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Resumo

A qualidade é um imperativo no mundo de negócios de hoje. A qualidade do software
ganha importância vital na medida em que a tecnologia da informação vem sendo
usada como instrumento de diferencial competitivo pelas organizações. O trabalho
apresenta a abordagem de melhoria de software baseada na melhoria contínua de
processos. Aborda os aspectos relativos à Gestão Total da Qualidade, como controle
estatístico do processo, que culmina na melhoria da previsibilidade dos resultados por
meio da melhoria da capabilidade do processo. Aborda ainda a necessidade de se
associar as iniciativas de melhoria à resolução de problemas reais a serem resolvidos,
criando uma cultura propícia à mudança e evolução contínuas, garantindo a
sustentabilidade e retenção dos resultados obtidos.
Palavras-chave: Processo de Software, Qualidade, Melhoria do Processo de Software,
Gestão de Processos e Capabilidade

Abstract
Quality is an imperative in business world nowadays. Software quality is vital as
information technology is being used by the organizations as a competitive advantage.
This paper shows improvement approach on software development based on
continuous software process improvement approach. It takes Total Quality Management
topics in consideration, as statistical process control, that leads to better results on
predictability and process capability improvement. It shows that is needed to tie-in these
initiatives to real problem solving, helping to create a culture and environment propitious
to continuous change and improvement helping sustain and retain the obtained results.
Key-words: Software Process, Quality, Software Process Improvement, Process
Management and Capability.
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1 Introdução
A qualidade dos sistemas tem sido tema e objeto de busca desde os primórdios
do desenvolvimento de sistemas. Essa busca constante e a dificuldade de,
consistentemente, entregar software com qualidade fez surgir a familiar expressão
“crise de software”.
De acordo com Paulk (1998, p. xv), a crise de software se caracteriza por
historicamente se entregar “software freqüentemente atrasado em relação ao
prometido, mais caro que o planejado e com menos funcionalidades do que o
esperado”. Pode-se ainda incluir, nesses problemas, a falta de incorporação de
atributos de qualidade internos do produto como confiabilidade e usabilidade, entre
outros.
Muito se evoluiu em termos de métodos, técnicas e ferramentas que foram
desenvolvidas e aplicadas na tarefa de construção e manutenção do software, visando
o aumento da qualidade, em sentido global.
Os resultados obtidos com a aplicação desses instrumentos era a melhoria do
produto gerado, assim como o atendimento dos compromissos efetuados, mas essas
melhorias careciam de constância e consistência.
Influenciado pelo movimento da qualidade nas empresas, a indústria de software
buscou fazer uso de conceitos básicos de qualidade como controle estatístico de
processo, não só para garantir a evolução do processo, como também para buscar
previsibilidade e sustentabilidade dos seus resultados.
A melhoria da qualidade do software passa a estar diretamente ligada à melhoria
do processo que o produz. A previsibilidade dos resultados passa a estar ligada à
melhoria da sua gestão, promovendo sua evolução constante e a adoção efetiva pela
comunidade que o utiliza para a produção de software.
A atualidade e a importância do tema podem ser observadas no momento que a
revista Exame, de economia e negócios, dedica uma reportagem ao tema sob o título
“A volta da qualidade - Primeiro, foi a indústria. Agora, as empresas de software

3

querem aumentar a produtividade e, principalmente, reduzir as falhas em seus
produtos” em sua edição de número 783. (PADUAN, 2003)
No artigo destaca-se um grande movimento, tanto por parte de fornecedores
como de contratantes, para a obtenção de certificados de aderência a modelos de
maturidade do processo de desenvolvimento de sistemas como o Capability Maturity
Model (CMM).
Na prática, entretanto, observa-se que os certificados se transformaram em um
fim em si mesmo e não em um meio. Os projetos de obtenção da certificação
apresentam como objetivo a certificação em si. Não parece claro, nessas iniciativas,
qual o objetivo de melhoria a ser atingido para, a partir disso, estabelecerem-se: os
projetos a se empreender, a abrangência desses projetos para o cumprimento desses
objetivos e o padrão de desempenho a ser obtido com a melhoria do processo.
A mera adoção de metodologias ou modelos de maturidade de mercado não é
suficiente para o aumento sustentado dos níveis de qualidade dos sistemas produzidos.
A abordagem deve ser holística, composta de ações integradas em diversos
componentes

organizacionais:

pessoas,

instalações,

tecnologias,

organização,

processos e regras.
Esse trabalho, além desta Introdução como Capítulo 1, está organizado da
seguinte forma:
O Capítulo 2 apresenta os principais conceitos relativos a processo, destacandose os conceitos e mecanismos relativos à efetividade do mesmo. A efetividade é um
aspecto fundamental para que a melhoria seja sustentável e produza resultados mais
previsíveis.
O Capítulo 3 apresenta as motivações, benefícios e princípios associados à
melhoria do processo de software.
O Capítulo 4 apresenta estratégias e abordagens gerais para a melhoria do
processo de software. Inicialmente é apresentado um histórico do movimento geral da
qualidade e posteriormente alguns dos conceitos e mecanismos aplicados no processo
de software. Adicionalmente o conceito de maturidade é discutido e algumas
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abordagens e estratégias gerais são apresentadas. O papel e a importância dos
frameworks são abordados.
O Capítulo 5 explora a proximidade entre a melhoria de processo de software e a
melhoria de processos de negócio, de qualquer natureza.
Os Capítulos 6 e 7 desenvolvem uma abordagem de melhoria de processos de
software, fazendo uso de frameworks e uma abordagem de resolução de problemas,
extraída da melhoria de processos de negócio.
A aplicação de conceitos, métodos é técnicas é necessária para a melhoria do
processo de software, mas não é suficiente. Outros componentes da organização,
como pessoas, instalações, tecnologias, organização, processos e regras, precisam ser
considerados, entendidos e gerenciados.
A principal contribuição desse trabalho reside na apresentação de um modelo de
entendimento e gestão da melhoria contínua da qualidade, capaz de integrar os
diversos movimentos evolutivos de conceitos, técnicas, metodologias, gestão de
pessoas e ferramentas de suporte aplicáveis ao processo de software.
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Capítulo 2
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2 Processos
2.1 Conceitos e Definições
Há varias definições sobre processos, algumas elaboradas pelos especialistas
da área geral de processos e outras elaboradas por especialistas na área específica de
processos de software. Apesar das diversas definições percebe-se um conjunto bem
definido de palavras-chaves comuns. As tabelas abaixo apresentam algumas
definições:
Tabela 1 - Definições de Processo

Fonte/Referência
Hammer (2001, p. 76)
Harrington (1997, p. 1)

IEEE-STD-12207
Humphrey (1989, p. 4)

Definição
“Grupo organizado de atividades correlatas que, em
conjunto, cria um resultado de valor para os clientes”.
“Um conjunto lógico, relacionado e conectado de
atividades que recebe uma entrada (input) de um
fornecedor, agrega-lhe valor, e produz uma saída para o
cliente”.
“Um conjunto de atividades inter-relacionadas que
transforma entradas em saídas”.
“Conjunto
de
tarefas
que,
quando
realizadas
apropriadamente, produzem o resultado desejado”.

Tabela 2 - Definições de Processo de Software

Fonte/Referência
IEEE-STD-610
Humphrey (1989 p. 3)
SEI-93-TR-25

Definição
“Uma seqüência de passos realizados para um propósito
específico, por exemplo o processo de desenvolvimento de
software”.
“Conjunto de ferramentas, métodos e práticas usados para
produzir um produto de software”.
“Um conjunto de atividades, métodos, práticas e
transformações que as pessoas usam para desenvolver e
manter software e seus produtos associados como, por
exemplo, planos de projeto, documentos de design,
código, testes e manuais do usuário”.

Burlton (2001 p. 72), Humphrey (1989, p. 4) e Zahran (1998, p. 12) destacam o
importante papel integrador dos demais recursos organizacionais desempenhado pelos
processos.

Para Zahran (1998, p. 12) “o processo é a cola que liga pessoas,
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tecnologia, estruturas organizacionais e gerência em um todo coerente, focando nas
metas e objetivos organizacionais. O processo e a maneira de suportá-lo deve ser a
base para os papéis e responsabilidades organizacionais, as práticas gerenciais, as
habilidades e competências humanas assim como seleção e instalação de tecnologia”.
Em resumo, o processo existe para suportar os objetivos e metas de negócio. Os
papéis e responsabilidades organizacionais, assim como as práticas gerenciais, devem
ser definidos para habilitar e suportar o processo. Habilidades e competências devem
ser adquiridas para permitir uma performance eficiente das atividades do processo.
Finalmente, a infra-estrutura de tecnologia e ferramentas deve ser concebida e
construída de forma a automatizar e promover uma performance eficiente das
atividades do processo.
Sendo assim, na concepção de um processo, o relacionamento de atividades,
ferramentas, métodos, pessoas habilitadas e motivadas, estrutura organizacional e
instalações, assim como seu alinhamento para obtenção dos resultados, deve ser
promovido.

2.1.1 Características de um processo
Além dos aspectos descritos nas definições acima, Zahran (1998, p. 30-31), destaca
algumas características importantes para o entendimento do conceito de processo.
a) Papel central dos processos
O processo deve ser o elemento base para a definição e aplicação de organização,
gestão, habilidades e tecnologia. Essa abordagem provê mais estabilidade à
organização e o alinhamento de pessoas, atividades e tecnologia no suporte aos
objetivos de negócio.
b) Os três componentes do processo
O processo é muito mais do que um mero documento. Na realidade ele tem três
componentes fundamentais: o documento de definição, treinamento e mecanismos para
garantia que o processo é seguido conforme sua definição. Sem um efetivo
treinamento, as pessoas seguem sua própria forma de realizar as atividades; sem a
monitoração da performance do processo não há garantias de que o processo atinja
seus objetivos.
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c)

Processo é mais que uma lista de atividades
A definição de um processo deve incluir objetivos, atividades, habilidades,
compromisso, medições e verificações. Os objetivos do processo alinham o processo
aos objetivos do negócio. As habilidades indicam as competências necessárias aos que
irão realizar e gerenciar o processo. As atividades garantem que o processo produza os
produtos corretos. As medições garantem a qualidade das atividades do processo e são
fundamentais para o seu gerenciamento. As verificações garantem a implementação
efetiva e apropriada de todo o processo e suas atividades relacionadas.

d) Cobertura fim-a-fim
A definição do processo deve cobrir o fluxo horizontal fim-a-fim das atividades do
processo através de todas as funções verticais e papéis envolvidos. Todos os papéis e
responsabilidades devem estar alinhados com os objetivos do processo de uma forma
consistente e cooperativa. Todas as atividades e papéis são estabelecidos para
suportar o processo no atingimento de seus objetivos.
e) Natureza dos processos
De forma geral os processos podem ser classificados em centrais e de suporte. Os
centrais estão diretamente ligados aos produtos e serviços da organização em foco. Os
de suporte apóiam os centrais e podem ser classificados em reguladores e provedores
de recurso. Os reguladores provêem orientações e regulações aos processos centrais e
os provedores de recurso provêem recursos de suporte aos processos centrais.
(BURLTON, 2001 p. 88).
Os processos de software costumam ser classificados em três classes principais, a
saber:
− Processos de gerenciamento
− Processos de engenharia de software
− Processos de suporte

2.2 Características de um bom processo
A partir de Cassidy (2001, p. 31) obtém-se, resumidamente, as seguintes
características para um bom processo:
Tabela 3 - Características de um bom processo

Característica
Requerido

Definido

“Ter um dono”

Definição
O processo deve ser requerido para suportar uma função-chave
do negócio. Os objetivos do processo estão relacionados com a
missão e objetivos do negócio. Processos devem ser reavaliados
constantemente para garantir que ainda sejam requeridos.
O processo tem um início e fim específico com escopo e
resultados bem definidos. Ele está plenamente documentado, a
documentação está atualizada e é entendida por todos os
participantes.
O processo tem um dono (owner) responsável por sua melhoria. O
dono do processo estabelece procedimentos e orientações,

9

Mensurável
Retroalimentação
(Feedback Loop)
InterFuncionalidade
Eficiência

Eficaz
Adaptável

determina medidas e comunicações (reports), garante a qualidade,
implementa melhorias e se relaciona com outros donos de
processo. O dono do processo deve ter recursos e autoridade
suficientes para atingir os objetivos do processo.
Resultados são quantificáveis. O atingimento dos objetivos do
processo é mensurado e monitorado regularmente.
O processo alerta seu dono ou seus participantes da sua eficácia e
eficiência.
Processos não devem ser limitados pelas fronteiras
organizacionais. Pelo contrário, os processos devem fluir ao longo
das estruturas organizacionais.
Processos otimizam os recursos humanos e capitais que são
usados e se utilizam de ferramentas automatizadas para máxima
eficiência. O processo é avaliado e melhorado eliminando-se os
passos e intervenções desnecessárias. Medições são revistas e
melhoradas regularmente.
O processo atinge o resultado desejado. A satisfação do cliente do
processo é medida regularmente.
O processo mantém sua eficácia e eficiência na medida em que os
requisitos de negócio mudam e se adapta às mudanças de
pessoal ou tecnologia. Essas mudanças não devem impactar
significativamente no funcionamento do processo.

2.3 Importância dos processos
Na medida em que os resultados são conseqüência da realização do processo,
passam a ter importância os aspectos de consistência e previsibilidade. A realização do
processo, conforme sua especificação, garante que os resultados serão sempre obtidos
de maneira consistente, permitindo a previsibilidade dos mesmos, com pequenas
variações, possibilitando, dessa forma, o estabelecimento e cumprimento de
compromissos.
Segundo Humphrey (1989, p. 3), o princípio básico por trás da previsibilidade de
um processo efetivo é o controle estatístico do processo, isto é, o processo deve estar
definido, medido e controlado. “Um processo é dito estável ou sob controle estatístico
se sua performance futura é previsível dentro de limites estatísticos estabelecidos” 1 não
1

Essa afirmação remete ao conceito de capabilidade do processo que “é o intervalo de resultados esperados que
podem ser obtidos por um processo” (CMU/SEI-93-TR-25)
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sendo possível seu progresso sustentado enquanto ele não se encontrar sob controle
estatístico.
De acordo com Humphrey (1989, p. 3), a obtenção de melhores resultados,
mantendo-se os aspectos de consistência e previsibilidade, depende da melhoria do
processo e a conseqüente adoção do processo melhorado.
A adoção da abordagem de processo, de acordo com Zahran (1988, p. 8 e 14),
implica nas seguintes vantagens:
−
−
−
−
−
−

−

Alinhamento entre as atividades dos indivíduos e os objetivos comuns do grupo;
Papéis e responsabilidades são definidos para suporte ao processo;
Consistência das várias atividades evitando, dessa forma, qualquer contradição ou
conflito entre as atividades do grupo;
Performance dos indivíduos e das equipes é medida levando-se em consideração a
contribuição para o resultado do processo;
Planos de treinamento e evolução das habilidades são definidos como forma de
aumentar a proficiência na realização das atividades do processo;
Melhora da consistência e repetibilidade dos resultados do processo e da
performance do grupo. Isto é possível porque a adoção de um processo minimiza a
dependência a indivíduos. Novos participantes no grupo são treinados no processo
para garantir que não irão degradar o resultado global;
A infra-estrutura tecnológica e as ferramentas são selecionadas para automatizar,
monitorar e suportar as atividades do processo.

Sendo assim, na opinião de Zahran (1988, p. 8), “gerentes de projetos deveriam
gerenciar projetos de software e equipes de desenvolvimento por meio da gestão do
processo e monitorar a performance desse processo. O foco no processo para a gestão
de projetos leva a melhores práticas gerenciais que, com maior chance, garantem o
sucesso do projeto e a performance da equipe”. A ausência do foco no processo resulta
em resultados imprevisíveis, dificuldade de realizar e cumprir compromissos, assim
como na obtenção de sucessos pontuais.

2.4 A efetividade dos processos
Para que se obtenha os reais benefícios da abordagem de processos é
importante entender os conceitos de processo efetivo, processo institucionalizado,
processo internalizado, processo disciplinado e processo incompleto. (ZAHRAN (1998,
p. 6, 7 e 15) )
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Para ser efetivo, o processo deve apresentar três características fundamentais.
O processo deve ser definido de uma forma explícita, isto é, de alguma forma o
conhecimento representado pelo processo deve ser externalizado em um documento
formal. O processo deve ser transferido para aqueles que vão realizá-lo. O resultado
gerado deve ser conseqüência da execução dos procedimentos registrados na
definição formal do processo.
É importante que o processo esteja institucionalizado na organização e
internalizado nos executantes para garantir sua efetiva adoção. Na medida em que o
processo é documentado, o treinamento no processo existe e é realizado, as pessoas o
seguem como a maneira normal de realizar suas atividade e o processo é monitorado e
garantida sua adoção, o processo é, então, considerado disciplinado.
Zahran (1998, p. 39) estabelece um conjunto de características de um processo
efetivo, a saber:
Tabela 4 - Características de um processo efetivo

CaracterísticaChave do Processo
Seguido
Uso garantido
(Enforced)
Monitorado
Treinável
Medido
“Tem um dono”

Condição para um processo efetivo
Um processo é efetivo somente se é consistentemente
seguido.
Um processo é seguido somente se seu uso for
consistentemente estimulado e garantido.
Um processo tem seu uso garantido somente se for
consistentemente monitorado e medido.
Um processo é consistentemente realizado somente se
aqueles que realizam o processo forem treinados e aplicam
esse treinamento.
Um processo só pode ser melhorado se for medido e se as
medições alimentarem um plano de melhoria.
Um processo será mantido somente se houver um dono
responsável por ele.
Um processo estará alinhado com os objetivos de negócio
somente se for visivelmente suportado pela alta gerência.

Visivelmente
suportado pela
gerência
Incentivos ao pessoal As atividades dos membros da equipe somente estarão
alinhados com os
alinhadas aos objetivos do processo se a medição de sua
objetivos do processo produtividade e os incentivos estiverem orientados para a
performance do processo.
Novos participantes
O processo não irá degradar, a partir da entrada de novos
são treinados no
participantes, somente se o treinamento no processo for

12

processo

consistentemente provido ao novo participante. Se o novo
participante não receber o treinamento, ele realizará as
atividades de uma maneira própria, o que vai gerar
contradição e degradar o processo.
Feedbacks são
O processo irá aumentar sua efetividade na medida em que o
encorajados e
pessoal prover feedback relativo a como o processo o ajuda
analisados e levam à ou não na realização do seu trabalho. Adicionalmente esse
melhoria do processo feedback é transformado em ações de melhoria.
Suporte adequado de Infra-estrutura técnica e ferramentas são selecionadas para
tecnologia
suportar as atividades do processo e sua monitoração.
Um processo estará incompleto em qualquer uma das seguintes condições:
−

O documento de definição do processo existe, mas ninguém o conhece.
Nesse caso, o processo não passa de um documento de prateleira
(shelfware).

−

O documento de definição existe, mas não há um treinamento do processo.
As pessoas podem aprender ou não o processo, dependendo da sua própria
iniciativa. Algumas pessoas dedicam tempo e aprendem o processo,
enquanto outras não.

−

O processo está documentado, o treinamento é realizado, mas várias
pessoas ignoram o processo. Não há responsabilidade, monitoração e
estímulo para sua adoção. Algumas pessoas usam o processo e outras não.

2.4.1 Mecanismos para tornar o processo efetivo
Conforme visto anteriormente, um processo para ser considerado efetivo deve
ser seguido, dispor de mecanismos de garantia de uso, ser mantido, dispor de
treinamento, ser medido, ter um dono e ser suportado pela gerência. Adicionalmente,
as medições e incentivos do pessoal devem estar alinhados com os objetivos do
processo. Quando essas características estão presentes, considera-se que se tem um
ambiente de processo efetivo. Zahran (2001, p. 41-45) aponta mecanismos e papéis
organizacionais que devem estar presentes para que se busque e garanta a efetividade
dos processos. Esses mecanismos e papéis organizacionais são, resumidamente:
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a) Propriedade do processo (Process ownership)
O dono do processo é a pessoa ou grupo responsável pela sistemática avaliação
e evolução do processo e pela identificação, promoção e implantação de
mecanismos de garantia de uso. Sem um dono, o processo tende a se deteriorar,
tornando-se um estorvo até ser ignorado pelas pessoas.
b) Treinamento em processos
Um processo, sem treinamento sistemático, tende a não se tornar efetivo. Será
realizado de maneira não consistente, não atingirá seus alvos de performance e
deteriorará ao longo do tempo. Em um ambiente onde cada pessoa realiza as
atividades ao seu modo impera o caos, não havendo uniformidade e previsibilidade
de resultados.
Um ambiente de processos efetivo, por sua vez, deve dispor de vários tipos de
treinamento, voltados a públicos e objetivos distintos, conforme tabela abaixo.
Tabela 5 - Tipos de treinamento em um ambiente efetivo de processos

Público-alvo
Patronos

Tipo de treinamento em processos
Treinamento em conscientização dos benefícios da
abordagem por processo.
Grupos de Processo
Treinamento em métodos, técnicas aplicáveis a
processos, assim como treinamento no processo
detalhado.
Gerentes de Projeto
Treinamento em conscientização para melhoria de
processos, assim como treinamento no processo de
gerenciamento.
Gerentes Funcionais
Treinamento de conscientização para importância
de processos e treinamento em gestão de
processos.
Membros dos projetos e
Treinamento em métodos e técnicas aplicáveis a
Equipes Funcionais
processos, assim como treinamento no processo
detalhado.
Especialistas em InfraTreinamento detalhado em infra-estrutura e suporte
estrutura
de processos.
Equipe de Garantia de Treinamento detalhado em inspeção e monitoração
Qualidade
do processo.
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c) Medição do resultado dos processos
Os resultados das medições do processo são fundamentais para avaliar as
contribuições do processo aos objetivos do negócio. Sem as medições fica difícil
mostrar os benefícios da abordagem de processos ao negócio. Os resultados devem
ser publicados de forma a reforçar a crença das pessoas no valor da abordagem e
da disciplina dos processos ao negócio como um todo. A performance das equipes e
dos indivíduos deve ser medida e as recompensas devem ser estabelecidas com
base na performance do processo. Isto implica e garante que os mecanismos
apropriados para medição e avaliação devam existir e estar em uso. Na tabela
abaixo são sugeridas algumas medições potenciais para medir os processos.
Enquanto as sugestões das categorias de Eficácia e Eficiência se aplicam a
processos de qualquer natureza, incluindo o processo de software, as sugestões da
categoria Adaptabilidade se aplicam ao processo de software.
Tabela 6 - Medições potenciais para os processos

Tipo de Medição
Eficácia

Eficiência

Adaptabilidade

Métrica
Performance
Confiabilidade
Usabilididade
Custo das atividades do processo
Responsividade
Aplicabilidade
Precisão dos resultados
Qualidade das saídas
Tempo de processamento
Recursos gastos por unidade de saída
Custo/benefício por unidade de saída
Taxa de melhorias em relação à quantidade de erros
reportados por período
Adequabilidade a projetos de vários tamanhos
Adequabilidade a diferentes tipos de produtos
Capacidade de customização para atender a diferentes
requisitos
Adaptabilidade para atender diferentes expectativas dos
clientes
Flexbilidade para acomodar uma variedade de métodos,
técnicas e ferramentas
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d) Monitoração da performance
A monitoração se refere às atividades de acompanhamento e análise dos
resultados da medição. Uma medição, sem a efetiva monitoração, não tem utilidade
na medida em que as informações não se transformam em conhecimento,
conscientização ou ações de correção e melhorias.
e) Feedback dos usuários do processo
As pessoas que atuam no processo devem estar envolvidas desde o início da
definição e projeto de um processo relevante à realização de suas atividades. Esse
envolvimento é uma forma efetiva de garantir a adesão e o comprometimento das
pessoas com o processo. Existem vários mecanismos para obtenção de feedback,
variando desde depoimentos espontâneos, até a avaliações periódicas e suportadas
por ferramentas. Independente dos mecanismos é importante obter a opinião dos
usuários de aspectos como:
−

Ajuda ou não do processo na realização dos trabalhos;

−

Utilidade e usabilidade do processo;

−

Oportunidades de melhoria do processo;

−

Adoção e utilização do processo, conforme sua documentação.

f) Feedback do ambiente
Um processo pode começar como efetivo e completamente alinhado com os
objetivos do negócio, mas pode, com o passar do tempo, terminar se tornando não
efetivo e um obstáculo ao progresso e à competitividade da organização. Uma razão
para que isso aconteça pode ser que o processo tenha se mantido estático
enquanto o mundo evoluiu. Um processo efetivo não pode se manter estático,
devendo refletir as mudanças no ambiente de negócios. Essas mudanças podem
ser de ordem política, econômica, social, legislativa ou tecnológica. Dessa forma, é
necessário um constante monitoramento do ambiente para alinhamento dos
processos às novas demandas. Uma importante forma de se fazer isso é por meio
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do planejamento estratégico da organização com a conseqüente avaliação e
evolução dos processos para atingimento das metas e estratégias estabelecidas.
g) Inspeções do processo e garantia de uso
Inspeções são necessárias para garantir a conformidade das atividades do
processo e dos resultados à sua definição formal. Inspeções e mecanismos de
garantias de uso não devem ser vistas como demonstrações de desconfiança em
relação ao pessoa, pois são necessárias para descobrir e corrigir as eventuais
ocorrências de não conformidade. A simples existência de mecanismos de garantia
de uso dificulta o rompimento dos padrões estabelecidos. Mecanismos de garantia
de uso e inspeções podem ser implementados como:
−

Auditorias internas, regulares ou não planejadas;

−

Auditorias de certificação a padrões;

−

Revisões e auditorias de conformidade;

−

Inspeções regulares ou não planejadas de conformidade.

Inspeções são mecanismos eficazes de garantia de uso do processo, conforme
documentado; reforçam que sejam efetivamente seguidos e usados. Segundo
Humphrey, (1989, p. 19), “mudanças em processo de software só são retidas por meio
de esforço consciente e reforço periódico”.
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Capítulo 3
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3 Motivação, Benefícios e Princípios da Melhoria de
Processo de Software
3.1

Motivação para melhoria dos processos de software
Cassidy (2001 p. 8-12) aponta diversas razões para adoção da melhoria de

processos pelas áreas de Desenvolvimento de Sistemas. Dentre elas, destacam-se:
1.

Comércio eletrônico, e-business e Internet
O advento do uso de Intranets e Extranets trouxe uma necessidade adicional de
sistemas de informação para entender e ligar os processos a outros departamentos e
processos. Com a Intranet, Extranet, e-business, e a adoção do conceito de selfservice, os sistemas de informação estão cada vez mais próximos dos clientes que
percebem e sofrem o impacto de soluções inadequadas e que funcionem mal. A
imagem da empresa e o sucesso do negócio passam a estar fortemente ligados à
qualidade das soluções dos sistemas de informação.

2.

Demanda por performance da área de sistemas
Há uma demanda crescente para que as áreas de desenvolvimento de sistemas
melhorem seus métodos e aumentem sua eficiência e eficácia por meio da
implementação de melhores práticas. Há uma pressão para fazer mais com menos,
reduzir o custo das operações e aumentar a satisfação dos clientes. Direcionadores
de negócio como globalização, competitividade e inovação devem manter o nível de
demanda e pressão nas áreas de desenvolvimento de sistemas.

3.

Mudanças tecnológicas
Há uma grande variedade de tecnologia no mercado para suportar a automação dos
processos de desenvolvimento de sistemas como: software para gerência de
configuração, gerência de requisitos, etc. Muitas dessas soluções são caras e muito
demoradas para sua adoção. Várias empresas tentaram a implementação dessas
ferramentas e falharam porque aplicaram a tecnologia sem o entendimento e
reavaliação dos processos que fariam uso dela.

4.

Demanda por escalabilidade e confiabilidade
A tecnologia tem sido vista por muitas empresas como um grande instrumento para
prover domínio do mercado e vantagem competitiva. Os sistemas estão cada vez
mais ligados aos processos centrais de negócio, suportando-os ou automatizando-os
por completo. Em função disso, as empresas dependem que as soluções apresentem
alto grau de confiabilidade e escalabilidade, isto é, a capacidade dos sistemas
crescerem junto com as demandas e suportar as operações de negócio. Na medida
em que esses sistemas se confundem com as próprias operações, não há tolerância
para indisponibilidade e problemas de performance. Poucas horas de
indisponibilidade podem representar perda de venda, de clientes e de imagem.
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Aicionalmente, outros processos de suporte como Gestão da Disponibilidade, Gestão
da Capacidade, Gestão de Problemas e de Mudança passam a ser de fundamental
importância.
5.

Enterprise Requirement Planning (ERP)
Várias organizações acabaram de investir significativamente em soluções de ERP
(Enterprise Resource Planning). Muitas dessas implementações foram custosas e
dolorosas. Essas organizações vão procurar melhoria dos seus processos de adoção
de soluções como um meio de racionalizar futuros investimentos.

6.

Outourcing
A solução de outsourcing tem sido adotada como conclusão de que as estruturas
internas não são capazes de produzir software de qualidade com a eficácia e
eficiência desejadas. Isto tem demandado um melhor desempenho das empresas
contratadas, exigindo uma demonstração de proficiência nos processos de produção
de software.

7.

Requisitos Regulatórios
Auditorias ISO 9000 que focam em processos e procedimentos definidos agora
incluem as áreas de Desenvolvimento de Sistemas. Para muitas dessas áreas,
processos e procedimentos são conceitos novos porque não incorporaram a cultura
de processos efetivos. Em processos de auditoria para certificação ISO é muito
comum que os auditores relatem falta de definição e documentação de processos nas
áreas de Desenvolvimento de Sistemas.

3.2

Benefícios da Melhoria de Processos de Software
Cassidy (2001 p. 3-7) relata vários benefícios da melhoria de processos aplicada

à área de Desenvolvimento de Sistemas. Dentre eles, destacam-se:
1.

Processos reforçam as parcerias de negócio e melhoram os serviços aos clientes
A melhoria de processos de software pode resultar em significativo aumento da
satisfação do cliente o que, por sua vez, melhora o relacionamento entre as áreas de
negócio e as áreas de sistemas.
Nesse cenário, a Tecnologia de Informação estará alinhada com o que for importante
para o negócio e as prioridades de aplicação de tecnologia se refletirão no dia-a-dia
das operações.
A confiança da alta gerência nas áreas de Sistemas de Informação aumenta na
medida em que a área de sistema mede e aumente o valor que agrega à empresa
produzindo soluções adequadas em termos de contribuição ao negócio, qualidade e
tempestividade.

2.

Processos melhoram a eficiência
Os processos irão definir claramente os papéis e responsabilidades dos membros das
equipes de projeto que poderão, dessa forma, ser mais efetivos.
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3.

Processos melhoram a produtividade das áreas de Desenvolvimento de Sistemas
Por anos as áreas de negócio sustentam que as áreas de Sistemas de Informação
não apresentam produtividade suficiente para promover as mudanças no negócio
baseando-se nos crescentes e persistentes backlogs.
Muitos executivos alegam que se gasta muito dinheiro e tempo em projetos que não
atendem suas expectativas.
As áreas de Sistemas de Informação serão demandadas a fazer cada vez mais, em
menos tempo e com menores custo devido as limitações crescentes de orçamento e
recursos humanos.
Em vez de se trabalhar cada vez mais, é necessário se achar maneiras de se
trabalhar mais produtivamente. A melhoria de processos pode aumentar
significativamente e sustentar novos níveis de performance e produtividade.

4.

Processos melhoram a efetividade do gerenciamento de projetos
Processos melhorados são instrumentos essenciais para permitir que as áreas de
Sistemas de Informação atendam, consistentemente, os compromissos dos projetos
por meio de planejamento, estimativas, orçamentação, acompanhamento e
comunicação mais adequados.
Como indústria, o Desenvolvimento de Software precisa melhorar, em muito, a taxa
de sucesso dos projetos de desenvolvimento. Tornar-se uma organização por
processos é uma das condições para obtenção consistente de sucessos.

5.

Processos reduzem os defeitos e melhoram a qualidade
Processos consistentes e confiáveis, com métricas, são o principal meio para
melhorar a qualidade dos serviços prestados. Tipicamente as causas de defeitos se
originam em falhas organizacionais ou de processos e não de pessoas.

6.

Processos ajudam a evitar má publicidade
Nos tempos atuais falhas e qualidade de sistemas podem impactar a performance
financeira da uma empresa.
Em 1996, uma pesquisa com 240 da 1000 principais empresas americanas foi
realizada pela empresa CenterLine Software, Inc. fornecedora de ferramentas de
teste. A pesquisa detectou que 12% das empresas contatadas tinham se envolvido
com questões legais em razão de problemas causados por falta de qualidade em
software. Em função do aumento de e-business e da dependência de clientes e
fornecedores aos softwares é natural se esperar que esses números cresçam.
Apesar da melhoria de processos não poder garantir a eliminação dessas
ocorrências, a melhoria de qualidade de produtos e serviços pode, com certeza,
diminuí-las.

7.

Processos aumentam a consistência
Apesar de resultados de alta qualidade obtidos, rapidamente, por algumas pessoas, a
área de Sistemas de Informação, como um todo, pode ter dificuldade de produzir os
mesmos resultados, consistentemente. A melhoria de processos de software garante
a consistência da qualidade de serviços produzidos pela organização.
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8.

Processos provêem a companhia de vantagem competitiva
Face à crescente competição, as empresas estão buscando utilizar tecnologia para
prover alguma vantagem competitiva no mercado. Particularmente, na medida em
que as empresas estão migrando para o e-business, os processos de software devem
mudar significativamente para atender ao aumento de demanda. Velocidade de
resposta, flexibilidade e qualidade em todos os processos de software estão se
tornando expectativa nesse novo contexto.

9.

Processos alavancam melhores práticas e soluções
Por meio do estabelecimento e gerenciamento de processos repetíveis e provados,
conhecimentos adquiridos em um projeto anterior podem ser incorporados ao
processo e repassados a projetos futuros, práticas podem ser testadas, incorporadas
ao processo e institucionalizadas na organização.

10. Processos reduzem o impacto de turnover de pessoal
Habilidades e conhecimentos adquiridos na realização de projetos, geralmente são
patrimônio individual e não corporativo. Dessa forma, quando um colaborador sai da
empresa ele leva consigo conhecimentos, habilidades e investimentos em
treinamento. Melhores práticas e gerenciamento de processos transformam expertise
em processos repetíveis ou conhecimento que pode ser usado continuamente na
empresa.
11. Melhoria de processos alavanca a produtividade e a receita dos negócios
Na medida em que as empresas dispõem de processos de negócio muito
dependentes de tecnologia, os negócios podem ser fortemente impactados pela
performance da área de Sistemas de Informação. Um sistema indisponível ou um
cliente esperando que o help desk resolva um problema, traz um forte impacto. A
indisponibilidade de sistemas pode impedir a realização de transações de negócio e
promover a migração de clientes para a concorrência. Clientes que não possam ou
não queiram esperar devido a problemas técnicos, podem procurar outros
fornecedores para atender suas necessidades dentro de suas expectativas.
12. Processos melhoram a qualidade do negócio
Na medida em que os negócios da empresa estão fortemente suportados por
sistemas é impossível implementar a filosofia de qualidade total sem incluir as áreas
de Sistemas de Informação. Uma empresa que pretenda ter qualidade total em seus
serviços e produtos não pode prover informações erradas a seus clientes nem
depender de sistemas com baixa disponibilidade. Na realidade, há uma relação direta
entre a qualidade dos sistemas e a qualidade dos bens e serviços que uma empresa
produz.
13. Processos preparam para crescimento futuro e flexibilidade
Sem a existência de processos, na medida em que a empresa cresce, será
necessário uma evolução na quantidade de colaboradores para manter o mesmo
nível de qualidade e suporte. Com o uso de processos, a produtividade é fortemente
aumentada podendo se organizar as funções de forma a suportar o crescimento dos
negócios com um mínimo crescimento do número de colaboradores. Mesmo que seja
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necessário gastar dinheiro para financiar o crescimento, esse investimento não será
linear.
14. Processos criam uma cultura de colaboradores empreeendedores e satisfeitos
Processos claros e responsabilidades bem definidas permitem que os colaboradores
atendam às expectativas dos clientes, resultando em maiores graus de satisfação
com o trabalho.
Provavelmente os colaboradores, suportados pela cultura
organizacional, vão se sentir estimulados a promover mudanças e resolver os
problemas. Baseados em métricas e medidas que eles podem impactar, os
colaboradores podem contribuir para a evolução da organização. Nesse cenário os
colaboradores da área de sistemas tendem a se sentir valorizados, entender as
expectativas, e se sentir competentes para realizar suas atividades.

A tabela abaixo destaca os benefícios que são obtidos pela empresa como um
todo e os específicos da área de Desenvolvimento de Sistemas.
Tabela 7 - Benefícios dos processos para a empresa e a área de sistemas

Benefícios da Melhoria de Processos de Software
Para o Negócio
Para a Área de Sistemas
• Provê a empresa de vantagens
• Melhora a produtividade da área de
competitivas
sistemas
• Melhora a qualidade do negócio
• Melhora a consistência
• Evita má publicidade
• Melhora a efetividade da gerência de
projetos
• Reforça as parcerias de negócio
• Melhora a comunicação
• Melhora as vendas do negócio
• Alavanca melhores práticas e soluções
• Melhora o retorno sobre o
• Reduz o impacto de turnover
investimento
• Prepara para futuro crescimento e • Reduz defeitos, aumenta a qualidade
flexibilidade
• Melhora a produtividade do
• Cria cultura de colaboradores
negócio
empreendedores e satisfeitos
• Melhora os serviços aos clientes
• Melhora a eficiência

3.3 Princípios Aplicados na Melhoria de Processos
Burlton (2001 p. 81-97), Cassidy (2001 p. 1-3), Potter (2002, p. 4-15 e 52),
Humphrey (1989, p. 19) e Wiegers (1999 p. 59) estabelecem um grande conjunto de
princípios a serem aplicados na melhoria de processos quer sejam de software quer
não sejam. A seguir, resumidamente, alguns desses princípios:
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1. Pessoas e organizações só mudam quando há incentivos para isso.
O principal incentivo para a mudança é a insatisfação com a situação e/ou
desempenho atuais. A seguir alguns exemplos de situações que podem direcionar o
desejo de mudanças:
−

O projeto não cumpre os prazos acordados por causa de estimativas mal
feitas, que definiram prazos irreais;

−

Os desenvolvedores constantemente realizam trabalho-extra devido ao
entendimento inicial inadequado dos requisitos;

−

A funcionalidade esperada está presente mas os usuários se apresentam
insatisfeitos em função da baixa performance, baixa usabilidade ou outros
fatores;

−

A

área

de

sistemas

tem

a

reputação

de

entregar

soluções

(sitema/aplicação/produto) que os clientes não querem;
−

Os esforços despendidos nos testes são em vão uma vez que os testadores
não entendem corretamente o que o software deve fazer.

De forma geral, as pessoas só estão dispostas a tentar novas práticas e a dispor de
seu tempo e de recursos se estiverem convencidas que as mudanças resolvem
problemas reais que lhes afetam.
2. Mudanças de processo devem ser orientadas a resultados
Antes de se iniciar uma jornada na direção de processos com desempenho
superior é fundamental ter-se definido em que direção se está indo, qual o novo
desempenho esperado. Por exemplo, deseja-se:
−

Reduzir o volume de trabalho refeito em função de problemas de
requerimento?

−

Melhorar a disponibilidade dos sistemas?
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−

Melhorar o relacionamento com os clientes?

−

Melhorar a habilidade de se utilizar a tecnologia em benefício dos negócios?

−

Reduzir o número de erros encontrados durante os testes?

−

Reduzir o número de erros encontrados em produção?

−

Melhorar o entendimento e a incorporação de requisitos?

−

Melhorar o cumprimento dos prazos?

Em qualquer dessas situações é básico se saber em que estágio de
desempenho se encontra hoje e em que estágio se quer chegar.
3. Mudanças de processo devem tomar como base o foco do cliente
Os clientes da área de Sistemas de Informação podem ser tanto internos
(produção, planejamento de capacidade, etc.) como externos (áreas de negócio,
clientes do produto, usuários, etc.)
O objetivo é estabelecer uma definição comum de qualidade partindo-se do
ponto de vista do cliente. Muitos diferentes aspectos e interfaces que o cliente tenha
com a área de Sistemas de Informação influenciam a satisfação do cliente.
Alguns aspectos que um cliente pode considerar ao avaliar a qualidade são:
−

O tempo que se leva para detectar e corrigir um problema;

−

O tempo para que uma requisição seja atendida;

−

O nível de conhecimento que as pessoas tem dos sistemas desenvolvidos e
mantidos;

−

A qualidade do atendimento das pessoas no contato com os clientes.

4. Processos devem ser gerenciados holisticamente
Uma armadilha associada à mudanças organizacionais é a inabilidade de
entregar ou sustentar benefícios. Em mudanças orientadas a processos o problema
pode se exacerbar se os proponentes da mudança não encontram os promotores
apropriados.
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É comum, em organizações por processo, ter alguém denominado de dono do
processo.
O dono do processo atua como responsável pela avaliação e evolução do
processo. Ele atua não só para entregar as melhorias por meio de projetos de
mudança nos processos como também se mantém responsável após o projeto. Isso
significa que deverá estar constantemente avaliando a performance e identificando
novas oportunidades de melhoria em função do direcionamento estratégico ou de
mudanças do mercado. Significa também que ele deve estar continuamente
avaliando os métodos de trabalho, as regras e políticas, a tecnologia, a instalação e
as pessoas envolvidas no processo. O dono do processo está sempre olhando para
o futuro e avaliando os riscos de não se promover adaptações. Ele deve garantir
que haja mecanismos para reunir as lições e conhecimentos apreendidos de cada
experiência e distribuí-los a fim de que se tornem um ativo corporativo e não
somente dos indivíduos envolvidos.
5. Processos são os sincronizadores da mudança
Por definição o processo se inicia com a ocorrência do evento e não se encerra
até que todos os resultados tenham sido providos aos respectivos interessados.
Esse par evento/resultado sintetiza cada um dos processos exigindo a realização de
um fluxo horizontal fim-a-fim das atividades do processo através de todas as
funções verticais e papéis envolvidos. Todos os demais componentes da
organização como tecnologia, estrutura organizacional, instalações, regras, políticas
e pessoas estão à disposição para servir ao processo, do evento até o resultado,
entregando valor agregado aos clientes.
Uma mudança baseada em processo não só promove a revisão dos fluxos,
procedimentos e atividades como também de todos os demais componentes
organizacionais alinhando-os às novas necessidades do processo.
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6. Iniciativas de mudanças de processos devem ser conduzidas de maneira
interativa, em abordagem de time-box
Muitas iniciativas de melhoria de processo falham porque foram mal planejadas
ou porque os recursos necessários nunca foram efetivamente disponibilizados.
Para evitar esses problemas cada iniciativa de melhoria deve ser tratada como
um projeto, com objetivos, recursos e planos previamente estabelecidos.
Deve-se elaborar o plano, o acompanhamento, o controle e a comunicação
como em qualquer outro projeto.
Deve-se registrar o tempo que os participantes estão despendendo no projeto
para se avaliar os custos com a melhoria assim como garantir que os recursos serão
liberados conforme o previsto.
7. Mudanças de processo são relativas a pessoas
Muitas organizações se surpreendem ao perceber que não basta “jogar”
tecnologia em seus problemas para que sejam resolvidos, mesmo quando a
tecnologia está alinhada com a direção estratégica da organização. Tecnologia, por
essência, suporta o processo. Processos não podem ser determinados pela
tecnologia. Processo é aquilo que se faz, mesmo quando não está formalmente
identificado. Alguém sempre deve fazer uso da tecnologia efetivamente para que a
tecnologia funcione. Para que a tecnologia seja usada efetivamente, as pessoas
envolvidas devem aderir ao processo que está sendo suportado pela tecnologia.
Para que haja adesão das pessoas nos processos é fundamental que:
−

As pessoas acreditem que o ambiente e a situação atuais foram entendidos;

−

As pessoas acreditem que suas visões, opiniões e preocupações foram
ouvidas;

−

As pessoas tenham a sensação de que as mudanças de processo lhes
pertencem por meio de ativa participação.

27

8. Melhorias de processos devem ser evolutivas, contínuas e cíclicas
A principal distinção entre a atual Gestão de Processos (GP) e a Re-engenharia
(BPR), do início dos anos 90, reside na abordagem de ambas para a melhoria
contínua. A Re-engenharia enfatizava uma mudança radical dos processos e da
empresa pois era assumido que a solução teria estabilidade em um mercado, por
premissa, estável. A instabilidade, a evolução constante é a principal característica
dos tempos atuais logo, qualquer iniciativa que se tome, por mais correto que esteja,
terá vida curta e precisará ser alterada de qualquer forma.
Conseqüentemente a filosofia clássica da Re-engenharia não funciona mais.
Em alguns casos poderá ser realizada uma mudança radical mas é necessário
construir soluções adaptáveis e perceber o que está mudando para se estar apto a
se adequar, rapidamente, ao novo futuro. Burlton (2001, p. 97) diz que,
essencialmente, “isso significa que nunca se atingirá o Nirvana da estabilidade mas
que sempre se estará chegando lá”.
A constante mudança no mundo dos negócios tem exigido respostas das áreas
de software para adequação da organização a cada novo contexto. Alguns
exemplos da mudança de negócio e as devidas conseqüências, em termos de
abordagens, no mundo do software:
−

Demanda por múltiplos canais de realização de negócio provocando a
necessidade de desenvolvimento em camadas;

−

Exigência de time-to-market cada vez menores para aproveitamento das
janelas de oportunidade provocando a busca do aumento de produtividade
por meio de reusabilidade e componentização;

−

Necessidade de descentralização das operações provocando o uso de
sistemas on-line.

Em resumo, citando Humphrey (1989, p. 19), “A melhoria do processo de
software não é uma iniciativa de um ‘único tiro’; ela envolve aprendizado e
crescimento contínuos”.
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Capítulo 4
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4 Abordagem para Melhoria do Processo de Software
4.1 Raízes da Melhoria do Processo de Software
4.1.1 O movimento da qualidade
A idéia de melhoria do processo de software foi inspirada nos conceitos de
Gestão de Processo da Gestão Total da Qualidade (GTQ). Segundo Paulk (1995, p. 11)
a Gestão Total da Qualidade pode ser definida como: “a aplicação de métodos
quantitativos e recursos humanos para melhorar todos os processos dentro da
organização visando atender as necessidade atuais e futuras dos clientes”.
Zahran (1998, p. 129), afirma que “a maturidade do processo de software tem
suas raízes no movimento da qualidade. O movimento do processo de software adotou
muitos conceitos desenvolvidos pelos gurus da qualidade e os adaptou para o processo
de desenvolvimento de software”. Nessa seção será apresentada uma breve história da
qualidade e contribuições de alguns dos seus principais gurus. No anexo 1 “Principais
Contribuições para o Movimento da Qualidade”,

essas e outras contribuições são

apresentadas em maior detalhe.

4.1.2 Breve história da qualidade
Tomando-se como base as fontes Carey (1994, p. 17-24) e Badiru (1993, p. 118) pode ser traçado o seguinte resumo da história do movimento da qualidade, por
meio de alguns dos principais marcos e contribuições.
O movimento inteiro da qualidade, e da estatística em geral, floresceu a partir de
pesquisas na área de agricultura, notadamente do inglês R. A. Fischer, nas primeiras
duas décadas de 1900.
A partir dos trabalhos de Fisher, Walter A. Shewart, um físico que trabalhava na
AT&T Bell Labs, decidiu tentar transformar os conceitos estatísticos originados na
pesquisa na área de agricultura em uma disciplina para a indústria de manufatura. Por
volta de 1930, Shewart havia transformado os métodos de Fisher em Controle
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Estatístico da Qualidade (SQC – Statistical Quality Control) ou seja, uma rigorosa
aplicação de estatística para ajudar a localizar e analisar problemas nas linhas de
produção.
Edwards Deming, discípulo de Shewart, foi um dos especialistas mandados em
1946 para o Japão para oferecer aconselhamento em sua re-industrialização, e se
tornou o maior responsável pela adoção do SQC pelos Japoneses. O elemento básico
da filosofia de Deming é que a gerência deve desenvolver uma teoria própria e prover
as ferramentas adequadas para gerenciar a qualidade. Ele advoga que se deve
incorporar qualidade durante a elaboração de um produto para se obter custos
menores, maior produtividade e melhor satisfação do cliente. Ele elimina a prática de
100% de inspeção. Em vez disso, ele é a favor do uso de métodos estatísticos para
rastrear e reportar qualidade de produtos.
Joseph M. Juran, assim como Deming, liderou o movimento de gestão da
qualidade no Japão. O popular gráfico de Pareto foi desenvolvido por Juran. Juran
aplicou a abordagem de Pareto para classificar problemas de qualidade em duas
categorias: “vital few” e “trivial many”. Juran afirma que mais de 80% dos problemas de
qualidade são causados por poucos fatores. Ele sugeriu que o gerenciamento deveria
focar

e

controlar

esses

fatores.

Juran

também

recomenda

fortemente

um

gerenciamento contínuo visando melhorias pelo uso da trilogia da qualidade:
planejamento, controle e melhoria. Ele recomenda uma combinação de gerência prática
(hands-on) e treinamento para se obter a excelência em qualidade.
O engenheiro Genichi Taguchi ampliou o trabalho de Fischer com uma nova
abordagem. A crença de Taguchi é que seria possível produzir produtos tão “robustos”
que eles poderiam absorver flutuações não previstas, durante a produção, evitando
assim a introdução de defeitos.
Karu Ishikawa deu várias e significativas contribuições à revolução da qualidade
por meio da introdução de várias ferramentas simples e práticas para a gestão da
qualidade. A ele é creditada a criação dos círculos da qualidade. Ishikawa, professor da
Universidade de Tóquio, introduziu o diagrama de espinha de peixe, também chamado
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de diagrama de Ishikawa. Ele é um diagrama de causa-e-efeito que evidencia como
cada fator afeta a qualidade total de um produto.
Armand V. Feinenbaum introduziu o conceito de controle total da qualidade
(Total Quality Control – TQC) em 1951 com a publicação de um livro intitulado “Total
Quality

Control”.

Até

aquele

momento

o

controle

da

qualidade

envolvia

predominantemente ações de correção dos problemas de qualidade em vez de ações
de prevenção. TQC avançou os conceitos de controle de qualidade em todas as áreas
de produção, incluindo design e vendas. TQC preconizava que se devia fazer com que
a qualidade fosse responsabilidade de todos na organização.
Philip B. Crosby se tornou proeminente na área de qualidade após a publicação
do livro Quality is Free em 1979. Crosby demonstrou que as empresas incorriam em
custos significativos por não realizar o trabalho correto na primeira vez. Crosby
recomenda a melhoria contínua do processo como um meio de se atingir a meta de
zero defeito.
A abordagem Seis Sigma foi introduzida pela Government Electronic Group da
Motorola. Seis sigma significa seis desvios-padrão de uma média estatística de
performance. A abordagem seis sigma admite não mais do que 3,4 defeitos por milhão
de partes em indústria de manufatura e 3,4 erros por milhão na indústria de serviços. A
abordagem usa métodos estatísticos para achar os problemas que causam os defeitos.
A abordagem seis sigma significa mudar a maneira como as pessoas fazem as coisas
de forma a minimizar o potencial de defeitos.

4.1.3 Contribuições para a melhoria do processo de software
Humphrey (1989, p. 3-4) reconhece a influência de alguns gurus e conceitos da
qualidade na abordagem por ele desenvolvida para a melhoria do processo de software.
Zahran (1998, p. 130-133) destaca as principais contribuições do movimento da
qualidade que inspiraram e foram utilizadas na abordagem de melhoria do processo de
software. São elas:
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A. O ciclo de melhoria de Shewhart
Em 1930, Walter Shewhart propôs um ciclo “Plan-Do-Check-Act” para melhoria
da qualidade. Os trabalhos iniciais de Shewhart em controle estatístico do processo são
base para a maioria dos trabalhos na área de qualidade. O ciclo de Shewhart
influenciou a maioria das abordagens correntes na melhoria da qualidade e de
processos. A figura abaixo sintetiza essa abordagem.

x Definir o problema

x Determinar efetividade
x Implementar mudanças

x Colher dados

Act
(Atuar)

Plan
(Planejar)

Check
(Analisar

Do
(Fazer)

x Estabelecer os objetivos
da melhoria
x Identificar possíveis
causas dos problemas

x Avaliar
x Estabelecer linha de
base
x
x
x
x

Identificar oportunidades de melhoria
Desenvolver plano para melhoria
Realizar atividades de correções nas causas comuns
Perseguir melhoria contínua

Figura 1 - Ciclo PDCA

Referência: Zahran (1998, p. 130)
Esse assunto será tratado em maior profundidade na seção 4.4.2.1 – Abordagem
PDCA.
B. Os quatro passos de Juran
Joseph Juran sugere uma abordagem sistemática para controle e melhoria da
qualidade. Ele enfatiza a gestão da qualidade em todas as fases do ciclo de vida do
produto. Sua recomendação de quatro passos se baseia em três pilares: Planejamento
da qualidade, Controle da qualidade e Melhoria da qualidade. Os quatro passos de sua
recomendação são:
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1. Estudar os sintomas da baixa qualiade (Defeitos e falhas)
2. Desenvolver uma teoria que explique a causa da baixa qualidade
3. Testar a teoria em produção para estabelecer a causa
4. Implementar ações corretivas e de melhoria
C. A abordagem de Deming
O foco de Edwards Deming é na necessidade de compromisso de longo-prazo
da gestão com novas informações e novas filosofias de forma a se atingir a
transformação. Edwards Deming, em 1982, sugeriu um plano de quatorze pontos para o
atingimento da trasformação em direção à melhoria contínua da qualidad, a saber:
1. Criar um propósito constante de melhoria de produtos e serviços.
2. Adotar uma nova filosofia.
3. Eliminar a dependência às inspeções para se obter qualidade.
4. Encerrar a prática de se premiar o negócio somente com base no preço.
5. Melhorar constante e permanentemente cada processo de planejamento,
produção e serviço.
6. Instituir treinamento no trabalho.
7. Instituir e adotar liderança.
8. Eliminar o medo de tal forma que todos possam trabalhar efetivamente para a
empresa.
9. Eliminar barreiras entre departamentos.
10. Eliminar slogans, exortações e alvos para a força-de-trabalho.
11. Eliminar quotas de trabalho no chão-de-fábrica e objetivos numéricos para a
gerência.
12. Remover barreiras que roubam do trabalhador seu orgulho em trabalhar.
Eliminar avaliações anuais do sistema de mérito.
13. Instituir um vigoroso programa de educação e auto-melhoria para todo o
pessoal.
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14. Colocar todos na empresa para trabalhar em favor da transformação.
D. A abordagem de Crosby
Phil Crosby reforça a importância de envolvimento e motivação de todos na
organização. No livro “Quality is Free” Crosby descreveu que as atitudes de “apagador
de incêndio” deveriam ser substituídas pela prevenção de defeitos. Uma importante
contribuição de Crosby foi uma Matriz de Maturidade da Gestão da Qualidade.
Os cinco estágios de Crosby são Incerteza (Uncertainty), Despertar (Awakening),
Encantamento (Enlightenment), Sabedoria (Wisdom) e Certeza (Certainty). Os cinco
estágios apresentam uma abordagem, por passos, que descreve “um caminho muito
longo da Incerteza até a Certeza mas é na viagem por essa estrada que reside a
diversão do gerenciamento”. (citação de Crosby em Zahran, 1998, p. 132)
O comportamento da gerência e do pessoal é o principal indicador do estágio da
organização configurando, portanto, uma abordagem estagiada. A tabela abaixo resume
alguns exemplos desse comportamento para os vários estágios de maturidade.
Tabela 8 - Estágios de maturidade de Crosby

Estágio Nome
Estágio
1
Incerteza

2

Despertar

do Sintomas e comportamentos
x A gerência está confusa e não comprometida.
x A gerência não tem conhecimento da qualidade como
um instrumento de gerenciamento.
x Problemas de qualidade são considerados como
conseqüência de não se ter sido “duro o suficiente” com
os maus funcionários.
x A gerência começa a reconhecer que a gestão da
qualidade pode ajudar, mas não está disposta a devotar
o tempo e o dinheiro necessários para que faça
acontecer.
x A gerência não despertou o suficiente para reconhecer
que a gestão da qualidade é mais do que entender os
aspectos técnicos dos produtos ou serviços.
x Inspeções e testes são realizados com mais freqüência,
os problemas são identificados mais cedo no ciclo de
produção, entretanto, soluções de longo prazo não são
consideradas seriamente.
x O despertar se baseia fortemente na motivação dos
empregados. Isto pode funcionar por um tempo, porém
as pessoas se cansam e voltam ao padrão anterior.
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3

Encantamento

4

Sabedoria

5

Certeza

x Empregados e gerência vão perceber que a empresa
deve oferecer qualidade constante em serviços ou
produtos ou a sobrevivência será ameaçada.
x A gerência decide continuar no caminho da qualidade.
x Com o estabelecimento de uma política da qualidade
regular e com a admissão de que “causamos nossos
próprios problemas” a gerência entra no estágio de
encantamento.
x Uma nova abordagem para a resolução de problemas é
adotada. Em vez de culpar indivíduos a organização
desenvolve mecanismos de resolução dos problemas.
x Equipes são criadas para se responsabilizar tanto por
resolver o problema como por prevení-lo no futuro.
x A melhoria da qualidade já é liderada por uma equipe
oficial e essa equipe sente confiança que existe luz no
fim do túnel.
x Reduções de custo mostram resultado.
x Quando um problema acontece ele é “trabalhado” até
desaparecer.
x Revisões incisivas e profundas são continuamente
conduzidas em um espírito de “sem perdão”.
x A organização acha que o controle da qualidade é real
e as pessoas podem esperar mais em menos tempo.
x A atitude de certeza pode ser resumida em uma
sentença: “Nós sabemos porque não temos problemas
com qualidade”.
x Uma organização nesse estágio considera a gestão da
qualidade como uma parte absolutamente vital da sua
gestão.
x O sistema de prevenção atinge um tal nível que os
problemas raramente ocorrem.

4.2 Maturidade do Processo
4.2.1 Conceitos e Definições
Em Paulk (1995, p. 9) são definidos dois conceitos importantes para o
entendimento do conceito de maturidade do processo. Esses conceitos são:
−

Capabilidade de processo que descreve os limites (range) dos resultados esperados
que podem ser obtidos ao se seguir um determinado processo definido. A
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−

capabilidade de um processo provê o meio para predizer os resultados mais prováveis
a serem esperados quando da realização desse processo; e
Performance do processo que representa os resultados correntes obtidos ao se seguir
um determinado processo.

Dessa forma, a performance do processo foca nos resultados efetivamente
obtidos enquanto a capabilidade foca nos resultados esperados.
Com base nesses conceitos Paulk (1995, p. 9) define a maturidade do processo
como: “o estágio ao qual um processo específico é explicitamente definido, gerenciado,
medido, controlado e efetivo. Maturidade encerra um potencial de crescimento da
capabilidade e indica tanto a riqueza do determinado processo quanto a consistência
com a qual esse processo é aplicado na organização.”

4.2.2 Abordagens de Níveis de Maturidade
Existem duas abordagens para estabelecimento do nível de maturidade que são
a estagiada e a contínua. Na abordagem estagiada se mede o nível de maturidade de
uma organização como um todo enquanto de que na abordagem contínua se mede o
nível de maturidade de cada processo individualmente sendo que as duas abordagens
não são contraditórias nem mutuamente exclusivas. Zahran ( 1998, p. 138) compara as
duas abordagens, como se segue:
Tabela 9 - Comparação entre as abordagens Estagiada e Contínua

Aspectos
Comparação
Foco geral

da Abordagem Estagiada

Foco do abordagem

Natureza da abordagem

• Construção da
capabilidade
organizacional
• Foco nos itens que
mecerecem atenção
para progredir a
capabilidade
organizacional
• Descreve um
roadmap para
melhoria de processos
• Descreve a
capabilidade
organizacional

Abordagem Contínua
• Construção da capabilidade
de cada processo
• Um modelo de referência
para pontuar a capabilidade
de cada processo
individualmente
• Descreve a área de atuação
do gerenciamento de cada
processo
• Descreve a evolução de
cada processo individual.
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4.3 Maturidade do processo de software
Uma das primeiras idéias sobre maturidade processos foi proposta por Phill
Crosby que já recomendava a melhoria contínua do processo como um meio de se
atingir a meta de zero defeito (ZAHRAN, 1998, p.

132-133). Crosby destacava os

fatores que representam o custo da qualidade e não-conformidade e sugeria uma Matriz
de Maturidade da Gestão da Qualidade que especifica cinco estágios de maturidade e
suas categorias de medição. O primeiro framework de maturidade de processo de
softeware, proposta por Humphrey, apresentam um certo paralelo com a matriz de
Crosby (HUMPHREY, 1989 p. 10).
O trabalho de Deming foi a inspiração para Watts Humphrey no trabalho de
maturidade do processo de software. Humphrey aplicou os conceitos de qualidade de
Deming no software. Mesmo reconhecendo importantes diferenças entre uma indústria
e outra Humphrey acreditava que os conceitos de controle estatístico de processo eram
aplicáveis tanto no software como em outras indústrias.
Inicialmente os níveis de maturidade se aplicavam a cada um dos processos. Na
medida em que Humphrey percebeu muitos problemas na adoção do modelo advinham
da cultura organizacional ele concluiu que deveria formular uma abordagem que
endereçasse a organização e não somente processos individuais. Em função disso
projetou um modelo de maturidade de processo para tornar as empresas capazes de
atingir um patamar de melhoria contínua em cinco estágios. (CURTIS, 2002, p. 8).
Para Curtis (2002, p. 7) “a grande contribuição de Humphrey foi ter percebido que
as organização deviam eliminar os problemas de implementação do ciclo PDCA em
uma ordem específica se queriam criar um ambiente de melhoria contínua orientado
pelos princípios de Deming”.
Para Zahran (1998, p.

136) os cinco níveis representam passos lógicos de

progressão de um ambiente caótico de processos (onde o “apagar incêndio é a norma”)
até um ambiente de melhoria contínua (onde a “prevenção de defeitos” é a norma). Os
cinco níveis, como originalmente definidos por Humphrey (1989, p. 5), são:
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Tabela 10 - Níveis de maturidade de Watts Humphrey

Nível
Nível 1 – Inicial
Nível 2 – Repetível
Nível 3 – Definido

Nível 4 –
Gerenciado
Nível 5 – Otimizado

Descrição
Até que o processo esteja sob controle estatítico, nenhum
progresso ordenado na melhoria do processo é possível.
A organização atingiu um processo estável com um repetível
nível de controle estatístico por meio de gestão rigorosa dos
compromissos, custos, cronograma e mudanças de um projeto.
A organização definiu seu processo para garantir
implementação consistente e prover a base para um melhor
entendimento do processo. Nesse ponto tecnologias
avançadas podem ser introduzidas.
A organização iniciou a medição do processo além dos
aspectos relativos a custo e cumprimento de prazos. Nesse
ponto é quando melhorias significativas de qualidade
começam.
A organização apresenta, agora, uma fundação para melhoria
contínua e otimização do processo.

Ainda de acordo com Humphrey (1989, p. 5), esses níveis foram selecionados
porque:
−
−
−
−

Representam as verdadeiras fases históricas de melhoria evolutiva de organização de
softwares reais.
Representam uma medida de melhoria que é razoável conseguir a partir do nível
anterior.
Sugere objetivos de melhoria escalonados e medidas de progresso.
Tornam óbvias as prioridades do conjunto de melhorias imediatas uma vez que o
status da organização é conhecido.

4.4 Abordagem Genérica para Melhoria do Processo de Software
Interpretando Potter (2002, p. 1-3) chega-se a duas abordagens para melhoria
do processo de software, a saber:
a. Abordagem centrada no processo
Por essa abordagem tem-se como objetivo atingir um certo patamar de
maturidade no processo de desenvolvimento. A estratégia básica é incorporar
um conjunto de boas práticas acreditando-se que, por conseqüência, se
atingirá novos patamares de qualidade.
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O foco consiste, então, na formação de equipes tomando como base um
framework2 específico e criando procedimentos que descrevem como a
empresa deve passar a trabalhar.
b. Abordagem centrada no problema
Por essa abordagem os problemas reais e atuais do desenvolvimento de
sistemas são definidos e as práticas que efetivamente os resolvem são
procuradas.

Dessa

forma

frameworks

de

melhoria

são

adotados

integralmente ao longo do tempo. Em cada iniciativa de melhoria adota-se o
pedaço que resolve o problema do projeto ou um objetivo de melhoria. Como
conseqüência, ao longo do tempo, atinge-se novos patamares sustentados
de maturidade incorporando-se efetivamente as melhores práticas, na
medida em que, comprovadamente, passam a resolver problemas reais,
conhecidos e aceitos.
Para Mutafelija (2003, p. 14-15), e de acordo com os princípios para melhoria do
processo de software já apresentados, os programas de melhoria do processo de
software efetivos devem ter objetivos mensuráveis alinhados a seus objetivos de
negócio. Objetivos de melhoria são normalmente definidos em termos de melhoria da
satisfação dos clientes, melhoria da produtividade, redução de defeitos ou aumento da
probabilidade de se entregar produtos no prazo e dentro do orçamento estipulados.
Quando uma organização reconhece a necessidade de melhoria, mas não associa as
melhorias aos objetivos de negócio, as metas típicas são a obtenção de certificações ou
atingimento de níveis de maturidade relativas a algum framework adotado. Para
Humphrey (1998, p. xiv) “a construção de uma vantagem competitiva deve ser o foco da
melhoria e não a obtenção de uma pontuação quer essa pontuação seja um nível de
maturidade, uma certificação ou um perfil de processo”.

2

Framework é um conjunto de assunções, conceitos, valores e práticas que constituem uma forma de ver a realidade.
(Mutafelija, 2003, p. 6)
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A conscientização do problema é o grande motivador da mudança. Funcionários
satisfeitos com a situação corrente não se motivam a mudar. “As mudanças somente
ocorrem quando há insatisfação suficiente com o status quo para que gerentes e
demais funcionários estejam dispostos a fazer as coisas de maneira diferente”. (PAULK,
1999, p. 78)
Uma abordagem defendida em Mutafelija (2003, p. 31), em consonância com a
abordagem centrada no problema, advoga que se deve usar frameworks, juntamente
com processos de resolução de problemas como abordagem de melhoria do processo
de software, conforme figura abaixo. Os frameworks são usados em diagnósticos, na
análise de gaps, para identificação de oportunidades de melhoria.
Potter (2002, p. 51-76) generaliza essa abordagem admitindo qualquer
framework como base para a avaliação e desenvolve uma solução completa de
melhoria de processo de software a partir de identificação e priorização de problemas
reais usando o framework como fonte de referência para adoção de uma prática que
seja capaz de resolver o problema identificado.

Frameworks

Objetivos e metas
de negócio

Processos de resolução
de problemas

Abordagem de
Melhoria de Processo

Plano de melhoria
de processo

Recursos
Figura 2 - Relacionamento entre abordagens de melhoria de processos e frameworks
Referência: (Mutafelija, 2003 p. 32)

41

4.4.1 Frameworks para melhoria do processo de software

4.4.1.1 Conceitos e Definições
a) Frameworks
Framework é um conjunto de assunções, conceitos, valores e práticas que
constituem uma forma de ver a realidade. Eles provêem forma de organização desses
elementos de modo que possam ser entendidos e gerenciados. (MUTAFELIJA, 2003, p.
6). Atualmente há uma proliferação de frameworks (Sheard, 2001, p. 39) conforme
ilustrado na figura abaixo.

Figura 3 - Proliferação de Frameworks
Referência : Mutafelija (2001, p. 3)
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De acordo com Sheard (2001, p. 40-42) existem vários tipos de framework, a saber:
−

Guias e padrões

−

Modelos de melhoria de processos e Métodos de avaliação

−

Veículos para seleção de fornecedores

−

Prêmios de qualidade

−

Modelos de ciclo de vida de engenharia de software

−

Modelos de engenharia de software

Nesse trabalho será dado ênfase, em função de seus objetivos, aos padrões,
modelos e seus mecanismos de avaliação.
b) Padrões, modelos e avaliações
Em Zahran (1998 p. 139-140) têm-se as seguintes definições e caracterizações
de modelos, padrões e avaliações.
1.

Padrões
Padrões são normalmente desenvolvidos sob os auspícios da ISO (International
Standards Organization) ou organizações nacionais de padrões. As principais
características dos padrões são:
−

Os padrões definem o mínimo que deve ser atingido. Os padrões medem a
conformidade em termos de “sim” ou “não”.

−

A conformidade é inspecionada por meio de um processo de certificação
executado por uma organização externa.

−

Os procedimentos de qualidade da organização são julgados em comparação
com o padrão.

−

A organização é auditada para verificar se, na prática, está conforme com seu
próprio sistema de qualidade e se o sistema de qualidade está efetivo.

−

A “aprovação” na auditoria resulta em um certificado de conformidade expedido
para a organização certificadora.

−

A “reprovação” na auditoria resulta em uma lista de ações de correção a ser
completada e verificada antes do certificado ser expedido.
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−

A auditoria, com base no padrão, pode ser de um desses tipos:
o

First-party, quando uma organização realiza uma auditoria interna.
Usualmente é realizada antes de uma third party ser convidada para realizar
uma auditoria formal de conformidade.

o

Second-party, quando um cliente audita os produtos ou processos de uma
organização. Geralmente é aplicada quando se quer auditar os fornecedores.

o

Third-party, quando uma organização, a seu pedido e expensas, realiza uma
auditoria por uma organização externa, certificada, que não é seu cliente
direto. Uma auditoria desse tipo avalia todas as atividades e capabilidade da
organização dentro do escopo acordado da certificação.

−

Padrões pertencem e são mantidos por organizações internacionais ou nacionais.

−

Os objetivos dos padrões incluem encorajar a previsibilidade da qualidade dos
produtos, a máxima produtividade e a promoção de um processo repetível.

2.

Modelos
Os modelos mais populares de melhoria de processo de software foram
desenvolvidos por organizações especializadas e consórcios de indústrias. As
principais características dos modelos são:
−

Modelos são flexíveis e podem ser customizados de acordo com orientações
estabelecidas por seus desenvolvedores.

−

São geralmente desenvolvidos por meio do patrocínio de uma grande
organização “compradora” ou por iniciativa de um grupo de empresas.

−

Dependendo do foco e do escopo, eles pertencem e são mantidos por consórcio
da indústria ou instituição especializada.

−

Avaliações, com base no modelo, podem ser dos seguintes tipos:
o

Self assessment, quando a avaliação é realizada internamente por uma
equipe interna de avaliação independentemente ou assistida por um
facilitador externo.

o

Capability evaluation, quando assessores externos são usados para realizar
a avaliação de forma a avaliar a capabilidade da organização para preencher
requisitos de um contrato específico.

o

Capability determination, quando a avaliação é realizada por uma
organização independente de forma a verificar se a organização avaliada tem
habilidade para participar de contratos ou produzir produtos de software.
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4.4.1.2 Principais Frameworks
Nessa seção serão apresentados, a partir de Mutafelija (2003, p. 33-57) e Zahran
(1198, p. 235-263 e 283-311) os principais frameworks para melhoria do processo de
software destacando-se sua concepção e estrutura.

4.4.1.2.1 CMM para Software
a) Concepção
O CMM é um modelo estagiado que define cinco níveis de maturidade, cada
nível determinando um platô de maturidade que estabelece a base para a evolução
contínua do processo.
Seus níveis de maturidade são:
Tabela 11 - Níveis de maturidade do CMM

Nível
1. Inicial
2. Repetível

3. Definido

4. Gerenciado

5. Otimizado

Descrição
O processo de software é descrito como ad hoc e eventualmente
como caótico. Poucos processos estão definidos e o sucesso
depende de esforços pessoais.
Processos básicos de gestão de projeto são estabelecidos para
rastrear custo, prazos e funcionalidades. A necessária disciplina
de processos é implantada visando a repetibilidade do sucesso de
projetos anteriores.
As atividades dos processos de engenharia e gerência são
devidamente documentadas, padronizadas e integradas em um
processo padrão para a organização. Todos os projetos passam a
usar uma versão aprovada e customizada do processo padrão
para desenvolver e manter software.
Medidas detalhadas do processo de software e da qualidade do
produto passam a ser coletadas. Tanto o processo como o
produto passam a ser quantitativamente controlados e
entendidos.
Melhoria contínua do processo é suportada pelo feedback
quantitativo do processo e do uso piloto de idéias e tecnologias
inovadoras.

A abordagem inicial de Humphrey era de um modelo contínuo. Ao perceber que
as dificuldades de aplicação de sua proposta residiam em aspectos culturais da
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organização Humphrey formulou sua abordagem endereçada às organizações e não a
processos individuais. (Curtis, 2003, p.8)
Os níveis de maturidade refletem, portanto, os seguintes estágios da
organização: (Humphrey, 1989 p. 14-15)
Tabela 12 - Estágios da organização de Watts Humphrey

Nível
1. Inicial
2. Repetível
3. Definido
4. Gerenciado
5. Otimizado

Descrição
Até que o processo esteja sob controle estatístico nenhum
progresso ordenado na melhoria do processo é possível.
A organização conquistou um processo estável com um certo
nível de repetibilidade por meio de uma rigorosa gestão de dos
compromissos, custos, prazos e mudanças de seus projetos.
A organização tem um processo definido. Isso garante
implementações consistentes e provê a base para um melhor
entendimento do processo.
A organização iniciou medições e análises do processo que vão
além das relativas a custo e prazo.
A organização dispõe de uma base para melhoria contínua do
processo.

Curtis (2003, p. 8-10) apresenta um breve histórico e uma clara interpretação do
modelo. Esse texto está transcrito no anexo 2 “Interpretação do Modelo CMM”.
b) Estrutura do CMM para Software
O CMM para Software está organizado por KPAs (Key Process Áreas) e
objetivos. As KPAs são distribuídas em cada nível e os objetivos associados a cada
KPA. As KPAs contém as práticas que levam ao atingimento de cada objetivo que, por
sua vez, determinam o escopo, fronteira e intenção de cada KPA. Ao satisfazer todos os
objetivos de todas as KPAs desse nível e do nível abaixo, atinge-se um determinado
nível de maturidade. Na tabela abaixo é feita a associação entre níveis de maturidade e
KPAs.

46

Tabela 13 - KPAs do CMM

Nível
1. Initial
2. Repetível

3. Definido

4. Gerenciado

5. Otimizado

Foco
KPAs
x Pessoas competentes
e heróicas
x Processo de Gestão x Gestão de Requisitos (Requirements
de Projetos
Management)
x Planejamento de Projetos de Software
(Software Project Planning)
x Acompanhamento de Projetos de
Software (Software Project Tracking and
Oversight)
x Garantia de Qualidade de Software
(Software Quality Assurance)
x Gerência de Configuração de Software
(Software Configurantion Management)
x Foco Organizacional do Processo
x Processos de
(Organizations Process Focus)
Engenharia e Suporte
x Definição do Processo da Organização
Organizacional
(Organization Process Focus)
x Programa de Treinamento (Training
Program)
x Gestão Integrada de Software
(Integrated Software Management)
x Engenharia do Produto de Software
(Software Product Engineering)
x Coordenação Inter-grupo (Intergroup
Coordination)
x Revisão (Peer Review)
x Qualidade do
x Gestão Quantitativa do Processo
Processo e do
(Quantitative Process Management)
Produto
x Gestão da Qualidade do Software
(Software Quality Management)
x Melhoria Contínua do x Prevenção de Defeitos (Defect
Processo
Prevention)
x Gestão da Mudança de Tecnologia (
Technology Change Management)
x Gestão da Mudança do Processo
(Process Change Management)

Para Humphrey (1998, p. xiv), o principal mérito do CMM reside nos objetivos,
“todo o resto são exemplos de como os objetivos podem ser atingidos”. Concebidos
como instrumentos de comunicação e determinação de prioridades os níveis de
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maturidade podem causar confusão quando adotados como metas de melhoria em si.
(HUMPHREY 1998, p. xiv)
Para evitar essa confusão Humphrey propõe a seguinte abordagem:
1. Use os níveis de maturidade para realizar avaliações e determinar
prioridades;
2. Mantenha os objetivos em foco ao realizar melhorias específicas;
3. Faça da melhoria parte do trabalho de cada gerente e avalie sua performance
considerando o atingimento desses objetivos;
4. Planeje implantar as KPAs de maior prioridade o mais rápido possível;
5. Quando os planos estiverem realizados, planeje e implemente a próxima KPA
de maior prioridade.
Dessa forma os níveis serão atingidos preservando-se os objetivos de negócio e
resolvendo-se problemas reais.

4.4.1.2.2 CMMI
a) Concepção
O sucesso do CMM levou a uma proliferação de modelos de maturidade da
capabilidade para diversas disciplinas diferentes. Em função disso surgiram modelos
para: software, engenharia de software, aquisição de software, pessoal e segurança.
Esses modelos apresentavam conflitos em definições, sobreposição de processos,
entre outros assim como métodos de avaliação próprios. O CMM Integration,
também chamado de CMMI, surgiu para atender os seguintes objetivos:
− Reduzir o custo de implementação de melhorias de processos quando várias
disciplinas são consideradas;
− Melhorar o entendimento;
− Eliminar a duplicação e inconsistência entre os modelos;
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− Desenvolver componentes comuns;
− Garantir consistência com a ISO 15504.
b) Estrutura do CMMI
O CMMI admite duas representações, uma estagiada e outra contínua, com
mesmo conteúdo mas diferentes representações. Ambos os modelos se utilizam das
mesmas Process Áreas (PAs). As PAs consistem de práticas relacionadas que,
coletivamente, atendem a um conjunto de objetivos. Na representação estagiada as
PAs são agrupadas em níveis de maturidade enquanto na representação contínua
as mesmas PAs são agrupadas em categoria. As tabelas abaixo apresentam esses
agrupamentos.
Tabela 14 - Representação estagiada do CMMI

Nível de Maturidade
1. Inicial
2. Gerenciado

3. Definido

4. Gerenciado
Quantitativamente

Foco

PAs

Gestão
básica de
projetos

x
x
x
x
x
x

x
Padronização x
do processo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Gestão
quantitativa

x
x
x

Gestão de Requisitos
Planejamento do Projeto
Controle e Monitoração do Projeto
Gestão do Contrato com o Fornecedor
Medições e Análises
Controle de Qualidade do Processo e
do Produto
Gestão de Configuração
Desenvolvimento de Requisitos
Solução Técnica
Integração do Produto
Verificação
Validação
Foco no Processo Organizacional
Definição do Processo Organizacional
Treinamento Organizacional
Gestão Integrada do Projeto
Gestão de Risco
Análise Decisória e Solução
Ambiente Organizacional para
Integração
Integração de Equipes
Performance do Processo
Gestão Quantitativa do Projeto
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5. Otimizado

Melhoria
x Inovação Organizacional
contínua do x Análise Causal e Solução
processo

Tabela 15 - Representação contínua do CMMI

Categoria
Gestão de Processo

Gestão de Projetos

Engenharia

Suporte

PAs
x Foco no Processo Organizacional
x Definição do Processo Organizacional
x Treinamento Organizacional
x Performance do Processo
x Inovação Organizacional
x Planejamento do Projeto
x Controle e Monitoração do Projeto
x Gestão do Contrato com o Fornecedor
x Gestão Integrada do Projeto
x Integração de Equipes
x Gestão de Risco
x Gestão Quantitativa do Projeto
x Gestão de Requisitos
x Desenvolvimento de Requisitos
x Solução Técnica
x Integração do Produto
x Verificação
x Validação
x Gerência de Configuração
x Garantia de Qualidade do Processo e do Produto
x Medições e Análises
x Análise Causal e Solução
x Análise Decisória e Solução
x Ambiente Organizacional para Integração

Cada PA contem um Objetivo Específico (SG – Specific Goal) e Práticas
Específicas (SP – Specific Practice). Cada objetivo específico contem um conjunto
de práticas específicas que descreve um conjunto de atividades importantes para
que se atinja o objetivo. As práticas específicas podem conter sub-práticas que
provêem orientações para implementação.
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4.4.1.2.3 ISO 15504
a) Concepção
A ISO 15504 foi concebida para prover um framework de condução de
avaliações da capabilidade do processo que garantisse um nível de repetibilidade e
confiabilidade entre vários domínios. A ISO 15504 é composta por um modelo de
referência para atividades de software e um modelo interno compatível para
avaliação do processo. Inclui orientações para o uso das avaliações tanto em
melhoria do processo quanto em determinação da capabilidade. É compatível com
várias outras normas ISO como a 12207:1995 e a 9001:1994. A compatibilidade
com a ISO 12207 é maior visto que ela provê um arcabouço de processos para o
ciclo de vida de software.
b) Estrutura da ISO 15504
A ISO 15504 é uma padrão que usa um modelo bi-dimensional para processos e
capabilidade do processo. Há a distinção entre práticas básicas e práticas
gerenciais. As práticas básicas se referem aos requisitos básicos dos processos. As
práticas gerenciais determinam quão bem os processos estão sendo realizados.
Enquanto as práticas básicas estão associadas com a dimensão “processo do
modelo”, as práticas gerenciais estão associadas com a dimensão “capabilidade”.
No anexo 3 ‘Arquiteturas de Processos”, está apresentada a dimensão “processo”
da norma.
A ISO 15504 é um modelo contínuo sendo que cada um dos processos pode se
encontrar em um específico nível de maturidade.
Com base em Salviano (2001, p. 24-25) e Mutafelija (2003, p. 44) tem-se as
seguintes caracterizações dos níveis de maturidade:
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Tabela 16 - Níveis de maturidade da ISO 15540

Nível
0 - Incompleto
1 - Executado

2 - Gerenciado

3 - Estabelecido
4 - Previsível
5 - Otimizado

Descrição
O processo não é realizado ou não consegue, quando
executado, obter os resultados esperados. Existem poucos
produtos de trabalho ou resultados do processo.
O propósito do processo é geralmente alcançado. O processo
pode não estar sendo rigorosamente planejado e
acompanhado. As pessoas reconhecem que uma ação deve
ser executada e existe concordância geral e informal que esta
ação deve ser executada e quando isso deve ocorrer. Os
produtos de trabalho para o processo existem e evidenciam a
satisfação do propósito do processo.
Os produtos do trabalho são desenvolvidos de acordo com
procedimentos e padrões e os processos são planejados e
acompanhados. A principal distinção desse nível com o
anterior é que a execução do processo passa a produzir
produtos de trabalho que satisfazem os requisitos de
qualidade especificados, dentro do cronograma de tempo e
dos recursos definidos.
O processo é executado e gerenciado com base em um
processo definido que incorpora princípios de engenharia de
software podendo ser customizado, a partir do padrão.
O processo estabelecido é realizado consistentemente na
prática. Ele é medido e essas medidas são analisadas de
forma a se controlar o processo quantitativamente.
O desempenho do processo é continuamente melhorado para
satisfazer objetivos correntes e futuros do negócio havendo
repetibilidade e previsibilidade dos resultados.

4.4.1.2.4 ISO 9001:2000
a) Concepção
A norma é uma evolução da versão anterior 9001:1994 perdendo seu caráter
prescritivo, numa abordagem baseada na descrição de procedimentos, passando a
incorporar práticas modernas de gestão da qualidade baseada em abordagem de
engenharia de sistemas, pensamento orientado a processos, obtenção da satisfação
do cliente e melhoria contínua.
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b) Estrutura da ISO 9001:2000
O padrão ISO 9000:2000 é baseado em um conjunto de princípios da gestão da
qualidade. Nenhum princípio sozinho irá garantir o sucesso. Eles devem ser
implementados na totalidade para que se obtenha os benefícios do padrão. A
qualidade é resultante da aplicação desses princípios, que estão relacionados na
tabela abaixo.
Tabela 17 - Princípios da ISO 9001:2000

Princípio
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição
Foco do cliente
Liderança
Envolvimento das pessoas
Abordagem por processo
Abordagem sistêmica na gestão
Melhoria contínua
Decisões baseadas em fatos
Relacionamento com fornecedores baseado no benefício mútuo

O padrão define cinco áreas que devem ser consideradas para que as empresas
possam ser bem sucedidas na: a) Definição de processos para desenvolvimento de
produtos, b) Satisfação dos requisitos do cliente e c) Manutenção desses processos
sob controle.
Essas áreas são:
−

Sistema do Gestão da Qualidade

−

Responsabilidades da Gestão

−

Gestão dos Recursos

−

Realização do produto

−

Medições, análises e melhorias

4.4.2 Abordagens para melhoria do processo de software
Para Humphrey (1989, p. 4) a melhoria do processo de software deve se dar por
meio de seis passos, a saber:
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1. Entender o status atual dos processos de desenvolvimento;
2. Desenvolver uma visão do processo desejado;
3. Estabelecer uma lista das ações requeridas de melhoria em ordem de
prioridade;
4. Produzir um plano para realizar as ações requeridas;
5. Comprometer recursos para executar o plano;
6. Começar de novo no passo 1.
Mutafelija (2003, p. 15-27) apresenta um conjunto de abordagens específicas
para a melhoria do processo de software que, de certa forma, consideram, extendem e
implementam a abordagem genérica de Humphrey. Enquanto algumas abordagens de
melhoria são métodos de solução de problemas outras, como ISO 9004:2000 ou a parte
7 da ISO 15504, foram desenvolvidas em conjunto com padrões ou framewroks
específicos e depois generalizadas no modelo IDEAL, por exemplo. Uma característica
comum da maioria das abordagens de melhoria é que elas descrevem uma série de
passos que orientam uma implementação sistemática das melhorias, medem o sucesso
e promovem o ajuste iterativo de planos e atividades.
Essa seção descreve as características importantes dessas abordagens,
concentrando nos aspectos de melhoria de processos.
No anexo 4 “Outras Abordagens para Melhoria de Processos” são apresentadas,
de maneira resumida, algumas abordagens adicionais.

4.4.2.1 Abordagem PDCA (Plan-Do-Check-Act)
PDCA é a base da maioria das abordagens de melhoria de processos. É uma
abordagem sistemática para soluções de problemas. Primeiro, deve-se planejar a
iniciativa de melhoria, depois realizar o trabalho planejado, verificar se as melhorias
estão funcionando e, então, agir para modificar o processo baseado nas lições
aprendidas. Esses passos são repetidos até que os resultados desejados sejam
atingidos. Em maiores detalhes esses passos são:
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a) Plan
Identificar o problema:
−

Selecionar o problema a ser analisado e elaborar uma declaração precisa do
problema.

−

Estabelecer objetivos mensuráveis para o esforço de solução do problema.

−

Estabelecer um processo de coordenação de obter aprovação da liderança.

Analisar o problema:
−

Identificar os processos que impactam o problema e escolher um deles.

−

Identificar os passos do processo atual.

−

Identificar causas potenciais do problema.

−

Recolher e analisar dados relativos ao problema.

−

Verificar e revisar a declaração original do problema.

−

Identificar as causas do problema.

b) Do
Desenvolver solução:
−

Estabelecer critérios para a seleção de uma solução.

−

Gerar soluções potenciais para as causas do problema.

−

Selecionar uma solução.

−

Planejar a implantação da solução.

Implementar a solução:
−

Implementar a solução escolhida em um projeto piloto.

c) Check
Avaliar os resultados:
−

Reunir dados relativos à solução.

−

Analisar dados obtidos.
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d) Act
Determinar os próximos passos:
−

Se os objetivos não foram atingidos, repetir o processo PDCA.

−

Se os objetivos foram atingidos, identificar as mudanças sistêmicas necessárias
para uma implementação completa.

−

Adotar a solução e monitorar os resultados.

−

Procurar pela nova oportunidade de melhoria.

4.4.2.2 Abordagem da ISO 15504
A ISO (International Organization for Standardization) e a IEC (International
Eletrotechnical Comission) formaram um comitê técnico especializado para desenvolver
um padrão internacional para avaliar o processo de software que, durante seu
desenvolvimento, também

ficou conhecido como Software Process Improvement

Capability dEtermination (SPICE).
Apesar da abordagem estar descrita como avaliação do processo de software
(software process assessment), ela é suficientemente genérica para ser aplicada a
qualquer iniciativa de avaliação e melhoria.
conforme figura abaixo.

O relatório técnico tem nove partes,
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Parte 1
Conceitos
e Introcução
Introdução

Parte 7
Processo de
Melhoria

Parte 9
Vocabulário

Parte 8
Capabilidade
do Processo

Parte 6
Assessor de
Competência

Parte 3
Realizar
Avaliação

Parte 4
Guia de
Avaliação

Parte 2
Modelo
de Referência
Parte 5
Modelo de
Avaliação

Figura 4 - Organização da ISO 15540
Referência: Mutafelija (2003, p. 18)

A parte 7 provê uma abordagem detalhada para melhoria de processos. A
melhoria de processos é contínua, começando com uma avaliação (assessment) do
processo e continuando até que o resultado desejado seja obtido e confirmado pela
próxima avaliação. As avaliações provêem a linha de comparação (baseline) para o
desenvolvimento dos passos que serão usados no próximo ciclo de melhoria.
Essa abordagem reconhece a necessidade de uma forte liderança gerencial, de
estabelecimento de compromissos, a necessidade de comunicação dos objetivos e
resultados, a evolução e aprendizado contínuos assim como a necessidade de reforços
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(reinforcement) contínuos e é baseada em um conjunto de princípios de melhoria de
processos, a saber:

−

Os resultados de uma avaliação de processos devem ser usados no
desenvolvimento de uma estratégia de melhoria.

−

A avaliação do processo descreve a atual capabilidade do processo
permitindo a comparação com a capabilidade desejada.

−

A melhoria de processos é um processo contínuo.

−

A melhoria do processo deve ser implementada como um projeto.

−

As medições devem ser usadas para monitorar o progresso da melhoria dos
processos e para se fazer correções.

−

As avaliações do processo devem ser usadas para determinar se um
determinado resultado desejado foi atingido.

−

A gestão de risco deve ser realizada para avaliar o risco da implementação
assim como o risco de falha nas iniciativas de melhoria.

A ISO 15504 contém todas as ferramentas necessárias para implementação de
melhoria de processos incluindo modelo de referência, orientações para avaliação de
processos e orientações para planejamento do projeto de melhoria. Apesar da parte 7
ser uma parte do padrão, não é necessário o uso de um modelo de processo ou
metodologia de avaliação específica permitindo, assim, que as empresas usem
qualquer modelo ou método de avaliação que desejarem.
O processo de melhoria tem oito passos baseados nos princípios de melhoria de
processos já descritos. Esses passos, representados na figura abaixo, são:
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As Necessidades da
Organização
Ganhos institucionalizados
7. Sustentar
ganhos
1. Examinar
necessidades

Confirmação de
Aperfeiçoamento

8. Monitorar
performance
6. Confirmar
melhoria

Escopo
Qualidade do
Resultado

Pedido de avaliação

2. Iniciar
melhoria

Plano Preliminar

Melhorias

3. Conduzir
avaliação

Resultados

Plano de ação

5. Implementar
melhoria

4. Planejar
melhoria

Figura 5 - Processo de melhoria da ISO 15540
Referência: Mutafelija (2003, p. 20)

1.

Examinar as necessidades da empresa e os objetivos de negócio
Cada organização necessita estabelecer os objetivos de melhoria de processos e
associá-los aos objetivos e metas de negócio. Um dos benefícios de se definir
objetivos de melhoria em termos de objetivo de negócio é que a alta gerência passa a
ter entendimento dos resultados esperados da melhoria do processo de software.

2.

Iniciar processo de melhoria
Experiências mostram que as iniciativas bem sucedidas de melhoria de processos
são realizadas como projetos. O projeto deve especificar o escopo da melhoria do
processo (em termos de entidades organizacionais e processos a serem incluídos no
esforço de melhoria), as fases do projeto, os marcos e identificar riscos e a
abordagem gerencial para sua mitigação.
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3.

Preparar e conduzir uma avaliação (assessment) do processo
Para medir o progresso e o sucesso da iniciativa de melhoria do processo é
necessário obter uma linha de comparação. Vários métodos de avaliação, associados
com um particular modelo de processo, estão disponíveis. A característica comum a
todos os métodos de avaliação é a habilidade de identificar oportunidades de melhoria
do processo. Apesar da existência desses métodos formais de avaliação, métodos
informais podem ser aplicados, pois provêem resultados que podem ser usados para
estabelecer a estratégia de melhoria do processo.

4.

Analisar os resultados da avaliação e elaborar um plano de ação
Após a análise das recomendações obtidas na avaliação a organização avaliada deve
desenvolver uma estratégia detalhada para o projeto de melhoria. Planos estratégicos
respondem às metas estratégicas de negócio e prioridades estabelecidas, enquanto
planos táticos delineiam os passos detalhados para implementar a melhoria que
satisfaça os objetivos estratégicos.

5.

Implementar melhorias
Uma infra-estrutura de melhoria de processos permite o desenvolvimento de novos
processos e a transferência desses para novos projetos de desenvolvimento e
manutenção de aplicações. Tipicamente um Grupo de Engenharia de Processo (GEP)
é formado para liderar a iniciativa. O GEP analisa o resultado da avaliação e ajusta o
plano de melhoria do processo. Uma vez determinado o curso de ação o GEP
distribuirá responsabilidades às Equipes de Ação de Processo (EAP) para pesquisar e
implementar melhorias específicas nas atividades.

6.

Confirmar melhorias
Periodicamente o GEP mede e monitora o progresso da melhoria do processo,
reporta o progresso aos interessados e institui ações corretivas quando necessárias.
Ele reavalia os riscos e sugere ações de mitigação do risco para levar o projeto de
melhoria a seus objetivos.

7.

Sustentar ganhos de melhoria
O GEP ajuda a sustentar os ganhos de melhoria do processo e garante que a
organização não volte ao estado original. O GEP suporta a transição das melhorias a
outros projetos e monitora sua implementação.

8.

Monitorar performance
Melhorias de processos requerem um compromisso de longo prazo. Não é incomum
que os objetivos da organização mudem com o tempo, requerendo mudanças nos
objetivos de melhoria. Ao medir os progressos da melhoria do processo, a alta
gerência pode redirecionar as atividades de melhoria de processos que melhor se
adeqüem à situação corrente.
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A ISO 15540 também reconhece a importância dos aspectos culturais e a
liderança gerencial para o sucesso dos esforços de melhoria de processos e provê
orientações nesse sentido que incluem:
− A necessidade de se estabelecer um conjunto de valores para a organização;
− A atuação nas atitudes e comportamentos;
− A necessidade de um sistema de reconhecimento e recompensas;
− O uso de medições;
− A identificação de requisitos para treinamento.

4.4.2.3 Abordagem IDEAL
Quando algumas organizações iniciaram esforços de melhoria do processo de
software, no começo dos anos 90, não havia nenhuma diretriz sobre como iniciar e
executar o trabalho. Apesar de já existir o CMM para software e, em conseqüência, um
método de avaliação, as organizações não dispunham de um método comprovado para
implementar melhorias de processo identificadas com a aplicação dos métodos de
avaliação.
Para resolver esse problema, a SEI desenvolveu a abordagem IDEAL para
melhoria do processo de software. Ela tem por objetivo orientar organizações a como
implementar a melhoria do processo de software.
Organizações que se submetem à avaliação do processo de software obtêm
resultados que o método de avaliação da SEI, chamado de CMM Based Appraisal for
Internal Process Improvement (CBA IPI), denomina de oportunidades de melhoria.
Entretanto, sem orientações e diretrizes sobre como implementar as melhorias, o
volume de trabalho para aproveitar as oportunidades de melhoria identificadas e atingir
o resultado esperado é impressionante.
A abordagem IDEAL conduz a melhoria do processo de software de uma
maneira cíclica, começando com um estímulo para a melhoria até a execução e
implementação da mesma. Esta abordagem á baseada na premissa que a melhoria é
um processo contínuo que requer implementações incrementais, com revisão periódica
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dos resultados, re-implementação de passos da melhoria baseado nesses resultados e
execução de ações corretivas. A abordagem está organizada em cinco fases: Iniciar
(Initiating), Diagnosticar (Diagnosing), Estabelecer (Establishing), Agir (Acting) e
Aprender (Learning). As fases muitas vezes se sobrepõem e podem ser executadas em
paralelo.

Learning

Propor
Ações
Futuras

Estimulo
para
Mudança

Analisar e
Validar
Implementar
Solução

Acting

Refinar
Solução
Definir
Contexto

Definir
Patrono

Initiating

Definir Infraestrutura
Testar
Solução

Caracterizar
Estado Atual
e Desejado

Diagnosing

Criar
Solução

Desenvolver
Recomendações
Estabelecer
Prioridades Desenvolver
Abordagem

Planejar
Ações

Establishing

Figura 6 - A abordagem IDEAL
Referência: Mutafelija (2003, p. 20)

Essas fases, representadas na figura acima, são:
1.

Iniciar
Na fase Iniciar os objetivos para melhoria do processo são estabelecidos. Tipicamente
esses objetivos se relacionam com objetivos de negócio que provêem o estímulo para
a mudança. Na medida em que a organização avança nas demais fases, os objetivos
podem ser refinados e mudados. Para ser efetiva, a organização define o patrocínio
do projeto e estabelece a infra-estrutura nessa fase. O estabelecimento de uma infraestrutura organizacional, como o GEP, o comitê gerencial e os grupos de trabalho, é
vital para sucesso da inciativa. A infra-estrutura provê a fundação necessária para as
próximas fases. Por isso as atividades dessa fase devem ser bem entendidas e
implementadas com cuidado.
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2.

Diagnosticar
Na fase Diagnosticar é obtido um maior entendimento das atividades de melhoria.
Esta fase estabelece a base para o trabalho realizado nas demais fases. O processo
atual é modelado e documentado. O processo atual é então comparado com algum
modelo de processo, como por exemplo o CMM, e os lacunas (gaps) entre o modelo
adotado e o processo corrente são identificados. Tipicamente, uma avaliação é usado
para esse fim mas outras formas de análise de gap (gap analysis) podem ser usadas.
Esses gaps servem como a base para melhoria do processo e, por sua vez, para o
desenvolvimento do processo novo e melhorado processo.

3.

Estabelecer
Na fase Estabelecer, um plano detalhado de melhoria do processo é desenvolvido
baseado nos objetivos da organização e nos gaps identificados na fase anterior.
Prioridades para melhoria do processo e os recursos a serem alocados são definidos.
As metas e os gaps definidos na fase Diagnosticar definem o escopo do projeto de
melhoria do processo. Um plano detalhado de melhoria é elaborado incluindo
atividades, seqüências, marcos, entregáveis, responsabilidades, medições,
rastreamento de requisitos, riscos e suas mitigações.

4.

Agir
Na fase Agir o trabalho planejado é implementado. Melhorias são normalmente
testadas em projetos-piloto antes de serem disseminadas na organização. Ao final do
projeto-piloto deve-se refinar a solução, se necessário, e desenvolver um plano de
implantação da solução. O plano de implantação deve levar em consideração a
cultura da empresa, a disponibilidade da organização em aceitar o novo processo e o
ponto, no ciclo de vida, onde as melhorias serão implementadas.

5.

Aprender
Os passos da fase Aprender se concentram na coleta de lições aprendidas,
determinando o que funcionou e o que não funcionou, e medindo a eficiência e
eficácia da abordagem de melhoria de processos. Nesse ponto, os resultados obtidos
são comparados com as necessidades de negócio identificadas na fase Iniciar. Com
base nessa avaliação e em quaisquer outros novos objetivos de melhoria de negócio
ou do processo, requisitos adicionais de melhoria de processo são captados e são
recomendadas propostas para novas mudanças a ser introduzidas em um próximo
ciclo de melhoria.
Devido ao fato que melhoria de processo requerer significativas doses de esforço,
investimento e recursos, uma atividade adicional, de gestão do programa de melhoria
do processo, é necessária em cada fase para coordenar as atividades de melhoria do
processo. O gerenciamento das atividades de melhoria envolve a organização do
programa de melhoria, o planejamento das atividades, a monitoração do progresso e
a direção no dia-a-dia.

4.4.2.4 Abordagem Evolucionária em Espiral
O Software Productivity Consortium (SPC) desenvolveu uma abordagem que usa
uma espiral evolucionária para gerenciar a melhoria de processo.
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Apesar de ter sido desenvolvido como uma abordagem de melhoria de processo
de software, ela pode ser generalizada para incluir qualquer iniciativa de melhoria de
processos. Ele é baseado na premissa que, assim como software, as atividades de
melhoria de processo quase nunca são executadas em “cascata” onde cada atividade
tem ponto de início e fim e quando uma termina a outra começa.

Muito impactos

adversos podem influenciar cada passo na melhoria de processo mesmo quando todos
os requisitos da melhoria do processo são conhecidos.
Essa abordagem contém cinco passos principais que são ciclicamente repetidos
até que os objetivos sejam atingidos.

Esses cinco passos, com suas respectivas

atividades, são:
1. Entender o contexto
−

Construir/Reforçar patrocínio e fundação

−

Definir/Atualizar estratégias de melhoria

−

Identificar objetivos, alternativas e restrições

−

Avaliar/Entender o processo

2. Analisar riscos e selecionar estratégia
−

Analisar e resolver riscos

−

Selecionar estratégia de melhoria

3. Planejar melhorias
−

Definir/Atualizar plano de ação

4. Implementar melhorias
−

Implementar

−

Gerenciar e monitorar

5. Revisar e atualizar
−

Revisar progresso

−

Definir/Atualizar plano do programa
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Uma vantagem da abordagem em espiral é o reconhecimento das dificuldades
associadas com o planejamento estático de projetos de melhoria. Mesmo quando todos
os requisitos de melhoria de processos são conhecidos no início do projeto de melhoria,
atividades específicas podem não ter sido previstas. Um projeto de melhoria de
processo poderá encontrar muitos eventos adversos durante sua implementação como
perda de financiamento, falta ou perda de pessoal qualificado e mudanças nos objetivos
da organização. Devido ao fato que a abordagem é baseada na análise e gestão de
risco, o projeto de melhoria do processo será capaz de mitigar os riscos identificados,
reavaliar o plano e avançar, de maneira otimizada, em direção aos objetivos
estabelecidos.

4.4.2.5 Abordagem ISO 9004:2000
Apesar de elaborar cada um dos requisitos gerais do sistema de gestão da
qualidade a ISO 9001:2000 não provê orientações detalhadas para melhoria de
processos. As elaborações e explicações são definidas na forma de requisitos. Uma
interpretação natural da ISO 9000:2000 é que a organização deve endereçar todos os
processos ao mesmo tempo para satisfazer seus requisitos.

4.4.2.6 Força Bruta
Em algumas situações, a organização reconhece a necessidade de melhoria
mas não associa essas melhorias aos objetivos de negócio. Nesse caso os objetivos
dos projetos de melhoria são tipicamente definidos como “obter certificação ISO" ou
“atingir CMM nível 2”.
“Apesar de se reconhecer que esses frameworks apresentam uma história de
melhoria de produtividade e qualidade do produto, a análise das prioridades
específicas de negócio podem estar sendo perdidas, nessa abordagem.
Nesses casos a implementação é quase sempre por decreto usualmente
acompanhada de um cronograma com uma data-fim bastante agressiva. O
resultado é muitas vezes não mais do que uma aparente mudança: Papelada é
gerada e as provas são apresentadas mas o negócio continua como sempre
foi.” (MUTAFELIJA, 2003, p. 27)
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4.4.2.7 Comparação entre as abordagens
A tabela abaixo resume as características das abordagens descritas. Para efeito de
comparação, elas têm uma estrutura similar e seguem os passos do PDCA.
Tabela 18 - Comparação entre as abordagens de melhoria de processos

PDCA
Plan
− Identificar o
problema

ISO 15504

−

−

−

Analisar o
problema

Do
− Desenvolver
soluções

−

−

IDEAL
Initiating
Examinar as
− Estimular a
necessidades da
mudança
organização e os − Estabelecer
objetivos do
contexto
− Obter patrocínio
negócio
Iniciar melhoria
− Estabelecer infrado processo
estrutura

Diagnosing
Preparar e
− Definir estado
conduzir
atual e desejado
avaliação do
− Desenvolver
processo
recomendações
Establishing
Analisar
− Definir
resultados e
prioridades
elaborar plano de − Desenvolver
abordagem
ação
− Planejar ações

Espiral (SPC)
−
−
−

−

−

−
−
−
−

−

Implementar
solução

−

Implementar
melhorias

Acting
− Criar solução
− Testar (piloto) a
solução
− Implementar a
solução

−
−

Entender o contexto
Reforçar patrocínio e
fundação
Definir e atualizar
estratégias de
melhoria
Avaliar/Entender
processo

Analisar riscos e
selecionar a
estratégia
Analisar e resolver
riscos
Selecionar estratégia
de melhoria
Planejar melhorias
Definir/atualizar plano
de ação

Implementar
melhorias
Gerenciar e monitorar
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Check
Avaliar resultados

−

Act
− Padronizar
solução

−

−

−

Confirmar
melhorias

Sustentar os
ganhos da
melhoria
Monitorar a
performance

Learning
Analisar e validar
− Propor ações
futuras
−

−
−
−

Revisar e atualizar
Revisar progresso
Definir/Atualizar o
plano do programa
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Capítulo 5
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5 Uma Abordagem de Melhoria de Processos de Negócio
Aplicada à Melhoria do Processo de Software
5.1 Gestão de Processos de Negócio
5.1.1 Conceitos e Definições
Para Harmon (2003 p. 1-2) atualmente é possível se identificar 5 diferentes usos
comuns do termo gestão de processos, são eles:
1.

Gestão Estratégica de Processos de Negócio
Executivos decidem que processos de negócio são requeridos para atender os
objetivos estratégicos da organização. Eles definem a estratégia, gerenciam a
arquitetura de processos e confiam nos indicadores dos processos de negócio para
determinar se os processos estão contribuindo adequadamente para o sucesso da
organização. Nesse nível, o foco é em determinar que processos devem ser
adicionados, modificados ou removidos do portfólio de processos da empresa.

2.

Gestão de Macro-Processos de Negócio
Em um nível abaixo gerentes organizacionais, gerentes de processo ou gerentes de
equipes são responsáveis por todo o sucesso de um macro-processo. O foco é
garantir que os sub-processos estão coordenados e que trabalham harmonicamente
para atingir os objetivos estratégicos de um específico processo de negócio.

3.

Gestão de Sub-Processos ou Atividades
No próximo nível os gerentes estão preocupados com as operações do dia-a-dia de
um processo ou atividade específica. Vários estudos sugerem que a forma mais fácil
de rapidamente melhorar um dado processo de negócio é melhorar a maneira que ele
é gerenciado no dia-a-dia.

4.

Gestão de Projetos de Redesenho ou Melhoria de Processos
Essa forma de gerenciamento foca em um específico projeto com um objetivo
específico: o redesenho ou melhoria de um processo. Gerentes responsáveis pelo
dia-a-dia podem ser envolvidos em um projeto de redesenho ou esforço de melhoria
mas o gerenciamento de todo o projeto é essencialmente diferente do gerenciamento
de um processo ou atividade.
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5.

O Projeto e Uso de Sistemas Automatizados para Gerenciar um Processo
Recentemente teóricos começaram a falar sobre o uso de linguagens de software
para modelar e controlar a execução de processos automatizados. Essa abordagem
cujo foco está em modelagem, técnicas de sistemas e Internet, enfatiza o uso de
ferramentas de software para controlar e modelar processos automatizados.

5.1.2 O Papel Gerencial na Gestão de Processos
Para que haja uma melhoria contínua dos processos é preciso estabelecer novas
responsabilidades para os gerentes responsáveis por papéis e atividades. Essas
responsabilidades visão garantir a contínua melhoria e efetividade dos processos.
Segundo Harmon (2003 p. 2-3), essas responsabilidades são:
1.

Definir o processo global
Determinar os objetivos, as fronteiras, como o processo se comunica com demais
processos, que instalações são necessárias e que trabalho será realizado.

2.

Planejar, determinar seqüência e orçar
Determinar como criar as instalações necessárias, como contratar os funcionários
necessários e como estabelecer os relacionamentos necessários para interagir com
os demais processos. Será necessário estabelecer um plano que determine em que
ordem as coisas acontecerão e um orçamento que estabeleça quanto irá custar.

3.

Define os sub-processos e atividades do processo
Além de determinar as fronteiras do processo, as entradas e saídas, será necessário
determinar exatamente responsabilidades e momentos de execução como também
estabelecer descrições de funções para determinar as tarefas de cada funcionário.

4.

Definir indicadores, políticas e regras de negócio
Definir um objetivo externo que possa ser usado para determinar se o resultado do
processo atinge os objetivos do processo. Definir, se necessário, objetivos internos a
ser atingidos por sub-processos ou atividades. Definir políticas e regras de negócio
para garantir que a performance do processo esteja em conformidade com políticas
da empresa, requisitos legais e de segurança, e com as práticas apropriadas para o
sucesso do processo.

5.

Criar e provisionar processos
Obter as instalações e recursos humanos de acordo com o planejado e orçado.
Prover o treinamento necessário para preparar os funcionários. Obter o software
requerido promovendo a geração dos elementos necessários para o teste e
melhorando o fluxo de trabalho até que as medidas de performance desejadas sejam
obtidas.
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6.

Monitorar o andamento do processo
Estabelecer indicadores de performance e procedimentos de medição para monitorar
o processo e garantir que o processo continuamente atenda aos objetivos externos.

7.

Controlar o processo por meio da diagnose e correção de problemas
Estabelecer mecanismos para prover feedback às pessoas envolvidas no processo.
Recompensas apropriadas devem ser dadas. Caso o processo apresente resultados
defeituosos será necessário dispor de mecanismos hábeis para diagnosticar o
problema. Problemas devem ser identificados, minimizados ou eliminados. Se
necessário, os procedimentos devem ser alterados, os layouts devem ser revistos, os
fornecedores devem ser notificados de que as entradas estão inadequadas, as
pessoas devem tomar ciência de que sua performance apresenta problemas e os
treinamentos adicionais devem ser ministrados.
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Capítulo 6
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6 Uma Abordagem para Melhoria de Processos de Negócio
Há vários processos disponíveis para melhoria de processos de negócio. Esse
trabalho adota uma visão holística de gestão de processos, oferecida por Burlton (2001,
p. 73). A abordagem adotada é um método de resolução de problemas que será
apresentada nessa seção.

6.1 Conceitos e Definições
6.1.1 Gestão de Processos
Na definição de Burlton (2001, p. 73), a “Gestão de Processos de Negócio é um
processo que garante a melhoria contínua da performance de uma organização. Como
qualquer outro processo requer liderança e orientação”.
Em algumas situações poderá ser realizada uma mudança radical. Nesse caso,
os princípios fundamentais do processo serão reexaminados e, talvez, renovados.
Em outras situações pequenas melhorias serão realizadas. Nesse caso, serão
realizados ciclos de revisão e melhorias contínuas com a realização de pequenos
ajustes. Em qualquer situação a conexão do processo em foco com outros processos
deve ser entendida, examinada e “desafiada”.
O quadro abaixo resume a definição de Gestão de Processos.
O que é Gestão de Processos?
Gestão de Processos é a melhoria mensurável de desempenho por meio da
otimização sincronizada:
− Do processo
− Seus reguladores (políticas, papéis, estrutura organizacional)
− Seus provedores de recursos (recursos humanos, instalações e tecnologia de
comunicação e computação)
Quadro 1 - Definição de Gestão de Processos por Roger Burlton
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6.1.2 O Hexágono da Gestão de Processos
Processos são ativos ou componentes organizacionais como pessoas, instalações,
tecnologia, etc. Processos são, de certa maneira, especiais na medida em que
sincronizam todos os outros componentes organizacionais assim como todos os
aspectos da mudança.
Os processos associam as mudanças às motivações externas do negócio porque
somente os processos podem ser medidos em termos de performance de negócio.
(BURLTON, 2001 p. 73). A figura abaixo sintetiza a função integradora do processo e
destaca os demais ativos ou componentes organizacionais que integra.
Uma alteração de processo implica na alteração e alinhamento de todos os
demais componentes organizacionais que sejam impactados ou estejam envolvidos na
mudança.

Figura 7 - Hexágono da gestão de processos
Referência: Burlton (2001, p. 73)

6.1.2.1 Performance do Negócio
A performance é o resultado da medida do desempenho do negócio. Ela é obtida
por meio da mensuração de indicadores de desempenho. Geralmente representam
resultados operacionais, financeiros e satisfação do cliente.
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6.1.2.2 Processos
Os processos representam o que deve ser feito para produzir os produtos e
serviços estabelecidos. Nesse nível é importante saber o objetivo do processo, seu
escopo e seus indicadores-chaves de desempenho.
O detalhamento do processo, em termos de atividades, estrutura de controle,
instrumentos e recursos descreve o como o processo é realizado e representa sua
solução.

6.1.2.3 Papéis e atividades
Os papéis resumem o conjunto de responsabilidades a ser assumido por uma ou
mais pessoas. A partir da definição e descrição de papéis é possível estabelecer o
conjunto de competências técnicas e comportamentais para seu desempenho. Os
papéis respondem quem realiza a atividade.
As atividades representam o que as pessoas, na realização de seus papéis,
estarão fazendo, ocupando seu tempo. Respondem o que deve ser feito.
As atividades e sua estrutura de controle definem os processos. O processo é
concebido fim-a-fim independente da estrutura organizacional.
Os pontos de interface organizacional, isto é, os pontos onde uma unidade
organizacional passa o “trabalho adiante” para outra unidade organizacional, são
identificados e descritos no processo.
Esses pontos configuram focos de problemas em potencial exigindo atenção e
gestão. Esses pontos configuram claramente o que se denomina de relação clientefornecedor interno.

6.1.2.4 Regras
O papel fundamental das regras é orientar a realização das atividades,
determinar o porque se faz a atividade de uma determinada maneira. No componente
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organizacional regras se localizam, normalmente, os padrões, normas, políticas
internas, métodos, técnicas e práticas.

6.1.2.5 Estrutura Organização
A estrutura organizacional define a responsabilidade das diversas áreas e
funções da organização em relação ao processo. Responde onde, no organograma, as
atividades são realizadas.

6.1.2.6 Recursos Humanos
Os recursos humanos respondem quem vai realizar as tarefas. Compreende a
descrição das responsabilidades dos cargos e papéis, o conjunto de competências
necessário para a realização das atividades assim como as políticas de incentivo
adotadas.

6.1.2.7 Tecnologia de Computação e Comunicação
A tecnologia de computação e comunicação responde com auxílio de que as
atividades são realizadas. Compreende a infra-estrutura assim como as soluções
específicas de sistemas e ferramentas de suporte,

6.1.2.8 Instalações
As instalações respondem onde, fisicamente na empresa, são executadas as
atividades. Compreende a solução de layout e infra-estrutura física para a execução do
processo.
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6.1.3 Conceito de processo
Como já apresentado, existem várias definições possíveis para processo de
negócio e processo de software. Burlton (2001 p. 72) estabelece um conjunto de
características e uma definição para processos de negócio, conforme apresentado no
quadro abaixo.
O Que é um Processo de Negócio?
Características
− É disparado/inicializado por um evento de negócios externo envolvendo
um stakeholder.
− Engloba todas as atividades necessárias para prover os resultados de
negócio apropriados em resposta ao evento de negócios que o inicializou.
− Transforma entradas de todos os tipos em todos os tipos de saída, de acordo
com regulações (políticas, padrões, procedimentos, regras, etc.), empregando
recursos reutilizáveis de todos os tipos.
− Contém atividades lógicas que, normalmente, cruzam funções e unidades
organizacionais.
− Possui indicadores de desempenho para os quais objetivos mensuráveis
podem ser estabelecidos e o desempenho real avaliado.
− Entrega um produto ou serviço a um stakeholder externo ou a um outro
processo interno.
Definição
− O processo é um grupo de atividades de objetivo comum que atende a
uma necessidade de negócios.
Quadro 2 - Definição de Processo por Roger Burlton
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6.1.3.1 Aplicação do conceito a um processo de software
A definição genérica de processos de Burlton pode ser aplicada a qualquer
natureza de serviço ou indústria. Essa definição é plenamente aplicável ao
desenvolvimento de software, como será explicado a seguir.
O desenvolvimento ou melhoria de software, que dará origem a um novo
sitema/aplicação/produto ou nova versão do mesmo, começa a partir da identificação de
uma necessidade de informações ou de automação (evento). A manutenção corretiva,
que dará origem a uma versão corrigida do sistema/aplicação/produto, começa a partir
da identificação de problemas ocorridos (evento).
A figura abaixo, ilustra alguns stakeholders (envolvidos e interessados) presentes
na atividade de definição de requisitos e suas interfaces com o grupo de
desenvolvimento de software.
Marketing
Especifica requisitos de alto
nível; requisita mudanças

Gerência
Provê requisitos de negócio e
parâmetros para o projeto; requisita
mudanças

Licenciamento de
ferramentas e
componentes

Jurídico

Auxilia os usuários; provê insumos a partir dos clientes,
relatórios de problemas e requisições de melhoria

Descreve requisitos e
atributos de
qualidade; revê
requisitos

Grupo de
Desenvolvimento
de Software

Especifica necessidades funcionais, de
negócio e de performance; requisita
mudanças

Compras

Suporte Técnico

Usuários

Especifica interfaces de hardware que
o software deve respeitar
Aloca requisitos de sistema
ao software; requisita
mudanças

Eng. Hardware

Eng. Software

Figura 8 - Interfaces entre o grupo de desenvolvimento de software e outras áreas na atividade de
definição de requisitos.
Referência:. Wiiegers, 1999 p. 59
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Todas as atividades necessárias desde o entendimento da requisição original até
a efetiva liberação da versão devem ser consideradas independente das funções
(marketing, jurídico, produção etc.) ou unidades organizacionais (análise de negócios,
análise e projeto, fábrica de programação, certificação, etc) envolvidas.
As atividades operam todas as transformações necessárias, a partir da
requisição original, segundo as técnicas e padrões adotadas empregando ferramentas
de apoio (editores, cases, ambientes de desenvolvimento, etc.) e recursos humanos
representando diversos papéis (analistas, programadores, testadores, gerentes de
projeto, etc.).
O processo deve ser medido em termos de indicadores de desempenho como,
entre outros, qualidade do produto gerado, custo para a geração do produto e
cumprimento das expectativas negociadas.
O processo produz e entrega, para o cliente, a versão que atende à requisição
original. Adicionalmente o processo se relaciona com diversos outros processos
internos. A figura abaixo, ilustra o relacionamento do processo “Definir Requisitos de
Software”, com outros processos internos, a partir do produto “Requisitos de Software”
gerado.
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Planejamento
Construção

Serve como
entrada para
São base para

Acompanhamento
e Controle
Determina status

Requisitos de
Software
São base para

Documentação
de Usuário

São o baseline para

São base para

Controle de
Mudanças

Teste

Figura 9 - Interfaces entre o produto Requisitos de Software e outros processos internos
Referência: Wiegers, 1999 p. 57
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6.2 A abordagem de Melhoria de Processos de Negócio
6.2.1 A Organização da abordagem

Modalidade
Realização

Implementar

Desenvolver

Melhorar
Continuamente

Modalidade
Operacional

Renovar
Modalidade
Design

Entender

Visão
Contexto de
Negócio

Arquitetar
e Alinhar

Modalidade
Estratégia

Figura 10 - Abordagem de melhoria de processos de negócio de Roger Burlton
Referência: Burlton (2001, p. 126)

A abordagem, mostrada na figura acima, é organizada em modalidades e fases.
As modalidades indicam as perspectivas enquanto as fases se configuram em grandes
conjuntos de atividades.
A primeira fase é centrada na estratégia e foca a organização como um todo. Na
modalidade de Design o foco passa a ser o processo escolhido para ser melhorado. Na
modalidade de realização a mudança é desenvolvida e implementada. A modalidade
operacional representa a execução dos processos no dia-a-dia. (BURLTON, 2001 p.
126-127).
A seguir cada uma das fases será apresentada. (BURLTON, 2001 p. 139-166)
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Fase: Definir Contexto de Negócio
O propósito dessa fase é garantir que haja um entendimento comum do cenário de
negócio por todos os principais tomadores de decisão.
Nessa fase a organização-em-foco examina seu desempenho atual e analisa os
direcionadores de negócio (business drivers) em seu ambiente. Um conjunto de
critérios é estabelecido para avaliar as opções de mudança e priorizar a alocação de
recursos.
As atividades dessa fase são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Validar a missão;
Analisar os direcionadores de negócio (business drivers);
Classificar os tipos de stakeholders;
Documentar as interações atuais e avaliá-las;
Documentar princípios e valores;
Determinar uma visão de futuro e definir expectativas;
Estabelecer indicadores chave de performance (KPIs) e estabelecer metas;
Determinar fatores críticos de sucesso.

Fase: Arquitetar e Alinhar
O propósito dessa fase é identificar os relacionamentos entre processos de
negócio, tecnologias, instalações, recursos humanos e estratégias de negócio.
Nessa fase os processos são mapeados como uma arquitetura de processos, que
é relacionada com os demais componentes organizacionais, ou seja, instalações,
tecnologias e recursos humanos. A arquitetura é avaliada usando critérios préestabelecidos. Um conjunto de prioridades é determinado para mudança juntamente
com a análise de impacto nos demais componentes. Essas prioridades são
documentadas como parte do programa de mudanças.
As atividades dessa fase são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar processos de negócio;
Associar processos a critérios e priorizá-los;
Identificar necessidades de informação e conhecimento;
Identificar tecnologias estratégicas;
Identificar requisitos de instalações;
Determinar estratégias para a organização;
Determinar competências humanas;
Determinar alinhamento das oportunidades e restrições.

Fase: Estabelecer Visão
O propósito dessa fase é determinar e confirmar os requisitos da performance
futura do processo a ser renovado, definir o escopo do processo e estabelecer outras
variáveis características a serem analisadas como parte do projeto de melhoria.
Essa fase é realizada para cada processo a ser melhorado. Os stakeholders do
processo são identificados e suas necessidades, relativas ao processo, são
documentadas para estabelecer o conjunto de critérios para seleção e avaliação das
soluções. Na análise de custo-benefício (business case) os problemas e
preocupações que afetam os stakeholders são identificados, uma estratégia de
gerência de mudanças (change management) é estabelecida e o programa de
comunicação é iniciado.
As atividades dessa fase são:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selecionar o processo a ser renovado e identificar stakeholders;
Formular a visão do processo;
Identificar as metas de melhoria de performance;
Definir o escopo do projeto de melhoria;
Desenvolver a estratégia para o projeto;
Desenvolver business case inicial;
Desenvolver estratégia de comunicação das mudanças
Finalizar o plano de projeto.

Fase: Entender Processo Atual
O propósito dessa fase é obter o entendimento necessário da situação atual de
forma a que uma linha de base (baseline) possa ser estabelecida. A realidade atual
será documentada e as prioridades de melhoria serão definidas. Não é necessário um
detalhamento total da situação atual mas sim o necessário para que, com confiança,
se possa estabelecer uma solução.
Nessa fase são descobertos os pontos fortes e fracos da forma atual de trabalho.
Modelos de processos são desenvolvidos, as regras e os recursos são analisados. O
processo é medido em maior detalhe. A análise do processo acha oportunidades de
melhoria que podem ser rapidamente implementadas. As mudanças mais complexas
serão realizadas na fase seguinte.
As atividades dessa fase são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Confirmar escopo e fronteiras do processo;
Mapear o entendimento do processo existente;
Medir a performance do processo;
Determinar as causas dos problemas;
Identificar prioridades de melhoria;
Implementar “ganhos rápidos”3;

Fase: Renovar o Processo
O propósito dessa fase é projetar ou reprojetar o processo, suas regulações e
seus recursos de suporte de forma a atender os requisitos visionários dos
stakeholders. Essa fase deve garantir, também, que a solução irá funcionar e é
representativa na perspectitiva do negócio.
Nessa fase são realizadas pesquisas em outras organizações que tenham
sucesso no processo em análise. Essas pesquisas procuram por iniciativas, nos
diveros componentes organizacionais, que possam fazer com que o processo em
análise possa ter seu desempenho melhorado. Essas idéias, juntamente com as
descobertas feitas na fase de entendimento, são levadas para o desenvolvimento de
novos conceitos e modelos do processo assim como novos reguladores e recursos de
suporte.
As atividades dessa fase são:
1. Realizar benchmarks4 e avaliar tendências;
2. Obter conhecimentos sobre os recursos de suporte disponíveis;
3

Ganhos rápidos são melhorias parciais que sejam de consenso, tenham baixo custo e sejam provenientes das
pessoas atualmente envolvidas no processo.
4
Benchmarks são análises comparativas com concorrentes, expoentes do Mercado ou outras unidades da mesma
instituição.
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3.
4.
5.
6.
7.

Finalizar os critérios de avaliação das alternativas;
Modelar os processos renovados;
Demonstrar/validar os processos renovados;
Atualizar o business case;
Desenvolver a estratégia de transformação5.

Fase: Desenvolver a Solução
O propósito dessa fase é desenvolver em detalhes todos os componentes da
solução do processo de negócio.
Nessa fase a organização constrói ou adquire as capacidades necessárias para o
novo processo. As orientações necessárias como regras e procedimentos são
desenvolvidos. A organização prepara as instalações, tecnologias, capacidades
humanas e organizacionais, e os mecanismos de transferências de conhecimento
para a mudança.
As atividades dessa fase são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Construir a infra-estrutura física;
Prover as capacidades humanas;
Desenvolver a infra-estrutura de computação e comunicação;
Desenvolver processos, procedimentos e regras;
Redefinir cargos;
Projetar as mudanças das estruturas organizacionais;
Atualizar as políticas de recursos humanos;
Desenvolver/integrar tecnologias e sistemas;
Desenvolver treinamentos para as competências.

Fase: Implementar a Solução
O propósito dessa fase é preparar todos os stakeholders que serão afetados, de
alguma forma, pela solução.
Nessa fase versões integradas da solução são liberadas. A organização testa a
viabilidade em pilotos e libera a solução após ter preparado as pessoas para as
mudanças que virão.
As atividades dessa fase são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5

Preparar para o teste de negócio;
Completar os pilotos e os testes de negócio;
Atualizar entregáveis;
Educar a gerência;
Desenvolver planos de implantação;
Treinar pessoal;
Desenvolver e realizar planos de marketing;
Implantar mudanças.

A estratégia de transformação é o planejamento da construção e liberação da solução. A solução é constituída pelo
conjunto de projetos necessários para alinhar os diversos componentes organizacionais do hexágono com o novo
processo.
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Fase: Melhorar Continuamente
O propósito dessa fase é continuar a achar oportunidades de melhoria baseado na
experiência, em novos recursos e na obtenção de novos conhecimentos.
Nessa fase a organização continua a realizar muitas das atividades que foram
realizadas no projeto de renovação mas em escala reduzida. Ela avalia o
desempenho regularmente usando o feedback dos stakeholders e outras métricas
que, agora, fazem parte da avaliação e disseminação regular de desempenho. Ela
continua a examinar oportunidades de melhoria baseada nessas mediçoes e nos
constantes benchmarkings. Quando grandes lacunas (gaps) se tornam aparentes ou
previsíveis, um outo projeto de mudança deve ser iniciado. Ainda nessa fase, a
organização garante que o novo processo seja realizado como um todo, independente
das barreiras organizacionais.
As atividades dessa fase são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estabilizar a solução;
Medir a performance;
Conduzir uma revisão pós-implantação;
Ajustar a solução;
Encontrar oportunidades para melhoria;
Adotar a solução.

6.2.2 Uso flexível do framework em projetos de melhoria
Os projetos de mudança apresentam diferentes características. Essas
características definem abordagens diferentes na consecução do projeto. O framework
passa, em função dessas características, a ser customizado para cada tipo de projeto.
Sendo assim, diferentes tipos de projetos vão demandar algumas atividades sendo
outras, em função dessas características, plenamente dispensáveis.
A abordagem é considerada um framework, e não uma receita, por não precisar
ser seguido à risca, sem variações. As atividades, representadas pelas nuvens, podem
se sobrepor, se afastar, não sendo realizadas em um determinado projeto. O framework
foi concebido para ser flexível e reusável . (BURLTON,2001 p. 126). Em cada projeto
deverá ser estabelecido quais atividades deverão ser realizadas e em que grau de
profundidade.
A tabela abaixo apresenta um conjunto de orientações para a customização do
framework baseado em algumas características do projeto e no grau de intensidade das
mesmas. (BURLTON,2001 p. 166)
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Tabela 19 - Orientações para customização do framework

Grau de Melhoria de Performance Requerida
Alto
Baixo
− Usar todas as fases e etapas, − Fazer a fase “Estabelecer Visão” de
maneira
mais
abrangente,
sem
conduzindo as fases “Estabelecer
profundidade.
Enfatizar
“Entender
Visão” e “Renovar Processo” em
Processo Atual” e ganhos rápidos.
detalhe;
− Realizar a fase “Entender Processo
Atual”, focando em amplitude e não
em profundidade;
− Tratar todos os aspectos referentes
às pessoas (impactos, atividades,
etc) com prioridade.
Quantidade de Processos Envolvidos
Alta
Baixa
− Focar nas fases “Definir Contexto de − Conduzir a fase “Arquitetar e Alinhar”
Negócio” e “Arquitetar e Alinhar”
para localizar os processos escolhidos.
para desenvolver uma estratégia
Focar nas fases posteriores à “Arquitetar
geral.
e Alinhar”.
Amplitude do Escopo
Alta
Baixa
− Usar todas as fases em detalhe, com − Focar em “Entender Processo Atual” e
especial ênfase, à “Estabelecer
“Renovar
Processo”
realizando
Visão”, “Entender Processo Atual” e
“Estabelecer Visão” rapidamente.
“Renovar Processo”.
Custo/Risco
Alto
Baixo
ênfase
específica
mas
se
− Usar todas as fases em detalhe e − Sem
preocupando em manter os stakeholders
implementar revisões e pontos de
comunicados.
decisão de continuação do projeto.
Grau de Mudança Tecnológica
Alto
Baixo
− Usar todas as fases em detalhe, − Focar nos fluxos de trabalho. Envolver
especialmente “Estabelecer Visão” e
intensamente o pessoal que entende os
“Renovar Processo”. Enfatizar a
processos atuais.
conscientização,
treinamento
e
educação dos stakeholders.
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Impactos nas Pessoas
Alto
Baixo
− Usar todas as fases em detalhes − Focar no fluxo do processo. Comunicar e
dando ênfase à “Estabelecer Visão”
ouvir com menor freqüência.
e
“Entender
Processo
Atual”.
Comunicação e participação do staff
deve ser construída ao longo do
projeto.
Envolvimento e Compromisso Gerencial
Alto
Baixo
− Usar todas as fases mas reduzir a − Para projetos maiores determine o
profundidade de alguns entregáveis
máximo de pontos onde os gerentes
(deliverables) que seriam produzidos
devem aprovar. Obter a aprovação dos
somente para os gerentes.
entregáveis antes de continuar.
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Capítulo 7
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7 A Aplicação da Abordagem em Melhoria de Processos de
Software
Para Rocha (2001 p. 2) “a primeira contribuição da pesquisa em processo de
software é o convencimento de que desenvolver software é um esforço coletivo,
complexo e criativo e de que a qualidade de software depende das pessoas, da
organização e dos procedimentos usados em seu desenvolvimento. Os problemas de
desenvolvimento e manutenção de software não podem ser solucionados com a mera
introdução de ferramentas e ambientes de desenvolvimento de software, embora estes
aspectos sejam importantes. Também não podem ser solucionados com a seleção de
um ciclo de vida, mesmo que seja adequado ao desenvolvimento”.
O enfoque de processos permite uma abordagem holística que leve em
consideração todos os elementos citados, de maneira integrada e sincronizada, e não
de forma isolada. A adoção de um ciclo de vida com a posterior sistematização de seus
processos por meio da identificação de suas atividades e seu fluxo de controle
adequado à estrutura organizacional vigente, com a conseqüente descrição de
procedimentos, incorporando práticas e ferramentas alinhadas com os objetivos do
processo é abordagem proposta a partir de agora.
Conforme já apresentado a melhoria de processo pode ser realizada pela
combinação de frameworks com processos de resolução de problemas.
Na seção anterior foi apresentado um abordagem geral para resolução de
problemas. Nessa seção essa abordagem será analisada para sua aplicação na
melhoria de processos de software.

7.1 Adequação do hexágono da gestão de mudanças
Nesse tópico serão tratadas as adequações necessárias ao hexágono,
analisando-se cada um dos seus componentes.

7.1.1 Indicadores
Indicadores estão no centro de qualquer abordagem de melhoria contínua de
processos. A existência de indicadores é fundamental para a aferição do nível atual de
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desempenho e estabelecimento de metas futuras. Metas e valores futuros são o
principal direcionador (driver) dos projetos de melhoria e a única maneira inequívoca de
avaliação do sucesso desses projetos.
Os indicadores derivam diretamente do conjunto de processos realizados, dos
fatores críticos de sucessos e da direção estratégica estabelecidas.
O conjunto de indicadores de cada organização é específico visto que reflete os
compromissos assumidos e a prioridade de gestão. Entretanto, esses indicadores
podem ser definidos a partir de um conjunto genérico caracterizando, dessa forma, o
momento específico da organização.
A abordagem conhecida como Practical Software Measurement (PSM),
apresenta algumas categorias de indicadores que cobrem as necessidades de medição
de software. Mesmo que essas categorias não esgotem por completo as possibilidades
de indicadores aplicáveis, podem ser tomadas como base, dando origem a novas
categorias, na medida do necessário. Essas categorias devem ser povoadas, ao longo
do tempo, com os indicadores específicos de cada organização.
Adicionalmente o PSM é um conjunto de boas práticas para descrever e
implantar os indicadores que favorece o sucesso da implantação dos indicadores.
As categorias propostas em (MacGarry,2001:16-17) são:
−

Cronograma e Progresso: Essa categoria de informação permite avaliar o
atingimento dos marcos (milestones) do projeto e a completeza das unidades
individuais de trabalho. Um projeto que está atrasado normalmente atinge seus
objetivos de entrega por meio da eliminação de funcionalidades ou sacrifício da
qualidade do produto.

−

Tamanho do Produto e Estabilidade: Essa categoria permite avaliar a estabilidade
da funcionalidade ou capacidade requerida do software. Também se relaciona com o
volume de software entregue para prover a capacidade requerida. Estabilidade inclui
mudanças no escopo funcional ou na quantidade. Um aumento no tamanho do
software geralmente requer um maior aplicação de recursos ou extensão do
cronograma do projeto.

−

Qualidade do Produto: Essa categoria de informação permite avaliar a habilidade do
software produzido em suportar as necessidades e requisitos do usuário, sem falhas.
Se um produto de baixa qualidade é entregue, o peso de fazê-lo funcionar
adequadamente geralmente recai na área de manutenção..

−

Performance do Processo: Essa categoria permite avaliar a capacidade do
fornecedor em suprir as necessidades do projeto. Um fornecedor com um processo de
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desenvolvimento pobre ou com baixa produtividade terá dificuldades em atender
objetivos de custos ou cronogramas agressivos.
−

Efetividade da Tecnologia: Essa categoria permite avaliar a viabilidade da
abordagem técnica proposta. Ele endereça abordagens de engenharia como reuso de
software, uso de componentes comerciais, adoção de processos avançados de
desenvolvimento de software e implementação de arquiteturas comuns de software.
Aumentos de custos e atrasos de cronograma podem acontecer se alguns elementos
chaves da abordagem técnica proposta não forem atingidos.

−

Satisfação do Cliente: Essa categoria de informação permite avaliar o grau em que
os produtos e serviços entregues pelo projeto atendem as expectativas do cliente.
Indicadores de satisfação podem ser obtidos por meio de feedbacks do cliente e do
nível de suporte requerido pelos mesmos.

7.1.2 Processos
Em Rocha (2001 p. 2) é dito que “a definição e o uso de processos de software
envolve a complexa inter-relação de fatores organizacionais, culturais, tecnológicos e
econômicos. Entretanto um único processo não pode servir a qualquer tipo de empresa
e projeto. Questões relacionadas ao porte da empresa e à cultura organizacional,
objetivos de projetos específicos, recursos disponíveis, tecnologias de desenvolvimento,
conhecimento e experiência da equipe impõem características aos processos. Assim
processos de software necessitam ser definidos de modo a serem adequados a uma
determinada situação”.
É necessário definir-se o conjunto de processos adequado a cada organização
em cada momento específico. Dá-se o nome de arquitetura de processo ao conjunto de
processos necessários para o atingimento da missão, a produção dos produtos e
serviços de uma área e a gestão dos relacionamentos com os stakeholders
identificados.
Em se tratando de processo de software, existem vários modelos de referência
que propõem arquiteturas de processos (ver anexo). A partir desses modelos de
referência é possível decidir pela adoção ou não de um determinado processo na
organização. Essa decisão está ligada às necessidades que demandam sua existência
e deve ser reavaliada de tempo em tempos. Essas necessidades são:
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a. Necessidade do processo para produzir determinado produto ou serviço;
b. Necessidade do processo para atingir e sustentar determinado nível de
desempenho ou qualidade;
c. Necessidade do processo para incorporar o cumprimento de princípios e
valores no relacionamento com stakeholders.
A análise dessas necessidades e a consideração de modelos de referência
podem agilizar a localização e adoção de processos necessários à composição da
arquitetura específica da organização em foco.

7.1.3 Papéis e Atividades
Cada organização tem uma estrutura de cargos, de funções e organizacional
própria. Uma vez decidida a adoção de um processo é necessário sistematizá-lo na
organização levando-se em consideração seus requisitos e restrições específicos.
Nessa sistematização serão definidos os procedimentos, responsabilidades e
fluxos adequados à organização em foco em função de sua estrutura interna.
Tomando-se como base que o processo fim-a-fim provavelmente passará por
várias

estruturas

organizacionais

será

necessário

ter

um

mecanismo

de

comprometimento entre todos os envolvidos para que se possa estabelecer
compromissos de desempenho e qualidade com os clientes.
Esse mecanismo pode ser o estabelecimento de acordos de nível de serviço
(ANS) ou service level agreement (SLA) na cadeia cliente-fornecedor interna. Esses
acordos estabelecem regras claras de como o serviço será passado, por meio de que
instrumento e de quais informações e sub-produtos. É estabelecido também o nível de
desempenho esperado, destacando-se qualidade e prazo de resposta.
Dessa forma, partindo-se de uma proposição genérica, que são os modelos de
referências, e considerando-se as situações específicas e particulares de cada
organização, é possível desenvolver o processo recomendado e adequado.
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7.1.4 Regras
O papel fundamental das regras é orientar a realização das atividades,
determinar o porque se faz a atividade de uma determinada maneira. No componente
organizacional regras se localizam, normalmente, os padrões, normas, políticas
internas, métodos, técnicas e práticas.
O conjunto de métodos e técnicas disponível na área de software é bastante
significativo. A adoção de métodos e técnicas vem permitindo a incorporação de
importantes atributos de qualidade no produto. No anexo 5 “Atributos de Qualidade de
Software” são apresentados alguns atributos de qualidade do produto.
Frameworks de software incorporam um conjunto significativo de boas práticas
geralmente organizados por processos e objetivos.
Métodos, técnicas e boas práticas são soluções adequadas quando aplicadas
aos problemas que as demandam. A identificação correta do problema a ser resolvido
vai permitir determinar o processo e aumentar a eficácia do conjunto de métodos,
técnicas e boas práticas adotados na solução.

7.1.5 Estrutura Organizacional
Existe toda uma teoria organizacional que deve ser considerada no momento de
se definir ou redefinir estruturas organizacionais. A abordagem por processo levará a se
ter, em algum momento, novas responsabilidade, como o dono do processo.
Em alguma situações específicas, entretanto, deve-se considerar soluções
organizacionais próprias da abordagem ou solução adotada.
Abaixo são apresentados alguns exemplos de soluções organizacionais e a
abordagem que as requer.
−

Pair programming, sugerida na abordagem de Desenvolvimento Rápido de
Aplicações;

−

Escritório de Projetos, em esquemas mais avançados de gestão de projetos.
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7.1.6 Tecnologia de Computação e Comunicação
No componente organizacional tecnologia de computação e comunicação se
localizam a infra-estrutura de comunicação e as ferramentas de suporte.
As ferramentas de suporte devem ser escolhidas e adquiridas após a definição
do processo e serem alinhadas ao processo estabelecido.
Pode-se considerar ferramentas isoladas que suportem atividades isoladas,
devendo-se preocupar com os aspectos relativos à integração eficaz entre elas, assim
como pode-se considerar suítes integradas.
Ferramentas de worklfow que garantam a execução do processo, conforme
implementado, e permitam a gestão do fluxo de trabalho, também devem ser
consideradas.

7.1.7 Instalações
Não há sugestões específicas para instalações em relação ao processo de
software.

7.1.8 Recursos Humanos
No componente recursos humanos se localizam as competências e os incentivos
às pessoas.
Programas de treinamento específicos para incorporação dos processos,
assunção de novos papéis e responsabilidades, assim como para obter expertise e
mestria em técnicas, métodos e práticas incorporadas, devem ser identificados,
desenvolvidos e realizados.
Soluções de incentivo devem estar alinhadas com as metas estratégicas e de
desempenho. A premiação por resultados deve estar associada à aderência dos
processos adotados para esse fim.
Existe um modelo específico de maturidade de gestão de pessoas, denominado
People Capability Maturity Model. Seu conhecimento pode levar a práticas maduras de
gestão de pessoal.

94

7.2 A adequação do framework
Nesse tópico serão tratadas as adequações necessárias ao framework,
analisando-se cada uma das fases.

7.2.1 Definir Contexto de Negócio
Essa fase visa estabelecer uma estratégia para a organização em foco. A
estratégia é uma base fundamental para o gerenciamento da organização e a
adaptação ao ambiente em constante mudança. Ela provê um senso de unidade,
direção e propósito.
Uma estratégia provê os seguintes benefícios: (BECKER, 1999, p. 48-52)
a) A estratégia revela o propósito da organização por meio de objetivos de longo
prazo;
b) A estratégia orienta a definição dos produtos e serviços que são ou devem
ser produzidos pela organização;
c) A estratégia visa obter uma vantagem sustentável de longo prazo dentro de
cada unidade de negócio por meio de respostas às ameaças e oportunidades
existentes no ambiente da organização;
d) A estratégia identifica as atividades gerenciais específicas nos níveis
funcional, negócio e corporativo;
e) A estratégia gera um padrão de decisões coerente, unificado e integrador.
f) A estratégia define a natureza econômica e não-econômica das contribuições
feitas aos stakeholders;
g) A estratégia expressa as intenções estratégicas da organização;
h) A estratégia auxilia no desenvolvimento e melhoria das competências
centrais da organização;
i)

A estratégia provê um meio para determinar os investimentos de recursos
tangíveis e intangíveis necessários para se obter vantagens competitivas.
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A estratégia, direta ou indiretamente, define uma das duas abordagens a ser
adotada na melhoria do processo de software. As abordagens em questão são a
abordagem centrada no processo e a abordagem centrada no problema.
A identificação de objetivos relacionados a problemas existentes promove a
percepção da real necessidade da mudança na medida em que problemas do dia-a-dia
possam ser endereçados e resolvidos.
Para Potter (2002, p. 7), e em consonância com alguns princípios já identificados,
“é crítico que o alvo do programa de melhoria seja relevante para as necessidades da
organização. Isto é obtido inicialmente pela identificação das necessidades da
organização e o conseqüente alinhamento do programa à essas necessidades. Se o
programa de melhoria não estiver claramente conectado às necessidades da
organização, a iniciativa pode levar a um desperdício de recursos valiosos”.
Segundo Paulk (1999, p. 89) “os níveis de maturidade devem ser medidas da
melhoria e não objetivo da melhoria. É necessário associar objetivos e negócio às
melhorias para que se lembre, continuamente, dos reais objetivos finais.”
De qualquer forma, os objetivos devem ser descritos de forma clara e persuasiva.
Segundo Potter (2002, p. 13), “a falta de um objetivo persuasivo é uma razão comum
para que as organizações abandonem seus programas de melhoria. Melhorar uma
organização requer um agudo desejo de mudança. Esse desejo ocorre quando a
mudança soluciona um problema de alta prioridade ou atende a um objetivo crítico”.
A estratégia centrada nas necessidades permite, ainda, que os níveis de
maturidade sejam atingidos, como conseqüência das iniciativas de melhoria,
preservando-se os objetivos de negócio e resolvendo-se problemas reais.

7.2.2 Arquitetar e Alinhar
O propósito dessa fase é identificar os relacionamentos entre processos de
negócio, tecnologias, instalações, recursos humanos e estratégias de negócio.
O principal produto dessa fase é uma arquitetura de processos que determine os
processos necessários para que a organização atenda sua missão e produza os
produtos e serviços estabelecidos na estratégia. Segundo Humphrey (1989, p. 9), “a
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arquitetura é uma decomposição estrutural do ciclo de desenvolvimento de
desenvolvimento”.
Para a determinação dos processos de software que compõem a arquitetura,
podem ser considerados os modelos de referência de processos como um ponto de
partida. Os processos que estejam relacionados com a missão, objetivo e nível de
maturidade da organização devem ser considerados para fazer parte da arquitetura.
A organização deve usar nomes claros, que facilitem o entendimento para a
comunidade que terá acesso à arquitetura devendo, se for o caso, adaptar os nomespadrão dos modelos de referência.
Para Mutafelija (2003, p. 4), “os melhores processos são aqueles que a
organização criou, documentou e comparou com um padrão de referência6 em
contraste com aqueles cuja criação e implementação sejam dirigidas pelo padrão de
referência”. Essa abordagem reflete e considera a cultura da organização ao mesmo
tempo que facilita a transição para novas versões do padrão.
Pode-se usar mais de um modelo de referência como base para o
desenvolvimento da arquitetura da organização. No anexo 3 “Arquitetura de Processos”,
são apresentados alguns exemplos de arquitetura.

7.2.3 Estabelecer Visão
O propósito dessa fase é determinar e confirmar os requisitos da performance
futura do processo a ser renovado, definir o escopo do processo e estabelecer outras
variáveis características a serem analisadas como parte do projeto de melhoria.
Um produto importante dessa fase é a visão de futuro do processo. Essa visão
comumente é estabelecida por meio de atributos de valor. Em um processo software
poder-se-ia usar alguns atributos como: máxima qualidade, mínimo de re-trabalho e
menor quantidade de atritos.
Adicionalmente, para processos de software, pode-se estabelecer uma visão
baseada em níveis de maturidade do processo em foco.

6

O padrão de referência pode ser um modelo ou padrão de processos, conforme apresentado anteriormente.
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Outro produto dessa fase são as metas de performance que o processo deverá
atingir como conseqüência do projeto de melhoria. Uma forma de se estabelecer as
metas pode ser por meio do uso da técnica GQM (Goal Question Metric). (BECKER,
1999, p. 53-59) e (POTTER, 2002, p. 16-20).
Essa técnica permite estabelecer indicadores associados aos problemas e, a
partir desses indicadores, obter a performance atual e definir metas. Os passos para
aplicação da técnica GQM são: (POTTER, 2002, p. 16)
−

Definir os principais objetivos para a atividade

−

Construir um conjunto claro de questões que, quando respondidas, auxiliam
avaliar onde se encontra em relação a cada objetivo;

−

Definir e recolher dados requeridos para responder a essas questões.

Alguns exemplos são apresentados na tabela abaixo: (POTTER, 2002, p. 20)
Tabela 20 - Exemplos do uso da técnica GQM

Objetivo
Atingir todos os
compromissos de custo e
prazo

Reduzir o re-trabalho a
menos de 20% do esforço
do projeto

Questões
Estamos gastando as
horas planejadas no projeto
para realizá-lo?
Estamos cumprindo os
marcos?
Quanto tempo estamos
gastando com re-trabalho
atualmente?
Quanto isso se compara
com nosso tempo de
desenvolvimento e como
estamos evoluindo?
Quantos defeitos são
encontrados no produto
durante o projeto e a
codificação?

Métricas
Planejado X Orçado por
projeto
O número de dias que se
está adiantado ou atrasado
em cada marco

Percentual de tempo gasto
em re-trabalho

Densidade de defeito, isto
é, a quantidade de defeitos
encontrados por unidade
de trabalho; por exemplo:
número de páginas de
design, número de linhas
de código.
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Nessa fase o projeto é caracterizado, descrito e sua aprovação é obtida. Uma
preocupação necessária é com a abordagem de venda do projeto, Potter (2002, p. 53)
sugere que a venda, visando o envolvimento do nível gerencial, deve se realizar por
meio dos seguintes passos:
1. Determinar as necessidades dos gerentes;
2. Mostrar como as melhorias atendem as necessidades dos gerentes;
3. Determinar e endereçar as preocupações e receios dos gerentes;
4. Verificar se a melhoria irá atender as necessidades dos gerentes.
Segundo Potter (2002, p. 57) “a venda é uma importante parte da melhoria.
Pouco progresso será feito sem ela”. Deve-se ouvir os problemas dos envolvidos e
prover soluções adequadas baseadas na experiência.
A estratégia de comunicação, elaborada nessa fase, visa reduzir resistências e
falsas percepções.
A resistência se origina em duas causas básicas: a) não percepção de que a
solução atenda às necessidades vigentes e b) crença de que a solução vai trazer mais
dor do que benefício. Como dor pode-se exemplificar a perda de tempo ao usar uma
solução inadequada ou o medo do desconhecido, quando o status quo é confortável.
No primeiro caso deve-se identificar e tornar claro as necessidades dos
envolvidos.
No segundo caso deve-se entender as crenças atuais e demovê-las. As crenças
podem ser obtidas por meio de questionamentos como: “Qual sua experiência sobre a
solução proposta?” ou “O que você tem ouvido de outras pessoas sobre a solução
proposta?”.
A estratégia deve enviar mensagens claras para os públicos-alvos específicos
definindo meios e freqüências adequadas.
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7.2.4 Entender o Processo Atual
O propósito dessa fase é obter o entendimento necessário da situação atual de
forma a que uma linha de base (baseline) possa ser estabelecida.
Um importante produto dessa fase é a lista de problemas existentes.
A lista de problemas pode ser obtida em sessões de brainstorming ou ser
resultado de uma avaliação (assessment) formal tomando-se como base algum modelo
de processos.
Potter (2002, p. 21) sugere que o brainstorming seja usado em empresas
pequenas, por ser fácil obter o consenso, enquanto a avaliação deveria ser aplicada em
empresas maiores.
Em ambos os casos os problemas devem ser associados aos objetivos (Potter,
2002, p. 9-10) e descritos de maneira clara e estimulante (Potter, 2002, p. 11) para que
haja a percepção das reais necessidades e o conseqüente engajamento das pessoas
na iniciativa de mudança.
Outro importante produto é a lista de causas para cada um dos problemas.
Uma abordagem interessante é analisar as causas associadas a cada um dos
elementos do hexágono assim como ao processo anterior. Isto pode ser feito
adaptando-se o diagrama de Ishikawa substituindo-se as causas potenciais,
originalmente propostas, pelos elementos indicados acima.

7.2.5 Renovar o Processo
O propósito dessa fase é projetar ou reprojetar o processo, suas regulações e
seus recursos de suporte de forma a atender os requisitos visionários dos stakeholders.
O principal produto é a solução a ser adotada, que pode ser caracterizada por
um conjunto de ações a ser tomado.
Uma forma de se determinar as ações pode ser por meio dos seguintes
questionamentos: (POTTER, 2002, p. 23-24)
−

Que ações devem ser realizadas para resolver os problemas e atingir os
objetivos?
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−

Caso um framework de processos esteja em uso, que elementos podem
ajudar a resolver os problemas e atingir os objetivos?

“A aplicação dos elementos do framework a cada problema provê um contexto
real para o uso desses elementos. Dessa forma, o framework não será implementado
por meio da definição de procedimentos e a determinação de como usá-los. Ele será
implementado pedaço por pedaço para solucionar problemas reais da organização”.
(POTTER, 2002, p.26)

7.2.6 Desenvolver a Solução
Não há sugestões específicas para a fase “Desenvolver a Solução” em relação
ao processo de software.

7.2.7 Implementar a Solução
Um

importante

ponto

nessa

fase

é

estabelecer

uma

estratégia

de

implementação. Potter (2002, p. 58) sugere que essa estratégia se baseie na curva de
adoção de novas práticas. Segundo Potter (2002, p. 58-59), “a curva é uma ferramenta
para determinar os momentos de implantação de forma a atender as necessidades da
organização de forma menos dolorosa possível”. De acordo com Potter (2002, p. 58),
essa curva, mostrada na figura abaixo, apresenta cinco perfis básicos, a saber:
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Momento sugerido para publicar o “decreto”

Maioria Inicial

Segunda Maioria

Primeiros a Adotar

Procrastinadores
Inovador

Figura 11 - Curva de adoção de novas práticas
Referência: Potter (2002, p. 58)
−

Inovadores, são as pessoas dispostas a tentar qualquer coisa nova ou que
apresentam uma necessidade desesperada da solução. Devem constituir o primeiro
grupo a adotar a nova prática. As experiências obtidas devem ser incorporadas na
solução antes de se envolver novos grupos.

−

Primeiros adotadores (Early Adopters), são aqueles que tem a necessidade pela
nova prática. Não estão interessados na mudança pela mudança, como os
inovadores. Ouvem as razões para a nova prática e as aplicam, de maneira
pragmática. Constituem o segundo grupo a adotarr a nova prática.

−

Maioria inicial (Early Majority), que é um grupo maior constituído por, normalmente,
30% da população-alvo. Esse grupo precisa das evidências obtidas pelos dois
primeiros grupos. A mudança não é vista como priodade ou porque se está
confortável com as práticas atuais ou não se está consciente do problema a resolver.
Constituem o terceiro grupo a adotar a nova prática.

−

Segunda maioria (Late Majority), que são os céticos que resistem às mudanças. As
pessoas desse grupo apresentam falta de confiança nos motivos da mudança ou
ressentimento advindo de mudanças prévias que falharam. Constituem o quarto grupo
a adotar a nova prática.
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−

Procrastinadores (Laggards), são os que preferem sair ou serem demitidos à
mudar. Não vêem razão para mudança porque pensam que seus problemas sejam
insolúveis ou acreditam nas práticas vigentes.

O uso de uma curva de adoção apresenta os seguintes benefícios: (POTTER,
2002, p. 59):
−

Aumenta a velocidade de implementação por meio da determinação de com
quem trabalhar e em que ordem;

−

Reduz o risco de falha por meio da construção e implantação da solução em
incrementos. Os dois primeiros grupos provêem requisitos para e feedback das
versões iniciais da solução;

−

Ajuda a determinar quando desenvolver uma política e publicá-la.

7.2.8 Melhorar Continuamente

O propósito dessa fase é continuar a achar oportunidades de melhoria baseado
na experiência, em novos recursos e na obtenção de novos conhecimentos.
Uma forma de se achar novas oportunidades pode ser a realização cíclica de
avaliações com base no framework de processos adotado como referência.
Para cada elemento do framework pode-se questionar que problema ele resolve.
O problema sendo real e sua solução oportuna, deve-se abrir um projeto para sua
adoção.
Auditorias para verficação de conformidade e a implantação de um canal para
obtenção de feedbacks sobre a solução e novas oportunidades é uma boa maneira de
se buscar a constante evolução do processo assim como ajudar a mantê-lo efetivo.
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Capítulo 8
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8 Conclusão
A qualidade é um imperativo nos dias de hoje. Desde meados do século passado
as empresas passaram a incorporar a qualidade em seus produtos e serviços como
forma de apresentar uma vantagem competitiva.
Hoje em dia a qualidade não é mais um diferencial, mas sim um requisito a ser
atendido, caso se queira mante-se no mercado.
A melhoria da qualidade de software se insere nesse contexto e não deve ser
tratada de forma isolada. Para Paulk (1998, 79), “os esforços da melhoria de software
devem estar alinhados com demais programas de Gestão Total da Qualidade, na medida
em que os objetivos sejam os mesmos, ainda que os escopos sejam inicialmente
diferentes”.
A abordagem atual para a melhoria da qualidade, quer seja de software ou não,
tem sido por meio da melhoria contínua dos processos. Isto pode ser observado por
meio das orientações e abordagem da família de normas ISO 9000, em particular a ISO
9001:2000, que deixou de lado seu caráter prescritivo, numa abordagem baseada na
descrição de procedimentos, passando a incorporar práticas modernas de gestão da
qualidade baseada em abordagem de engenharia de sistemas, pensamento orientado a
processos, obtenção da satisfação do cliente e melhoria contínua.
Por outro lado, a melhoria de processos de negócio, de qualquer natureza,
também se encontra em ebulição (McGregor, Julho2004), com o surgimento de várias
notações, técnicas, métodos, ferramentas e abordagens. Há, inclusive, propostas para
desenvolvimento de modelos de maturidade de processos de negócio, inspirados nos
modelos de maturidade do processo de software, especialmente no CMM. (HARMON,
(Março2004); FISHER, (Setembro2004); SMITH, (Julho2004))
A proximidade e a sinergia entre as abordagens de melhoria de processo de
negócio e melhoria do processo de software deveriam ser tema de outros trabalhos e
estudadas em profundidade.
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Nesse contexto de qualidade total de produtos e serviços a qualidade de
software ganha vital importância na medida em que a tecnologia da informação vem
sendo usada como instrumento de diferencial competitivo pelas organizações.
Segundo Paulk (1998, p. xv), “a habilidade de se construir sistemas intensivos em
software é muitas vezes maior do que há algumas décadas atrás mas o apetite por
software tem crescido cada vez mais rápido. A indústria do software ainda está evoluindo
de uma atividade artesanal para um disciplina de engenharia.”
A abordagem por processos, a melhoria contínua, visando o aumento da
capabilidade dos processos, tem se mostrado um caminho adequado porém árduo.
A não observância dos princípios, a preocupação excessiva com níveis de
maturidade e a não criação de um ambiente de mudanças pode levar a não se ter
ganhos sustentáveis nas iniciativas de melhoria. Pelo contrário, a ênfase na elaboração
de procedimentos, o não alinhamento com os objetivos de negócio e a perspectiva do
cliente podem por a perder toda a abordagem.
A melhoria de processos não é uma iniciativa de curto prazo, é um projeto. É
importante que se tenha um horizonte de longo prazo, buscando dotar a organização de
capacidade crescente de gestão.
Como diz, McGregor (Julho2004):
“Se você estiver trabalhando em melhoria de processo e produzindo benefícios
de negócio, você merece aplausos; melhoria de processo não é uma iniciativa de
um ‘único tiro’. Se você está automatizando os processos existentes, sem
questioná-los, então ou você está carregando overhead desnecessário ou está
perdendo grandes oportunidades.
Se o programa de melhoria, no qual você está trabalhando, não cria a cultura da
mudança, então, provavelmente você descobrirá que as pessoas rapidamente
voltarão aos velhos hábitos e não será possível reter os ganhos obtidos. Pessoas
e cultura são ditas como a base para projetos de processo, mas geralmente são
esquecidas”.
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1 Principais contribuições para o movimento da qualidade
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1.1

A contribuição de Deming
O elemento básico da filosofia de Deming é que a gerência deve desenvolver

uma teoria própria e prover as ferramentas adequadas para gerenciar a qualidade. Ele
advoga que se deve incorporar qualidade durante a elaboração de um produto para se
obter custos menores, maior produtividade e melhor satisfação do cliente. Ele elimina a
prática de 100% de inspeção. Em vez disso, ele é a favor do uso de métodos
estatísticos para rastrear e reportar a qualidade dos produtos.
a) 14 pontos de Deming
Os 14 pontos apresentados por Deming, em 1982, como uma abordagem para
melhoria da qualidade tem sido amplamente aceito. Os pontos são:
1. Criar um propósito constante de melhoria de produtos e serviços. O objetivo
pode ser se tornar competitivo e se manter no negócio para prover
empregos.
2. Adotar uma nova filosofia, baseada na mudança e em novas abordagens
gerenciais e de liderança.
3. Eliminar a dependência à inspeções para se obter qualidade. Eliminar a
necessidade de inspeção em massa pela introdução de qualidade no produto
desde o primeiro momento.
4. Encerrar a prática de se premiar o negócio somente com base no preço. Em
vez disso, diminuir o custo total pelo uso de um único fornecedor para
qualquer item a fim de facilitar a construção de uma relação de longo prazo
baseada em lealdade e confiança.
5. Melhorar constante e permanentemente o sistema de produção e serviço de
forma a melhorar a qualidade e produtividade e, conseqüentemente, diminuir
custo.
6. Instituir treinamento no trabalho.
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7. Instituir liderança. O objetivo da supervisão deve ser o de ajudar as pessoas
e as máquinas a realizar um trabalho melhor. A supervisão de trabalhos da
produção deve ser revista.
8. Eliminar o medo de tal forma que todos possam trabalhar efetivamente para
a empresa.
9. Eliminar barreiras entre departamentos. Os que estão envolvidos em
pesquisa, projeto (design), venda e produção devem trabalhar juntos como
uma equipe.
10. Eliminar slogans, exortações e alvos para a força-de-trabalho requerendo
zero defeito e novos níveis de produtividade. Exortações somente criam um
relacionamento de adversários. A maioria das causas da baixa qualidade e
baixa produtividade podem ser achadas no próprio sistema de produção e
não na forma de controle da força-de-trabalho.
11. (a) Eliminar quotas de trabalho no chão-de-fábrica;
(b) Eliminar gerência por objetivo. Eliminar gerência por número e metas
numéricas. Substituir a liderança.
12. (a) Remover barreiras que tirem dos trabalhadores o orgulho do exercício de
suas funções. O foco dos supervisores deve ser mudado dos números para a
qualidade.
(b) Remover barreiras que tirem das pessoas envolvidas com gerenciamento
e engenharia o orgulho do exercício de suas funções. Isto requer a
eliminação de avaliações anuais ou sistemas de mérito.
13. Instituir um vigoroso programa de educação e auto-melhoria para todo o
pessoal.
14. Colocar todos na empresa para trabalhar em favor da transformação. A
transformação é trabalho de todo mundo.

b) O ciclo PDCA de Deming
O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) de Deming é uma outra filosofia bem

115

conhecida que caracterizou o interesse crescente em qualidade. Apesar de ser
popularmente conhecido como ciclo de Deming, ele foi na realidade introduzido por W.
A. Shewart como ciclo de Shewart. Deming introduziu o ciclo de Shewart no Japão, no
começo dos anos 50. Os japoneses, por sua vez, o implementaram como ciclo de
Deming. Esse nome se popularizou mais do que o nome original. Deming recomenda o
uso do PDCA como forma de implementar os 14 pontos. O ciclo recomenda um esforço
contínuo para atingir a melhoria contínua da melhoria do produto. Os passos para o
ciclo PDCA são:
Passo 1: Plan
Esse passo envolve a determinação do que e como vai ser obtido. Perguntas
apropriadas para essa questão são: Qual é o objetivo específico? Quais são os
membros da equipe? Quando o plano terá efeito? Quando o plano deve se encerrar? O
que será necessário para executar o plano? Que dados precisarão ser coletados? Que
ferramentas estatíticas são necessárias para interpretar os resultados?
Passo 2: Do
Um plano é somente um plano até que seja implementado. Nesse passo, as
atividades são executadas de acordo com o planejado. As técnicas para organização
das atividades baseadas em CPM (Critical Path Method) e PERT (Program Evaluation
and Review Technique) podem se úteis nesse passo. O inter-relacionamento entre
atividades pode ser determinado e revisto baseado nos objetivos desejados. O passo
“do” facilita a experimentação de novas idéias. Ele permite que o plano seja
implementado numa escala pequena para avaliar sua efetividade. Por exemplo, um
pequeno grupo de clientes ou um segmento limitado do mercado pode ser usado para
testar a performance do produto. O resultado do experimento-piloto pode determinar
como o plano deve ser realizado em escala maior.
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Passo 3: Check
Nenhuma melhoria pode ser obtida sem uma revisão do nível de performance
atual. Nesse passo, um avaliação (check) do resultado do plano é feita. Questões
apropriadas para esse passo são: Quão bem esse plano satisfaz os objetivos
especificados? Qual o nível de desvio observado? O desvio é aceitável? A deficiência
observada pode ser superada? A execução-tentativa pode ser estendida para uma
execução completa? O plano pode ser replicado para outros processos?
Um importante aspecto do passo “check” é a determinação de que medidas obter para
facilitar a avaliação do processo. As variáveis apropriadas devem ser medidas para
garantir a precisão das conclusões.
Passo 4: Act
Planejar (planning), Fazer (Do), Avaliar (Check) são precursoras da ação. Nesse
passo, ações devem ser baseadas no resultado do passo 3. Se os resultados forem
negativos, ações devem ser realizadas para identificar os erros feitos e evitá-los no
futuro. Se o resultado for positivo, atividades podem ser realizadas para determinar
como os resultados obtidos podem ser repetidos em outros processos. Planejando a
obtenção dos bons resultados em uma escala maior o ciclo PDCA é repetido. Assim, os
esforços da melhoria da qualidade se tornam permanentes.
A melhoria da qualidade deve ser vista como uma jornada que nunca termina. O
ciclo PDCA de Deming requer que a melhoria da qualidade seja abordada como um
ciclo sem fim. Interações contínuas entre departamentos funcionais são importantes
para prover produtos e serviços que satisfaçam os clientes. O pessoal da Toyota, no
Japão, refere-se a esse processo contínuo como Kaizen. Kaizen significa a procura por
um caminho melhor.
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1.2

A contribuição de Taguchi
A abordagem de Genichi Taguchi para a melhoria da qualidade envolve o

desenvolvimento de novas técnicas e a modificação de abordagens estatísticas
existentes. As técnicas de Taguchi introduziram significativas mudanças na forma como
os experimentos são conduzidos para melhoria da qualidade. Há um interesse
crescente nos métodos de Taguchi tanto nos negócios quanto na indústria. A filosofia
de Taguchi aponta os seguintes pontos:
1. A perda de qualidade deve ser definida como o desvio de um alvo específico;
2. A qualidade deve ser definida no produto desde o começo.
A abordagem clássica para controle de qualidade tem sido a de produzir
produtos que estejam dentro das especificações. Assim, o pensamento antigo é que se
um item está dentro da especificação, não há necessidade para melhoria. O método de
Taguchi sugere que essa abordagem tradicional está errada na medida em que algum
nível de perda está sempre associada ao produto, independente de estar dentro ou fora
dos limites da especificação.

1.3

A contribuição de Juran
Dr. Joseph M. Juran, assim como Deming, liderou o movimento de gestão da

qualidade no Japão. Juran é uma autoridade e autor reconhecido em controle da
qualidade. O popular gráfico de Pareto foi desenvolvido por Juran. Ele nomeou o gráfico
em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923). Em 1897 Pareto
estudou a distribuição de riqueza na Itália. Ele demonstrou que essa distribuição não
era justa. Pareto descobriu que 80% da riqueza estavam em mãos de somente 20% da
população. A relação 80/20, freqüentemente chamada de distribuição de Pareto, se
mostrou válida em outras áreas diferentes da distribuição de riqueza.
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Juran aplicou a abordagem de Pareto para classificar problemas de qualidade
em duas categorias: “vital few” e “trivial many”. Juran afirma que mais de 80% dos
problemas de qualidade são causados por poucos fatores. Ele sugeriu que o
gerenciamento deveria focar e controlar esses fatores. Juran também aconselha um
gerenciamento contínuo visando melhorias pelo uso da trilogia da qualidade:
planejamento, controle e melhoria. Ele recomenda uma combinação de gerência prática
(hands-on) e treinamento para se obter a excelência em qualidade. Por meio de várias
publicações Juran deu significativas contribuições no treinamento para a área de gestão
da qualidade. O Instituto Juran oferece inúmeros programas de treinamento em gestão
da qualidade que têm atraído praticantes de todas as partes do mundo.
a) Os 10 passos de Juran a melhoria da qualidade
O Instituto Juran ensina uma abordagem projeto-a-projeto baseada em formação
de equipe e resolução de problemas para a melhoria da qualidade. Essa abordagem
requer uma participação ativa da gerência superior. Os 10 passos de Juran para a
melhoria da qualidade são:
1.

Desenvolver a consciência para a necessidade e oportunidade de melhoria.

2.

Estabelecer metas para melhoria.

3.

Organizar-se para atingir as seguintes metas:
a. Estabelecer um conselho da qualidade;
b. Identificar problemas;
c. Selecionar projetos;
d. Formar equipes;
e. Designar facilitadores.

4.

Prover treinamento.

5.

Realizar projetos para resolver os problemas.

6.

Reportar progressos.

7.

Mostrar reconhecimento.
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8.

Comunicar resultados.

9.

Manter registros de desempenho.

10. Manter a energia ao fazer com que melhorias anuais seja parte regular dos
sistemas e processos da empresa.

1.4

A contribuição de Ishikawa
Dr. Karu Ishikawa deu várias e significativas contribuições à revolução da

qualidade por meio da introdução de várias ferramentas simples e práticas para a
gestão da qualidade. A ele é creditada a criação dos círculos da qualidade. Ishikawa,
professor da Universidade de Tóquio, introduziu o diagrama de espinha de peixe,
também chamado de diagrama de Ishikawa. Ele é um diagrama de causa-e-efeito que
evidencia como cada fator afeta a qualidade total de um produto. Em 1953, Ishikawa
usou o diagrama para resumir a opinião de engenheiros em uma planta industrial na
forma de relações de causa e efeito na medida em que os engenheiros discutiam um
problema de qualidade. Esse fato é conhecido como a origem do diagrama de causa e
efeito. Após ter provado sua praticidade, o diagrama se tornou rápida e largamente
usado em empresas japonesas. Atualmente ele é usado não só para estudar as
características de qualidade de um produto como também para estudar qualquer
processo. Ele foi incluído na terminologia do Japan Industrial Standard (JIS) com a
seguinte definição: ”Diagrama de causa e efeito: Um diagrama que mostra a relação
entre as características da qualidade e seus fatores”.
Ishikawa recomenda o controle da qualidade em toda a empresa com o
envolvimento de todos os funcionários. Essa recomendação contrasta com situações e
orientações onde a função de controle da qualidade se encontrava em mãos de poucos
especialistas. As recomendações de Ishikawa podem ser resumidas em:
−

Identificar os aspectos da qualidade que o cliente deseja e está disposto a
pagar por;

−

Mover de um programa de controle de qualidade baseado em inspeções para
um programa orientado a processos que integra as necessidades do cliente;
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−

Usar ferramentas básicas de estatística para apontar e analisar fontes de
problemas de qualidade;

−

Eliminar as fontes de problemas da qualidade de forma a que os problemas
não ocorram outras vezes;

−

Estabelecer círculos de controle de qualidade voluntários para criar um
ambiente participativo de melhoria da qualidade;

−

Administrar, por toda a empresa, o controle de qualidade de forma a incluir
responsabilidades verticais e horizontais da qualidade.

1.5

A contribuição de Feigenbaum’s
Dr. Armand V. Feinenbaum introduziu o conceito de controle total da qualidade

(Total Quality Control – TQC) em 1951 com a publicação de um livro intitulado “Total
Quality

Control”.

Até

aquele

momento

o

controle

da

qualidade

envolvia

predominantemente ações de correção dos problemas de qualidade em vez de ações
de prevenção. TQC avançou os conceitos de controle de qualidade em todas as áreas
de produção, incluindo design e vendas. TQC preconizava que se devia fazer com que
a qualidade fosse responsabilidade de todos na organização. No modelo japonês, a
responsabilidade reside nos trabalhadores em vez de em departamentos de controle de
qualidade. Feigenbaum recomenda que mais tempo e esforço devia ser direcionado
para a correção de problemas de qualidade na fonte e menos em inspeções de
qualidade. Dessa forma, ele sugeria prestar mais atenção as custos de prevenção do
que os custos de falha.

1.6

A contribuição de Crosby
Philip B. Crosby se tornou proeminente na área de qualidade após a publicação

do livro Quality is Free em 1979. Naquela época ele era vice-presidente e diretor da
qualidade da ITT. Atualmente é um famoso consultor mundial em qualidade. Crosby
demonstrou que as empresas incorriam em custos significativos por não realizar o
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trabalho correto na primeira vez. Ele identificou custos escondidos devidos à baixa
qualidade nos seguintes aspectos:
−

Perda de vendas;

−

Custos de mão-de-obra crescentes;

−

Uso crescente de horas de equipamento;

−

Número crescente de falhas de equipamento;

−

Custo crescente com garantias dos produtos;

−

Paradas crescentes;

−

Atrasos na entrega.

Os custos escondidos acima não incluem custos de sucata. Crosby recomenda a
melhoria contínua do processo como um meio de se atingir a meta de zero defeito. Ele
apontava que o custo de se embutir a qualidade durante a produção podia ser superado
pelos benefícios de se economizar com retrabalho e sucata. Crosby resumiu seus
conceitos em melhoria da qualidade, como se segue.
−

O sistema deve enfatizar prevenção em vez de verificações e inspeções.
Inspeção é perda de tempo;

−

Prevenção envolve identificar as áreas onde os erros ocorrem e, uma vez
identificados, o processo deve ser modificado para eliminar as causas
permanentemente;

−

A meta definitiva na gestão da qualidade é atingir zero defeito;

−

O custo da qualidade é o custo de realizar as coisas de maneira errada;

−

O custo de não conformidade pode ser tão alto quanto 25 a 35% dos custos
operacionais;

−

Custos de prevenção incluem o custo de educação e treinamento relativos à
qualidade, manutenção preventiva, mudança de processo e concepção do
processo.
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Com a publicação de outro livro famoso, Quality without tears, em 1984, Crosby
introduziu seu próprio conjunto de passos para um programa de melhoria da qualidade.

14 passos de Crosby para melhoria da qualidade
1.

Deixe claro que a gerência está comprometida com a qualidade;

2.

Forme equipes de melhoria da qualidade com representantes de todas as
áreas;

3.

Determine onde os problemas atuais e potencias de qualidade residem;

4.

Avalie o nível de consciência e preocupação do pessoal com a qualidade;

5.

Aumente a consciência e a preocupação do pessoal com a qualidade;

6.

Realize ações para corrigir os problemas identificados nos passos
anteriores;

7.

Estabeleça um comitê para um programa de zero defeito;

8.

Treine supervisores ativamente para realizar sua parte nos programas de
melhoria da qualidade;

9.

Institua um “dia do defeito zero” para que todos os empregados percebam
que houve uma mudança;

10. Encoraje os empregados a estabelecer metas de melhorias para si
mesmos e para seus grupos;
11. Encoraje os empregados a comunicar às gerências os obstáculos
encontrados no atingimento das metas;
12. Mostre reconhecimento e apreço pelos participantes;
13. Estabeleça conselhos de qualidade para se comunicar regularmente;
14. Faça isso repetidamente para enfatizar que um programa de melhoria da
qualidade nunca termina.
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1.7

A abordagem 6 Sigma da Motorola
A abordagem seis sigma introduzida pela Government Electronic Group da

Motorola foi adotada rapidamente pela indústria. Muitas empresas estão adotando a
abordagem como um aspecto chave para alta qualidade da produção. Seis sigma
significa seis desvios-padrão de uma média estatística de performance. A abordagem
seis sigma admite não mais do que 3,4 defeitos por milhão de partes em indústria de
manufatura e 3,4 erros por milhão na indústria de serviços. Para avaliar o efeito da
abordagem seis sigma considere um processo que seja 99% perfeito. Esse processo irá
produzir 10.000 defeitos por milhão produzido. Como seis sigma o processo precisa
estar 99,999966% perfeito de forma a produzir somente 3,4 defeitos por milhão. Dessa
forma, 6 sigma é uma abordagem que empurra o limite da perfeição. A abordagem usa
métodos estatísticos para achar os problemas que causam os defeitos.
Por exemplo, o número total de unidades não defeituosas de um processo é
determinado pela combinação do nível de performance de todos os passos que
compõem o processo. Se um processo consiste de 20 passos e cada passo está 98%
perfeito então, a performance global do processo será de (0,98)20 que é igual à
0,667608 ou seja 66,76%. Dessa forma o processo irá produzir 332.392 defeitos por
milhão. Se cada passo do processo é empurrado ao limite de seis sigma a performance
do processo será de (0,999966)20 que é igual à 0,999932 ou seja 99,9932%. Dessa
forma o processo sob a abordagem seis sigma irá produzir somente 68 defeitos por
milhão. Isto é um significativo aumento de performance sobre a performance original.
Em muitos casos não é realista esperar atingir o nível de seis sigma de
produção. A abordagem, porém, ajuda a estabelecer um padrão de qualidade e prover
mecanismos para atingir a meta. Em efeito, o processo seis sigma significa mudar a
forma como as pessoas fazem as coisas de forma a minimizar o potencial de defeitos.
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2 Interpretação do Modelo CMM
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Curtis (2002, p. 7-8) apresenta a seguinte história do modelo de maturidade de
Humphrey.
“Os conceitos originais do framework de maturidade foram desenvolvidos por Watts Humphrey e seus colegas na
IBM no início dos anos 80. Em seus 27 anos na IBM, Humphrey percebeu que a qualidade dos produtos de software
estava diretamente ligada com a qualidade do processo usado para desenvolvê-lo. Tendo observado o sucesso da
gestão total da qualidade em outras indústrias, Humphrey quis instalar um ciclo PDCA de Shewart-Deming nas
organizações de software como um meio de melhorar continuamente seus processos de desenvolvimento.
Entretanto, organizações vinham instalando avançadas tecnologias de software por décadas usando métodos
semelhantes ao ciclo Shewart-Deming sem sucesso. Humphrey percebeu que o ciclo devia ser instalado em estágios
para sistematicamente remover impedimentos à melhoria contínua. Humphrey concluiu que
as
organizações
deviam eliminar os problemas de implementação em uma ordem específica se quisessem criar um ambiente que
suportasse a melhoria contínua guiado pelos princípios de Deming.
A estrutura estagiada subjacente ao framework de maturidade foi primeiramente elaborado por Crosby no livro
“Quality is Free”. A tabela de maturidade da gestão da qualidade de Crosby descreve cinco estágios evolucionários
na adoção de práticas de qualidade pela organização. Esse framework foi adaptado para o processo de software por
Ron Radice e seus colegas trabalhando sob a direção de Humphrey na IBM Corporation. A formulação original de
Crosby era que a adoção de qualquer nova pr’tica por uma organização devia ocorrer em cinco estágios: A
organização devia tomar ciência da nova prática, aprender mais sobre ela, tentar uma implementação-piloto,
implantá-la em larga escala na organização e obter mestria no seu uso.
A formulação original de Radice adotou a framework de Crosby de evoluir cada processo nesses cinco estágios.
Entretanto, Humphrey percebeu que as organizações não estavam sendo bem sucedidas, em longo prazo, na adoção
de práticas de melhoria do processo de software quando elas aplicavam o modelo de maturidade a práticas ou
tecnologias individuais. Humphrey identificou sérios impedimentos para adoção a longo prazo que deviam ser
eliminadas para que práticas melhoradas sobrevivesses na organização. Desde que a maioria dos problemas estavam
intimamente ligados com a cultura da organização Humphrey percebeu que tinha que formular uma abordagem que
endereçasse a organização e não a processos individuais somente.
Humphrey queria que as organizações de software melhorassem continuamente seus processos de desenvolvimento
de software e que essas melhorias fossem baseadas em informações estatísticas sobre a performance de cada
processo crítico. Entretanto ele observou que as práticas de melhoria não sobreviveriam a menos que as organiações
mudassem seu comportamento para suportá-las. Conseqüentemente ele projetou um framework de maturidade do
processo para permitir que as organizações atingissem um estado de melhoria contínua do processo em cinco
estágios. Por causa dessa arquitetura o framework de maturidade de processo é mais do que um processo padrão
abrangendo uma lista de melhores práticas. Em vez disso, ele integra práticas em um modelo estagiado que guia a
organização em uma série de transformações culturais, cada uma suportando a implantação de processos mais
sofisticados e mais maduros”.

Curtis (2002, p. 8-10) apresenta a seguinte do modelo de maturidade de Humphrey.
“No primeiro nível de maturidade, o Nível Inicial, uma organização não tem uma forma consistente de realizar o
trabalho. Sendo a maioria dos processos ad hoc, eles são constantemente reinventados em cada projeto, criando uma
atmosfera caótica. Sem maneiras bem-entendidas de conduzir o trabalho, os gerentes não têm bases confiáveis para
estimar o esforço requerido para completar o projeto. Na pressa de atender os agressivos prazos estabelecidos, o
grupo do projeto começa a não cumprir boas práticas e cometer erros que não são detectados até que muito mais
tempo e recursos serão consumidos para removê-los do que para preveni-los. Como resultado, o projeto perde o
controle do cronograma, dos custos e da qualidade do produto. Desde que o trabalho, em organizações não maduras,
apresenta um excesso de compromissos, os resultados passam a depender fortemente das habilidades excepcionais de
alguns indivíduos e da excessiva quantidade de horas extras. Executivos nessas organizações freqüentemente saúdam
seu pessoal como seu principal ativo, dando a falsa impressão que as organizações imaturas tenham poucos ativos ou
processos que adicionem valor ao esforço do seu pessoal.
Uma premissa fundamental do modelo da maturidade do processo é que a prática não pode ser melhorada até que
possa ser repetida. Numa organização minimamente madura, as práticas comprovadas são repetidas
esporadicamente. O impedimento mais comum à repetibilidade é o compromisso com uma data de entrega que não
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poderá ser atendida pelo pessoal, não importa quão sofisticadas sejam as habilidades ou tecnologias empregadas.
Outro grande impedimento são mudanças descontroladas de requisitos que devastam o plano original. O primeiro
passo em ajudar as organizações a melhorar sua maturidade é focar na remoção dos motivos que as impedem de
repetir as práticas bem sucedidas de desenvolvimento de software.
No segundo nível de maturidade, as organizações devem estabelecer uma fundação na qual podem instalar processos
comuns em toda a organização. Antes que sejam capazes de implementar práticas avançadas, com sucesso, a
gerência deve estabelecer um ambiente estável onde se possa realizar trabalho profissional. Ela deve garantir que as
pessoas não estejam sempre com pressa, cortando etapas, cometendo erros e apagando incêndio, o que caracteriza as
organizações com muitos compromissos. Até que o gerenciamento básico das atividades diárias seja estabelecido,
nenhuma prática tem a chance de ser instalada em toda a organização porque não haverá tempo de dominá-la. O
primeiro objetivo de um ambiente de maturidade do nível 2 é habilitar as pessoas a repetir as práticas que usaram
com sucesso. Para habilitar essa repetibilidade, os gerentes devem controlar os compromissos. O esforço para
estabelecer uma capabilidade repetível é o esforço de estabelecer práticas gerenciais básicas dentro de cada unidade
ou projeto. Somente quando essa disciplina gerencial estiver estabelecida a organização terá a fundação para instalar
processos comuns.
No terceiro nível de maturidade a organização identifica as melhores práticas e as integra em um processo comum.
Uma vez que as pessoas estejam capacitadas a realizar seu trabalho usando práticas que acreditam que funcionem, a
organização terá a habilidade para identificar quais práticas funcionam melhor em seu específico ambiente. Essas
práticas são documentadas e integradas em um processo comum no qual a organização inteira deve ser treinada.
Medições para as práticas principais são definidas e coletadas em um repositório para análise. Quando uma
organização define um processo padrão para realizar suas atividades de negócio, ela estabelece a fundação para uma
cultura profissional. Muitas organizações reportam o surgimento de uma cultura comum na medida em que atingem
o nível 3 de maturidade. Essa cultura é baseada em práticas profissionais e crenças comuns sobre a eficácia dessas
práticas.
No quarto nível de maturidade, a organização começa a gerenciar seus processos por meio de dados que descrevem
sua performance. A performance dos processos críticos da organização é caracterizada estatisticamente de forma
que a performance histórica do processo pode ser usada para predizer e gerenciar sua performance futura. A premissa
por trás dessa gerência quantitativa é que se um processo bem-entendido é repetido, deve-se obter o mesmo
resultado. Se o resultado se desvia significativamente da experiência da organização, a causa deve ser determinada e
as ações de correção devem ser tomadas, se necessário. Quando os processos da organização são gerenciados
quantitativamente, a performance do processo torna-se muito mais previsível e a organização tem um profundo
conhecimento de como usar os números para melhorar os processos.
No quinto nível de maturidade, a organização usa seu profundo conhecimento quantitativo para realizar melhorias
contínuas nos seus processos. Baseado em seus dados, a organização pode identificar quais processos podem se
beneficiar mais de ações de melhoria. Essas melhorias podem envolver ações que vão desde ajustes no processo até
a instalação de novas tecnologias. Adicionalmente, a organização usa os dados para identificar seus defeitos mais
persistentes. As causas desses defeitos são analisadas e as ações são tomadas para eliminar as ocorrências. Gestão de
mudança torna-se um processo padrão na organização e a melhoria de processos na organização passa a ser perpétuo.
Desde que a organização tenha pessoas competentes realizando processos confiáveis, ela autoriza as pessoas ao
longo da organização a tentar a melhorar continuamente os seus processos e a propor mudanças organizacionais para
as melhorias que parecem trazer os maiores benefícios.
Em resumo, o modelo de maturidade cria um ambiente onde:
−
−
−
−

práticas podem ser repetidas;
melhores práticas podem ser rapidamente transferidas a vários e diferentes grupos;
variações na performance das melhores práticas podem ser reduzidas;
práticas são continuamente melhoradas para aumentar sua capabilidade.

O modelo de maturidade do processo assume que cada prática tem um risco para sua adoção bem-sucedida que
está diretamente relacionada com a maturidade existente da organização. Uma importante premissa do modelo é que
práticas mais sofisticadas não devem ser tentadas até que a fundação das práticas requeridas para seu suporte estejam
implementadas. Assim, as práticas de cada nível de maturidade preparam a organização a adotar as práticas do
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próximo nível. Essa característica de evolução estagiada dos níveis de maturidade é rara na literatura de mudanças
organizacionais e provê muito do poder do modelo para melhorar as organizações”.
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3 Arquiteturas de Processos
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3.1 Processos do Ciclo de Vida de Software conforme Norma ISO
122077

Processos Fundamentais

Processos de Apoio

Aquisição

Documentação

Fornecimento

Gerência de Configuração
Garantia da Qualidade

Operação

Verificação
Validação

Desenvolvimento

Revisão Conjunta
Manutenção

Auditoria
Resolução de Problema

Processos Organizacionais
Gerência

Infra-estrutura

Melhoria

Treinamento

Figura 12 - Processos do ciclo de vida de software ISO 12207

7

Referência: Machado (2001, p. 13)
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3.2 Processos do Ciclo de Vida do Software conforme Norma ISO
155048
Categoria de Processos

CLIENTE-FORNECEDOR

ENGENHARIA

SUPORTE

GERÊNCIA

ORGANIZAÇÃO

8

Referência:Salviano (2001,p.19)

Processo
Aquisição
Preparação para Aquisição
Seleção de Fornecedor
Acompanhamento de Fornecimento
Aceitação pelo Cliente
Fornecimento
Elicitação de Requisitos
Operação
Uso Operacional
Suporte ao Cliente
Desenvolvimento
Análise de Requisito de Software
Projeto de Software
Construção de Software
Integração de Software
Teste de Software
Integração e Teste de Sistema
Manutenção de Sistema e Software
Documentação
Gerência de Configuração
Garantia de Qualidade
Verificação
Validação
Revisões Conjuntas
Auditorias
Resolução de Problemas
Gerência
Gerência de Projeto
Gerência de Qualidade
Gerência de Riscos
Alinhamento Organizacional
Melhoria
Estabelecimento do Processo
Avaliação do Processo
Melhoria do Processo
Gerência de Recursos Humanos
Infra-estrutura
Medição
Reuso
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3.3 Arquitetura de Processos de Anita Cassidy9
1. Gerenciar Sistemas
1.1. Gerenciar Capacidade e Armazenamento
1.2. Gerenciar Performance e Disponibilidade
1.3. Gerenciar Mudança
1.4. Gerenciar Backup e Recuperação de Desastre
1.5. Gerenciar Problemas
1.6. Gerenciar Instalação e Configuração
1.7. Gerenciar Schedule
1.8. Gerenciar Distribuição de Software
2. Gerenciar Aplicações de Negócio
2.1. Entender Requisitos
2.2. Projetar Soluções
2.3. Construir e Integrar Soluções
2.4. Testar Soluções
2.5. Homologar Solução
3. Gerenciar Relações de Negócio
3.1. Entender Necessidades de Negócio
3.2. Promover as Ofertas da Área de Sistemas
3.3. Gerenciar Acordo de Nível de Serviço
3.4. Gerenciar a Satisfação do Cliente
4. Gerenciar Recursos
4.1. Gerenciar Instalações
4.2. Gerenciar Finanças
4.3. Realizar Planejamento Estratégico da Área de Sistemas

9

Cassidy (2001,p.78)
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4.4. Gerenciar Segurança
4.5. Gerenciar Inventário e Patrimônio
4.6. Gerenciar Recursos Humanos
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4 Outras Abordagens para Melhoria de Processos

134

4.1 Modelo de melhoria de processos de Anita Cassidy10(*)

1
2
3

Inicialização

Nessa fase as metas e objetivos de melhoria são
definidos, a partir da direção estratégica dos negócios e
dos sistemas. O plano do projeto de melhoria é definido.

Identificação
de Processos

Nessa fase todos os processos de Sistemas de
Informação (SI) são identificados e á elaborada a
Arquitetura de Processos.

Seleção do
Processo

Nessa fase o impacto e o valor de cada processo é
analisado. Os processos são priorizados, pelos critérios
adequados, e os mais prioritários são selecionados para
melhoria.

Para cada processo:

4
5
6

7

Estado Inicial

Nessa fase o processo é modelado e as áreas envolvidas
são identificadas. Alguns indicadores para medição da
eficiência são estabelecidos. O processo á analisado para
melhoria.

Plano do
Processo

Nessa fase os objetivos do projeto e a visão do
processo sã estabelecidos. Alguns indicadores para
medição da eficiência e eficácia são estabelecidos. O
plano de melhoria é definido.

Estado Final

Nessa fase o novo processo será projetado,
desenvolvido e documentado. As novas áreas
envolvidas e o dono do processo são estabelecidos.

Implementação

Nessa fase o impacto nas pessoas e na tecnologia é
determinado e o plano de implantação, incluindo
gerenciamento de risco, é definido e executado.

Figura 13 - Modelo de melhoria de processos de Anita Cassidy
10

Referência: Cassidy (2001 p. 34-38)
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4.2 Modelo de melhoria de processos de Robert B. Grady11
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Figura 14 - Modelo de melhoria de processos de Robert Grady

11

Referência: Grady (1997,p.3)
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4.3 Modelo de melhoria de processos de Karl E. Wiegers12

.

Descobertas e
recomendações

Avaliar
as
Práticas
Atuais

Planejar
Ações
de
Melhoria

O novo
processo atingiu
os resultados
esperados?

Plano de ação

Criar, Realizar
Piloto e
Planejar o novo
Implementar
ciclo de
Novo Processo

Novo processo, resultados do
piloto, experiências da
implantação

melhoria

Como o plano
de ação
funcionou?

Como foram o
piloto e a
implantação?

Avaliar
Resultados

Figura 15 - Modelo de melhoria de processos de Karl Wiegers

Fase: Avaliar as Práticas Atuais
Nessa fase as práticas atualmente em uso na organização são avaliadas, os
pontos fortes e fracos são identificados. Wiegers recomenda que se “selecione uma
abordagem de avaliação que se alinhe com os objetivos de negócio que se quer atingir
12

Referência: Wiegers (1999, p.63-69)
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por meio das iniciativas de melhoria não se preocupando muito quanto a satisfazer os
requisitos do CMM ou qualquer outro modelo”.
Fase: Planejar as ações de melhoria
Nessa fase o plano de ação é detalhado, dando origem ao projeto de melhoria.
Wiegers recomenda que se “considere um plano estratégico que descreva todas as
iniciativas de melhoria de software, assim como os planos táticos para uma específica
área de melhoria, como por exemplo a que corresponde a coleta de requisitos. Cada
plano tático de ação deve indicar as metas para as atividades melhoradas, os
participantes, a as ações individuais que devem estar realizadas para implementar
completamente o plano”.
Fase: Criar, realizar piloto e implementar novo processo
Nessa fase as ações planejadas serão efetivamente realizadas e uma nova
versão do processo será obtida. Wiegers destaca que “não se deve esperar que o novo
processo já nasça perfeito. Várias abordagens que parecem uma boa idéia no papel
mostram-se menos prática ou efetiva do que o esperado. Dessa forma, deve-se
planejar um projeto piloto para a maioria dos procedimentos ou templates criados. O
conhecimento ganho no uso do piloto deve ser usado para promover ajustes. Isto
aumenta a chance da idéia ser bem sucedida quando liberada para uso, na
comunidade-alvo”. Ainda segundo Wiegers o piloto do processo deve levar em
consideração as seguintes sugestões:
−

Selecione, para o piloto, participantes que irão fazer uma experimentação
justa e prover feedbacks realmente úteis;

−

Use um critério quantificável para avaliar o piloto, para fazer com que os
resultados sejam facilmente compreendidos;
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−

Identifique os stakeholders que precisam ser informados sobre o piloto e
porque está sendo realizado;

−

Considere testar porções do novo processo em diferentes projetos. Esta é
uma forma de se ter mais pessoas envolvidas na nova abordagem
obtendo-se

assim,

maior conscientização,

feedback e

adesão às

mudanças;
−

Como parte da avaliação pergunte aos participantes do piloto como eles se
sentem se tiverem que voltar à antiga forma de trabalho.

Fase: Avaliar resultados
Nessa fase se avaliam as atividades realizadas e os resultados obtidos. Essa
fase também deve ser considerada como aumento de conhecimento permitindo que
novas iniciativas de melhoria se beneficiem das experiências obtidas na iniciativa
corrente.

Wiegers

ressalta

que

“enquanto

algumas

técnicas

e

práticas

de

gerenciamento apresentam melhoria muito rapidamente, outras podem exigir bastante
tempo para apresentar seu valor. Por exemplo, se implementa-se um novo processo
para tratar mudanças de requisitos, será possível se dizer, muito rapidamente, se as
mudanças estão sendo incorporadas no processo, de maneira mais disciplinada.
Entretanto, um novo template de especificação de requisitos pode exigir um pouco de
tempo para provar seu valor na medida em que analistas e clientes se acostumem à
disciplina de documentar requisitos em uma forma particular.”
Wiegers destaca, ainda, o impacto que a nova abordagem pode provocar na
produtividade, na medida em que está sendo absorvida. Ao longo do tempo, entretanto,
esse efeito deve se dissipar, conforme mostra a figura abaixo.
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Figura 16 - Curva de aprendizado da melhoria de processos

Referência: Wiegers (1999, p. 69)
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5 Atributos de Qualidade de Software
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5.1 Atributos de Qualidade de Software
Em Rocha (2001 p. 3) é dito que “software de qualidade exige o entendimento o
que significa qualidade de software”. A definição de qualidade depende de como ela é
percebida em diferentes perspectivas. A norma (ISO/IEC 9126-1) apresenta as
seguintes perspectivas e definições:
−

Visão transcendental, pela qual qualidade é algo que se reconhece mas não
se define;

−

Visão do usuário, pela qual qualidade é atingir objetivos;

−

Visão da manufatura, pela qual qualidade está relacionada a características
do produto;

−

Visão com base no valor, pela qual qualidade depende do valor que o cliente
está disposto a pagar por ela.

De forma geral se aceita que a qualidade possa ser expressa por meio de
atributos que, por sua vez, possam ser devidamente verificados e avaliados.
O modelo de qualidade definido na norma ISO/IEC 9126-1 e utilizado como
referência para o processo de avaliação da qualidade de produto de software está
subdividido em duas partes: modelo de qualidade para características internas e
externas e modelo de qualidade para qualidade em uso.
O modelo de qualidade para características externas e internas classifica os
atributos de qualidade de software em características que, por sua vez, são
desdobradas em sub-características, que podem ser desdobradas em mais níveis que
caracterizam os atributos de qualidade.
Nesse trabalho em vez de definir cada uma das características e subcaracterísticas optou-se por resumir sua essência em uma pergunta-chave que auxilia a
identificação e avaliação daquelas. Na tabela abaixo são apresentados os atributos do
modelo de qualidade para características internas e externas.
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Tabela 21 - Modelo de qualidade para características internas e externas

Característica
Funcionalidade

Pergunta-Chave
Satisfaz as necessidades?

Subcaracterística
Adequação
Acurácia
Interoperabilidade

Pergunta-Chave
Propõe-se a fazer o que é apropriado?
Faz o que foi proposto de forma correta?
É capaz de interagir com os sistemas
especificados?
Está de acordo com as normas, leis, etc.?
Evita acesso não autorizado a programas e
dados?

Conformidade
Segurança de Acesso
Característica
Confiabilidade

Pergunta-Chave
É imune a falhas?

Subcaracterística
Maturidade

Pergunta-Chave
Com que freqüência apresenta falhas por
defeitos no software?
Ocorrendo falhas, como ele reage?
É capaz de recuperar dados em caso de
falhas?

Tolerância a Falhas
Recuperabilidade
Característica
Usabilidade
Subcaracterística
Intelegibilidade
Apreensibilidade
Operacionalidade
Característica
Eficiência

Pergunta-Chave
É fácil de usar?
Pergunta-Chave
É fácil entender o conceito lógico e sua
aplicabilidade?
É fácil aprender a usar?
É fácil operar e controlar?
Pergunta-Chave
É rápido e “enxuto”?

Subcaracterística
Pergunta-Chave
Comportamento em Relação ao Tempo Qual o tempo de resposta, tempo de
processamento a velocidade na execução
de suas funções?
Comportamento em Relação aos
Quanto recurso usa? Durante quanto
Recursos
tempo?
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Característica
Manutenibilidade

Pergunta-Chave
É fácil de modificar?

Subcaracterística
Analisabilidade

Testabilidade

Pergunta-Chave
É fácil de encontrar uma falha, quando
ocorre?
É fácil modificar e adaptar?
Existe risco de efeitos inesperados quando
se faz alterações?
É fácil validar o software modificado?

Característica
Portabilidade

Pergunta-Chave
É fácil de usar em outro ambiente?

Sub-Característica
Adaptabilidade
Capacidade para ser instalado

Pergunta-Chave
É fácil adaptar a ambientes diferentes?
É fácil instalar?

Conformidade

Está de acordo com padrões de
portabilidade?
É fácil usar para substituir outro?

Modificabilidade
Estabilidade

Capacidade para substituir

