cliente refinam e categorizam os atributos
de qualidade previamente identificados, logo após constroem uma
estrutura em forma de árvore no qual são vinculados os requisitos
de qualidade com cada requisito não funcional elicitados nas etapas
anteriores.



Analisar as táticas e mecanismos arquiteturais
o As táticas e mecanismos arquiteturais uma vez listadas são
analisadas, com objetivo de identificar a influência positiva ou
negativa nos atributos de qualidade, chamados de tradeoffs.



Realizar brainstorming e priorização de cenários arquiteturais
o

Aqui o cliente e o gerente de projetos realizam o brainstorming para
identificar os cenários arquiteturais que servirão de base para a
realização de testes para garantia da qualidade do produto, sempre
com a visão de representar as necessidades de negócio e entender
os atributos de qualidade.



Nos últimos 2 passos da ATAM, as táticas e mecanismos arquiteturais são
novamente analisados, visando contemplar mudanças e possíveis
detalhamentos ao longo do projeto e são apresentados os resultados
provenientes da técnica aplicada, são eles:
o Documentação da abordagem arquitetural;
o Cenários arquiteturais identificados e priorizados;
o Utility Tree;
o Riscos positivos e negativos identificados;
o Pontos francos de táticas arquiteturais escolhias.
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2.6 Utility tree

A Utility tree é um mecanismo direto e eficiente para traduzir as necessidades
de negócio em atributos de qualidade de sistemas de informação. Em um sistema
bancário, por exemplo, atributos de segurança podem ser prioritários para o
sucesso, enquanto que em um sistema de comércio eletrônico, a usabilidade poderá
ser mais relevante. Antes de compreender os cenários arquiteturais, devemos
entender de maneira clara a especificidade do negócio e a relevância que cada
objetivo do negócio tem em relação aos atributos de qualidade do sistema, focando
e priorizando determinados pontos na arquitetura (ATAM, 2000).
O exemplo citado na figura 1 mostra uma estrutura de nó com os atributos
essenciais

para

o

sistema,

neste

caso:

Desempenho,

Modificabilidade,

Disponibilidade e Segurança.
Após identificar os atributos essenciais, eles podem ser priorizados e divididos
em subgrupos e atributos concretos. Ex: Segurança > Confidencialidade > 99,999%
das transações de cartões de créditos devem ser seguras.
A priorização de cada nó deve ser focada na importância para o cumprimento
de seus objetivos:
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Figura 1 – Modelo de Utility tree

Fonte: ATAM (2000)

A Utility tree auxilia na identificação das atividades, entregas e riscos, bem
como no planejamento da arquitetura que será utilizada no sistema, priorizando os
cenários arquiteturais classificados como mais relevantes para o sucesso da
aplicação (ATAM, 2000).

2.7 WBS
A Estrutura Analítica de Projeto (EAP) tradução de “Work Breakdown
structure (WBS)” do inglês, é uma ferramenta cujo objetivo é explicitar de forma
visual a composição do projeto, bem como as atividades inerentes às entregas
visuais acordadas, que permite a estruturação de um projeto de forma simples e
contém todo o trabalho necessário para a conclusão do projeto. Ela se parece com
um organograma empresarial, mas seu objetivo é identificar quais partes compõem
um projeto (PMBoK, 2008).
Suas principais utilidades são:
Delimitar e elicitar o escopo do projeto;


Facilitar a identificação das fases do projeto;



Facilitar a identificação dos responsáveis;
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Orientar a identificação e descrição detalhada das entregas;



Identificar as atividades do projeto;



Facilitar a estimativa de esforço, duração e custo;



Facilitar a identificação de riscos.

A WBS pode seguir uma numeração endentada, partindo da maior para a
menor. Ela serve para identificar e facilitar a organização dos pacotes de trabalho
que serão descritos nas fases seguintes, facilitando o acompanhamento das
entregas dos pacotes de trabalho do projeto (PMBOK, 2007).
Segundo (PMBoK, 2007), existem várias maneiras de elaborar uma WBS.
Dependendo de cada projeto, elas podem ser, mas não se limitam:
Por Fases: Organização das fases mais relevantes do projeto, conforme
figura 2.

Vantagens:


Oferece uma visão cronológica dos acontecimentos no projeto;



Facilita o entendimento de pessoas leigas;



Facilita o posterior gerenciamento das atividades.

Desvantagens:


Pode ofuscar a visão das partes necessárias para uma entrega

específica;


Tende a incentivar que se incluam atividades administrativas (exemplo:

controle do projeto).
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Figura 2 – Modelo de WBS por fases

Fonte: PMBOK (2007)

Por entregas: priorizam-se as partes necessárias para compor as entregas do
projeto.
Vantagens:


As partes que compõe o projeto são visualizadas claramente;



A discussão de soluções técnicas e caminhos alternativos são

facilitadas;


A identificação de riscos técnicos é facilitada;

Desvantagens:


Não oferece visão cronológica

Por Equipes: visualizam-se os pacotes de trabalho a partir da divisão de
equipes do projeto.

Vantagens:


Ótima

para

ocasiões

responsabilidades muito diferentes.

em

que

o

projeto

tem

equipes

com
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Desvantagens:


Não mostra cronologia nem a organização das partes das entregas.

Não existe limite de quantidade de níveis de detalhamento da WBS, sendo
que a prática sugerida pelo PMI é que os pacotes não devem ser menores que 8
horas nem maiores que 80 horas. Uma vez validada, a WBS servirá de base para
elencar as tarefas do projeto (PMBOK, 2007).

2.8 Plano de testes

O plano de teste é um documento com uma abordagem sistemática para o
teste de sistemas de informação, que consiste numa modelagem detalhada do fluxo
de trabalho durante o período de testes (VANCONCELOS, 2004).
O documento de plano de teste, com base nas diretrizes do IEEE 829, (2008)
deverá conter uma séria de informações, bem como uma estrutura pré-definida.
O documento deve conter um identificador do plano de teste, introdução, um
breve resumo do documento, seu propósito e o propósito do sistema testado. Os
itens de teste deverão ser listados, bem como suas funcionalidades propostas com o
que está no escopo do teste e o que, por definição, não será testado, gerando,
assim, o escopo dos casos de teste.
É de fundamental importância a descrição da estratégia dos testes, quais
serão as ferramentas utilizadas, os critérios de aceitação e a estratégia em caso de
não cumprimento dos objetivos pré-estabelecidos (IEEE 829, 2008).
O plano de teste deve conter quais artefatos e evidências que cada teste irá
gerar, bem como os registros inerentes a sua execução: executor, data, hora, entre
outros.
Finalizando, o documento deve conter os recursos para os testes, papéis e
responsabilidades, cronograma de execução, riscos e contingências para caso de
falhas. Uma vez atingindo os requisitos acordados, o plano de testes deverá ser
aprovado pelo líder do projeto e/ou requisitante (IEEE 829, 1998).
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2.9 Riscos e não riscos
Riscos são potenciais problemas de decisão arquitetural de sistemas. Os não
riscos são decisões que podem acarretar em benefícios para o projeto em questão.
A documentação dos riscos e não riscos consistem em decisões arquiteturais
que foram ou não tomadas e atributos de qualidade com suas consequências em
caso de sucesso ou falha.
Os riscos podem surgir de outras maneiras, como por exemplo, comunicação
não apropriada, desalinhamento de expectativas entre as partes interessadas, falta
de entendimento do planejamento, entre outros (ATAM, 2000).

2.10

Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil

A saúde do trabalho e segurança ocupacional no Brasil surgiu na década de
1970 com a Lei Federal nº 6514/77, que alterou o Cap. V do Tít. II da CLT. No início,
as atitudes eram tímidas, voltadas principalmente a prevenção com a atuação dos
profissionais especializados na questão (CHAIB, 2005).
Com a criação do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional na década de 80,
houve grandes avanços no tema (CHAIB, 2005).
O PPRA visa à preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores
por meio da antecipação e conhecimento prévio dos potenciais riscos no ambiente
de trabalho. Já o PCMSO tem como objetivo a promoção e preservação da saúde do
grupo de colaboradores da empresa.
A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também auxilia na
promoção de melhorias nas condições de trabalho por meio de grupo específico de
representantes dos colaboradores selecionados via eleição direta (CHAIB, 2005).

.
2.10.1 Normas e especificações existentes em nível internacional
Por iniciativa de diversos organismos certificadores e de entidades nacionais
de normalização, foi publicado pela BSI – British Standards Institution, em 1999, a
especificação OHSAS 18001, cuja sigla significa Occupational Health and Safety
Assessment Series.
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Um dos documentos que serviu de base para a elaboração da OHSAS 18001
foi a BS 8800:1996 – Guide to Occupational Health and Safety Management
Systems, que não é uma especificação, mas um guia de diretrizes.
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3 ESTADO DA ARTE

Esta seção apresenta a revisão da bibliografia e pesquisas relacionadas ao
tema. Foram estudados os modelos de gestão de projetos do PMBOK (2007),
Martins (2010) e Xain (2011).
Para arquitetura de sistemas, os modelos de Jeromy (2010) e Fang (2002)
foram considerados, entretanto, as pesquisas mais relevantes ao tema foram o guia
em gestão de projetos baseado em arquitetura de Paulish (2002) e o roteiro de
gestão de riscos de projetos centrado em arquitetura desenvolvido por PINNA
(2009), que serão abordados ao longo da seção.

3.1 Adaptação da ATAM para projetos de software em pequenas empresas

Islam (2009) ao estudar projetos de desenvolvimento de software em
empresas de pequeno porte (menos de 50 funcionários), identificou que a maneira
de realizar a arquitetura do sistema deve variar, uma vez que o porte muda as
características dos envolvidos, o grau de entendimento e possibilidade de interação
entre o cliente e o gerente de projetos. Esta pesquisa se mostra pertinente ä
dissertação, uma vez que o ambiente hospitalar se assemelha a pequenas
empresas, uma vez que também se faz necessária adaptação na comunicação
devido ao fato da complexidade do negócio e baixa maturidade em desenvolvimento
e implantação de sistemas.
Esta pesquisa auxiliará a maneira de utilizar a ATAM e como o gerente de
projetos deve interagir com o cliente, uma vez que sugere maneiras de vincular as
necessidades de negócio à solução arquitetural e o que deve ser comunicado.
Em entrevistas com pequenas empresas de desenvolvimento, foram
identificadas as maneiras que utilizam a ATAM e quais são os gaps comparados
com todo o método. Foram elaboradas 60 questões sobre o entendimento em alto
nível da ATAM (HLS) e 117 em nível detalhado (DLS), por arquitetos de software em
cinco empresas (Company A,B,C,D e E), na qual Average é a média da utilização de
cada passo da ATAM pelas cinco empresas, conforme figura 3.
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Figura 3 – Análise de gaps nos passos da ATAM

Fonte: ISLAM (2009)

Após identificar os gaps na utilização, a pesquisa propõem sugestões e ou
pontos te atenção para cada passo da ATAM, são eles:

3.1.1 Apresentar a ATAM
Passo muito relevante em empresas de pequeno porte, nas quais
normalmente realizam rápidas reuniões com a equipe técnica para discutir a solução
arquitetural, as sugestões são:


Saber o contexto do projeto e do problema a ser tratado antes da
reunião;



Envolver os stakeholders corretos para a reunião, uma vez que serão
impactados nas decisões tomadas;



Sempre que possível incluir a participação do cliente, que poderá
auxiliar no domínio do problema e solução esperada.
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3.1.2 Apresentar as diretivas de negócio

Não muito considerado na análise de gaps, é de extrema importância para o
sucesso do produto:


Identificar os objetivos da empresa com o sucesso do projeto e produto;



Considerar o ambiente atual da empresa e como o produto irá impactá-lo;



Identificar de forma clara quais funcionalidades são necessárias e quais
atributos de qualidade são prioritários.

3.1.3 Apresentar a arquitetura


Apresentar as alternativas de arquitetura que favorecerão determinados
atributos de qualidade;



Apresentar o plano de comunicação e o passo a passo do
desenvolvimento do produto, auxiliando assim o entendimento da equipe e
do cliente;



Identificar planos de ação para possíveis riscos e incertezas.

3.1.4 Identificar a abordagem arquitetural
Os pontos a seguir devem ser considerados para a realização deste passo:


Explicar o fluxo e pontos de controle da definição da abordagem
arquitetural;



Considerar os fluxos de negócio e como impactam na solução



Focar nas necessidades de negócio mais complexas;



Vincular as necessidades de negócio críticas às soluções técnicas.

3.1.5 Elaborar a Utility tree
As empresas pesquisadas em sua maioria não realizam esse passo, os
arquitetos pesquisados indicaram que tratar de um trabalho extenso, que para
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projetos pequenos, uma lista com os atributos de qualidade são suficientes. As
sugestões são:


Identificar os atributos de qualidade;



Priorizá-los;



Considerar os diferentes cenários que os atributos estão inseridos.

3.1.6 Analisar as abordagens arquiteturais
Previamente identificadas, as abordagens devem ser analisadas não somente
em alto nível (como indicado na pesquisa) mas também de forma detalhada:


Investigar como cada abordagem impactará os atributos de qualidade
prioritários;



Analisar e responder os questionamentos da equipe técnica e do
cliente perante as abordagens descritas;



Identificar os riscos de cada abordagem.

3.1.7 Identificar a priorizar cenários
Este processo é parte importante do método, no qual são identificados os
cenários em que o sistema será inserido e servirá como base para futuros testes de
funcionamento:


Envolver o cliente e principais impactados de cada funcionalidade;



Considerar e priorizar os cenários com maior probabilidade de
ocorrência;



Priorizar o cenário baseado em sua complexidade e valor agregado
para o negócio.

3.1.8 Realizar as abordagens arquiteturais
Processo não muito utilizado nas pesquisas, sugestão de executá-lo somente
quando mudanças significativas são identificadas.
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3.1.9 Reportar resultados


Passo fundamental para o bom resultado do processo, são sugeridos:



Maior enfoque nas diretivas de negócio (business drivers, passo 2) e
atributos de qualidade considerados para atende-los;



Descrever todos os cenários abordados e como serão validados;



Fornecer todos os riscos;



Descrever como as necessidades de negócio serão atendidas

O estudo concluiu que as 5 empresas de pequeno porte, utilizam muitas
vezes os passos da ATAM de maneira intuitiva e informal, não produzindo a
documentação e a comunicação indicada na metodologia, o que pode desfavorecer
o processo de comunicação.
Entretanto, a utilização de todos os passos e artefatos da ATAM pode gerar
grande carga de trabalho, inviabilizando um projeto de pequeno porte, ao final foi
sugerido estudo em uma grande massa de empresas para um estudo estatístico do
tema.

3.2 Roteiro de gestão de projetos baseado em arquitetura
Esta pesquisa terá como base Paulish (2002) para a elaboração do roteiro
proposto, que atentando ao fato de que apenas 28% dos projetos são entregues
conforme planejado (CHAOS, 2000) desenvolveu um guia prático para gestão de
projetos centrado em arquitetura de sistemas, como mostra a figura 4.
Baseado na interação entre o arquiteto e o gerente de projetos, o guia de
Paulish (2002), ilustrado na figura 4, aborda desde a análise de requisitos até a
entrega do produto, contendo artefatos como: plano de desenvolvimento do
software, plano de gestão da equipe e sequenciamento das entregas do projeto
(design) arquitetural.
O guia de Paulish (2002) é composto pelas fases de planejamento,
organização e implantação/medição, que são suportadas pelo projeto (design)
arquitetural. Entretanto, por ser um guia voltado a qualidade final do produto de
software e não a documentação, não inclui questões preconizadas no PMBOK
(2007) como: início formal do projeto, geração do termo de abertura e a atualização
dos documentos de planejamento após identificar possíveis desvios, como por
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exemplo: alterar o documento de estratégia de entrega em caso de mudança
solicitada pelo cliente.
Figura 4 – Roteiro de Paulish

Fonte: PAULISH (2002)

3.2.1 Planejar
O processo de planejamento se inicia quando o conjunto de requisitos do
produto é definido e classificado entre funcionais e não funcionais, conforme BASS
(2012).
Na analise global, o gerente de projeto e o arquiteto de sistemas analisam os
impactos positivos e negativos dos requisitos do produto ao resultado do projeto
(project), com objetivo de criar um software. Neste momento é elaborado o projeto
(design) arquitetural em alto nível, chamado HLD (High Level Design), que deve
conter a técnica arquitetural escolhida, linguagem de programação e a estrutura do
software, como por exemplo: módulos, componentes, estrutura do banco de dados,
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entre outras. A HLD servirá de base para a elaboração das estimativas de prazo,
quantidade de recursos alocados e estratégia de entrega do produto.
Uma vez concluída a análise global, é feita uma análise de riscos durante a
qual o gerente de projetos irá classificar os riscos entre inerentes às falhas na
execução (RFE) do processo e riscos que influenciam negativamente os requisitos
funcionais e não funcionais (RFNF).
Para os riscos classificados como RFNF o guia de Paulish (2002) propõe
técnicas tradicionais de mitigação, como por exemplo: contratação de seguros,
transferência do risco para equipes terceiras e alteração do escopo. O processo de
análise de riscos não será usado no roteiro da pesquisa devido ao fato de Paulish
não utilizar os requisitos de arquitetura na técnica de evitar os riscos funcionais e
não funcionais, o que pode gerar entregas com funcionalidades e requisitos não
funcionais deficitários, uma vez que pode haver dificuldade no entendimento da
mitigação de riscos por parte do Cliente (que não é especialista no desenvolvimento
de sistemas).

3.2.2 Organizar
No planejamento da entrega, os requisitos já classificados são divididos por
entregas, onde é consultada a HLD. Já divididas, as entregas são sequenciadas
juntamente ao cliente.
O plano de desenvolvimento do software tem como base a HLD e a estratégia
de entrega, para estimar as atividades, que são aglutinadas por componentes de
software. Os componentes são classificados por número de funcionalidades,
complexidade e tamanho do código, nos quais a equipe de arquitetos indicará as
estimativas de esforço para cada componente.
Após as estimativas, é gerado o cronograma do projeto, documento que
informa como, quando e quem realizará cada tarefa.
Ao final desta fase, é produzido o documento de linha base, no qual são
planejados e acordados os parâmetros de aceitação do projeto:


Orçamento: são orçados os custos referentes a recursos humanos,

aquisições e despesas de projeto: viagens, hospedagem, alimentação entre outras;


Prazo de entrega: é pactuado qual o nível aceitável de desvio de prazo

com relação ao cronograma do projeto;
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Atendimento dos requisitos: é definido o nível aceitável de defeitos e

desvios às funcionalidades definidas na análise de requisitos.

3.2.3 Implementar e mensurar
No gerenciamento da equipe, o time de projeto é dividido conforme a
arquitetura do sistema descrita na HLD, por exemplo: se a arquitetura escolhida for a
três camadas, serão criados os times de interface com usuário, regras de negócio e
aplicação, que poderão ser suportados por times como o de hardware e banco de
dados.
Além disso, são realizadas reuniões com objetivo de informar o andamento
das atividades, desvios com relação ao plano de desenvolvimento e possíveis
correções. Para este processo, não é considerado o retorno à fase de planejamento
para atualização da documentação gerada, o que pode acarretar em divergências
entre o produto entregue e a documentação produzida.
Para a entrega do produto estão previstos testes, correção de defeitos, aceite
do cliente e registro de lições aprendidas. Este processo também não prevê o
retorno à fase de planejamento para atualizar possíveis mudanças do plano de
desenvolvimento geradas após os testes, o que pode desfavorecer a reutilização da
documentação.
A fim de adequar a documentação de planejamento às entregas e favorecer o
reuso, serão incluídos ao guia de Paulish (2002) processos de retorno à fase de
planejamento em caso de mudanças ao longo do projeto.

3.3 Roteiro de gestão de riscos de projetos centrado em arquitetura

Pinna (2009) estudou cinquenta projetos em empresas classificadas por Milan
e Porter (1985) como médio porte e identificou as principais questões para o
insucesso dos projetos de desenvolvimento e implantação de software, são elas:
indefinição de regras de negócio, mudanças nos requisitos, dependência de
componentes e indefinição sobre formato de integração e comunicação entre
sistemas.
Partindo dos motivos de insucesso identificados, Pinna (2009) elaborou um
roteiro de gestão de riscos que usa requisitos não funcionais, exibido na figura 5,
para minimizar os impactos negativos em projetos de desenvolvimento de software e
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mitigar os riscos com influencias negativas nos requisitos funcionais e não funcionais
o que gera conformidade do software com relação ao planejado. O roteiro será
usado nesta pesquisa com o objetivo de detectar preventivamente e tratar entregas
defeituosas, substituindo o processo de análise de riscos do roteiro de Paulish
(2002).
Num caso prático no qual Pinna (2009) aplica seu roteiro, o software entregue
ficou 56% mais próximo ao planejamento de projeto, considerando o atendimento
aos requisitos, prazo de entrega e orçamento em comparação aos resultados
indicados no Chaos Report (2009).
O roteiro de Pinna (2009), por ter enfoque específico à gestão de riscos de
projetos, não aborda metodologicamente de forma direta outras áreas de
conhecimento como, por exemplo: a gestão de escopo, gestão de recursos
humanos, gestão da mudança, entre outras, conforme recomendado pelo PMBoK
(2007).
Figura 5 – Roteiro de gestão de riscos

Fonte: PINNA (2009)
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3.3.1 Categorização de riscos e incertezas
Para o processo de categorização de riscos e incertezas, Pinna (2009) sugere
classificar os riscos com influência nos requisitos funcionais e não funcionais,
excluindo os riscos inerentes à falha de processos, levando em consideração o tipo
de negócio e os padrões de arquitetura de software existentes na empresa, como
exemplifica a tabela 1. Este processo é correspondente aos subprocessos de
identificação de riscos, quantificação e priorização de riscos no método sugerido
pelo PMBOK (2007).

3.3.2 Definição dos requisitos de arquitetura
Em definição dos requisitos de arquitetura de software, com base nas
categorias de riscos e incertezas previamente elaboradas, são determinados os
requisitos de arquitetura para minimizar consequências negativas originadas da
confirmação dos riscos, conforme tabela 1. Um exemplo pode ser minimizar o risco
de falha na integração entre um software a ser desenvolvido e os sistemas legados,
definindo o requisito arquitetural de centralização de comunicação entre sistemas
externos.
Tabela 1 – Exemplo de categorização de riscos.

Processo de negócio

Padrão de

Categorização de riscos e

arquitetura

incertezas

Segurança da informação
Desenvolvimento Web

SOA

Desempenho
Escalabilidade
Disponibilidade

ERP

3 Camadas

Falhas de hardware
Confiabilidade do dado

Fonte: Pinna (2009)

3.3.3 Monitoramento e controle
Em monitoração e controle, o gerente de projetos e a equipe de arquitetura
classificam quantitativamente os riscos, com base na probabilidade e impacto de sua
ocorrência.
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Após a classificação dos riscos, é realizado monitoramento com avaliações
constantes em cada risco identificado, verificando se os requisitos de arquitetura de
software estabelecidos foram eficazes para minimizá-los, bem como a diminuir a
ocorrência de novos riscos.
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4 ROTEIRO PARA A GESTÃO DE PROJETOS CENTRADO EM ARQUITETURA
DE SISTEMAS DE TI

4.1 Introdução ao roteiro

Mesmo com uma equipe de desenvolvimento experiente, é de grande
importância o alinhamento entre o cliente, que solicita o sistema, e o gerente de
projetos, com mecanismos que favoreçam a compreensão das necessidades de
negócio, este roteiro sugere a utilização da técnica de business drivers, que servirão
como base para a elicitação dos requisitos funcionais e não funcionais.
Após o alinhamento do que de fato deve ser feito, o gerente de projetos
analisa o ambiente no qual o sistema será inserido (processos, sistemas atuais), o
roteiro indicará como o processo deverá ser feito, diferentemente dos métodos
tradicionais que apenas sugerem a execução da análise. Este processo visa
colaborar no entendimento pela equipe do contratante, futuras manutenções e
integrações com demais softwares.
Outro ponto que necessita de atenção é acordar com o cliente, o que será
produzido em cada entrega parcial, alinhando as expectativas, juntamente com as
datas, custos e a equipe que será disponibilizada no processo de desenvolvimento.
Esta pesquisa sugere a utilização do aceite técnico por meio de realização de testes
baseados em cenários arquiteturais.
Uma vez propiciado o alinhamento das necessidades do cliente e como o
sistema será concebido, é de fundamental importância garantir que o produto
desenvolvido esteja de acordo com o plano. Para isso, planos de resposta a riscos
podem ser produzidos, bem como procedimentos de garantia da qualidade do
produto e seus critérios de aceitação, de uma forma que o cliente, com sólidos
conhecimentos do contexto do negócio, consiga interpretar e validar cada entrega do
projeto.
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4.2 Organização do roteiro

Conforme figura 6, o roteiro de gestão de projetos proposto contém as
seguintes fases:


Planejamento;



Organização;



Implementação e Mensuração.

Cada fase é dividida em um conjunto de atividades realizadas com objetivo de
gerar resultados para o cliente, aqui denominada processos. Uma vez realizados
todos os processos, o projeto deverá ser concluído e o produto entregue. Os
processos são:


Planejamento
o Análise de necessidades de negócio;
o Análise global.



Organização
o Análise de riscos;
o Organizar as partes;
o Planejamento das entregas das partes.



Implementação e mensuração
o Gerenciamento das entregas do projeto;
o Entrega do Produto.

Por sua vez, para ser executado, o processo deve ser iniciado, processado e
gerar resultado. O modelo em questão utiliza a nomenclatura preconizada no
PMBOK (2007):


Entradas: insumos para início do processo;



Ferramentas e técnicas: abordagens para chegar ao resultado

desejado;


Saídas: artefatos entregues ao final do processo.
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No início do roteiro, são identificadas as necessidades de negócio do cliente,
que servirão como base para elicitar os requisitos do projeto. Após a elicitação dos
requisitos, o gerente de projetos analisa os processos padrão e infraestrutura do
cliente, que dará subsídios na elaboração de um planejamento mais próximo aos
ativos organizacionais do cliente.
Seguinte à análise global, é feita uma análise de riscos, que ao invés de
indicar a necessidade de produzir o plano de resposta ao risco, usa requisitos não
funcionais para mitigar, transferir ou evitar riscos técnicos do projeto.
Com os requisitos, ambiente e riscos mapeados, os artefatos de software são
divididos e estruturados para atender as necessidades de negócio do cliente, que
participará deste processo junto à equipe técnica.

Para apoiar na decisão de qual plano de resposta ao risco será colocado em
prática, o roteiro será suportado por táticas e mecanismos arquiteturais
preconizados na ATAM (2000), que dará subsídios técnicos e indicará o impacto
positivo e negativo de cada ação para combater o risco negativo e potencializar o
risco positivo (oportunidades de negócio).
Em caso de mudanças ao longo do projeto, processos de retorno à fase de
planejamento ao roteiro são disponibilizados, com o objetivo de avaliar a viabilidade
da mudança por meio de replanejamento e manter a documentação atualizada.
Uma vez que o artefato de software foi produzido com o objetivo de maximizar
a probabilidade de aceite das entregas do produto, estas deverão ser submetidas à
verificação de conformidade aos requisitos por meio de cenários arquiteturais, que
apontarão se o artefato de software estará qualificado para ser entregue ao cliente.
Uma vez que a entrega foi validada, o cliente deverá avaliar se ela está de
acordo com as necessidades de negócio preenchendo o documento de aceite, no
qual é formalizado o cumprimento do objetivo do projeto. Nesta fase, o gerente de
projetos deverá documentar as lições apreendidas e encerrar contratos, quando
aplicável.
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Figura 6 – Roteiro de gestão de projetos centrado em arquitetura

Fonte: Adaptado de Paulish (2002)
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4.3 Fase de Planejamento

A fase de planejamento consiste nos processos necessários para estabelecer
o que deve ser entregue para atender às necessidades do requisitante, entendendo
e respeitando o ambiente do projeto.
Mudanças significativas ao longo do ciclo de vida do projeto estimulam a
necessidade de revisar um ou mais processos de planejamento, proporcionando
insumos para as fases seguintes.

4.3.1 Análise de necessidades de negócio
A análise de necessidades de negócio, conforme a tabela 2 visa indagar o
solicitante sobre o que ele espera que o software faça e transformar tais
necessidades em requisitos computacionais.
Para elicitar os requisitos, o roteiro propõe entrevistas para listar as
necessidades de negócio junto ao solicitante, podendo assim identificar os business
drivers e consequentemente os requisitos funcionais e não funcionais. Após a
elaboração da lista de requisitos, estes devem ser priorizados junto ao cliente por
meio de brainstorming e/ou entrevistas.
Tabela 2 – Análise de necessidades de negócio
Análise de necessidades de negócio
Entradas



Necessidades de negócio



Entrevistas para listar as necessidades de
negócio



Brainstorming para priorizar as necessidades
de negócio com base na relevância ao cliente

Ferramentas e técnicas



Identificar requisitos funcionais e não
funcionais com base nas necessidades de
negócio



Priorizar requisitos funcionais e não
funcionais

Saídas



Fonte: Adaptado de PMBOK (2007)

Requisitos Funcionais e não funcionais
(vinculados ao negócio) listados e priorizados
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Entradas


Necessidade de negócio (figura 7).

Figura 7 – Modelo para mapeamento de necessidade de negócio

1
2
3

• Processo – Passo 1
• Processo – Passo 2
• Processo – Passo 3

Fonte: HARRINGTON (2002)

Ferramentas e técnicas


Entrevistas para listar necessidades de negócio;



Brainstorming para priorizar necessidades de negócio com base na

relevância ao cliente;


Identificar requisitos funcionais e não funcionais com base nas

necessidades de negócio ilustradas na tabela 3.
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Tabela 3 – Identificar requisitos funcionais e não funcionais
Sem
Cód. Requisito Correto

ambigui Completo Consistente

Verificá
vel

dade
Exemplo

RF 1

1

Exemplo

RF2

2

RNF

Exemplo

1

3

RNF

Exemplo

2

4

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Modificável Rastreável

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não
(verificar)

Fonte: Adaptado de IEEE (830-1998)



Priorizar requisitos funcionais e não funcionais, sendo que menor a
pontuação, mais relevante é o requisito (tabela 4):
o Grau de importância: código 1 significa que o requisito é obrigatório
para o negócio e código 2 desejável para o negócio;
o Vantagem em antecipar a entrega: código 1 significa vantagem de alta
relevância para o negócio e código 2 de baixa relevância para o
negócio;
o Redução do trabalho manual: código 1 alta redução de trabalho
manual, código 2 pouca um nenhuma redução de trabalho manual;
o Melhoria de qualidade do processo: código 1 melhoria considerada
pelo cliente como estratégica para o processo, código 2 melhoria
pouco significante em comparação ao processo atual.
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Tabela 4 – Priorização de requisitos

Cód.

Requisito

Vantagem de

Redução

Necessidade

Grau de

negócio em

de

de Negócio

importância

antecipar esta

trabalho

entrega

manual

Melhoria de
qualidade do

Total

processo

RF 1

Exemplo 1

Exemplo 1

1

1

1

1

4

RF2

Exemplo 2

Exemplo 2

1

2

2

1

6

RF3

Exemplo 3

Exemplo 3

2

2

2

2

8

Fonte: Adaptado de ATAM (2000)

Saídas


Requisitos funcionais e não funcionais (vinculados ao negócio) listados e
priorizados.

4.3.2 Análise Global
A análise Global, exibida na tabela 5, tem como objetivo entender,
documentar o ambiente do projeto e delimitar suas restrições, como por exemplo: o
projeto não poderá durar mais que dois meses ou os custos não poderão exceder
R$ 200.000,00.
Para realizar este processo, o ambiente (processos, sistemas atuais) do
cliente é mapeado, em seguida, os requisitos de software são classificados em uma
Utility tree por atributo de qualidade, (ATAM, 2000) como: disponibilidade,
modificabilidade, desempenho, entre outros.
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Tabela 5 – Análise global
Análise Global
Entradas

Ferramentas e técnicas

Saídas



Requisitos Funcionais e não funcionais
(vinculados ao negócio) listados e priorizados



Identificar ambiente do projeto



Identificar restrições do projeto



Executar Utility tree



Detalhamento do ambiente do projeto



Utility tree do projeto



Restrições do projeto

Fonte: Adaptado de PMBoK (2007)

Entradas


Requisitos funcionais e não funcionais (vinculados ao negócio) listados

e priorizados

Ferramentas e técnicas


Identificar ambiente do projeto
o Mapeados os processos atuais que poderão ser impactados pelo
projeto;
o Sistemas atuais que poderão sofrer alterações, integrações e até
mesmo descontinuados após a produção do novo sistema;



Identificar restrições do projeto (tabela 6)
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Tabela 6 – Restrições de projeto
Cód.

Restrições de projeto

Rest. 1 Exemplo de restrição 1
Rest. 2 Exemplo de restrição 2
Rest. 3 Exemplo de restrição 3
Fonte: Adaptado de PMBoK (2007)

o Utility tree conforme figura 8, que representa no primeiro nó os
atributos essenciais para o sistema, ex: desempenho, modificabilidade,
disponibilidade e o segundo nó se trata dos atributos essenciais, ex:
99,999% das transações de cartões de créditos devem ser seguras.
Figura 8 – Utility tree

Fonte: ATAM (2000)
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Saídas


Detalhamento do ambiente do projeto



Utility tree do projeto



Restrições do projeto

4.4 Fase de Organização

A fase de organização é composta dos processos necessários para arranjar a
elaboração do produto de software, na qual são analisados os riscos para o projeto e
produto. Divididas as entregas dos artefatos de software, os prazos, custos e
recursos necessários são mensurados para a conclusão do projeto.
Nesta fase também é produzida a solução arquitetural do produto, que é
composta, mas não se limita a: táticas e mecanismos arquiteturais, planos de
resposta a riscos técnicos, infraestrutura do projeto, linguagem de programação e
banco de dados.
Mudanças significativas ao longo do ciclo de vida do projeto acionam a
necessidade de revisar um ou mais processos da fase de planejamento, que
consequentemente, alteram a organização, proporcionando insumos para a fase de
implementação e mensuração.

4.4.1 Análise de Riscos
A análise de riscos, conforme tabela 7, tem como objetivo listar os riscos de
negócio identificados no projeto e as alternativas para maximizar oportunidades, por
exemplo: a probabilidade da codificação não conter erros e minimizar os riscos
negativos ao projeto ou requisitos de segurança da informação não atendido no
momento da entrega.
Neste processo, o gerente de projetos junto ao arquiteto de software, utiliza
os requisitos e ambiente previamente mapeado para categorizar, definir planos de
resposta e monitorar a efetividade dos planos de resposta dos riscos ao longo do
projeto. A lista de riscos é um documento em constante alteração, uma vez que
durante a fase de implementação e mensuração a equipe de projetos poderá
identificar novos riscos.
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Tabela 7 – Análise de Riscos

Análise de Riscos


Requisitos Funcionais e não funcionais
(vinculados ao negócio) listados e priorizados

Entradas


Detalhamento do ambiente do projeto



Categorização de riscos e incertezas para
requisitos funcionais

Ferramentas e técnicas


Definição de requisitos de arquitetura como
resposta ao risco (requisitos não funcionais)

Saídas



Lista de riscos identificados e categorizados



Plano de resposta para riscos



Plano para monitoramento de riscos

Fonte: Adaptado de PINNA (2009)

Entradas


Requisitos funcionais e não funcionais (vinculados ao negócio) listados

e priorizados


Detalhamento do ambiente do projeto

Ferramentas e técnicas


Categorização de riscos e incertezas para requisitos funcionais,

conforme tabela 8, sendo que a prioridade e o impacto serão classificados segundo
prática do mercado de saúde, onde caracteristicamente são classificados da
seguinte maneira:


Probabilidade
o 1 baixa (1% a 25% chance da ocorrência)
o 2 média (26% a 50% chance da ocorrência)
o 3 alta (51% a 99% chance da ocorrência)
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Impacto
o 1 não afeta o funcionamento da aplicação
o 2 restringe, mas não inviabiliza o funcionamento da aplicação
o 3 inviabiliza o funcionamento da aplicação

Tabela 8 – Categorização de riscos
Cód.

Risco

Probabilidade

Impacto

Plano de resposta ao risco

01

Exemplo risco 1

3

3

Exemplo de resposta a risco 1

02

Exemplo risco 2

2

2

Exemplo de resposta a risco 2

03

Exemplo risco 3

1

1

Exemplo de resposta a risco 3

Fonte: Adaptado de PINNA (2009)



Definição de requisitos de arquitetura como resposta ao risco

relacionado aos requisitos não funcionais, conforme figura 9.
Figura 9 – Modelo de resposta ao risco sobre requisitos não funcionais

Fonte: ATAM (2000)



Monitoramento e controle do risco para identificar mudanças no perfil e

novas ocorrências


Monitoramento e controle do plano de resposta ao risco

Saídas


Lista de riscos identificados e categorizados



Plano de resposta aos riscos



Plano para monitoramento de riscos
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4.4.2 Organização das partes
A organização das partes, ilustrada na tabela 9, tem como saídas o
planejamento da divisão das entregas do software, o qual irá dividir, priorizar e
sequenciar os artefatos de software que serão entregues e o planejamento da
infraestrutura para suportar a aplicação.
Para que as entregas sejam divididas adequadamente, o gerente de projetos
e o arquiteto de software deverão identificar as dependências de desenvolvimento
entre as partes e entrevistar o cliente para realizar a priorização das entregas do
produto. Uma vez sabendo o que entregar e como entregar as partes, a equipe
deverá ter condições de apresentar o plano de abordagem arquitetural para atender
os requisitos não funcionais, que consistem nos requisitos de infraestrutura para que
a aplicação atenda às necessidades do cliente.
Tabela 9 – Organização das partes
Organização das partes


Requisitos Funcionais e não funcionais
(vinculados ao negócio) listados e priorizados

Entradas



Detalhamento do ambiente do projeto



Lista de riscos identificados e categorizados



Plano de resposta para riscos



Identificar as dependências de
desenvolvimento entre os requisitos

Ferramentas e técnicas



Entrevistas para priorizar as entregas com
base na relevância e interdependência das
necessidades de negócio

Saídas



Plano para disponibilização das entregas



Entregas divididas e priorizadas



Entregas correlacionadas às necessidades de
negócio



Plano de abordagem arquitetural para
atender requisitos não funcionais

Fonte: Adaptado de PMBoK (2007)
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Entradas


Requisitos funcionais e não funcionais (vinculados ao negócio) listados

e priorizados


Detalhamento do ambiente do projeto



Lista de riscos identificados e categorizados



Plano de resposta para riscos

Ferramentas e técnicas


Identificar as dependências de desenvolvimento entre os requisitos

(figura 10).

Figura 10 – Interdependência entre requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Entrevistas para priorizar as entregas com base na relevância e

interdependência das necessidades de negócio (tabela 10), sendo que quanto
menor a pontuação, mais prioritária a entrega:
o Grau de importância: código 1 significa que a entrega é obrigatória
para o negócio e código 2 desejável para o negócio;
o Vantagem em antecipar a entrega: código 1 significa vantagem de alta
relevância para o negócio e código 2 de baixa relevância para o
negócio;
o Redução do trabalho manual: código 1 alta redução de trabalho
manual, código 2 pouca um nenhuma redução de trabalho manual;
o Melhoria de qualidade do processo: código 1 melhoria considerada
pelo cliente como estratégica para o processo, código 2 melhoria
pouco significante em comparação ao processo atual.
Tabela 10 – Priorização das entregas

Cód.

Entrega

Grau de

Vantagem de

importância (1-

negócio em

Obrigatório 2-

antecipar esta

Desejável)

entrega

Redução de

Melhoria de

trabalho

qualidade do

manual

processo

Total

01

Entrega 1

1

1

1

1

4

02

Entrega 2

1

2

2

2

7

03

Entrega 3

2

2

2

2

8

Fonte: Adaptado de BASS (2012)

Saídas


Plano para disponibilização das entregas
o É elaborado documento com a formalização de como será o processo
de disponibilização das entregas do projeto e produto
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Entregas divididas e priorizadas, conforme exemplo ilustrado na tabela
11.
o Neste momento, as entregas são divididas de acordo com quais
necessidades de negócio serão atendidas e quais requisitos funcionais
e não funcionais serão entregues.

Tabela 11 – Exemplo de divisão de requisitos por entrega
Necessidade de negócio 1 e 2
RF1

RF8

RF13

RF2

Entrega 1

Entrega 1

Entrega 1

Entrega 1

Necessidade de negócio 3 e 4
RF9

RF10

RF12

RF14

RF3

Entrega 2

Entrega 2

Entrega 2

Entrega 2

Entrega 2

RF7
Entrega
2

Necessidade de negócio 5
RF4

RF5

RF11

Entrega 3

Entrega 3

Entrega 3

Fonte: Adaptado de BASS (2012)

4.4.3 Planejamento das entregas das partes
O planejamento das entregas das partes, exigido na tabela 12, resulta em
estruturar as tarefas, alocar recursos e identificar os prazos e custos para a
realização das atividades necessárias ao longo de todo o projeto.
Com as entregas divididas e os requisitos de infraestrutura do software
mapeados, o gerente de projetos junto à equipe técnica liderada pelo arquiteto de
software, deverá listar via WBS e sequenciar as atividades necessárias para
entregar o produto. Depois que as atividades foram listadas, o gerente de projetos
deverá indicar quais são os recursos humanos adequados para a realização de cada
tarefa.
É responsabilidade da equipe do projeto estimar a duração de cada tarefa,
dando subsídios ao gerente de projeto criar o cronograma do projeto.
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Este processo estará concluído com a produção da linha base do projeto, que
é composta pelo cronograma, orçamento e escopo, que deverão ser validados pelo
patrocinador e cliente do projeto.
Tabela 12 – Planejamento das entregas das partes
Planejamento das entregas das partes
Entradas

Ferramentas e técnicas

Saídas

Plano de abordagem
arquitetural para
atender requisitos não
funcionais

Táticas e mecanismos
arquiteturais

Lista de recursos
necessários para o
projeto

Entregas divididas e

WBS (Estrutura analítica do

WBS (Estrutura analítica

priorizadas

projeto)

do projeto)

Estimativa para execução
das atividades
Planejamento para alocação
de recursos

Cronograma do projeto

Linha base do projeto
Cenários arquiteturais
vinculados às
necessidades de negócio
Atualização da lista de
requisitos não funcionais
relacionados à solução
técnica

Fonte: Adaptado de PMBoK (2007)

Entradas


Plano de abordagem arquitetural para atender requisitos não funcionais



Entregas divididas e priorizadas
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Ferramentas


Táticas e mecanismos arquiteturais (figura 11).

Figura 11 – Técnicas e mecanismos arquiteturais

Fonte: BASS (2012)



WBS (Estrutura analítica do projeto)



Cenários arquiteturais vinculados às necessidades de negócio,

conforme tabela 13.
o Estes cenários arquiteturais servirão como base para a validação
técnica da entrega, sendo que apenas os resultados positivos serão
considerados aceitos pelo cliente.
Tabela 13 – Modelo de verificação arquitetural baseado na Utility tree
CA Id

CA 01

Requisito
Não
Funcional
RNF 01

Necessidade
de negócio

Descrição do
Cenário

Necessidade de Exemplo
negócio 01
descrição
cenário 01
CA 02 RNF 02
Necessidade de Exemplo
negócio 02
descrição
cenário 02
Fonte: Adaptado de BASS (2012)

Result.

Comentário

de Positivo
do

Cenário concluído
sem restrições

de Negativ
do o

Cenário concluído
com restrições
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Estimativa para execução das atividades



Planejamento para alocação de recursos (tabela 14).

Tabela 14 – Planejamento para alocação de recursos

Nome do
recurso

Trabalho Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano

Recurso 1

horas

horas

horas

horas

horas

horas

Recurso 2

horas

horas

horas

horas

horas

horas

Fonte: Adaptado de PMBoK (2007)

Saídas


Cronograma do projeto, conforme modelo sugerido na figura 12.

Figura 12 – Modelo de cronograma de projeto
Nome da tarefa

Duração

Início

Término Predecessoras

Tarefa 1

Dias

Data

Data

Tarefa 2

Dias

Data

Data

Nomes dos
recursos

Projeto 1
Recurso 1
2

Recurso 2

Fonte: PMBoK (2007)



WBS (Estrutura analítica do projeto), conforme modelo sugerido na

figura 13.
Figura 13 – Modelo de WBS

Fonte: PMBoK (2007)
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Lista de recursos necessários para o projeto



Linha de base do projeto

4.5 Fase de Implementação e Mensuração

A fase de implementação e mensuração é composta pelos processos
necessários para a produção do software, bem como o monitoramento e controle da
produção.
Nesta fase, são aplicados mecanismos para garantir que as entregas do
projeto e do produto estarão de acordo com as fases de planejamento e
organização, seguindo os requisitos, prazo e custos previamente estabelecidos. Aqui
também é realizado o encerramento do projeto, com o aceite formal do contratante,
o encerramento administrativo do projeto e a rescisão dos contratos.
Mudanças significativas identificadas durante a implementação e mensuração
acionam a necessidade de revisar um ou mais processos da fase de planejamento
e, consequentemente, as informações produzidas na fase de organização,
proporcionando novas orientações para a fase de implementação e mensuração.

4.5.1 Gerenciamento das entregas das partes
O Gerenciamento das entregas das partes, conforme tabela 15, tem como
objetivo monitorar e garantir que os artefatos de software produzidos estarão de
acordo com o planejado junto ao cliente e equipe técnica.
A garantia de qualidade do produto é feita por meio de verificação arquitetural
baseada na ATAM (2000), que usa cenários arquiteturais para teste, que indicará se
o artefato de software está apto ou inapto à entrega ao cliente.
Durante o monitoramento, possíveis ajustes e mudanças de planejamento
poderão ser identificados e encaminhados ao gerente de projetos.
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Tabela 15 – Gerenciamento das entregas das partes

Gerenciamento das entregas das partes


Cenários arquiteturais vinculados às
necessidades de negócio

Entradas



Táticas e mecanismos arquiteturais



WBS (Estrutura analítica do projeto)



Linha base do projeto



Verificação arquitetural das entregas



Monitoramento do projeto



Entregas validadas pela equipe técnica



Solicitação de correções provenientes das

Ferramentas e técnicas

Saídas

verificações arquiteturais das entregas

Fonte: Adaptado de PMBoK (2007)

Entradas


Cenários arquiteturais vinculados às necessidades de negócio



Táticas e mecanismos arquiteturais



WBS (Estrutura analítica do projeto)



Linha base do projeto, conforme modelo da tabela 16.
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Tabela 16 – Linha base do projeto

Nome da tarefa

Duração

Entrega 1

Quantidade de dias

Entrega 2

Quantidade de dias

Entrega 3

Quantidade de dias

Custo
Valor planejado para
realizar a entrega 1
Valor planejado para
realizar a entrega 2
Valor planejado para
realizar a entrega 3

Fonte: Adaptado de PMBoK (2007)

Ferramentas e técnicas


Verificação arquitetural das entregas



Monitoramento do projeto

Saídas


Entregas validadas pela equipe técnica



Solicitação de mudanças provenientes das verificações arquiteturais

das entregas

4.5.2 Entregas do produto e encerramento do projeto

Este processo, conforme tabela 17, é realizado com intuito de obter a
aprovação formal das entregas do produto junto ao cliente, rescindir contratos (caso
houver) e liberar a equipe do projeto.
Depois que todas as entregas foram aprovadas, o gerente de projetos deverá
preencher um termo de encerramento, que visa registrar as lições apreendidas e
formalizar a conclusão do projeto.
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Tabela 17 – Entregas do produto

Entregas do produto e encerramento do projeto


Entregas aprovadas pela equipe técnica



WBS (Estrutura analítica do projeto)



Táticas e mecanismos arquiteturais



Linha base do projeto



Verificação das entregas



Entregas validadas



Registro de lições aprendidas



Encerrar contratos e liberar recursos do

Entradas

Ferramentas e técnicas

Saídas

projeto


Termo de encerramento aprovado

Fonte: Adaptado de PMBoK (2007)

Entradas


Entregas aprovadas pela equipe técnica



WBS (Estrutura analítica do projeto)



Táticas e mecanismos arquiteturais



Linha base do projeto

Ferramentas e técnicas


Verificação das entregas
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Saídas


Entregas validadas



Registro de lições aprendidas



Encerrar contratos e liberar recursos do projeto



Termo de encerramento aprovado (o modelo poderá ser observado no

Apêndice 9)
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5 Aplicação do roteiro para a gestão de projetos centrado em
arquiteturas de sistemas de TI
5.1 Introdução
Esta seção descreve o tipo de empresa e ambiente nos quais serão adotados
o roteiro e sua aplicação, com a execução das fases e processos elencados na
seção 4.
5.2 Introdução ao ambiente da aplicação do projeto
Segundo o Ministério do Trabalho, redação dada pela Lei nº 7.855 de
24.10.1989, todos os colaboradores em âmbito nacional devem ser submetidos a
exame médico, por conta do empregador, nas seguintes condições:


admissão (Lei nº 7.855, de 24.10.1989);



demissão (Lei nº 7.855, de 24.10.1989);



periodicamente, no caso de profissionais de saúde;

Uma vez dada a obrigatoriedade da realização de exames médicos em
colaboradores, há sistemas denominados PCMSO (Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional), nos quais são controlados e gerenciados os processos
relacionados ao tema.
O roteiro produzido nesta pesquisa, conforme figura 6, será aplicado no
desenvolvimento de um sistema PCMSO em um hospital geral na cidade de São
Paulo. A unidade hospitalar é considerada de grande porte, de acordo com as
métricas da PNASS (2006), e possui:


trezentos leitos de internação;



média de setecentos atendimentos de pronto-socorro por dia;



média de cinquenta cirurgias por dia;



mil e quinhentos colaboradores;



dois mil médicos conveniados;



faturamento médio anual de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).
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5.3 Aplicação do roteiro

5.3.1 Planejar

Nesta fase, serão executados os processos necessários para se estabelecer
o que deve ser entregue para atender às necessidades do requisitante, entendendo
e respeitando o ambiente do projeto. Para isso, serão utilizadas as técnicas de
business drivers e elicitação dos requisitos funcionais e não funcionais.
Em caso de mudanças significativas ao longo do ciclo de vida do projeto, tais
processos poderão ser revisados, o que proporcionará insumos para as fases
seguintes.

5.3.1.1

Análise de necessidade de negócio

A análise de necessidades de negócio indagou o solicitante sobre o que ele
espera que o software faça e transformou tais necessidades em requisitos
computacionais.
Para elicitar os requisitos, entrevistas foram realizadas para listar as
necessidades do negócio junto ao solicitante, identificando os business drivers e,
consequentemente, os requisitos funcionais e não funcionais. Após a elaboração da
lista de requisitos, estes foram priorizados junto ao cliente por meio de entrevistas.

5.3.1.1.1 ENTRADAS



Necessidades de negócio

Após reuniões com as lideranças da equipe de medicina do trabalho ,médico
coordenador e enfermeira coordenadora, que neste projeto têm papel de
solicitantes, foram identificadas as necessidades de negócio que devem constar no
sistema PCMSO a ser desenvolvido, com um nível de detalhamento suficiente para
produzir os requisitos do sistema, sendo que a lista completa consta no Apêndice 1.
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Tabela 18 – Necessidades de negócio
I

Necessidade de negócio

Cod.

N
O sistema deve permitir o cadastro do exame médico do
NN01 funcionário
N

O sistema deve permitir o cadastro do funcionário com doenças

NN02 crônicas
N

O sistema deve possibilitar o cadastro de exames complementares
NN03 realizados (raios-X, tomografia, ressonância magnética, hemograma)
Fonte: Elaborada pelo autor

Para facilitar o entendimento das necessidades do negócio, foram utilizados
mecanismos para identificar em qual contexto de processo a necessidade se
encontra, conforme figuras 14, 15 e 16.

Id. 1 - Exame médico: o software deve permitir que o médico registrasse
o exame clínico de forma detalhada, o que permite mapear tanto de doenças
crônicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, asma e obesidade, quanto de
doenças agudas, como conjuntivite e pneumonia.
Figura 14 – Primeira necessidade do negócio

Fonte: Elaborada pelo autor



Id. 2 - Pacientes crônicos e campanhas de qualidade de vida: após
mapear os pacientes, o software deve permitir o cadastro para programas de
qualidade de vida e acompanhamento de pacientes crônicos, como controle
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de sobrepeso, que demonstra a evolução do peso do paciente ao longo do
tratamento e focado na realização de campanha para controle da obesidade.
Figura 15 – Segunda necessidade do negócio.

Fonte: Elaborada pelo autor.



Id. 3 - Exames complementares: necessidade de campos voltados somente
para o cadastro de exames complementares. Exemplo: raios-X, tomografia
computadorizada, hemogramas, etc.).
Figura 16 – terceira necessidade do negócio.

Fonte: elaborado pelo autor.

5.3.1.1.2 FERRAMENTAS



Entrevistas para listar necessidades do negócio.
o As entrevistas ocorreram em duas seções de 90 minutos devido ao
número de necessidades e disponibilidade dos solicitantes.
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Brainstorming e entrevistas para priorizar as necessidades do negócio
com base na relevância ao cliente.
o Uma vez listadas as necessidades do negócio, foi realizada uma
reunião de 90 minutos com os solicitantes a fim de priorizá-las,
levando em consideração a opinião do cliente nos seguintes
aspectos:





vantagem de negócio para priorizar a entrega;



redução do trabalho manual;



melhoria da qualidade do processo.

Identificação dos requisitos funcionais e não funcionais com base nas
necessidades do negócio.
o Nesta etapa, a equipe técnica do projeto, com base na listagem de
necessidades de negócio, eliciou quais os requisitos funcionais e
não funcionais que o sistema deverá conter. Quando houve
dúvidas, o coordenador da equipe técnica entrou em contato
diretamente com os solicitantes.



Priorização dos requisitos funcionais e não funcionais.
o Com base na priorização das necessidades do negócio, a equipe
técnica realizou a priorização dos RF (requisitos funcionais) e RNF
(requisitos não funcionais).

5.3.1.1.3 SAÍDAS



Requisitos funcionais e não funcionais (vinculados ao negócio) listados e
priorizados, nos quais RF são os requisitos funcionais e NN as
necessidades do negócio que serão atendidas pelos requisitos.
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Tabela 19 – Lista de requisitos funcionais

RF1/ NN1

O sistema deve permitir o cadastro dos dados pessoais do
funcionário.
RF2/ NN1
O sistema deve permitir o cadastro do exame médico do
funcionário.
RF3/NN2
O sistema deve permitir o cadastro do funcionário com
doenças crônicas.
RF4/NN6,
O sistema deve permitir o cadastro de campanhas de
NN10
qualidade de vida.
RF5/NN3
O sistema deve possibilitar o cadastro de exames
complementares realizados (raios-X, tomografia, ressonância
magnética, hemograma)
RF6/NN4
O sistema deve permitir o cadastro de exame médico
ocupacional (admissão e demissão).
RF7/NN5
O sistema deve possibilitar o registro das vacinas
aplicadas no funcionário.
RF8/NN6
O sistema deve possibilitar que o médico afaste o
funcionário em caso de impossibilidade dele realizar suas
funções.
RF9/NN7
O sistema deve possibilitar que o médico registre
acidentes de trabalho.
F10/NN8
O sistema deve permitir o cadastro de riscos de acidentes
por cargo e setor.
F11/NN9
O sistema deve possibilitar a identificação do funcionário
como portador de deficiência.
F12/NN11
O sistema deve emitir a emissão de relatórios gerenciais.
F13/NN11
O sistema deve possibilitar a visualização do histórico de
exames médicos e complementares, vacinação, afastamentos e
acidentes de trabalho.
F14/NN12
O sistema GISS deverá ser integrado ao sistema de
controle de frequência, no qual os funcionários afastados no
GISS não poderão realizar a marcação do ponto.
Fonte: Elaborada pelo autor.



Lista de requisitos funcionais priorizados.
o Esta lista completa está disponível no Apêndice 2, o qual considera
os seguintes parâmetros:
o grau de importância: código 1 significa que o requisito é obrigatório
para o negócio e código 2 desejável para o negócio;
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o vantagem em antecipar a entrega: código 1 significa vantagem de
alta relevância para o negócio e código 2 de baixa relevância para o
negócio;
o redução do trabalho manual: código 1 significa alta redução de
trabalho manual, código 2 significa pouca ou nenhuma redução de
trabalho manual;
o melhoria de qualidade do processo: código 1 significa melhoria
considerada pelo cliente como estratégica para o processo e código
2 significa melhoria pouco significante em comparação ao processo
atual.

Tabela 20: lista de requisitos funcionais priorizados

Cód.

Requisito

RO sistema deve
permitir o cadastro
dos dados pessoais
do funcionário.
RO sistema deve
F8 /
possibilitar que o
NN6
médico afaste o
funcionário, em caso
de impossibilidade
deste realizar suas
funções.
F 1/
NN 1

Grau de
importância

Vantagem
de
negócio

Redução
de
trabalho
manual

Melhoria
da
qualidade
do
processo

Total

1

3

3

3

9

1

3

3

2

8

Fonte: adaptado de ATAM (2000)



Requisitos não funcionais listados conforme tabela 21
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Tabela 21: lista de requisitos não funcionais

NO software deve ser operacionalizado em ambiente WEB.
NF1
NF2
NF3
NF4
NF5

NProporcionar 100 usuários somente consulta simultâneos em 99% do
tempo.
NTempo de resposta maior que cinco segundos para emissão de
relatórios e um segundo para demais funcionalidades.
NNovos campos na ficha médica poderão ser inseridos em menos de
quatro semanas.
NSistema disponível 99% do tempo, de segunda a sexta-feira, das
06h00 as 20h00.
NApenas usuários logados devem ter acesso ao sistema.

NF6
Fonte: elaborada pelo autor



Requisitos não funcionais (vinculados ao negócio) priorizados
o a lista completa está contida no Apêndice 3
o devem seguir os mesmos parâmetros dos requisitos funcionais,
listados e priorizados na tabela 20.
Tabela 22 - Requisitos não funcionais (vinculados ao negócio) priorizados

Cód.

RNF5 / NN
1,2,3, 4, 5,
6, 7, 8, 9,
10, 11, 12

Requisito

Sistema
disponível 99%
do tempo, de
segunda a sexta
das 06h00s as
20h00s
RNF2 / NN Proporcionar 100
1,2,3, 4, 5, usuários,
6, 7, 8, 9,
somente
10, 11,
consulta,
simultâneos em
99% do tempo

Grau de Vantagem
importân
de
cia
negócio

Redução
de
trabalho
manual

Melhoria Total
do
processo

1

3

3

3

9

1

3

2

3

8

Fonte: elaborada pelo autor
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Durante a aplicação da análise de necessidade de negócio, foi identificado
maior envolvimento do cliente no momento de elicitar os requisitos não funcionais do
produto e seus impactos na operação através da técnica de business drivers (ATAM,
2000) e vínculo das necessidades de negócio a cada requisito, auxiliando no
processo de entendimento pela equipe técnica do que de fato foi solicitado.

5.3.1.2

Análise global

A análise global entendeu e documentou o ambiente do projeto e delimitou
suas restrições.
Para realizar este processo, o ambiente e os ativos organizacionais do cliente
foram mapeados e, em seguida, os requisitos de software classificados em uma
Utility tree por atributo de qualidade (BASS, 2012).

5.3.1.2.1 ENTRADAS


Requisitos funcionais e não funcionais (vinculados ao negócio) listados e
priorizados.
5.3.1.2.2 FERRAMENTAS



Identificar ambiente do projeto
o Foram verificados os ativos de processos organizacionais da
unidade hospitalar que receberá o sistema PCMSO e identificados
itens, como: a linguagem de programação que a equipe interna tem
familiaridade, os softwares homologados, o parque de máquinas,
servidores, entre outros.



Identificar restrições do projeto
o O gerente de projeto em reunião com o cliente identificou quais
restrições que o projeto apresenta, como por exemplo: qual o
orçamento que o projeto dispõe e qual a data limite para o término
do projeto.
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Utility tree
o Com base na lista de requisitos não funcionais, a equipe do projeto
elaborou a utility tree conforme indicado por BASS (2012).

5.3.1.2.3 SAÍDAS



Detalhamento do ambiente do projeto dividido em:
o premissas técnicas, tabela 23;
o padrões da empresa, tabela 24.

Tabela 23 – Premissas técnicas

Premissas técnicas
Premissa

Justificativa

A linguagem de desenvolvimento será
Java

A equipe interna de
desenvolvimento possui
experiência na linguagem

O software será homologado em
navegador Internet Explorer 7 ou
superior

Desktops atuais com este tipo de
configuração

Devido à baixa complexidade do
Dois ambientes serão disponibilizados:
software, não será necessário
produção e
separar o ambiente de
homologação/desenvolvimento
homologação e desenvolvimento.
Fonte: elaborada pelo autor
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Tabela 24: padrões da empresa

Padrões da Empresa

Base de dados

Servidor de aplicação

Oracle 10g
Servidor com dois processadores Intel
Xeon
16GB de memória ram
HD 300Gb SAS de 15.000 rpm
S.O Linux Red hat
Windows Server 2012
JBOSS 7.1.0
Windows 7 / IE 7 ou superior
Processador Core I3 / 4GB Memória
RAM

Desktops
Fonte: elaborada pelo autor

Utility tree do projeto, conforme figura 17:

Figura 17 – Utility tree aplicada

Fonte: adaptado de BASS (2012)
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Restrições do projeto
Tabela 25: restrições do projeto

Cód.

Restrições do projeto

Rest. 1 O projeto deve ter prazo igual ou menor que 100 dias úteis
Rest. 2 O projeto terá um orçamento igual ou menor que R$ 250.000,00
Rest. 3

O software deverá ser executado na infraestrutura atual da unidade
hospitalar, não sendo necessárias aquisições de hardware.

Fonte: adaptação do PMBOK (2007)

Durante a aplicação do processo de Análise global, foi identificada maior
participação do cliente no processo de mapear o contexto no qual o sistema será
inserido, consequentemente não foi identificado impacto negativo devido à falta de
entendimento do ambiente em que o sistema será inserido. O cliente participou da
elaboração do documento com as restrições e mapeamento do ambiente do projeto.

5.3.2 Organizar

Na fase de organização, foram executados os processos necessários para
arranjar a elaboração do produto de software. Nestes processos, houve a análise
dos riscos para o projeto e o produto, a divisão das entregas dos artefatos de
software e a definição de prazos, custos e recursos necessários para a conclusão do
projeto.
Para auxiliar na comunicação entre o cliente e a equipe técnica, serão usadas
táticas arquiteturais para dividir as entregas do produto. Para vincular tais táticas às
necessidades do negócio, serão sugeridos a infraestrutura adequada para a
implantação do software e os cenários arquiteturais para testes, visando futuras
ações de garantia da qualidade.
Mudanças significativas ao longo do ciclo de vida do projeto podem gerar a
necessidade de revisar um ou mais processos da fase de planejamento e/ou
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organização, o que pode proporcionar insumos para a fase de implementação e
mensuração.

5.3.2.1

Análise de riscos

A análise de riscos teve como objetivo listar os riscos de negócio
identificados no projeto e as alternativas para maximizar oportunidades. Neste
processo, o gerente de projetos e o arquiteto de software utilizaram os requisitos e o
ambiente previamente mapeado para categorizar, definir planos de resposta e
monitorar sua efetividade ao longo do projeto. A lista de riscos é um documento em
constante alteração, uma vez que durante a fase de implementação e mensuração,
a equipe de projetos poderá identificar novos riscos.

5.3.2.1.1 - ENTRADAS


Requisitos funcionais e não funcionais (vinculados ao negócio) listados e
priorizados;



Detalhamento do ambiente do projeto.

5.3.2.1.2 FERRAMENTAS


Categorização de riscos e incertezas para requisitos funcionais.
o Após as entrevistas com os requisitantes e o cliente e a
identificação do ambiente e restrições do projeto, o gerente de
projetos identifica possíveis riscos de negócio vinculados ao projeto,
como por exemplo: quebra de contratos, desligamentos, entregas
defeituosas, entre outros. Já listados, os riscos são priorizados
seguindo a probabilidade e impacto da sua ocorrência.



Definição de requisitos de arquitetura como resposta ao risco (requisitos
não funcionais).
o Uma vez que os RNF foram identificados e a utility tree foi
elaborada, o gerente de projetos e a equipe técnica listam e
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priorizam os riscos que podem afetar a qualidade das entregas
relacionadas aos RNF.

5.3.2.1.3 – SAÍDAS


Lista de riscos divididos em riscos de negócio, tabela 26, riscos técnicos,
que envolvem a entrega do produto conforme planejado e tabela 27.

A categorização de riscos e incertezas foi classificada da seguinte maneira:
o Probabilidade
1. baixa (1% a 25% chance da ocorrência);
2. média (26% a 50% chance da ocorrência);
3. alta (51% a 99% chance da ocorrência).


Impacto
1. não afeta o funcionamento da aplicação;
2. restringe, mas não inviabiliza o funcionamento da aplicação;
3. inviabiliza o funcionamento da aplicação.

Tabela 26: lista dos riscos de negócio identificados e categorizados
Probabilidade

Impacto

Total

N1 Atraso nas entregas do projeto

2

2

4

Fornecimento de serviços fora dos
N2 padrões de qualidade acordados

1

3

4

Desligamento do fornecedor

1

3

4

1

2

3

Cód.

N3

Riscos de negócio

Desligamento de recursos que
N4 compõem a equipe do projeto
Fonte: adaptação do PMBOK (2007)
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Tabela 27: lista de riscos técnicos identificados e categorizados
Cód.

Riscos técnicos

Probabilidade

Impacto

Total

T1

Comportamento inadequado do sistema
em ambiente WEB

3

2

5

T2

Sistema disponível em menos de 99% do
tempo, de segunda a sexta-feira, das 06h00
as 20h00

1

3

4

T3

Permissão de acesso de usuários não
autorizados ao sistema

1

3

4

T4

Inviabilidade técnica de operacionalização
de 100 usuários simultâneos, somente
consulta em 99% do tempo

1

2

3

1

2

3

1

2

3

5

6

Tempo de resposta maior que cinco
T
segundos para emissão de relatórios e um
segundo para demais funcionalidades
Inclusão de novos campos na ficha médica
T
disponibilizados em produção acima de
quatro semanas
Fonte: adaptação do PMBOK (2007)



Plano de resposta para riscos
o A lista completa está no Apêndice 4.

Tabela 28: plano de resposta para riscos
C
Cód.

Riscos de negócio

Probabilidade

Impacto

Atraso
N
nas entregas do projeto

2

2

Entrega fora dos padrões de
N
qualidade
acordados

1

3

Comportamento
T
inadequado do
sistema em ambiente WEB

3

2

1

2

3

Fonte: adaptação do PMBOK (2007)

Plano de resposta ao risco
Cláusula contratual prevendo multa
em caso de atrasos superiores a
10%
Cláusula contratual prevendo multa
e plano de contingência com
processos manuais
1 - Monitoramento manual do
comportamento do sistema em
diferentes navegadores;
2 - Separação dos ambientes de
desenvolvimento e produção em
diferentes navegadores;
3 - Medição das ocorrências e
tempos das falhas.
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Plano para monitoramento de riscos
o O gerente de projetos, o cliente e equipe técnica definiram as
seguintes diretrizes para o monitoramento dos riscos:


Riscos identificados com alto impacto e probabilidade
deverão ser submetidos de imediato ao cliente e gerente de
projetos;



A lista de riscos deverá ser avaliada semanalmente pelo
cliente, pelo gerente de projetos e pelo líder técnico, com o
objetivo de identificar mudanças na priorização;



Quaisquer novos riscos identificados deverão ser informados
ao gerente de projetos, que atualizará a lista de riscos e
comunicará a equipe do projeto por escrito.

5.3.2.2– Organizar as partes
A organização das partes tem como saídas o planejamento da divisão das
entregas do software, o qual divide, prioriza e sequencia os artefatos de software
que serão entregues e o planejamento da infraestrutura para suportar a aplicação.
Para que as entregas sejam divididas adequadamente, o gerente de projetos
e o arquiteto de software identificaram as dependências de desenvolvimento entre
as partes e entrevistaram o cliente para realizar a priorização das entregas do
produto. Uma vez sabendo o que entregar e como entregar as partes, a equipe
apresentou os requisitos de infraestrutura para que a aplicação atendesse às
necessidades do cliente.

5.3.2.2.1– ENTRADAS


Requisitos funcionais e não funcionais (vinculados ao negócio) listados e
priorizados;



Detalhamento do ambiente do projeto;



Lista de riscos identificados e categorizados;



Plano de resposta para riscos.
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5.3.2.2.2 – FERRAMENTAS


Identificação das dependências de desenvolvimento entre os requisitos.
o A equipe técnica identificou quais os requisitos não funcionais são
necessários para a entrega dos requisitos funcionais, conforme
qualidade desejada pelo cliente.



Entrevistas para priorizar as entregas com base na relevância e
interdependência das necessidades de negócio.
o Após a identificação das interdependências técnicas, foi feita uma
reunião com o cliente com o objetivo de dividir e priorizar as
entregas.

5.3.2.2.3 – SAÍDAS


Plano para disponibilização das entregas.
o Foram realizados encontros com o gerente de projetos, equipe
técnica e cliente para identificar como será o processo de
disponibilização das entregas produzidas;


As entregas deverão ser disponibilizadas em ambiente de
homologação, que deverá atender às seguintes premissas:


Sistema disponível 90% do tempo, de segunda a
sexta-feira, das 06h00 as 20h0020h00;



Até 10 usuários simultâneos em 85% do tempo;



Apenas usuários logados devem ter acesso ao
sistema;



O tempo de resposta do sistema não deverá ser maior
que cinco segundos para emissão de relatórios e um
segundo para consultas;



Operacionalizado em ambiente WEB – IE 7 ou
superior.
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Depois de homologadas, as entregas deverão ser
disponibilizadas em ambiente de produção em até três dias
úteis.



Entregas divididas e priorizadas
o A entrega 1 deverá conter os requisitos funcionais:


RF1



RF8



RF13



RF2



RF6

o A entrega 2 deverá conter os requisitos funcionais:


RF9



RF10



RF12



RF14



RF3



RF7

o A entrega 3 deverá conter os requisitos funcionais:





RF4



RF5



RF11

Entregas dos requisitos funcionais, local onde houve a documentação, em
qual entrega uma determinada necessidade de negócio será
disponibilizada, tabela 29.
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Tabela 29: entregas dos requisitos funcionais
Nome da tarefa

GISS - Funcionais
Entrega 1

Cadastro dos dados pessoais do funcionário
Afastamento do funcionário em caso de impossibilidade de
realizar suas funções
Visualização do histórico de exames médicos,
complementares, vacinação, afastamentos e acidentes de trabalho
Cadastro do exame médico do funcionário
Cadastros de exame médico ocupacional (admissão e
demissão)
Entrega 2

Registro de acidentes de trabalho
Cadastro de riscos de acidentes por cargo e setor
Relatórios gerenciais
Integração com sistema de controle de frequência
Cadastro do funcionário com doenças crônicas
Registro das vacinas aplicadas no funcionário
Entrega 3

Cadastro de campanhas de qualidade de vida
Cadastro de exames complementares realizados (raios-X,
tomografia computadorizada, ressonância magnética, hemograma);
Identificação do funcionário portador de deficiência
Fonte: adaptado do PMBOK (2007).



Entrega dos requisitos não funcionais, onde foi documentado, em qual
entrega determinado requisito não funcional será disponibilizado, tabela
30.
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Tabela 30: entrega dos requisitos não funcionais
Nome da tarefa

GISS - não funcionais
Entrega 1 - sistema disponível 99% do tempo, de segunda a
sexta das 06h00 as 20h00
Entrega 2 - 100 usuários simultâneos somente consulta em
99% do tempo
Entrega 3 - novos campos na ficha médica poderão ser
disponibilizados em menos de quatro semanas
Entrega 4 - apenas usuários logados devem ter acesso ao
sistema
Entrega 5 - o tempo de resposta do sistema não deverá ser
maior que cinco segundos para emissão de relatórios e um segundo
para consultas
Entrega 6 - operacionalizado em ambiente WEB
Fonte: adaptado do PMBOK (2007)


Entregas correlacionadas às necessidades de negócio.
o Nesta etapa, a equipe técnica, com o objetivo de gerar
documentação com maior valor agregado ao cliente, correlaciona
as necessidades de negócio que serão entregues com os requisitos
funcionais e não funcionais do desenvolvimento da aplicação,
conforme a tabela 31.
Tabela 31: entregas correlacionadas às necessidades de negócio

Entrega 1 Entrega 1 Entrega 1 Entrega 1 Entrega 1
RF1
RF8
RF13
RF2
RF6
NN1
R
NF5
R
NF2
R
NF4
R
NF6
R
NF3
R
NF1

NN6

NN11

NN1

NN4
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Entrega 2
RF9

Entrega 2
RF10

Entrega 2
RF12

Entrega 2
RF14

Entrega 2
RF3

NN7

NN8

NN11

NN12

NN2

Entrega 3

Entrega 3

Entrega 3

RF4

RF5

RF11

NN6,
NN10

NN3

NN9

Entrega 2
RF7
NN5

R
NF5
R
NF2
R
NF4
R
NF6
R
NF3
R
NF1

R
NF5
R
NF2
R
NF4
R
NF6
R
NF3
R
NF1
Fonte: adaptado de Paulish (2002)

Legenda:



interdependência de desenvolvimento

Plano de abordagem arquitetural para atender requisitos não funcionais.
o O plano de abordagem arquitetural é definido com intuito de
propiciar a infraestrutura necessária para que o software atenda às
necessidades de negócio endereçadas pelos requisitos funcionais e
não funcionais, conforme a figura 18.
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Figura 18 – Infraestrutura da aplicação

Fonte: elaborado pelo autor

Durante a aplicação do processo de organizar as partes, notou-se maior
entendimento do cliente e equipe técnica em relação às quais necessidades de
negócio serão entregues em que momento, uma vez que foram realizadas reuniões
para priorização junto ao cliente, vinculando quais necessidades de negócio serão
entregues em que momento e suas interdependências com os requisitos não
funcionais.
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5.3.2.3 – Planejamento das entregas das partes
O planejamento das entregas das partes estruturou a alocação dos recursos e
identificou os prazos e custos para a realização das atividades necessárias ao longo
de todo o projeto.
Com as entregas divididas e os requisitos de infraestrutura do software
mapeados, o gerente de projetos, junto à equipe técnica, listou via WBS e
sequenciou as atividades necessárias para entregar o produto.
A equipe do projeto estimou a duração de cada tarefa, dando subsídios à
criação o cronograma do projeto bem como sua linha base de custos e escopo.

5.3.2.3.1 - ENTRADAS


Plano de abordagens arquiteturais para atender requisitos não funcionais



Entregas divididas e priorizadas

5.3.2.3.2 – FERRAMENTAS


WBS (Estrutura analítica do projeto)
o A WBS foi elaborada pelo gerente de projetos juntamente com a
equipe técnica para subdividir as entregas, objetivando facilitar o
processo de estimativa de tempo, custo e responsáveis por cada
tarefa.



Cenários arquiteturais vinculados às necessidades de negócio
o O arquiteto e equipe técnica elaboraram cenários arquiteturais
vinculados às necessidades de negócio para planejar os testes das
entregas de software. Uma vez que o cenário arquitetural foi
concluído, significa que o artefato está de acordo com o
especificado.
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Estimativa de atividades
o O arquiteto de sistemas e o gerente de projetos, em conjunto com
suas equipes, estimaram a duração de cada atividade do projeto,
considerando a complexidade da tarefa e as experiências passadas
com atividades similares.


Táticas e mecanismos arquiteturais
o Conforme preconizado por BASS (2012), são identificadas
técnicas e mecanismos arquiteturais para aumentar a
probabilidade de sucesso de determinada funcionalidade. O
gerente de projetos e o arquiteto de software se reuniram e
discutiram quais mecanismos arquiteturais são viáveis para
evitar, transferir ou mitigar riscos do projeto, conforme figuras 19
e 20;
o A lista completa de táticas e mecanismos arquiteturais
apresenta é apresentada no Apêndice 5.
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Figura 19: táticas e mecanismos arquiteturais - risco 1

Fonte: adaptada de ATAM (2000)

Figura 20:táticas e mecanismos arquiteturais - risco 2

Fonte: adaptada de ATAM (2000)
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Planejamento para alocação de recursos.
o Após as tarefas estimadas, o gerente de projetos indicou quais os
recursos deverão ser alocados para a execução do projeto,
conforme a tabela 32.

Tabela 32: planejamento para alocação de recursos

Recursos

Cliente
Usuário
Analista de
Sistema
Desenvolvedor
Testador
Gerente de
Projeto
Testador 2
Desenvolvedor
2
Analista de
Sistemas 2
Desenvolvedor
3
Desenvolvedor
4
Desenvolvedor
5
Desenvolvedor
6
Testador 3
Analista de
Sistemas 3
Total

% do
trabalho
total

Trabalho

11,28%
2,51 %

360 h
80 h

9,27%

296 h

11,53%
10,78%

368 h
344 h

4,51%

144 h

4,51%

144 h

6,52%

208 h

7,02%

224 h

5,51%

176 h

4,76%

152 h

6,02%

192 h

4,76%

152 h

5,26%

168 h

5,76%

184 h
3192 h

Fonte: adaptada de PMBOK (2007)

jun/13

jul/13

ago/13 set/13 out/13

144 h

144 h
80 h

24 h

40 h

8h

144 h
152 h
128 h

56 h
32 h
120 h

40 h
88 h
32 h

40 h
72 h
48 h

16 h
24 h
16 h

32 h
128 h

36 h
16 h

35 h

6h

12 h

144 h

64 h

144 h

80 h

136 h

40 h

144 h

8h

144 h

48 h

144 h
96 h

8h
72 h

144 h
1824 h

40 h
844 h

219 h

206 h

64 h
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5.3.2.3.3 – SAÍDAS


Lista de recursos necessários para o projeto, ilustrada no apêndice 7.



WBS (Estrutura analítica do projeto)
o Esta estrutura foi dividida em entregas dos requisitos funcionais,
conforme figura 21, e entregas dos requisitos não funcionais,
conforme figura 22.

Figura 21: WBS para entrega de requisitos funcionais.

Fonte: adaptado do PMBOK (2007).
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Figura 22: WBS para entrega de requisitos não funcionais.

Fonte: adaptado do PMBOK (2007).



Cronograma do projeto.
o O cronograma do projeto detalhado poderá ser obtido no Apêndice
6.

Tabela 33: cronograma do projeto.
Nome da tarefa

Início

Término

GISS
GISS - não funcionais
Entrega 1: sistema disponível 99% do
tempo, de segunda a sexta das 06h00 as
20h00
Entrega 2: 100 usuários simultâneos
somente consulta em 99% do tempo
Entrega 3: novos campos na ficha
médica poderão ser disponibilizados em
menos de quatro semanas
Entrega 4: apenas usuários logados
devem ter acesso ao sistema
Entrega 5:o tempo de resposta do
sistema não deverá ser maior que cinco
segundos para emissão de relatórios e um
segundo para consultas
Entrega 6: operacionalizado em
ambiente WEB
GISS - Funcionais
Entrega 1
Entrega 2
Entrega 3

Seg 11/06/13 Qui 10/10/13
Seg 03/06/13 Sex 04/10/13
Seg 03/06/13 Seg 24/06/13
Ter 25/06/13 Qui 18/07/13
Sex 19/07/13 Qui 01/08/13
Sex 02/08/13 Qui 15/08/13

Sex 16/08/13 Ter 10/09/13

Qua 11/09/13 Sex 04/10/13
Seg 03/06/13
Seg 03/06/13
Seg 03/06/13
Seg 03/06/13

Qui 18/07/13
Sex 28/06/13
Qua 10/07/13
Qui 18/07/13
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Entrega em ambiente produtivo
Liberação dos requisitos funcionais
Liberação dos requisitos não funcionais
Teste integrado
Entrega final ao cliente
Gestão de projetos

Sex 19/07/13
Sex 19/07/13
Seg 07/10/13
Qua 09/10/13
Qui 10/10/13
Seg 11/06/13

Qui 10/10/13
Seg 22/07/13
Ter 08/10/13
Qui 10/10/13
Qui 10/10/13
Sex 06/11/13

Fonte: adaptado do PMBOK (2007)



Linha base do projeto
o A linha base do projeto descreve qual o tempo e investimento
necessários para a conclusão de cada entrega, servindo de
parâmetro de comparação com o realizado ao longo da execução.

Tabela 34: linha base do projeto
Nome da tarefa

GISS
GISS - Não Funcionais
Entrega 1 - Sistema disponível 99% do tempo, de
segunda a sexta das 06h00 ás 20h00
Entrega 2 - 100 usuários simultâneos somente
consulta em 99% do tempo
Entrega 3 - Novos campos na ficha médica poderão
ser disponibilizados em menos de quatro semanas
Entrega 4 - Apenas usuários logados devem ter
acesso ao sistema
Entrega 5 - O tempo de resposta do sistema não
deverá ser maior que 5 segundos para emissão de relatórios e 1
segundo para consultas
Entrega 6 - Operacionalizado em ambiente WEB
GISS - Funcionais
Entrega 1
Entrega 2
Entrega 3
Entrega em ambiente produtivo
Liberação dos requisitos funcionais
Liberação dos requisitos não funcionais
Teste integrado
Entrega final ao cliente
Gestão de Projetos
Fonte: Adaptado de PMBOK (2007)

Duração

Custo

94 dias
90 dias

R$ 213.520,00
R$ 51.320,00

16 dias

R$ 9.160,00

18 dias

R$ 10.400,00

10 dias

R$ 5.480,00

10 dias

R$ 5.480,00

18 dias

R$ 10.400,00

18 dias
34 dias
20 dias
28 dias
34 dias
60 dias
2 dias
2 dias
2 dias
0 dia
90 dias

R$ 10.400,00
R$ 144.200,00
R$ 51.400,00
R$ 68.360,00
R$ 24.440,00
R$ 3.600,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 14.400,00
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Cenários arquiteturais vinculados às necessidades de negócio
o Estes cenários arquiteturais servirão como base para a validação
técnica da entrega, sendo que apenas os resultados positivos serão
considerados aceitos pelo cliente. Os cenários aqui indicados serão
refinados ao longo do ciclo de vida do projeto, uma vez que na fase de
implementação, novas informações podem ser consideradas.

Tabela 35: cenários arquiteturais vinculados às necessidades de negócio

C

Requisito não funcional

Descrição do cenário

A Id
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

CNF 1 - O software deve ser
operacionalizado em ambiente
WEB.
CNF 1 - O software deve ser
operacionalizado em ambiente
WEB.
CNF 2 - Proporcionar 100
usuários simultâneos somente
consulta em 99% do tempo.
CNF 2 - Proporcionar 100
usuários simultâneos em 99%
do tempo.

Acesso ao software via MS Internet
Explorer 7:

CNF 3 - O tempo de resposta do
sistema não deverá ser maior
que cinco segundos.

Realizar teste cenário com 10
conexões simultâneas (visualização,
inclusão e alteração de dados, em
horário comercial, durante 5 dias.
Realizar teste cenário com 110
conexões simultâneas, em horário
comercial, durante 5 dias.

CNF 3 - O tempo de resposta do
sistema não deverá ser maior
que cinco segundos em 99%
dos casos.
CNF 4 - Novos campos na ficha
médica poderão ser inseridos
em menos de quatro semanas.

CNF 5 - Sistema disponível 99%
do tempo, de segunda a sexta
das 06h00 ás 20h00.
Fonte: elaborada pelo autor

Acesso ao software via Firefox.

Realizar teste cenário com 110
conexões simultâneas, em horário
comercial, durante 5 dias.
Realizar teste cenário com 150
conexões simultâneas, em horário
comercial, durante 5 dias.

Verificar junto a equipe de
desenvolvimento software se o
modelo arquitetônico disponibilizado
permite alterações no campo da ficha
médica.
Realizar teste cenário com 10
conexões simultâneas, em horário
comercial, durante 5 dias.
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Atualização da lista de requisitos não funcionais relacionados à
solução técnica, conforme tabela 36;

Tabela 36: requisitos não funcionais relacionados à solução técnica

NF7
NF8
NF9
NF10
NF11

A aplicação deverá conter dois ambientes: produção e homologação
(que também serão utilizados para desenvolvimento)
Os ambientes deverão estar em ambiente externo à unidade hospitalar
por motivos de segurança
O ambiente de produção deverá possuir link de dados de 20 Mb ou mais
com a unidade hospitalar
O ambiente e homologação deverá possuir link de dados de 10 Mb ou
mais com a unidade hospitalar
Os ambientes de produção e homologação deverão ter bases de dados
redundantes

Fonte: elaborada pelo autor

5.3.3 Implementar e Mensurar

A fase de implementação e mensuração foi composta pelos processos
necessários para a produção do software, bem como o monitoramento e controle da
produção.
Nesta fase, foram aplicados mecanismos para garantir que as entregas do
projeto e do produto estejam de acordo com as fases de planejamento e
organização por meio de verificação arquitetural das entregas usando cenários
arquiteturais. Aqui também foi realizado o encerramento do projeto, com o aceite
formal do contratante e encerramento administrativo do projeto.

5.3.3.1 – Gerenciamento das entregas das partes
O gerenciamento das entregas das partes realizou a garantia de qualidade e
o monitoramento da produção do software para verificar se o software produzido
está de acordo com o planejado.
A garantia de qualidade do produto foi feita por meio de verificação
arquitetural baseada em BASS (2012), que usa cenários arquiteturais para teste,
que indica se o artefato de software está apto ou inapto à entrega ao cliente.
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5.3.3.1.1 – ENTRADAS


Cenários arquiteturais vinculados às necessidades de negócio;



Táticas e mecanismos arquiteturais;



WBS (Estrutura analítica do projeto);



Linha base do projeto.

5.3.3.1.2 - FERRAMENTAS


Verificação arquitetural das entregas
o Por meio desta ferramenta, a equipe de testes realizou as
validações necessárias para que as entregas sejam
disponibilizadas ao cliente de acordo com as especificações.



Monitoramento do projeto
o O gerente de projetos monitora todos os processos do projeto para
que o resultado esteja de acordo com o esperado, identificando e
sugerindo mudanças caso necessário, conforme tabela 37.
o Em monitoramento, notou-se que a atuação do cliente no projeto
consumiu um total de 11% das horas totais estimadas para os
recursos do projeto, seguindo a seguinte estrutura:






Planejamento 40%


Análise de necessidade de negócio



Análise global

Organização 20%


Elaboração dos cenários arquiteturais



Priorização das táticas e mecanismos arquiteturais



Processo de montagem da equipe do projeto

Implementação e mensuração 40%


Execução dos testes



Solicitação de correções



Validação do produto
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o Lista completa de monitoramento de prazos (Apêndice 6), custos e
utilização dos recursos completa (Apêndice 7).
Tabela 37: controle de solicitação de mudanças

Cód.

Descrição

Status

SM 1

Alteração do ambiente de

Negado - Comitê executivo do projeto

homologação para atender os

negou a SM 1 devido ao fato de estar

testes de performance

em desacordo com a premissa 3, que
sugere a utilização de hardware
disponível na empresa

SM 2

Nova necessidade de negócio que

Aprovado – Comitê executivo aprovou

visa o controle da quantidade,

a mudança devido ao fato de ser uma

nome, CPF e data do afastamento,

funcionalidade estratégica para a

para funcionários afastados pelo

empresa.

INSS
O gerente de projetos identificou, por
meio da técnica de business drivers e
da análise de riscos através de
identificação dos mecanismos
arquiteturais como plano de resposta
a riscos, a necessidade de oito horas
de análise, 16 horas de
desenvolvimento e quatro horas para
teste. A funcionalidade será elaborada
após a entrega do projeto ser tratada
como melhoria pós-implementação.
Fonte: adaptada do PMBoK (2007)
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5.3.3.1.3 – SAÍDAS


Entregas validadas pela equipe técnica.
o Nesta etapa, são executados os cenários arquiteturais para verificar
se o produto está de acordo com o planejamento, conforme a
tabela 38.

Tabela 38: entregas validadas pela equipe técnica

A
Id
A
1

A
2

A
3

Requisito
C
Não
Funcional

NN

NF
C1-O
software deve
ser
operacionalizad
o em ambiente
WEB.

1, 4, 6,
11

NF
C 1 - Software
deve ser
operacionalizad
o em ambiente
WEB.

O1, 4,
6, 11

NF
C2Proporcionaliza
r 100 usuários
somente
consulta
simultâneos em
99% do tempo.

1, 4, 6,
11

Descrição do
Cenário

Result.

Acesso ao
software via
MS Internet
Explorer 7.

OK

Acesso ao
software via
Firefox.

OK

Realizar teste
cenário com
110 conexões
simultâneas
em horário
comercial,
durante cinco
dias.

NOK

Comentário

Acesso realizado com sucesso.
Monitoramento do acesso do
desktop ao servidor de aplicação
–OK.
Monitoramento do acesso do
servidor de aplicação até a base
de dados – OK.
Monitoramento do retorno das
informações até o desktop – OK;.
Verificar se layout apresentado
no browser está de acordo com o
documentado no design – OK.
Embora não mandatório, o
ambiente foi acessado com
sucesso.
Monitoramento do acesso do
desktop ao servidor de aplicação
–OK.
Monitoramento do acesso do
servidor de aplicação até a base
de dados – OK.
Monitoramento do retorno das
informações até o desktop – OK;.
Verificar se layout apresentado
no browser está de acordo com o
documentado no design – OK.
O ambiente de homologação não
atende as características
mínimas para a realização do
teste, cliente provou segundo
premissa descrita na sessão
5.3.1.3
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A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

NF
C2Proporcionaliza
r 100 usuários
simultâneos
somente
consulta em
99% do tempo.

1, 4, 6,
11

Realizar teste
cenário com
150 conexões
simultâneas
em horário
comercial,
durante cinco
dias.
Realizar teste
cenário com 10
conexões
simultâneas
em horário
comercial,
durante cinco
dias.

NOK

Ambiente de homologação não
atende as características
mínimas para a realização do
teste, cliente provou segundo
premissa descrita na sessão
5.3.1.3

NF
C 3 - O tempo
de resposta do
sistema não
deverá ser
maior que 5
segundos.

1, 4, 6,
9, 10,
11

OK

NOK

NF
C 5 - Sistema
disponível 99%
do tempo, de
segunda a
sexta das
06h00 ás
20h00s.

Realizar teste
cenário com
150 conexões
simultâneas
em horário
comercial,
durante cinco
dias.
Verificar junto
ao provedor do
software se o
modelo
arquitetônico
disponibilizado
permite
alterações no
campo da ficha
médica.
Realizar teste
cenário com 10
conexões
simultâneas
em horário
comercial,
durante 5 dias.

Realizado teste, onde o tempo
de resposta em 100% foi =< 3,8
segundos.
Executar login de 10 usuários
simultâneos. OK
Executar requisição de busca de
exame admissional à base de
dados pelos 10 usuários
simultâneos e verificar tempo.
OK
Ambiente de homologação não
atende as características
mínimas para a realização do
teste, cliente provou segundo
premissa descrita na sessão
5.3.1.3

NF
C 5 - Sistema
disponível 99%
do tempo, de

Realizar teste
cenário com
100 conexões

NOK

NF
C 3 - O tempo 1, 4, 6,
de resposta do 9, 10,
sistema não
11
deverá ser
maior que 5
segundos em
99% dos casos.
NF
C 4 - Novos
campos na
ficha médica
poderão ser
inseridos em
menos de 4
semanas.

OK

Acordada cláusula contratual
onde garante a inserção de
campos na ficha médica em
menos de 4 semanas (Mediante
a pagamento devido alteração no
escopo).

OK

Realizado teste, no qual o
sistema ficou disponível durante
todo o período de teste.
Executar login de 10 usuários
simultâneos - OK
Monitorar se os mesmos
permaneceram logados durante
o período pré-estabelecido
(Checando comportamento do
servidor de aplicação e conexão
com a base de dados) - OK
Ambiente de homologação não
atende as características
mínimas para a realização do
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A
10

A
11

segunda a
sexta das
06h00 ás
20h00.
NF
C 5 - Sistema
disponível 99%
do tempo, de
segunda a
sexta das
06h00 ás
20h00
NF
C 6 - Apenas
usuários
logados devem
ter acesso

simultâneas
em horário
comercial a,
durante 5 dias.
Realizar teste
em caso de
indisponibilidad
e elétrica.

Tentar acessar
o sistema dez
vezes sem
obter login.

teste, cliente provou segundo
premissa descrita na sessão
5.3.1.3
OK

Acionado No break que teve
duração de bateria de 2 horas OK

OK

Sistema acusou usuário não
autorizado a acessar o sistema.
Realizar tentativa de login no
desktop - OK
Verificar requisição de login no
servidor de aplicação - OK
Verificar retorno da tabela de
domínio - OK
Verificar mensagem de usuário
inválido no desktop - OK

Fonte: Adaptado de ATAM (2000)



Solicitação de correções provenientes das verificações arquiteturais das
entregas
o As correções identificadas no momento dos testes foram de
execução da codificação, não sendo necessárias alterações na
análise e planejamento do projeto.

Durante o gerenciamento das entregas das partes, não foram encontradas
divergências nas funcionalidades solicitadas perante as entregas, uma vez que os
cenários de teste, baseados nos cenários arquiteturais (ATAM, 2000) foram
elaborados junto ao cliente visando atender as necessidades expostas.
Identificado também que nenhuma entrega foi recusada por falha de
entendimento da necessidade de negócio, já que os requisitos funcionais e não
funcionais foram vinculados às necessidades de negócio no início do projeto.
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5.3.3.2– Entrega do produto e encerramento do projeto
Neste processo, foi obtida a aprovação formal das entregas do produto junto
ao cliente, rescindidos os contratos com fornecedores e equipe do projeto liberada.
Depois que todas as entregas foram aprovadas, o gerente de projetos
preencheu um termo de encerramento, com o registro das lições apreendidas e
formalização a conclusão do projeto.

5.3.3.2.1 - ENTRADAS


Entregas aprovadas pela equipe técnica;



WBS (Estrutura analítica do projeto);



Táticas e mecanismos arquiteturais;



Linha base do projeto.

5.3.3.2.2 - FERRAMENTAS


Verificação das entregas.
o Neste momento foram apresentados os resultados do cenários
arquiteturais e simulados novamente junto ao cliente.

5.3.3.2.3 – SAÍDAS


Entregas validadas;



Registro de lições aprendidas, conforme o Apêndice 8;



Encerrar contratos e liberar recursos do projeto;
o Recursos internos serão liberados após a entrega de suas
atividades, exceto 1 (um) analista de sistemas e 1 (um)
desenvolvedor que ficarão 20 dias após a entrega em caso de
solicitações de correção.
o Termo de encerramento aprovado. Conforme Apêndice 9
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No processo de entrega do produto e do projeto, foi percebida melhora na
comunicação entre o gerente de projetos e o cliente, devido ao fato da participação
do cliente no processo de validação dos cenários de teste. Como resultado, todos os
cenários de teste aprovados, foram aceitos. Em contrapartida, houve reclamações
por parte do cliente, uma vez que o roteiro sugerido exigiu maior participação em
processos operacionais do projeto.
Foram registradas reclamações por parte do cliente, ao solicitar sua
participação em reuniões de plano de resposta ao risco e elaboração dos cenários
de teste. Nestas reclamações, constava o desconforto pela obrigatoriedade de
participar

de

atividades

por

ele

consideradas

como

operacionais

e

de

responsabilidade da equipe de desenvolvimento do sistema. Após explicações do
gerente de projeto citando se tratar de um novo roteiro com objetivo de reduzir falhas
por meio de mudanças no processo de comunicação, o cliente aceitou participar das
reuniões.
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6 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

6.1 Resultados da pesquisa

O contexto do problema tratado na presente pesquisa tratou dos impactos
negativos que a falta de comunicação ou a comunicação inadequada entre o cliente
e a equipe do projeto podem causar.
Este trabalho de pesquisa teve como foco a melhoria da comunicação entre o
cliente e a equipe do projeto por meio do entendimento e aceite técnico dos artefatos
produzidos, visando aproximar o domínio do negócio à equipe de desenvolvimento e
a linguagem técnica da arquitetura do software ao cliente.
Para tentar minimizar estes efeitos, foi elaborado um roteiro de gestão de
projetos em desenvolvimento do software, que utilizou a ATAM, que conecta o
processo de negócio (cliente) com requisitos computacionais (analista e gerente de
projeto) e mecanismos técnicos de implementação (desenvolvedor) com o intuito de
favorecer o entendimento dos artefatos arquiteturais, na interação entre o cliente,
especialista no domínio do problema, e o gerente de projetos, focando a
comunicação entre ambos através do entendimento e aceite técnico dos artefatos
produzidos, aumentando a eficácia da solução técnica no atendimento às
necessidades de negócio.
Para exemplificar sua aplicação, o roteiro foi aplicado no desenvolvimento de
um sistema de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), no
qual são registrados e gerenciados os processos relacionados ao tema, desde a
admissão até o desligamento do colaborador.
O ambiente escolhido foi um hospital considerado de grande porte segundo
métricas de PNASS (2006) no qual possui mais de mil e quinhentos colaboradores e
cinco mil médicos cadastrados como prestadores de serviço.
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6.2 Resultados adicionais - ganhos e perdas

Com a utilização do roteiro em hospital de grande porte, foram constatados os
seguintes ganhos e perdas:

A aplicação do roteiro em questão não se implicou em menor esforço, mas
sim, maior precisão das entregas por meio de processo de comunicação,
colaborando na diminuição de retrabalhos.

A utilização do modelo de business drivers preconizado na ATAM (2000),
colaborou no entendimento das necessidades de negócio do cliente e elicitação dos
requisitos. Ao vincular as necessidades de negócio aos requisitos que serão
desenvolvidos, gerou-se uma maior interação do cliente no projeto, uma vez que
facilitou o entendimento dos requisitos não funcionais e seu impacto na operação.

O vínculo das necessidades de negócio aos requisitos também propiciou
melhor entendimento e interação do cliente com o gerente do projeto na priorização,
divisão, bem como no aceite dos prazos e recursos necessários no desenvolvimento
de cada entrega do projeto.

O uso de cenários arquiteturais para a elaboração dos testes junto ao cliente,
que domina o processo onde o sistema foi inserido, auxiliou no alinhamento do que
de fato foi entregue e como foi realizada a garantia da qualidade das entregas, como
resultado, não houve recusas no processo de aceitação para os cenários
previamente aprovados nos testes.

Foram registradas ocorrências de reclamações por parte do cliente, pelo
motivo do aumento na participação em atividades operacionais como: elicitação dos
requisitos, mapeamento de riscos e garantia da qualidade das entregas
intermediárias e finais do projeto.
Em contrapartida, o cliente ao participar mais do processo de produção do
software, compreendeu a importância dos requisitos não funcionais do produto,
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auxiliou no detalhamento do requisito não funcional e interpretou de forma adequada
os artefatos produzidos, já que participou da elaboração dos mesmos.

6.3 Sugestões para futuras pesquisas

Um estudo focado na diminuição da dependência do cliente (como pessoa)
para a execução do roteiro, de forma a ser aplicado em múltiplas empresas, visando
elaborar uma base de conhecimento dos pontos positivos e negativos na
comunicação entre o cliente e a equipe técnica com o intuito de maximizar a
participação do cliente em todo o processo de produção do software.
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APÊNDICE 1 – LISTA DE NECESSIDADES DE NEGÓCIO
I

Necessidade de negócio

ID.
1

O sistema deve permitir o cadastro do Exame médico do funcionário

1
2

O Sistema deve permitir o cadastro do funcionário com doenças Crônicas

2
3
3
4

O sistema deve possibilitar o cadastro de exames complementares realizados
(Raio X, Tomo, Ressonância, Sangue)
4
O sistema deve permitir o cadastros de Exame médico ocupacional (Admissão,
Demissão)
5

O sistema deve possibilitar o registro das vacinas aplicadas ao funcionário

5
6

Gestão de afastamentos e prevenção de absenteísmo

6
7

O sistema deve possibilitar que o médico registre acidentes de trabalho

7
8

O sistema deve permitir o cadastro de riscos de acidentes por cargo e setor

8
9
9

O sistema deve possibilitar a identificação do funcionário como portador de
deficiência

1

O sistema deve permitir o cadastro de campanhas de qualidade de vida

10
1

Histórico de pacientes

11
1

Integração com software de controle de frequência

12



Id. 1 - Exame médico: O software deve permitir que o médico registre de
forma detalhada o exame clínico, podendo mapear tanto de doenças crônicas
(Hipertensão, Diabetes, Dislipidemia, Asma, Obesidade) quanto de doenças
agudas como conjuntivite e pneumonias.
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Id. 2 - Crônicos e campanhas de qualidade de vida: Após mapear os
pacientes, o software deve permitir o cadastro para programas de qualidade
de vida e acompanhamento de pacientes crônicos como: controle de
sobrepeso que demonstra a evolução do peso do paciente ao longo do
tratamento e focada para realização de campanha para controle da epidemia
de obesidade.



Id. 3 - Exames complementares: Necessidade de campos voltados somente
para o cadastro de exames complementares ex: Raio X, Tomografia, Exames
de sangue, etc.)



Id. 4 - Exame médico ocupacional: O software deve permitir que o médico
registre de forma detalhada, informações pertinentes à função, setor e
necessidades especiais que os médicos detectam durante os exames de
saúde admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudanças de função e
demissionais, bem como o controle de exames em atraso avisando a data
necessária para a convocação dos colaboradores.
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Id. 5 - Vacinação: Campo específico voltado ao controle vacinal para
funcionários



Id. 6 - Gestão de afastamentos e prevenção de absenteísmo: Tabular os
atestados médicos e encaminhamentos ao INSS. Esta tabulação de dados é
essencial para o controle de absenteísmo de funcionários.
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Id. 7 - Acidentes de trabalho: Campo essencial ao médico ocupacional em
sua função, em in face com a segurança do trabalho, podendo acompanhar
os eventos e in vir em áreas críticas.



Id. 8 - Riscos do Cargo: Sempre que um novo cargo/função for
implementado na instituição, devemos atribuir a ele os riscos inerentes ao
cargo programando medidas preventivas.



Id. 9 - Pessoas com deficiência: Voltado ao controle do cumprimento da lei
de cotas, permite o acompanhamento das necessidades especiais de
colaboradores.
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Id. 10 - Indicadores/Relatórios: O software deverá permitir a criação de
indicadores e relatórios de gestão de saúde e segurança.



Id. 11 - Histórico: Registrar em tela o histórico dos pacientes contendo:
atendimentos recentes (ocupacionais, assistenciais e de enfermagem),
propiciando ao médico clínico, o acesso ao prontuário recente e pregresso.



Id. 12 - Integração: O sistema de GISS deverá integrar com o sistema de
controle de frequência, onde uma vez afastado, o funcionário não poderá
realizar a marcação do ponto.
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APÊNDICE 2 – LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS PRIORIZADOS
(conforme sessão 5.3.1.1.3)

C

Requisito

Cód.

F1

F8

F13

F2

F6

F9

F10

RO sistema deve
permitir o cadastro
dos dados pessoais
do funcionário
RO sistema deve
possibilitar que o
médico afaste o
funcionário, em caso
de impossibilidade
do mesmo realizar
suas funções
RO Sistema deve
possibilitar a
visualização do
histórico de exames
médicos
complementares,
vacinação,
afastamentos e
acidentes de
trabalho
RO sistema deve
permitir o cadastro
do Exame médico do
funcionário
RO sistema deve
permitir o cadastros
de Exame médico
ocupacional
(Admissão,
Demissão)
RO sistema deve
possibilitar que o
médico registre
acidentes de
trabalho
RO sistema deve
permitir o cadastro
de riscos de
acidentes por cargo

Grau de
importânci
a

Vantagem
de
negócio

Redução
de trabalho
manual

Melhoria
de
qualidade
do
processo
3

Total

1

3

3

9

1

3

3

2

8

1

3

2

3

8

1

3

3

1

7

1

3

3

1

7

1

2

3

1

6

1

1

3

2

6
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F12

F14

F3

F7

F4

F5

F11

e setor
RO sistema deve
1
emitir relatórios
gerenciais
RO Sistema GISS
1
deverá ser integrado
ao sistema de
controle de
frequência, onde os
funcionários
afastados no GISS
não poderão realizar
a marcação do ponto
RO Sistema deve
1
permitir o cadastro
do funcionário com
doenças Crônicas
RO sistema deve
1
possibilitar o registro
das vacinas
aplicadas ao
funcionário
RO sistema deve
2
permitir o cadastro
de campanhas de
qualidade de vida
RO sistema deve
2
possibilitar o
cadastro de exames
complementares
realizados (Raio X,
Tomo, Ressonância,
Sangue)
RO sistema deve
2
possibilitar a
identificação do
funcionário como
portador de
deficiência
Fonte: Adaptado de BASS (2012)

1

2

3

6

1

2

3

6

2

1

2

5

1

2

2

5

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

Legenda: Grau de importância (1- Obrigatório 2-Desejável)
Vantagem de negócio em antecipar esta entrega (1 baixa, 2
média, 3 alta)
Redução de trabalho manual (1 Suporte ao processo manual, 2
processo parcialmente informatizado, 3 processo informatizado)
Melhoria de qualidade do processo (1 baixa, 2 média, 3 alta)
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APÊNDICE 3 – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS VINCULAODS AO
NEGÓCIO PRIORIZADOS (conforme sessão 5.3.1.1.3)

C
Cód.

NF5

NF2

FN4

NF6

NF3

NF1

Requisito

Grau de
importân
cia

Vantagem
de
negócio

R
Sistema disponível
1
99% do tempo, de
segunda a sexta das
06h00 ás 20h00s
R
Proporcionalizar 100
1
usuários simultâneos
em 99% do tempo
R
Novos campos na
2
ficha médica poderão
ser inseridos em
menos de 4 semanas
R
Apenas usuários
1
logados devem acesso
ao sistema
R
O tempo de resposta
1
do sistema não deverá
ser maior que 5
segundos para
emissão de relatórios
e 1 segundo para
demais
funcionalidades
R
Software deve ser
1
operacionalizado em
ambiente WEB
Fonte: Adaptado de ATAM (2000)

Redução
de
trabalho
manual

Melhoria
de
qualidade
do
processo

Total

3

3

3

9

3

2

3

8

3

2

1

6

2

1

3

6

1

2

2

5

1

1

1

3

Legenda: Grau de importância (1- Obrigatório 2-Desejável)
Vantagem de negócio em antecipar esta entrega (1 baixa, 2 média, 3
alta)
Redução de trabalho manual (1 Suporte ao processo manual, 2
processo parcialmente informatizado, 3 processo informatizado)
Melhoria de qualidade do processo (1 baixa, 2 média, 3 alta)
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APÊNDICE 4 – PLANO DE RESPOSTA PARA RISCOS (Conforme sessão
5.3.2.1.3)

C
Cód.

N1

N2

Riscos de negócio

Probabilidade Impacto

Atraso nas entregas do projeto

2

2

Cláusula contratual prevendo multa em
caso de atrasos superiores a 10%

Entrega fora dos padrões de
qualidade acordados

1

3

Cláusula contratual prevendo multa,
plano de contingência com processos
manuais

3

Obter contatos de mais 2 fornecedores
em caso de rompimento na prestação do
serviço

Desligamento do fornecedor

1

N3

Cód.

Plano de resposta ao risco

Riscos técnicos

Probabilidade Impacto

Plano de resposta ao risco
1 - Monitoramento manual do comportamento do
sistema em diferentes browsers

T1

Comportamento
inadequado do
sistema em ambiente
WEB

2 - Separação dos ambientes de desenvolvimento e
produção em diferentes browsers
3

2
3 - Medição das ocorrências e tempos das falhas
4 - Redundância Passiva no servidor de produção
5 - Redundância Passiva nos servidores de produção e
desenvolvimento
1 - Monitoramento do acesso/utilização da base de
dados

T2

Inviabilidade técnica
de operacionalização
de 100 usuários
simultâneos em 99%
do tempo

2 - Uso de ferramentas para identificar stored
procedures e ou códigos mal escritos
1

2

3 - Manter instâncias separadas quanto ao módulo
se inserção de dados e o módulo gerencial (de
relatórios)
4 - Medição/análise para o tempo de espera da
inclusão exclusão e modificação de dados

T3

Tempo de resposta
maior que 5 segundos
para emissão de
relatórios e 1

1 - Monitoramento do acesso/utilização da base de
dados
1

2

2 - Uso de ferramentas para identificar stored
procedures e ou códigos mal escritos
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segundo para demais
funcionalidades

3 - Man instâncias separadas quanto ao módulo se
inserção de dados e o módulo gerencial (de relatórios)
4 - Medição/análise para o tempo de espera da
inclusão exclusão e modificação de dados
5 - Medição/análise para o tempo de espera na
emissão de relatórios
1 - Coerência semântica

T4

Inclusão de novos
campos na ficha
médica
disponibilizados em
produção acima de 4
semanas

1

2

2 - Arquitetura do sistema propiciando o usuário a
inclusão de novos campos na ficha médica
3 - Gerenciar alocação de recursos computacionais
4 - Arquitetura que permita inserção de plugins
1 - Monitoramento manual do comportamento do
sistema
2 - Criação instância dos ambientes de produção e
desenvolvimento

T5

Sistema disponível
em menos de 99% do
tempo, de segunda a
sexta das 06h00 ás
20h00s

3 - Medição das ocorrências e tempos das falhas
1

3

4 - Criar processo de controle de versionamento e
liberação de atualizações em produção
5 - Redundância Passiva no servidor de produção
6 - Redundância Passiva nos servidores de produção e
desenvolvimento
7 - Modelo para rever atualizações com falhas para
versão anterior

T6

Permitir acesso de
usuários não
autorizados ao
sistema

1 - Monitoramento de logs para possíveis invasões no
sistema
1

3

2 - Criação de criptografia para armazenamento de
senhas de usuário
3 - Obrigatoriedade de senha alfanumérica
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APÊNDICE 5 – LISTA DE TÁTICAS E MECANISMOS ARQUITETURAIS
(Conforme sessão 5.3.2.3.2)
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APÊNDICE 6 – CRONOGRAMA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA PCMSO EM UNIDADE HOSPITALAR DETALHADO (Conforme
sessões 5.3.2.3.3 e 5.3.3.1.2)

Nome da tarefa

Duração

Início
planejado

GISS
113 dias 03/06/13
GISS - Não Funcionais
90 dias 03/06/13
Entrega 1 - Sistema
disponível 99% do tempo, de
segunda a sexta das 06h00 ás
20h00s
16 dias 03/06/13
Análise
Desenvolvimento
Testes internos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Entrega 2 - 100 usuários
simultâneos em 99% do
tempo
Análise
Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação

Desenvolvimento

Início real

Término real Nomes dos recursos

06/11/13 03/06/13 15/11/13
04/10/13 03/06/13 09/10/13

24/06/13 03/06/13 24/06/13

2 dias
5 dias
2 dias
1 dia
1 dias
1 dia

03/06/13
05/06/13
12/06/13
14/06/13
17/06/13
19/06/13

04/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
18/06/13
19/06/13

03/06/13
05/06/13
12/06/13
14/06/13
17/06/13
19/06/13

04/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
18/06/13
20/06/13

2 dias
1 dia
1 dia

20/06/13
24/06/13
24/06/13

21/06/13 21/06/13
24/06/13 24/06/13
24/06/13 24/06/13

21/06/13
24/06/13
24/06/13

18 dias

25/06/13

18/07/13 25/06/13 22/07/13

3 dias
6 dias
2 dias
1 dia
0,5 dias
1 dia

25/06/13
28/06/13
08/07/13
10/07/13
11/07/13
15/07/13

27/06/13
05/07/13
09/07/13
10/07/13
12/07/13
15/07/13

25/06/13
28/06/13
08/07/13
10/07/13
12/07/13
16/07/13

27/06/13
05/07/13
09/07/13
11/07/13
15/07/13
16/07/13

2 dias
1 dia
0 dias

16/07/13
18/07/13
18/07/13

17/07/13 17/07/13
18/07/13 22/07/13
18/07/13 22/07/13

18/07/13
22/07/13
22/07/13

19/07/13

01/08/13 19/07/13 01/08/13

19/07/13
22/07/13

19/07/13 19/07/13
24/07/13 22/07/13

Validação
Entrega
Entrega 3 - Novos campos
na ficha médica poderão ser
disponibilizados em menos de
4 semanas
10 dias
Análise

Término
planejado

1 dia
3 dias

Analista de Sistemas
3 Cliente
Desenvolvedor 4
Testador 3
Desenvolvedor 4
Cliente;Testador
Desenvolvedor 5
Analista de Sistemas
3
Cliente

Analista de Sistemas
3 Cliente
Desenvolvedor 2
Testador 2
Desenvolvedor 2
Testador;Cliente
Desenvolvedor 5
Analista de Sistemas
2
Usuário 2

Analista de Sistemas
19/07/13 3 Cliente
24/07/13 Desenvolvedor 5
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Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Entrega 4 - Apenas
usuários logados devem
acesso ao sistema
Análise
Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Entrega 5 - O tempo de
resposta do sistema não
deverá ser maior que 5
segundos para emissão de
relatórios e 1 segundo para
consultas
Análise
Desenvolvimento
Testes internos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Entrega 6 Operacionalizado em
ambiente WEB
Análise
Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos

1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
0 dias

25/07/13
26/07/13
29/07/13
30/07/13
31/07/13
01/08/13
01/08/13

25/07/13
26/07/13
29/07/13
30/07/13
31/07/13
01/08/13
01/08/13

25/07/13
26/07/13
29/07/13
30/07/13
31/07/13
01/08/13
01/08/13

10 dias

02/08/13

15/08/13 02/08/13 15/08/13
02/08/13
05/08/13
08/08/13
09/08/13
12/08/13
13/08/13
14/08/13
15/08/13
15/08/13

25/07/13
26/07/13
29/07/13
30/07/13
31/07/13
01/08/13
01/08/13

1 dia
3 dias
1 dia
1 dia
0,5 dia
1 dia
1 dia
1 dia
0 dias

02/08/13
05/08/13
08/08/13
09/08/13
12/08/13
13/08/13
14/08/13
15/08/13
15/08/13

02/08/13
07/08/13
08/08/13
09/08/13
12/08/13
13/08/13
14/08/13
15/08/13
15/08/13

18 dias

16/08/13

10/09/13 16/08/13 12/09/13

2 dias
6 dias
2 dias
1 dia
1 dias
1 dia
2 dias
1 dia
0 dias

16/08/13
21/08/13
29/08/13
02/09/13
03/09/13
05/09/13
06/09/13
10/09/13
10/09/13

20/08/13
28/08/13
30/08/13
02/09/13
04/09/13
05/09/13
09/09/13
10/09/13
10/09/13

16/08/13
21/08/13
29/08/13
02/09/13
05/09/13
09/09/13
10/09/13
12/09/13
12/09/13

20/08/13
28/08/13
30/08/13
02/09/13
06/09/13
09/09/13
11/09/13
12/09/13
12/09/13

18 dias

11/09/13

04/10/13 13/09/13

09/10/13

2 dias
6 dias
2 dias
1 dia
1 dias
1 dia

11/09/13
16/09/13
24/09/13
26/09/13
27/09/13
01/10/13

13/09/13
23/09/13
25/09/13
26/09/13
28/09/13
01/10/13

17/09/13
25/09/13
25/09/13
26/09/13
30/09/13
01/10/13

13/09/13
18/09/13
24/09/13
26/09/13
27/09/13
01/10/13

02/08/13
07/08/13
08/08/13
09/08/13
12/08/13
13/08/13
14/08/13
15/08/13
15/08/13

Testador 3
Desenvolvedor
Testador; Cliente
Desenvolvedor 5
Analista de Sistema
Cliente

Analista de Sistema;
Cliente
Desenvolvedor
Testador
Desenvolvedor
Testador;Cliente
Desenvolvedor
Analista de Sistema
Cliente

Analista de Sistema;
Cliente
Desenvolvedor
Testador
Desenvolvedor
Testador;Cliente
Desenvolvedor
Analista de Sistema
Cliente

Analista de Sistema;
Cliente
Desenvolvedor
Testador
Desenvolvedor
Testador;Cliente
Desenvolvedor
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Documentação
Validação
Entrega
GISS - Funcionais
Entrega 1
Cadastro dos dados
pessoais do funcionário
Análise
Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Afastamento do
funcionário, em caso de
impossibilidade de realizar
suas funções
Análise

2 dias
1 dia
0 dias
34 dias
20 dias

02/10/13
04/10/13
04/10/13
03/06/13
03/06/13

03/10/13
04/10/13
04/10/13
18/07/13
28/06/13

20 dias

03/06/13

28/06/13 03/06/13 28/06/13

Desenvolvimento
Testes internos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação

04/10/13 Analista de Sistema
08/10/13 Cliente
09/10/13
30/07/13
28/06/13

1 dias
5 dias
2 dias
1 dia
1 dia
1 dia

03/06/13
05/06/13
12/06/13
14/06/13
17/06/13
19/06/13

04/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
18/06/13
19/06/13

03/06/13
05/06/13
12/06/13
14/06/13
17/06/13
19/06/13

04/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
18/06/13
19/06/13

2 dias
1 dia
0 dias

20/06/13
24/06/13
28/06/13

21/06/13 20/06/13
24/06/13 24/06/13
28/06/13 28/06/13

21/06/13
24/06/13
28/06/13

20 dias

03/06/13

28/06/13 03/06/13 28/06/13

2 dias
6 dias
2 dias
1 dia
1 dia
1 dia
2 dias
1 dia
0 dias

03/06/13
06/06/13
14/06/13
18/06/13
19/06/13
21/06/13
24/06/13
26/06/13
28/06/13

04/06/13
13/06/13
17/06/13
18/06/13
20/06/13
21/06/13
25/06/13
26/06/13
28/06/13

03/06/13

28/06/13 03/06/13 28/06/13

2 dias
4 dias
2 dias
1 dia
1 dias
1 dia

03/06/13
05/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
18/06/13

04/06/13
10/06/13
12/06/13
13/06/13
15/06/13
18/06/13

2 dias
1 dia

19/06/13
21/06/13

20/06/13 19/06/13
21/06/13 21/06/13

Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Visualização do Histórico
de exames médicos,
complementares, vacinação,
afastamentos e acidentes de
trabalho
20 dias
Análise

02/10/13
07/10/13
09/10/13
03/06/13
03/06/13

03/06/13
06/06/13
14/06/13
18/06/13
19/06/13
21/06/13
24/06/13
26/06/13
28/06/13

03/06/13
05/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
18/06/13

05/06/13
13/06/13
17/06/13
18/06/13
20/06/13
21/06/13
25/06/13
26/06/13
28/06/13

Analista de Sistemas
3 Cliente
Desenvolvedor 3
Testador 2
Desenvolvedor 2
Testador;Cliente
Desenvolvedor 4
Analista de Sistemas
2
Cliente

Analista de Sistemas
3 Cliente
Desenvolvedor 3
Testador 3
Desenvolvedor 4
Testador;Cliente
Desenvolvedor 3
Analista de Sistema
Cliente

Analista de Sistemas
3 Cliente
Desenvolvedor 5
Testador 2
Desenvolvedor 5
Testador;Cliente
Desenvolvedor 4
Analista de Sistemas
20/06/13 2
21/06/13 Cliente
04/06/13
10/06/13
12/06/13
13/06/13
17/06/13
18/06/13
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Entrega
Cadastro do Exame
médico do funcionário
Análise
Desenvolvimento
Testes internos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Cadastros de Exame
médico ocupacional
(Admissão, Demissão)
Análise
Desenvolvimento
Testes internos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação

0 dias

28/06/13

28/06/13 28/06/13

20 dias

03/06/13

28/06/13 03/06/13 28/06/13

2 dias
7 dias
2 dias
1 dia
1 dia
1 dia
2 dias
1 dia
0 dias

03/06/13
07/06/13
18/06/13
20/06/13
21/06/13
25/06/13
26/06/13
28/06/13
28/06/13

06/06/13
17/06/13
19/06/13
20/06/13
22/06/13
25/06/13
27/06/13
28/06/13
28/06/13

20 dias

03/06/13

28/06/13 03/06/13 28/06/13

Desenvolvimento
Testes internos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Cadastro de riscos de
acidentes por cargo e setor
Análise
Desenvolvimento

06/06/13
17/06/13
19/06/13
20/06/13
24/06/13
25/06/13
27/06/13
28/06/13
28/06/13

2 dias
7 dias
2 dias
1 dia
1 dias
1 dia

03/06/13
07/06/13
18/06/13
20/06/13
21/06/13
25/06/13

06/06/13
17/06/13
19/06/13
20/06/13
22/06/13
25/06/13

03/06/13
07/06/13
18/06/13
20/06/13
21/06/13
25/06/13

06/06/13
17/06/13
19/06/13
20/06/13
24/06/13
25/06/13

2 dias
1 dia
0 dias
28 dias

26/06/13
28/06/13
28/06/13
03/06/13

27/06/13
28/06/13
28/06/13
10/07/13

26/06/13
28/06/13
28/06/13
03/06/13

27/06/13
28/06/13
28/06/13
18/07/13

03/06/13

10/07/13 03/06/13 10/07/13

2 dias
5 dias
1 dias
1 dia
2 dias
1 dia

03/06/13
05/06/13
12/06/13
14/06/13
01/07/13
03/07/13

04/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
02/07/13
03/07/13

2 dias
1 dia
0 dias

04/07/13
08/07/13
10/07/13

05/07/13 04/07/13
08/07/13 08/07/13
10/07/13 10/07/13

28 dias

03/06/13

10/07/13 03/06/13 10/07/13

2dias
10 dias

03/06/13
07/06/13

05/06/13 03/06/13
20/06/13 11/06/13

Validação
Entrega
Entrega 2
Registro de acidentes de
trabalho
28 dias
Análise

03/06/13
07/06/13
18/06/13
20/06/13
21/06/13
25/06/13
26/06/13
28/06/13
28/06/13

28/06/13

03/06/13
05/06/13
12/06/13
14/06/13
01/07/13
03/07/13

Analista de Sistema;
Cliente
Desenvolvedor 6
Testador 3
Desenvolvedor 6
Testador;Cliente
Desenvolvedor 4
Analista de Sistema
Cliente

Analista de Sistemas
3 Cliente
Desenvolvedor 4
Testador 2
Desenvolvedor 2
Testador;Cliente
Desenvolvedor 5
Analista de Sistemas
2
Cliente

Analista de Sistema;
Cliente
Desenvolvedor 6
Testador 3
Desenvolvedor 3
Cliente;Testador 3
Desenvolvedor 5
Analista de Sistemas
05/07/13 3
08/07/13 Usuário 2
10/07/13
04/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
02/07/13
03/07/13

Analista de Sistemas
11/06/13 2; Cliente
24/06/13 Desenvolvedor 5
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Testes internos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Relatórios gerenciais
Análise
Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Integração com sistema
de controle de frequência
Análise
Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Cadastro do funcionário
com doenças Crônicas
Análise
Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Registro das vacinas

2 dias
1 dia
1 dia
1 dia

21/06/13
25/06/13
01/07/13
03/07/13

24/06/13
25/06/13
02/07/13
03/07/13

25/06/13
27/06/13
28/06/13
02/07/13

2 dias
1 dia
0 dias
28 dias

04/07/13
08/07/13
10/07/13
03/06/13

05/07/13
08/07/13
10/07/13
10/07/13

04/07/13
08/07/13
11/07/13
03/06/13

2 dias
6 dias
2 dias
1 dia
2 dias
1 dia

03/06/13
06/06/13
14/06/13
18/06/13
01/07/13
05/07/13

04/06/13
13/06/13
17/06/13
18/06/13
02/07/13
05/07/13

03/06/13
06/06/13
14/06/13
18/06/13
01/07/13
05/07/13

2 dias
1 dia
0 dias

08/07/13
10/07/13
10/07/13

09/07/13 08/07/13
10/07/13 10/07/13
10/07/13 10/07/13

Testador 2
Desenvolvedor 2
Testador;Cliente
Desenvolvedor 3
Analista de Sistemas
05/07/13 2
11/07/13 Usuário 2
11/07/13
10/07/13
Analista de Sistema;
05/06/13 Cliente
13/06/13 Desenvolvedor
17/06/13 Testador 3
18/06/13 Desenvolvedor 6
04/07/13 Cliente;Testador 3
05/07/13 Desenvolvedor 6
Analista de Sistemas
09/07/13 3
10/07/13 Usuário 2
10/07/13

28 dias

03/06/13

10/07/13 12/06/13

18/07/13

3 dias
12 dias
4 dias
2 dias
1 dia
1 dia

03/06/13
07/06/13
25/06/13
01/07/13
03/07/13
05/07/13

05/06/13
24/06/13
28/06/13
02/07/13
03/07/13
05/07/13

17/06/13
02/07/13
09/07/13
11/07/13
15/07/13
16/07/13

2 dias
1 dia
0 dias

08/07/13
10/07/13
10/07/13

09/07/13 17/07/13
10/07/13 18/07/13
10/07/13 18/07/13

28 dias

03/06/13

10/07/13 03/06/13 10/07/13

1 dias
5 dias
2 dias
1 dia
1 dias
1 dia
2 dias
1 dia
0 dias
28 dias

03/06/13
05/06/13
12/06/13
14/06/13
01/07/13
03/07/13
04/07/13
08/07/13
10/07/13
03/06/13

04/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
01/07/13
03/07/13
05/07/13
08/07/13
10/07/13
10/07/13

12/06/13
18/06/13
03/07/13
10/07/13
12/07/13
16/07/13

03/06/13
05/06/13
12/06/13
14/06/13
01/07/13
03/07/13
04/07/13
08/07/13
10/07/13
03/06/13

26/06/13
27/06/13
01/07/13
03/07/13

Analista de Sistemas
2; Cliente
Desenvolvedor 2
Testador 2
Desenvolvedor 2
Testador; Cliente
Desenvolvedor 3
Analista de Sistemas
17/07/13 2
18/07/13 Usuário 2
18/07/13

04/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
02/07/13
03/07/13
05/07/13
08/07/13
10/07/13
10/07/13

Analista de Sistema;
Cliente
Desenvolvedor
Testador
Desenvolvedor 4
Cliente;Testador 3
Desenvolvedor
Analista de Sistema
Usuário 2
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aplicadas ao funcionário
Análise
Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Entrega 3
Cadastro de campanhas
de qualidade de vida
Análise
Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Cadastro de exames
complementares realizados
(Raio X, Tomo, Ressonância,
Sangue)
Análise
Desenvolvimento
Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Identificação do
funcionário portador de
deficiência
Análise
Desenvolvimento

Analista de Sistemas
2; Cliente
Desenvolvedor 6
Testador 2
Desenvolvedor 2
Testador;Cliente
Desenvolvedor 4
Analista de Sistemas
05/07/13 2
08/07/13 Usuário 2
10/07/13
30/07/13

2 dias
4 dias
2 dias
1 dia
1 dia
1 dia

03/06/13
05/06/13
11/06/13
13/06/13
01/07/13
03/07/13

04/06/13
10/06/13
12/06/13
13/06/13
01/07/13
03/07/13

03/06/13
05/06/13
11/06/13
13/06/13
01/07/13
03/07/13

2 dias
1 dia
0 dias
34 dias

04/07/13
08/07/13
10/07/13
03/06/13

05/07/13
08/07/13
10/07/13
18/07/13

04/07/13
08/07/13
10/07/13
03/06/13

34 dias

03/06/13

18/07/13 03/06/13 18/07/13

2 dias
5 dias
2 dias
1 dia
1 dia
1 dia
2 dias
1 dia
0 dias

03/06/13
05/06/13
12/06/13
14/06/13
11/07/13
15/07/13
16/07/13
18/07/13
18/07/13

04/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
11/07/13
15/07/13
17/07/13
18/07/13
18/07/13

03/06/13
05/06/13
12/06/13
14/06/13
11/07/13
15/07/13
16/07/13
18/07/13
18/07/13

04/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
12/07/13
15/07/13
17/07/13
18/07/13
18/07/13

34 dias

03/06/13

18/07/13 13/06/13

24/07/13

2 dias
4 dias
2 dias
1 dia
1 dia
1 dia

03/06/13
05/06/13
11/06/13
13/06/13
11/07/13
15/07/13

04/06/13
10/06/13
12/06/13
13/06/13
11/07/13
15/07/13

14/06/13
15/07/13
16/07/13
17/07/13
19/07/13
22/07/13

2 dias
1 dia
0 dias

16/07/13
18/07/13
18/07/13

17/07/13 23/07/13
18/07/13 24/07/13
18/07/13 24/07/13

34 dias

03/06/13

18/07/13 03/06/13 30/07/13

1 dia
2 dias

03/06/13
04/06/13

03/06/13 17/06/13
05/06/13 18/06/13

13/06/13
10/07/13
15/07/13
17/07/13
18/07/13
22/07/13

04/06/13
10/06/13
12/06/13
13/06/13
02/07/13
03/07/13

Analista de Sistema;
Cliente
Desenvolvedor
Testador 3
Desenvolvedor
Testador;Cliente
Desenvolvedor
Analista de Sistema
Usuário 2

Analista de Sistemas
2; Cliente
Desenvolvedor 3
Testador 2
Desenvolvedor 2
Testador;CLiente
Desenvolvedor 3
Analista de Sistemas
23/07/13 2
24/07/13 Usuário 2
24/07/13

Analista de Sistema;
17/06/13 Cliente
19/06/13 Desenvolvedor
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Testes in nos
Correção de defeitos
Testes com usuário
Correção de defeitos
Documentação
Validação
Entrega
Entrega em ambiente
produtivo
Liberação dos requisitos
funcionais
Liberação dos requi sitos
não funcionais
Teste integrado
Gestão de Projetos
Entrega final ao usuário

2 dias
1 dia
1 dia
1 dia
2 dias
1 dia
0 dias

06/06/13
10/06/13
11/07/13
15/07/13
16/07/13
18/07/13
18/07/13

07/06/13
10/06/13
11/07/13
15/07/13
17/07/13
18/07/13
18/07/13

20/06/13
24/06/13
22/07/13
24/07/13
25/07/13
29/07/13
30/07/13

21/06/13
24/06/13
23/07/13
24/07/13
26/07/13
29/07/13
30/07/13

60 dias

19/07/13

10/10/13 31/07/13

16/10/13

2 dias

19/07/13

22/07/13 31/07/13

02/08/13

2 dias
2 dias
20 dias
0 dias

07/10/13
09/10/13
10/10/13
10/10/13

08/10/13
10/10/13
06/11/13
10/10/13

20 dias

10/10/13

06/11/13 17/10/13

10/10/13
15/10/13
10/10/13
17/10/13

Operação assistida

Testador
Desenvolvedor 5
Testador
Desenvolvedor
Analista de Sistema
Usuário 2

Desenvolvedor 3

Desenvolvedor
14/10/13
16/10/13 Testador
15/11/13 Gerente de Projetos
17/10/13
Analista de
Sistema[10%];Desenv
15/11/13 olvedor[10%]
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APÊNDICE 7 – MONITORAMENTO DO PROJETO (Conforme sessão
5.3.3.1.2)

Custos: Comparativo entre planejado e realizado
Horas
Planejadas

Horas
Reais

Cliente

360

360

Usuário 2

80

80

296

334

368
344
144
144
208

368
344
144
144
200

224

248

176
152
192
152
168

192
152
192
152
168

184

176

3048

3254

Recurso

Analista de
Sistema
Desenvolvedor
Testador
Gerente de Projeto
Testador 2
Desenvolvedor 2
Analista de
Sistemas 2
Desenvolvedor 3
Desenvolvedor 4
Desenvolvedor 5
Desenvolvedor 6
Testador 3
Analista de
Sistemas 3
Total de horas

% hrs por
recurso

11%
2%

Valor Hora
Não
informado
Não
informado

Valor HH
Planejado

Valor HH
Real

-

-

-

-

R$ 80,00
R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 100,00
R$ 75,00
R$ 75,00

R$ 23.680,00
R$ 27.600,00
R$ 25.800,00
R$ 14.400,00
R$ 10.800,00
R$ 15.600,00

R$ 26.720,00
R$ 27.600,00
R$ 25.800,00
R$ 14.400,00
R$ 10.800,00
R$ 15.000,00

R$ 80,00
R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 75,00

R$ 17.920,00
R$ 13.200,00
R$ 11.400,00
R$ 14.400,00
R$ 11.400,00
R$ 12.600,00

R$ 19.840,00
R$ 14.400,00
R$ 11.400,00
R$ 14.400,00
R$ 11.400,00
R$ 12.600,00

R$ 80,00

R$ 14.720,00

R$ 14.080,00

10%
11%
11%
4%
4%
6%
8%
6%
5%
6%
5%
5%
5%

R$ 213.520,00 R$ 218.440,00
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Uso dos recursos: Comparativo entre planejado e realizado
Recursos

Usuário
Usuário 2
Analista
de Sistema
Desenvolv
edor
Testador
Gerente
de Projeto
Testador 2
Desenvolv
edor 2
Analista
de
Sistemas 2
Desenvolv
edor 3
Desenvolv
edor 4
Desenvolv
edor 5
Desenvolv
edor 6
Testador 3
Analista
de
Sistemas 3

Trabalho
Pla

Trabalho
Real

06/13
Pla

360 hrs

360 hrs

44h

80 hrs

80 hrs

06/13
Real

1

07/13
Pla

1
44h

07/13
Real

1
44h

44h
8

0h
1

296 hrs

304hrs

44h

368 hrs

368 hrs

52h

1
44h

1

1

1
344 hrs

344 hrs

28h

144 hrs

144 hrs

2h

144 hrs

144 hrs

28h

28h
3

200hrs

44h

224 hrs

240hrs

44h

176 hrs

184hrs

36h

152 hrs

152 hrs

44h

192 hrs

192 hrs

44h

152 hrs

152 hrs

44h

168 hrs

168 hrs

6h

184 hrs

176hrs

44h

3

1

36h

1

1

1

1

1
40h

4

8

8
h

4
8h

1

4
0h

8
h

9

8
h

7
2h

7
2h

4
0h

4

0h

h

1
52hr
1
44h
9
6h

4
0h
8
8h
3
2h
3
5h

7

4

1

5
0h
3
8h
1
2h
3
5h
1

2h

0h

44h

2

6

8

1

2
4h

4h

0h

44h

09/13
Pla

1
4h
8

6h
6

4h

68h

1

6h

6h
1

1

20h

6h

28h

1

2h
1

3

1
208 hrs

3

20h

2h
1

6h

2h
1

08/13
Real

0h

09/13
Real

10/13
Pla

10/13
Real

4
0h

4
h

8

4
0h
7
2h
4
8h
6
h

4
6h
7
4h
4
6h
6
2h

1

11/13
Pla

11/13
Real

8
h

0h
5

6h

52h

08/13
Pla

4
0h

0h
8
2h
3
8h
3
h

4h
2

2
2h
2

4h
1

1
6h

1

1
2h

3
2h

3
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APÊNDICE 8 – LIÇÕES APRENDIDAS (Conforme sessão 5.3.3.2.3)

Identificação das
lições aprendidas
LA 1

Descrição das lições aprendidas

Alocar recursos com nível sênior para estimar as tarefas
de desenvolvimento, testes e documentação mitigando desvios
no estimado em comparação ao tempo real utilizado.
LA 2
Providenciar ambiente de homologação que atenda os
requisitos mínimos para realização dos testes nos cenários
arquiteturais.
LA 3
Consultar legislação e fóruns sobre o tema do projeto,
visando antecipar modificações obrigatórias em tempo de
projeto.
Fonte: Adaptado de PMBOK (2007)
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APÊNDICE 9 MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO
PROJETO (Conforme sessão 5.3.3.2.3)
Objetivo
Este documento tem por objetivo registrar, junto ao cliente e ao gerente do projeto, a
conclusão e entrega final de fase ou de produto ou de projeto como um todo.

Descrição do Produto Entregue
Descreve o produto, serviço, ou fase do projeto que foi completada e/ou entregue

Resultados Alcançados
Apresentar a lista de resultados alcançados com o produto e/ou fase do projeto entregue

Documentos Relacionados ao Aceite
Telas, as-built, plano de testes, registros de homologação

Registros (para projetos internos)
Dados Finais
Data de Início

Data do termo de abertura da fase e/ou projeto

Data de Término

Data de término da fase e/ou projeto

Recursos (internos e

Quantidade de recursos alocados

externos)
Custos

Total de horas consumidas ou custo HH total
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Declaração do Aceite
Reconheço que a fase ABS e/ou projeto XPTO foi entregue satisfatoriamente, atendendo
minhas expectativas e alcançando os resultados esperados.
Sendo assim, nada mais é devido e damos por concluída essa fase e/ou projeto XPTO

Aprovações

Requisitante <nome do requisitante>

Coordenador do projeto <nome do coordenador>

Líder de Projeto ou Gerente de Projeto <nome do GP>

