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RESUMO

Na presente tese, o autor disserta sobre o problema encontrado pelas
organizações adquirentes de software que não conseguem saber com precisão,
durante o processo de implantação, se os objetivos estratégicos definidos, antes da
contratação do software, serão atendidos.
Como a mudança de requisitos é inerente ao processo de implantação de
software devido ao dinamismo a que as organizações estão sujeitas - seja para
atender a uma exigência legal, a uma oportunidade de negócio ou à disputa de
mercado com a concorrência - as inúmeras mudanças, em muitos casos, desviam o
sistema dos objetivos estratégicos inicialmente propostos.
Desta forma, o desafio foi responder à seguinte pergunta: Como monitorar
o desempenho do processo de fornecimento sujeito a freqüentes alterações de
escopo, mantendo o foco na estratégia da organização adquirente?
Para responder tal questão, foi utilizada a metáfora de referência à
gerência de obras da construção civil que lida com indicadores e produtos tangíveis,
diferentemente da Tecnologia de Informação que trabalha com indicadores e
produtos intangíveis.
Para apoiar cientificamente a proposta apresentada, foram pesquisadas e
analisadas a norma ISO/IEC 12207 e o modelo de maturidade SA-CMM.
Em virtude da necessidade de se formular e acompanhar a estratégia de
monitoração do fornecimento, buscou-se, no campo da Administração, a experiência
de sucesso obtida com o Balanced Scorecard que, juntamente com a técnica GoalQuestion-Metric, auxiliaram o desenvolvimento de um processo denominado
MONITOR.
Para aferir a aplicabilidade do MONITOR, foi realizado um estudo de
caso, acerca de um projeto de aquisição em uma empresa de varejo, onde foi
possível demonstrar, com o uso prático do processo de monitoração do
fornecimento, os resultados obtidos com a aquisição do novo software, graças ao
acompanhamento e a avaliação dos objetivos estratégicos.

Palavras-chave: Aquisição de Software; Qualidade de Software; Balanced
Scorecard; ISO/IEC-12207.

ABSTRACT

In this thesis, the author deals with the problem faced for software
acquisition organizations that suffer to know precisely, during an implementation
process, if the strategic goals defined before contracting the software are being
reached.
Considering that the requirement changes belongs to the software
implementation process in this dynamic field in wich companies make business,
since they have to attend legal obligations, market opportunities or fight for market
share with other players, in many cases, these amount of changes, make the system
goes to another direction different from the one initially proposed.
In such case, the challenge was to answer the following question: How do
we have to deal with frequenty requirement changes, without losing focus from the
acquisition organization strategy?
To answer this question it was adopted as a metaphor, the way civil
engineers manage building constructions. In this field, they work with tangibles
measures and products rather than Information Technology that works with
untangibles ones.
To scientifically support the proposal presented, it was researched and
analysed ISO/IEC 12207 and the SA-CMM.
To support the necessity of formulating and tracking a supply monitoring
strategy, it was researched in the Administration field, the success experience
acquired with Balanced Scorecard that with Goal-Question-Metric, helped the
development of a proccess called MONITOR.
In order to prove the MONITOR aplicability, it was developed a case study
of an acquisition project conducted in a retail company where it was possible to
demonstrate with the practical use of the supply monitoring process, the results
obtained with the software acquisiton, thanks to the tracking and oversight of the
strategic goals.

Key-words: Software Acquisition; Software Quality; Balanced Scorecard;
ISO/IEC-12207.
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1 Introdução
1.1 Contexto e Motivação
Neste início de novo milênio, as organizações vivenciam, cada vez mais,
uma acirrada competição no mundo dos negócios, resultante de uma economia
globalizada que se movimenta vertiginosamente.
Como ferramenta propulsora desta economia, destaca-se a Tecnologia de
Informação que, ao eliminar as distâncias geográficas, possibilitou que, ao menor
sinal de crescimento ou instabilidade macro-econômica em qualquer mercado do
globo, sejam geradas conseqüências imediatas na economia e na sociedade de
países dos diversos continentes.
Conscientes da necessidade de se adaptarem a novas realidades
mercadológicas, num ritmo cada vez mais acelerado, as organizações têm investido
criteriosamente na modernização ou contratação de sistemas de informação.
Todavia, cumpre salientar que o deslumbramento com novas tecnologias tem
decrescido nos últimos anos, dando lugar a tecnologias que agreguem maior valor
aos seus negócios com o menor custo possível.
Conforme Filgueiras, Melnikoff & Souza (1999), as formas de aquisição de
software comercialmente praticadas dividem-se em:
• compra de softwares de prateleira (COTS – Commercial-off-the-shelf);
• contratação de pacotes, com customização (MOTS – Modified-off-theshelf);
• contratação de serviços de desenvolvimento de software.
Dentre as formas de aquisição citadas, é importante destacar que a
gestão da contratação de um pacote customizado - apesar de não ser trivial apresenta menor complexidade, em relação à gestão da contratação de um serviço
de desenvolvimento.
Quando um adquirente contrata os serviços de desenvolvimento de
software, parte da idéia de um sistema sob medida, apenas.
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Durante o desenvolvimento, ele enfrentará sozinho todo processo de
aprendizado necessário para acomodar o novo sistema aos processos e à
plataforma de hardware e de software operacional da organização.
Após a conclusão do projeto, todo o custo de manutenção corretiva e
evolutiva do software será integralmente assumido pela organização adquirente.
Em contrapartida, ao se definir pela aquisição de um software pronto, o
adquirente busca agilidade na implantação, baseado na premissa de que contará
com a experiência de um fornecedor que mantém o mesmo software rodando em
várias organizações de segmentos de mercado similares e distintos, sendo coerente
admitir-se que o novo software também rodará adequadamente, nas suas
instalações.
Agindo assim, o adquirente dividirá com outros adquirentes os
investimentos em pesquisa e desenvolvimento como também partilhará com esses
da pressão exercida por todos os clientes sobre o fornecedor, visando a futuras
melhorias no software adquirido.
Para ampliar o interesse por aquisição de software, percebe-se, nos
executivos das organizações adquirentes, uma verdadeira ansiedade por trazer o
mais rápido possível para dentro de casa o conhecimento e as melhores práticas
embutidas nos softwares de mercado, conforme sintetiza Peter Drucker (2000) em
seu artigo “O futuro já chegou”.
“Aquilo que chamamos de Revolução da Informação é, na realidade, uma
revolução do conhecimento. A rotinização dos processos não foi
possibilitada por máquinas.

O computador, na verdade, é apenas o

gatilho que a desencadeou. O software é a reorganização do trabalho
tradicional, baseado em séculos de experiência, por meio da aplicação
do conhecimento e, especialmente, da análise lógica e sistemática. A
chave não é a eletrônica, mas sim a ciência cognitiva.”

1

Grifo do autor

1
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Para levar a bom termo um projeto de aquisição de um pacote ou de um
serviço de desenvolvimento de software, é importante ter-se uma boa estratégia
para monitorar o desempenho dos fornecedores envolvidos, como forma de garantir
que os objetivos estratégicos pretendidos pelo adquirente sejam alcançados.
A percepção de que o desempenho do fornecedor pode causar sérios
impactos sobre os objetivos de um projeto de aquisição ocorreu com a aplicação
prática dos conhecimentos adquiridos pelo autor, durante o curso de Mestrado
Profissional em Engenharia de Computação.
Os novos conhecimentos foram aplicados em uma empresa que é o
agente responsável pela gestão da Tecnologia de Informação das demais empresas
pertencentes a um conglomerado financeiro brasileiro. Segundo a NBR ISO/IEC
12207 (ABNT, 1998), o termo agente é utilizado para designar pessoa ou
organização contratada pelo adquirente para realizar algumas ou todas as atividades
de aquisição.
Inicialmente, foi elaborada uma metodologia de gestão de projetos,
baseada nas melhores práticas definidas pelo PMBOK, Project Management Body of
Knowledge (PMI, 2000).
O segundo passo foi a aplicação da nova metodologia num projeto piloto
de aquisição de um software para controle acionário das empresas pertencentes ao
conglomerado financeiro.
Neste projeto, realizou-se o levantamento de dados para definição de
requisitos com algumas ferramentas da engenharia de software – Diagramas IDEF
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(Integrated DEFinition) e Diagramas de Classe, Casos de Uso e Diagrama de
Seqüência da UML 3 (Unified Modeling Language).
Complementando o projeto piloto, elaborou-se o plano de projeto segundo
os cinco grupos de processos de gestão do PMBOK (PMI, 2000) – inicialização,
planejamento, execução, controle e fechamento.
Na oportunidade, a execução deste projeto não foi aprovada pela
empresa contratante. Entretanto, todos os envolvidos ficaram bastante satisfeitos

2

Família de métodos desenvolvida no final dos anos 70 pela Força Aérea dos Estados Unidos, para melhorar a
qualidade dos softwares entregues por seus fornecedores.

3

Método desenvolvido por Booch (Rational), Jacobson (Ericsson) e Rumbaugh (GE), para apoiar o desenvolvimento
de projetos orientados a objeto.
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com a qualidade do trabalho e, principalmente, com a visão clara do escopo, dos
riscos envolvidos e da função que cada membro da equipe teria dentro do projeto.
Após

o

desenvolvimento

parcial

deste

projeto

piloto,

surgiu

a

oportunidade de se empregarem todos os processos da metodologia na aquisição
de um novo software para o departamento jurídico do Conglomerado Financeiro.
Desta vez, a execução do projeto foi aprovada, e a equipe sentiu-se
confiante para aplicar as novas técnicas em função da experiência adquirida com o
projeto anterior.
Após alguns meses de implantação, a organização obteve alguns
indicadores que atestam a satisfação do cliente e a qualidade no produto final,
podendo-se citar, por exemplo, pequena taxa de erros de operação, índice de
manutenções evolutivas maior que corretivas e facilidade de manutenção, em virtude
da qualidade da documentação produzida.
Entretanto, o emprego prático de uma metodologia para gestão de
projetos de aquisição, contribuiu para que fosse percebido que, qualquer que fosse a
metodologia empregada, existiria um problema comum a estes projetos de
desenvolvimento customizado – os produtos de software entregues pelo fornecedor
demandam muito tempo para atender aos objetivos estratégicos do adquirente.
Um dos grandes problemas encontrados é saber, com precisão, se os
objetivos estratégicos definidos pelo adquirente antes da contratação do software
estão sendo atendidos.
A razão para tal é que, na aquisição de sistemas complexos, de grande
porte e longa duração, dificilmente, os requisitos inicialmente enunciados
permanecem.
Pelo contrário, a mudança de requisitos é inerente ao processo de
implantação de software, devido ao dinamismo a que as organizações estão
sujeitas, seja para atender a uma exigência legal, a uma oportunidade de negócio ou
à disputa de mercado com a concorrência.
É possível, e pelo que tem ocorrido na indústria de Tecnologia de
Informação, torna-se muito provável que as inúmeras alterações necessárias
desviem o sistema, dos objetivos estratégicos, inicialmente propostos.
Mais ainda, os próprios objetivos estratégicos estão sujeitos a mudanças.
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Para facilitar a análise, seria importante estabelecer-se junto ao
fornecedor, uma linha base de requisitos, em sintonia com a estratégia inicial de
aquisição.

Desta forma, quando surgisse a necessidade de mudança nos

requisitos, adquirente e fornecedor contariam com um mapa que facilitaria o
estabelecimento de uma nova linha base a ser atingida.
Portanto, para avaliar o desempenho do fornecimento, deve-se poder
responder a seguinte pergunta, que norteia o desenvolvimento desta pesquisa:
Como monitorar o desempenho do processo de fornecimento sujeito a
freqüentes alterações de escopo, mantendo o foco na estratégia da
organização adquirente?
Esse contexto motiva a busca por alternativas que viabilizem a
monitoração do desempenho do fornecimento, levando-se em conta que a visão
global sobre um projeto de aquisição de qualquer software deveria alinhar a
automação dos processos-chave de negócios aos objetivos estratégicos pretendidos
pela organização, após a implantação.
Apesar de serem paradigmas distantes em relação ao modelo de
execução dos projetos, a metáfora de referência para este trabalho é a gerência de
obras da construção civil, na qual se consegue mensurar o progresso de um
empreendimento, por meio de indicadores físicos que evidenciam de forma concreta
o que está acontecendo – término da fundação, quantidade de lajes concretadas,
andares com alvenaria e acabamento concluídos, etc.
Ou seja, na indústria da construção civil, na qual a execução é controlada
de acordo com as plantas do projeto, o gerente de obras sente-se tranqüilo ao
visualizar de forma tangível que a obra será entregue para o cliente, em
conformidade com o memorial descritivo e dentro do prazo previsto.
Ao trazer a maturidade de mensurar e “tocar” os projetos adquirida pela
construção civil para o universo da Tecnologia de Informação, aumentam-se as
chances de se fornecer para as organizações, um conjunto de indicadores capazes
de dar visibilidade sobre o rumo que o projeto está seguindo e de auxiliar na tomada
de ações preventivas.

6

Porém, pôr em prática esta analogia não é uma tarefa simples. Enquanto
a construção civil lida com indicadores e produtos tangíveis e a percepção clara que
o cliente tem sobre os resultados e prazos de execução de uma obra, a Tecnologia
de Informação trabalha com indicadores e produtos intangíveis. Acrescenta-se a
esse fato, a percepção irreal que o usuário tem sobre prazos, que, na maioria das
vezes, não passam de apelo utilizado pela área comercial dos fornecedores de
software para viabilizar a venda de seus produtos ou serviços.
De qualquer forma, apesar da intangibilidade inerente aos projetos de
aquisição de software, a definição e utilização prática de indicadores que monitorem
o desempenho do fornecimento, durante as implementações, é um grande desafio a
ser vencido pela engenharia de computação.

1.2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo, propor um processo que possibilite a
monitoração do fornecimento de produtos de Tecnologia de Informação,
durante a fase de execução dos projetos de aquisição de software.
A este processo será dado o nome de MONITOR.

1.3 Metodologia
Assim que foi constatado que o fornecedor leva muito tempo para atender
aos objetivos estratégicos do adquirente, deu-se início ao trabalho de pesquisa
bibliográfica, visando ao embasamento teórico para se chegar a uma proposta de
monitoração do fornecimento, viável de ser aplicada na prática.
Inicialmente, foi formulada a hipótese de que, para garantir que os
objetivos estratégicos de uma organização adquirente de software sejam atendidos
o mais breve possível, faz-se necessária a monitoração dos trabalhos desenvolvidos
pelo fornecedor.
De imediato, surgiu a preocupação com o fato de que nem todos os
fornecedores seguem padrões de qualidade consagrados pelo mercado, como por
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exemplo, o SW-CMM (SEI, 1993). Na verdade, tampouco os adquirentes seguem os
respectivos padrões de qualidade.
Porém, a elaboração de um processo para monitoração do fornecimento
exigia o emprego de metodologias de aferição que fossem capazes de demonstrar,
por meio de indicadores, se os objetivos estratégicos esperados pelo adquirente
estariam sendo alcançados dentro dos padrões exigidos.
Traçada a hipótese e conhecidos os limites dos fornecedores com relação
à qualidade, desenvolveu-se a pesquisa bibliográfica, orientada por uma seqüência
de trabalho baseada em cinco passos.
No primeiro passo, foram analisados as normas e modelos de maturidade,
para se reconhecerem os processos de aquisição de software.
Nesta etapa, foi reconhecida a norma NBR ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998)
e, o modelo de maturidade, SA-CMM (SEI, 2002).
No passo seguinte, foram identificados, na norma, no modelo de
maturidade e, na literatura geral, os indicadores de desempenho aplicáveis à
monitoração do fornecimento de software.
Conforme Anita et al. (1992), indicadores são essenciais para o
estabelecimento de processos repetitivos – sem eles, as organizações nunca
saberão se obtiveram sucesso na implementação destes processos.
Complementando, a escolha de indicadores, sua coleta de dados, análise
de resultados e posterior tomada de ações, requerem tempo e esforço que só farão
sentido quando dirigidos a objetivos específicos de melhoria.
Portanto, indicadores de desempenho são formas de representação
quantificáveis de características de produtos e processos, utilizados para
acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo.
Ainda sobre indicadores, segundo Cardoso de Mello Filho (2002),
qualquer projeto de software pode adotar para seu gerenciamento, um conjunto de
sete indicadores simples e fáceis de coletar e interpretar, conforme apresentado na
Tabela 1.
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Tipo
Indicador
Gerenciamento Progresso
Despesa
Rotatividade
Estabilidade
Qualidade
Modularidade

Adaptabilidade
Maturidade

Descrição

Trabalho e Progresso realizado no tempo.
Orçamento e Despesas gastos no tempo.
Mudança de pessoal na equipe ao longo do tempo.
Fluxo de Mudanças e Estabilidade: diferença entre o número
de solicitações abertas menos as fechadas durante o ciclo de
desenvolvimento.
Fragmentação e Modularidade: quantidade de software que
está em uma linha base e precisa ser retrabalhado.
O retrabalho classifica-se em aberto, quando é identificado
antes de ser realizado e fechado, quando é identificado após
a conclusão do trabalho.
Retrabalho e Adaptabilidade: retrabalho médio por mudança
ao longo do tempo para analisar, implementar e re-testar as
alterações num código que está em uma linha base.
Tempo médio entre falhas e Maturidade: taxa de defeitos ao
longo do tempo.

TABELA 01 – Indicadores para Gerenciamento de Projetos
Fonte: Adaptado de CARDOSO de MELLO FILHO, MOACYR. Aplicando as Sete Métricas de Controle de
Projeto; 2002 (Artigo), p. 8. RATIONAL SOFTWARE CORPORATION.

Tendo-se em mente a importância de indicadores para o estabelecimento
de um processo para monitoração do fornecimento em organizações adquirentes de
software, no terceiro passo, foram analisadas duas metodologias de avaliação de
desempenho, utilizadas por organizações preocupadas com o acompanhamento de
suas metas.
Partindo-se da necessidade de se formular e acompanhar a estratégia de
monitoração do fornecimento, buscou-se, no campo da Administração, a experiência
de sucesso obtida com o Balanced Scorecard, que é um sistema para gestão de
estratégia das organizações proposto por Kaplan & Norton (1997).
Para complementar a formulação da estratégica de monitoração, foi
elaborado, a partir da análise da técnica Goal-Question-Metric, proposta por Victor
Basili (1994), um processo para geração de questões essenciais, que respondem,
através de indicadores, se os objetivos estratégicos do usuário estão sendo
alcançados pelos fornecedores.
No quarto passo, logo após a aquisição do conhecimento teórico, foi
desenhado o processo de monitoração do fornecimento em organizações
adquirentes de software.
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Nesse

processo,

foram

consideradas

as

causas

dos

problemas

comumente encontrados, visando-se a comunicar o desempenho do fornecimento
e, também, facilitar a tomada de decisão sobre problemas que afetem a estratégia
de negócio das organizações.
No quinto e último passo, foram analisados os resultados de um estudo
de caso acerca de um projeto de aquisição conduzido em uma empresa de varejo.
Neste estudo de caso foi demonstrada a aplicabilidade do processo de
monitoração do fornecimento, por meio do acompanhamento e da avaliação dos
objetivos estratégicos de uma área de negócio desta empresa.

1.4 Organização do Trabalho
Esta Dissertação é composta por oito seções. Nesta primeira seção, é
realizada uma introdução sobre a importância do tema e sua abrangência no
presente trabalho, assim como, os fatores que motivaram seu desenvolvimento, o
objetivo pretendido, a metodologia adotada na pesquisa e a forma de organização
do trabalho.
Na segunda seção, A Norma ISO/IEC 12207, será dada uma visão geral
acerca da norma, destacando-se os aspectos relevantes para a proposta a ser
apresentada.
Na terceira seção, O Modelo SA-CMM, serão apresentados a arquitetura
básica deste modelo, os processos que orientam o aumento da maturidade de
aquisição de software das organizações e também, os indicadores necessários para
avaliar o cumprimento de algumas das metas do SA-CMM.
A Metodologia Balanced Scorecard apresentada na quarta seção será
avaliada com o objetivo de se estabelecer um processo que facilite a monitoração do
fornecimento em organizações adquirentes de software.
Na quinta seção, A Técnica GQM, dar-se-á enfoque à ferramenta que
complementará o processo estabelecido na seção anterior.
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Na sexta seção,

O Processo de Monitoração do Fornecimento de

Produtos de Tecnologia da Informação – MONITOR, o conhecimento adquirido na
pesquisa bibliográfica é aplicado na formulação de um processo cuja utilização
prática seja viável.
Na sétima seção, O Estudo de Caso, serão apresentados os resultados
obtidos com a aplicação dos processos do MONITOR durante a monitoração de um
projeto desenvolvido em uma empresa de varejo.
Para finalizar, na oitava seção, Conclusões e Trabalho Futuros, dar-se-á
destaque à contribuição do tema dissertado e serão feitas sugestões de alguns
temas para desenvolvimento de novos trabalhos que complementem esta
Dissertação.
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2 A Norma ISO/IEC 12207
2.1 Considerações Iniciais
Nesta seção, o problema da aquisição de software será tratado sob o
ponto de vista dos processos necessários para executar, de forma adequada, as
atividades de monitoração do fornecimento de produtos de software.
Desta forma, para abordar tais processos, será apresentada a Norma
NBR ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998) que trata do ciclo de vida de software.
Também serão apresentados os aspectos principais da Norma, sua
estrutura e algumas definições que serão utilizadas ao longo deste trabalho.

2.2 Visão geral da Norma ISO/IEC 12207
Segundo Singh (1996), a Norma ISO/IEC 12207 (ISO, 1995) foi a primeira
norma internacional que descreveu os processos, as atividades e tarefas que
envolvem a aquisição, o fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção de
produtos de software. Seu lançamento ocorreu em agosto de 1995 e, desde então,
é uma ferramenta básica para trabalhos em Engenharia de Software e em Qualidade
do Processo de Software.
Além disso, é referência de processos, apoiando principalmente a Norma
ISO/IEC 15504 que é conhecida como modelo SPICE (Software Process
Improvement & Capability dEtermination), empregado na avaliação do processo de
software visando à melhoria contínua e à determinação do nível de capacitação das
organizações.
No Brasil, a Norma foi publicada em outubro de 1998 pela ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), ganhando o título de NBR ISO/IEC
12207 – Tecnologia de informação – Processos de ciclo de vida de software (ABNT,
1998).
O presente trabalho considera a revisão à Norma NBR ISO/IEC 12207
publicada na Emenda 1, em maio de 2002 (ISO, 2002).
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2.2.1 Estrutura do ciclo de vida de software

A NBR ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998) provê uma estrutura que estabelece
uma linguagem comum, que possa ser usada por profissionais de Tecnologia de
Informação, na criação e gerência de software. Esta estrutura cobre o ciclo de vida
de software desde a concepção de idéias até a descontinuação do software.
Além disso, a Norma consolida as atividades que podem ser executadas
durante o ciclo de vida de software em três grupos de processos. Estes grupos de
processos são caracterizados como fundamentais, de apoio e organizacionais,
conforme demonstrado na Figura 1.
Na Figura 1, os processos que foram incorporados, a partir da Emenda 1
(ISO, 2002), estão apresentados em negrito: Processo de Apoio Usabilidade e os
Processos Organizacionais, Gestão de Ativos, Gestão do Programa de Reuso e
Engenharia do Domínio.
Outro aspecto importante, evidenciado na Figura 1, é que, segundo a
Norma, revisões conjuntas, auditorias, verificação, validação e usabilidade, podem
ser utilizadas como técnicas de garantia da qualidade.
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Processos Fundamentais de Ciclo de Vida

Processos de Apoio de Ciclo de Vida

Aquisição

Documentação

Gerência de configuração
Fornecimento
Garantia da Qualidade
Verificação
Desenvolvimento

Operação
Validação
Revisão conjunta
Manutenção

Auditoria
Usabilidade

Resolução de problema

Processos organizacionais de ciclo de vida
Gerência

Infra-estrutura

Melhoria

Recursos Humanos

Gestão de Ativos

Gestão do Programa de Reuso

Engenharia do Domínio

FIGURA 01: ESTRUTURA NBR ISO/IEC 12207/EMENDA 1: 2002
Fonte: Adaptado da ABNT, 1998 – NBR ISO/IEC 12207

14

Cada processo de ciclo de vida é dividido em um conjunto de atividades,
em que cada atividade é, então, dividida em um conjunto de tarefas.
Os processos fundamentais constituem um conjunto de cinco processos
que atendem as partes fundamentais (pessoa ou organização) durante o ciclo de
vida de software.

Por uma parte fundamental entende-se aquela que inicia ou

executa o desenvolvimento, operação ou manutenção dos produtos de software,
podendo ser o adquirente, o fornecedor, o desenvolvedor, o operador e o
mantenedor do software.
Os processos fundamentais, descritos segundo a Norma, são:
1. “Processo de Aquisição: define as atividades da organização
adquirente de um sistema, produto ou serviço de software”.
2. “Processo de Fornecimento: define as atividades da organização do
fornecedor que provê o sistema, produto ou serviço de software ao
adquirente”.
3. “Processo de Desenvolvimento: define as atividades da organização
do desenvolvedor que, por sua vez, define e desenvolve o produto de
software”.
4. “Processo de Operação: define as atividades da organização do
operador

que

provê

serviços

de

operação

de

um

sistema

computacional, no seu ambiente de funcionamento, para seus
usuários”.
5. “Processo de Manutenção: define as atividades da organização do
mantenedor, que provê serviços de manutenção do produto de
software, gerenciando as modificações para mantê-lo atualizado e em
perfeita

operação.

Este

processo

descontinuação do produto de software”.

inclui

a

migração

e

a
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Já os processos de apoio constituem um conjunto de nove processos que
se auxiliam, mutuamente, com um propósito distinto, contribuindo para o sucesso e a
qualidade do projeto de software.
Os processos de apoio são:
1. Processo de Documentação;
2. Processo de Gerência de Configuração;
3. Processo de Garantia da Qualidade;
4. Processo de Verificação;
5. Processo de Validação;
6. Processo de Revisão Conjunta;
7. Processo de Auditoria;
8. Processo de Resolução de Problemas;
9. Processo de Usabilidade.
Os processos organizacionais constituem um conjunto de sete processos
empregados por uma organização para estabelecer e implementar uma estrutura
subjacente ao domínio de projetos de software.
Os processos organizacionais são:
1. Processo de Gerência;
2. Processo de Infra-estrutura;
3. Processo de Melhoria;
4. Processo de Recursos Humanos;
5. Processo de Gestão de Ativos;
6. Processo de Gestão do Programa de Reuso;
7. Processo de Engenharia do Domínio.
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2.2.2 Definições importantes

Para os propósitos deste trabalho, serão utilizadas algumas das
definições contidas nesta Norma, traduzidas, livremente, pelo autor deste trabalho.
1. “Adquirente: uma organização que adquire ou obtém um sistema,
produto ou serviço de software de um fornecedor”. 4
2. “Linha básica (baseline): versão formalmente aprovada de um item de
configuração, independente de mídia, formalmente definida e fixada
em um determinado momento durante o ciclo de vida do item de
configuração”.
3. “Monitoração: exame da situação das atividades de um fornecedor e
dos seus resultados, efetuado pelo adquirente ou uma terceira parte”.
4. “Fornecedor: organização que firma um contrato com o adquirente
como um meio para descrever e especificar as tarefas a serem
executadas conforme contrato”. 5
5. “Usuário: indivíduo ou organização que utiliza um sistema em
operação para executar uma função específica”. 6
6. “Validação: confirmação, por exame e fornecimento de evidência
objetiva, de que os requisitos específicos, para um determinado uso
pretendido, são atendidos”. 7

4

O adquirente poderia ser: comprador, cliente, proprietário ou usuário.

5

O termo “fornecedor” é sinônimo de contratado, produtor, vendedor ou distribuidor.
O adquirente pode designar uma parte de sua organização como fornecedor.

6

O usuário pode executar outros papéis, tais como adquirente, desenvolvedor ou mantenedor.

7

Nas atividades de projeto e desenvolvimento, a validação se refere ao processo de examinar um produto para
determinar sua conformidade com as necessidades do usuário.
O termo “validado” é usado para designar o estado após a validação.
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7. “Verificação: confirmação, por exame e fornecimento de evidência
objetiva, do atendimento aos requisitos especificados”. 8
8. “Versão: instância identificada de um item”. 9

2.2.3 Processo Fundamental de Aquisição
Interessa à definição do MONITOR o estudo detalhado do processo
fundamental de aquisição, com destaque para a atividade de monitoração do
fornecedor.
O processo de aquisição contém as atividades e tarefas do adquirente e
inicia-se com a definição da necessidade de adquirir um sistema, um produto ou um
serviço de software. O processo continua com a preparação e emissão de pedido
de proposta, seleção de fornecedor e gerência do processo de aquisição até a
aceitação final do sistema, produto ou serviço de software.
As atividades que compõem o processo de aquisição foram agrupadas na
Emenda 1 (ISO, 2002) conforme abaixo:
1. Preparação da aquisição;
2. Seleção do fornecedor;
3. Monitoração do fornecedor;
4. Aceitação e conclusão.
A atividade de monitoração do fornecedor, propósito desta Dissertação,
inicia-se, logo após a assinatura do contrato entre adquirente e fornecedor, sendo
continuamente executada até a aceitação e conclusão final do sistema, produto ou
serviço de software.

8

Nas atividades de projeto e desenvolvimento, a verificação refere-se ao processo de examinar o resultado de dada
atividade para determinar sua conformidade com os requisitos estabelecidos para a mesma atividade.
O termo “verificado” é usado para designar o estado após a verificação.

9

Modificações em uma versão de produto de software, resultando em nova versão, requerem uma ação de gerência
de configuração.
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Para utilização do MONITOR, deverão ser considerados como parâmetros
de avaliação, os critérios adotados para seleção do fornecedor, que constarem do
contrato firmado entre as partes. Dentre os critérios de seleção destacam-se:
a. Requisitos para o sistema;
b. Emprego planejado para o sistema;
c. Tipo de contrato a ser empregado;
d. Responsabilidade das organizações envolvidas;
e. Conceito de suporte a ser usado;
f. Riscos considerados, assim como métodos para gerenciá-los.
Segundo a Norma, para executar a atividade de monitoração do
fornecedor, são realizadas as seguintes tarefas:
1. “O adquirente deverá monitorar as atividades do fornecedor de
acordo com o processo de revisão conjunta e com o processo de
auditoria.

Além disso, o adquirente deverá complementar a

monitoração com o processo de verificação e com o processo de
validação, quando necessário”.
2. “O adquirente deverá cooperar com o fornecedor para prover toda a
informação necessária no momento oportuno e resolver todos os itens
pendentes”.
Após o reconhecimento das tarefas definidas pela Norma para execução
da atividade de monitoração do fornecedor, observou-se que o MONITOR depende
ainda das atividades de Apoio de Revisão Conjunta que são:
1. Implementação do processo;
2. Revisões de gestão do projeto;
3. Revisões técnicas.
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O processo de Revisão Conjunta que pode ser empregado por qualquer
das duas partes, é utilizado para avaliar a situação dos produtos de software de
atividade de um projeto durante a vigência do contrato, tanto nos níveis de gestão de
projeto quanto nos níveis técnicos.
Devido à importância dessas três atividades para o MONITOR, suas
tarefas serão apresentadas conforme enunciado na Norma.
Tarefas para Implementação do Processo:
1. “Revisões

periódicas

devem

ser

promovidas

em

marcos

predeterminados, como especificado no(s) plano(s) do projeto.
Revisões ad hoc devem ser realizadas quando julgadas necessárias
por quaisquer das partes”.
2. “Todos os recursos requeridos para conduzir as revisões devem ser
acordados pelas partes. Esses recursos incluem pessoal, local,
instalações, hardware, software e ferramentas”.
3. “As partes devem concordar com os seguintes itens em cada revisão:
agenda da reunião, produtos de software (resultados de uma
atividade) e problemas a serem revisados; escopo e procedimentos; e
critérios para início e término da revisão”.
4. “Problemas detectados durante as revisões devem ser registrados e
incluídos no processo de resolução de problema, conforme requerido”.
5. “Os resultados da revisão devem ser documentados e distribuídos. A
parte revisora apresentará à parte revisada a adequação dos
resultados da revisão.

Por exemplo, aprovação, desaprovação ou

aprovação condicional”.
6. “As partes devem concordar com os resultados da revisão e quaisquer
responsabilidades pelo item de ação e critérios de encerramento”.
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Tarefas para Revisões de Gestão do Projeto:
1. “A situação do projeto deve ser avaliada em relação aos planos,
cronogramas, padrões e diretrizes aplicáveis ao projeto. O resultado
da revisão deve ser discutido entre as duas partes e deve fornecer
subsídios para o seguinte:
a. Fazer com que as atividades progridam, de acordo com o plano,
baseado em uma avaliação da situação da atividade ou do produto
de software;
b. Manter o controle geral do projeto através da alocação adequada
de recursos;
c. Redirecionar o projeto ou determinar a necessidade de um
planejamento alternativo;
d. Avaliar e gerenciar as situações de risco que possam comprometer
o sucesso do projeto”.
Tarefas para Revisões Técnicas:
1. “Revisões técnicas devem ser promovidas para avaliar os produtos, ou
serviços de software, em consideração, e prover evidência de que:
a. Eles estão completos;
b. Eles estão aderentes aos seus padrões e especificações;
c. Suas alterações estão implementadas adequadamente e afetam
somente aquelas áreas identificadas pelo processo de gerência de
configuração;
d. Eles estão aderentes aos cronogramas aplicáveis;
e. Eles estão prontos para a próxima atividade; e
f. O desenvolvimento, operação ou manutenção estão sendo
conduzidos de acordo com os planos, cronogramas, padrões e
diretrizes do projeto“.
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2.3 Considerações Finais
O estudo detalhado da atividade de monitoração do fornecedor que
compõe o processo de aquisição de software enunciado pela NBR ISO/IEC 12207
(ABNT, 1998), contribuirá para a estruturação de um processo de revisão conjunta
dos produtos de software adquiridos por uma organização.
Desta forma, tornar-se-á possível a gestão da solução de problemas de
software identificados durante as revisões, visando ao atendimento dos requisitos
postulados para o projeto.
É importante ressaltar-se que os critérios adotados para seleção do
fornecedor e a gerência de configuração são pontos essenciais a serem
empregados nos processos do MONITOR.
A herança dos critérios de seleção do fornecedor pode causar impactos
negativos aos objetivos do adquirente, quando as regras não forem seguidas, não
forem claras ou não forem previstas contratualmente.
Quanto à gerência de configuração, deve-se adotar para o processo de
revisão conjunta a execução de tarefas básicas previstas na norma:
1. “Identificar e definir os itens de software de um sistema, e estabelecer
suas linhas básicas (baseline)”;
2. “Controlar as modificações e liberações dos itens”;
3. “Registrar e apresentar a situação dos itens e dos pedidos de
modificação, de tal forma que, para cada modificação, a sua razão e a
sua autorização possam ser rastreadas”;
4. “Garantir a completeza, a consistência e a correção dos itens”;
5. “Controlar o armazenamento, a manipulação e a distribuição dos itens”.

Assim sendo, para complementar a análise dos processos de aquisição
de software, é apresentado a seguir o modelo de maturidade da capacidade para
aquisição.
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3 O Modelo SA-CMM
3.1 Considerações Iniciais
Para que o processo proposto nesta Dissertação contribua para o
aumento da maturidade de aquisição das organizações adquirentes, será
apresentada, nesta seção, uma visão consolidada do modelo SA-CMM (SEI, 2002).
Com base no estudo deste modelo, foram capturadas informações sobre
processos e indicadores que auxiliarão o MONITOR, na implementação das áreaschave de processo Supervisão e Acompanhamento de Contratos e Gestão do
Desempenho de Contratos.
A experiência e o conhecimento, adquiridos pelo Software Engineering
Institute (SEI), com o desenvolvimento do Capability Maturity Model (SW-CMM), foi
diretamente aplicada ao desenvolvimento do SA-CMM (SEI, 2002), para descrever o
papel do adquirente dentro do processo de aquisição de software.
Para buscar alternativas que minimizem os problemas normalmente
enfrentados pelas organizações adquirentes de software, este trabalho baseia-se na
Versão 1.03 do SA-CMM (SEI, 2002), dando-se uma visão geral e ênfase às áreaschave de processos do nível 2 – Repetível, cujo foco é a gestão de projetos, e às
áreas-chave de processos do nível 3 – Definido, cujo foco é a padronização do
processo de aquisição de software.
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3.2 Visão geral do SA-CMM
3.2.1 Níveis de Maturidade
O SA-CMM (SEI, 2002), como todo modelo de maturidade do SEI,
classifica as organizações em cinco níveis distintos, cada um com características
próprias.

No nível 1, o das organizações mais imaturas, não há nenhuma

metodologia implementada, e tudo ocorre de forma desorganizada. No nível 5, o
das organizações mais maduras, cada detalhe do processo de aquisição está
definido, quantificado e acompanhado.

3.2.2 Arquitetura do SA-CMM

Níveis de Maturidade

Áreas-chave (KPAs)

Áreas-chave (KPAs)

Áreas-chave (KPAs)

Metas

Características comuns

Compromisso
para Executar

Capacidade
para Executar

Indicadores e
Análises

Verificação

Atividades

FIGURA 02: ARQUITETURA DO SA-CMM
Fonte: Traduzido de SEI, 2002 – Software Acquisition Capability Maturity Model, CMU/SEI-2002-TR-010,
p.I-4
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A arquitetura do SA-CMM (SEI, 2002), representada na Figura 2, é
definida como um conjunto formado por níveis de maturidade, áreas-chave de
processo, características comuns e atividades.
Cada nível de maturidade indica a capacidade de realização do processo
de aquisição, conforme suas áreas-chave de processo.
As áreas-chave de processo devem cumprir metas, e são organizadas
com base nas características comuns, que se referem ao grau de implementação ou
institucionalização das áreas-chave de processo.
Além disso, as metas representam o resultado agregado alcançado após
a efetiva implementação de uma área-chave de processo.
Portanto, para cumprir as metas, devem-se cumprir as atividades que
descrevem os papéis e procedimentos necessários para implantação de uma áreachave.
A rigor, as atividades envolvem o estabelecimento de planos e
procedimentos, a execução e o acompanhamento de tarefas e, também, ações
gerenciais apropriadas para que as coisas aconteçam.

3.2.3 Visão Geral das Áreas-chave de Processo (KPAs)
Excetuando-se o nível 1, os demais níveis são detalhados em áreaschave de processo ou KPAs (Key Process Areas), que definem o que a organização
deve focar para melhorar o seu processo de aquisição de software.
Para que uma organização se qualifique em um determinado nível de
maturidade SA-CMM (SEI, 2002), ela deve realizar os processos relacionados às
áreas-chave do nível em questão.
Com o objetivo de auxiliar a implementação dos processos do MONITOR
foram capturados do nível 2 – Repetível – a área-chave Supervisão e
Acompanhamento de Contratos e do nível 3 – Definido – a área-chave Gestão do
Desempenho de Contratos.
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Para

auxiliar

a

implementação

da

área-chave

Supervisão

e

Acompanhamento de Contratos, devem-se cumprir as seguintes metas:
- Dar condições para que a equipe de projeto tenha compreensão
suficiente das atividades do fornecedor para assegurar que o esforço é
gerenciado e controlado conforme os requisitos do contrato;
- Manter comunicação contínua para que os compromissos acordados
sejam implementados por ambas as partes;
- Gerenciar todas as mudanças que ocorrerem no contrato.
E para auxiliar a implementação da área-chave Gestão do Desempenho
de Contratos as metas a serem cumpridas são:
- Avaliar a qualidade do fornecedor – processos da equipe, desempenho
e produtos – para identificar riscos e mitigá-los o mais cedo possível;
- Desenvolver atividades que incentivem um ambiente cooperativo e
produtivo entre o usuário final, a equipe de projeto e a equipe do
fornecedor.
A partir do momento em que se ocorra o entendimento das metas que
devem

ser

cumpridas

para

implementar

as

áreas-chave

Supervisão

e

Acompanhamento de Contratos e Gestão do Desempenho de Contratos, serão
adotados para monitoração do fornecimento de software os seguintes indicadores de
avaliação:
- Esforço;
- Despesa;
- Progresso na direção da conclusão da linha base;
- Número de pendências resolvidas;
- Conclusão de marcos (milestones)
Para complementação teórica acerca do SA-CMM (SEI, 2002), no Anexo
A, são encontradas algumas tabelas que relacionam as áreas-chave e as metas em
que uma organização precisa focar para atingir os níveis de maturidade 2 e 3.
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3.3 Considerações Finais
As duas áreas-chave que foram capturadas do modela SA-CMM (SEI,
2002) para adoção no processo proposto nesta Dissertação, darão segurança e
robustez às atividades de monitoração do fornecimento de produtos de software.
Ou seja, ao se estabelecerem indicadores de avaliação do cumprimento
das metas de Supervisão e Acompanhamento de Contratos e Gestão do
Desempenho de Contratos, o monitoramento por parte do adquirente tende a trazer
maturidade aos processos do fornecedor, mesmo que ele não siga padrões de
qualidade consagrados pelo mercado.
Com este procedimento, perseguir-se-á um mecanismo capaz de
mensurar concretamente o progresso e a qualidade do fornecimento de produtos
intangíveis como são os softwares.
Na seção seguinte, será iniciada a análise de metodologias utilizadas
pelas organizações, para o acompanhamento dos seus objetivos estratégicos.
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4 A Metodologia Balanced Scorecard
4.1 Considerações Iniciais
Ao se definir pela aquisição de um produto de software, uma organização
estabelece objetivos estratégicos, a serem alcançados, após a conclusão do projeto.
Em geral, os objetivos referem-se à melhoria de processos internos, redução de
custos e criação de novos negócios.
Conforme o dicionário Aurélio, a palavra estratégia, do grego strategía,
significa arte militar de planejar e executar movimentos e operações de tropas,
navios e/ou aviões, visando a alcançar ou manter posições relativas e potenciais
bélicos favoráveis a futuras ações táticas sobre determinados objetivos.
Como a proposta apresentada visa a auxiliar o adquirente a manter o foco
na estratégia da organização, mesmo que ocorram alterações de escopo, foi
analisado o Balanced Scorecard, pela possibilidade de avaliar o desempenho da
estratégia sob diferentes perspectivas.
Segundo Costa (2001), o interesse de várias organizações ao redor do
mundo pelo Balanced Scorecard fez com que empresas especializadas em
softwares de gestão como a SAP, PeopleSoft, Lotus, Gentia e CorVu, passassem a
comercializar esta ferramenta em seus aplicativos.
Dentre as empresas que já implementaram o Balanced Scorecard,
podem-se citar multinacionais como a Xerox, Caterpillar, AT&T Corp., J.P. Morgan
Chase, Shell, Móbil, GM e algumas empresas nacionais que estão com iniciativas de
implementação como: Alcoa, Suzano Papel e Celulose, Embrapa e Unibanco.
Além disso, como a aquisição de um novo software traz consigo
mudanças que afetam geralmente os processos e as pessoas da organização
adquirente, torna-se importante poder-se contar com uma técnica que auxilie na
avaliação e análise dos problemas inerentes às implantações, de forma imparcial.
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4.2 Visão geral da Metodologia Balanced Scorecard

Em 1990, David Norton, principal executivo do Instituto Nolan Norton –
unidade de pesquisa da KPMG – liderou um estudo de um ano entre diversas
empresas intitulado “Measuring Performance in the Organization of the Future”
(Medindo a Performance na Organização do Futuro).
Essa pesquisa contou com a consultoria acadêmica de Robert Kaplan,
tendo como motivação a crença de que os métodos para avaliação do desempenho
empresarial, apoiados em indicadores contábeis e financeiros estavam se tornando
obsoletos.
Dentre os casos examinados, o da Analog Devices10 indicou que ela
estava utilizando um recém-criado placar corporativo denominado scorecard, que
continha, além de várias medidas financeiras tradicionais, outras medidas de
desempenho relativas a prazos de entrega ao cliente, qualidade, ciclo de processos
de produção e, também, eficácia no desenvolvimento de novos produtos.
Durante as discussões realizadas entre os representantes das empresas
participantes da pesquisa, surgiram várias idéias de aplicação para o scorecard:
medir a criação de valor para o acionista, medir a produtividade e a qualidade, definir
a compensação financeira para o desempenho dos funcionários.
Na figura 3, são exemplificados alguns scorecards corporativos.

10

R. S. Kaplan, “Analog Devices: The Half -Life Metric”, Harvard Business School,
Case no 9-190-061, 1990.
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FINANCEIRO
Scorecard
Margem dos
Produtos

Objetivo
Aumentar as Vendas

CLIENTE
Scorecard

APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Scorecard
Conhecimento
sobre os Produtos

Melhorar o
Atendimento

Objetivo

Objetivos
Agilizar o Tempo de Atendimento
Vender o que o Cliente Necessita

Treinamento dos
Funcionários

PROCESSOS INTERNOS
Scorecard

FIGURA 03: Scorecard Corporativo

Eficácia nas
Vendas

Objetivos
Reduzir o Número de Devoluções
Reduzir o Número de Cancelamentos

Fonte: Adaptado de Ana Paula Paulino da Costa, “Contabilidade Gerencial: um estudo sobre a contribuição do balanced scorecard”, Trabalho Final de Mestrado em
Controladoria e Contabilidade, 2001, FEA-USP, p.40
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Estas idéias conduziram os participantes a pensarem num scorecard
multidimensional, que passou a ser conhecido como Balanced Scorecard (BSC),
que, organizado em torno de quatro perspectivas – financeira, do cliente, processos
internos e aprendizado e crescimento – refletia o equilíbrio entre os objetivos de
curto e longo prazo e entre as medidas financeiras e não-financeiras.
Em dezembro de 1990, o estudo foi concluído, documentando-se a
viabilidade e os benefícios desse sistema equilibrado para medição da estratégia
das organizações.
Assim sendo, o objetivo principal da metodologia do Balanced Scorecard
é possibilitar que uma organização mantenha foco e alinhamento em torno da
implementação de sua estratégia de negócio.
Conforme Murayama (2002), o BSC é um instrumento para transformar a
estratégia em ação, por meio da tradução, em termos operacionais, de quais são os
objetivos, indicadores, metas, planos de ação e responsáveis, que constituem a
base de um processo de monitoramento e gerenciamento estratégico.
Para o contexto da aquisição de software, o termo estratégia será
empregado para designar o planejamento e as ações a serem desempenhadas pelo
adquirente junto ao fornecedor, para que o software contribua com o alcance dos
objetivos postulados, de médio e longo prazo.
Na Figura 4, é dado um exemplo de um Balanced Scorecard.
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“Para satisfazer
os acionistas,
que objetivos
financeiros
devem ser
atingidos?”

“Para atingir os
objetivos
financeiros, que
necessidades dos
clientes precisam
ser atendidas?”
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Medidas

Medidas
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“Para atingir as
metas, como a
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VISÃO E
ESTRATÉGIA

“Para satisfazer
os clientes e
acionistas, que
processos
internos devem
ser excelentes?

PROCESSOS INTERNOS
Objetivos

Medidas

Metas

Iniciativas
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Nas
Vendas

APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivos

Medidas

Metas

Iniciativas

Conhecimento
sobre Produtos

FIGURA 04: BALANCED SCORECARD
Fonte: Adaptado KAPLAN, Robert; NORTON, David. A Estratégia em Ação: BALANCED SCORECARD. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997, 9a Edição, p.10
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4.2.1 Estrutura da metodologia Balanced Scorecard
O BSC (ibid., cap. 4.2) é estruturado em torno de quatro perspectivas
distintas – Financeira, do Cliente, dos Processos Internos e de Aprendizado e
Crescimento – que refletem o equilíbrio entre: a) objetivos de curto e longo prazos;
b) indicadores financeiros e não-financeiros; c) indicadores de tendência (leading) e
de ocorrência (lagging); d) perspectivas interna e externa de desempenho.
Para cada perspectiva, são definidos objetivos estratégicos a serem
alcançados pela organização.

Para cada objetivo estratégico, são definidos os

indicadores de tendência e de ocorrência.
Indicadores de ocorrência são reativos, como por exemplo, os indicadores
financeiros e a satisfação do cliente. Por outro lado, indicadores de tendência são
definidos como pró-ativos11, como por exemplo, a motivação das pessoas e a
qualidade dos processos.
A partir do conjunto de indicadores, para cada perspectiva, a organização
passa a medir o desempenho das operações com base no relacionamento direto
entre os objetivos de cada perspectiva e no impacto que cada objetivo gera sobre o
outro.
Uma característica importante do conjunto de indicadores é que este
deve, para ser facilmente utilizável constituir-se de um número reduzido de
indicadores-chave para avaliar o desempenho.
Em decorrência de se trabalhar com um número reduzido de indicadores,
obtém-se o benefício da manutenção do foco dos gestores na visão estratégica, em
vez da dispersão do foco com uma diversidade de indicadores possíveis.
O relacionamento direto entre os objetivos de cada perspectiva deve ser
construído e representado por meio do diagrama de causa e efeito. Por causa,
entende-se uma dentre as várias condições que, em conjunto, tornam provável a
ocorrência de determinado problema, com potencial impacto nas estratégias de
negócio – efeitos.
Por este motivo, o processo apresentado nesta Dissertação considera a
importância de um bom diagrama de causa e efeito (ou Mapa Estratégico), já que
11

Segundo o autor, não se justifica dizer que um indicador é pró-ativo visto que normalmente, os indicadores
baseiam-se em fatos já ocorridos.
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este comunicará claramente a estratégia da organização, desde que o Mapa
Estratégico seja construído com base na experiência e conhecimento dos
especialistas das áreas de negócio.
Segundo Kaplan & Norton (1997), a estratégia de uma organização é
definida como um conjunto de hipóteses sobre os relacionamentos de causa e
efeito.
Os relacionamentos de causa e efeito formam a espinha dorsal das quatro
perspectivas, sendo expressos por uma seqüência de afirmações do tipo “se-então”.
Por exemplo, a relação entre um treinamento melhor de vendedores e
maiores lucros pode ser estabelecida por meio da seqüência de hipóteses
apresentada a seguir.
“Se intensificarmos o treinamento dos funcionários em produtos, eles
adquirirão, então, mais conhecimentos sobre a gama de produtos que
podem vender;
Se os funcionários passarem a conhecer melhor os produtos, a eficácia
de suas vendas, então, aumentará.
Se a eficácia das vendas aumentar, as margens dos produtos que eles
vendem, então, também aumentarão”12
Com base na estrutura apresentada, o Balanced Scorecard possibilita o
acompanhamento dos indicadores de ocorrência ao mesmo tempo em que monitora
a causa dos resultados, por meio de indicadores de tendência.

12

Grifo do autor
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Na Figura 5, é demonstrado o Mapa Estratégico que exemplifica a
seqüência acima.

Perspectiva Financeira
Aumentar as Vendas

ENTÃO

SE o Cliente for mais bem
Atendido

Perspectiva do Cliente

ENTÃO

Agilizar o Tempo de
Atendimento

Vender o que o Cliente
Necessita
SE a Eficácia
das Vendas aumentar

Perspectiva dos Processos Internos

ENTÃO

Redução do Número de
Devoluções

Redução do Número de
Cancelamentos
SE os Funcionários passarem a conhecer
melhor os Produtos

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Capacitação dos Funcionários

ENTÃO

SE intensificarmos o Treinamento dos
Funcionários

FIGURA 05: Mapa Estratégico ou Relação de Causa e Efeito
Fonte: Adaptado KAPLAN, Robert; NORTON, David. A Estratégia em Ação: BALANCED SCORECARD.
Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997, 9a Edição, p.167
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4.2.2 As Quatro Perspectivas
a) Perspectiva Financeira:
O Balanced Scorecard (ibid., cap. 4.2) considera a perspectiva financeira
visto que seus indicadores são valiosos para sintetizar as conseqüências
econômicas imediatas de ações consumadas, indicando se a estratégia da empresa,
sua implementação e execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados
financeiros.
Os objetivos financeiros normalmente estão relacionados à lucratividade
medida pela receita operacional, o retorno sobre o capital empregado ou, mais
recentemente, pelo valor econômico agregado.
A questão desta perspectiva é:
Para satisfazer os acionistas, que objetivos financeiros devem ser
atingidos?
b) Perspectiva do Cliente:
Normalmente, inclui vários indicadores básicos ou genéricos do sucesso
de uma estratégia bem formulada e bem implementada.

Entre os indicadores

essenciais de resultado no contexto da aquisição, está a satisfação do cliente que
utilizará o software adquirido.
Portanto, é possível considerar-se que, ao atender aos objetivos dos
usuários, a organização adquirente estará atingindo seus objetivos estratégicos e,
conseqüentemente, aumentando as chances do fornecedor participar em futuros
projetos.
A questão desta perspectiva é:
Para atingir os objetivos financeiros, que necessidades dos clientes
precisam ser atendidas?
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c) Perspectiva dos Processos Internos:
Os executivos identificam os processos internos críticos nos quais a
empresa deve alcançar excelência para permitir que a unidade de negócios ofereça
as propostas de valor capazes de atrair e reter clientes em segmentos de mercado
pretendidos, satisfazendo às expectativas que os acionistas têm sobre os retornos
financeiros.
Essa perspectiva revela duas diferenças básicas entre a abordagem
tradicional e a abordagem do Balanced Scorecard (ibid., cap. 4.2) para a medição de
desempenho.
As abordagens tradicionais tentam monitorar e melhorar os processos
existentes (onda curta da criação de valor) podendo ir além, quando incorporam
indicadores baseados no tempo e na qualidade.

Porém, o foco se mantém na

melhoria dos processos existentes.
Por outro lado, a abordagem do Balanced Scorecard (ibid., cap. 4.2)
costuma resultar na identificação de processos inteiramente novos nos quais uma
empresa deve atingir excelência para alcançar os seus objetivos financeiros e dos
clientes.
A segunda diferença da abordagem do Balanced Scorecard (ibid., cap.
4.2) é a incorporação de processos de inovação à perspectiva de processos
internos. Por exemplo, o sucesso financeiro em longo prazo de uma empresa pode
exigir a criação de produtos e serviços inteiramente novos para atender a
necessidades emergentes de clientes atuais e futuros.
Ou seja, para muitas empresas, a capacidade de gerenciar, com sucesso,
um processo de desenvolvimento de produtos que se estenda por vários anos, ou a
capacidade de atingir categorias totalmente novas de clientes (onda longa da
criação de valor), pode ser mais crítica para o desempenho econômico futuro do que
gerenciar as operações existentes de forma eficiente, coerente e ágil.
A questão desta perspectiva é:
Para satisfazer os clientes e acionistas, que processos internos devem ser
excelentes?
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d) Perspectiva de Aprendizado e Crescimento:
Identifica a infra-estrutura que a empresa deve construir para gerar
crescimento e melhoria em longo prazo porque, como as perspectivas do cliente e
dos processos internos identificam os fatores mais críticos para o sucesso atual e
futuro, é improvável que, utilizando as tecnologias e capacidades atuais, as
empresas sejam capazes de atingir suas metas de longo prazo para clientes e
processos internos.
Paralelamente a isso, a intensa competição global exige que as empresas
melhorem continuamente sua capacidade de oferecer valor a clientes e acionistas.
O aprendizado e o crescimento organizacionais provêm de três fontes
principais – Pessoas, Sistemas e Procedimentos Organizacionais.

Os objetivos

financeiros, do cliente e dos processos internos no Balanced Scorecard,
normalmente, revelam grandes lacunas entre as capacidades atuais das pessoas,
dos sistemas e dos procedimentos que serão necessários para alcançar um
desempenho inovador.
Para fechar essas lacunas, as empresas terão de investir na reciclagem
de funcionários, no aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação e no alinhamento
dos procedimentos e rotinas organizacionais.
Em síntese, o Balanced Scorecard (ibid., cap. 4.2) traduz visão e
estratégia em objetivos e indicadores, por meio de um conjunto equilibrado de
perspectivas que incluem os indicadores dos resultados desejados e dos processos
capazes de assegurar a obtenção desses resultados desejados no futuro.
A questão desta perspectiva é:
Para atingir as metas, como a organização deve aprender a inovar?
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Após se conhecer as quatro perspectivas, é apresentado um resumo de
Norton & Kaplan (1997) sobre a importância de se construir um balanced scorecard
capaz de contar com precisão, a história da estratégia da unidade de negócio.
“Primeiro, o scorecard descreve a visão do futuro de toda
organização. Se a visão está errada, o fato dela ser executada bem,
torna-se irrelevante.
Segundo, o scorecard cria entendimento compartilhado. Ele cria
um modelo holístico da estratégia que permite que todos os funcionários
vejam como eles podem contribuir para o sucesso da organização. Se o
modelo está errado, os indivíduos e os departamentos irão, sem saber,
sub-otimizar seus desempenhos.
Terceiro, o scorecard tem com foco os esforços de mudança.
Se os indicadores de tendência estiverem corretamente identificados, os
investimentos e iniciativas levarão aos resultados de longo prazo
esperados. Se não, investimentos serão desperdiçados.
E, finalmente, o scorecard permite o aprendizado organizacional
no nível dos executivos. Ao tornar explícitas as hipóteses de causa e
efeito entre os objetivos e medidas, as organizações podem testar suas
estratégias a tempo real e adaptá-las conforme aprendem.
Sem explicar as ligações de causa e efeito, nenhum aprendizado
estratégico ocorrerá.”
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4.3 Considerações Finais
O Mapa Estratégico capturado no estudo da metodologia Balanced
Scorecard dará uma importante contribuição ao processo proposto.
Como esta ferramenta considera diferentes perspectivas que facilitam a
tomada de decisão para solução de problemas que afetam a estratégia das
organizações, será possível por meio desse conceito, avaliar o impacto que as
mudanças de escopo causam aos projetos de aquisição para atender à dinâmica
dos negócios das organizações.
A seguir, é complementada a análise sobre metodologias de monitoração
do desempenho das estratégias das organizações, com a apresentação do GoalQuestion-Metric.
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5 A Técnica GQM
5.1 Considerações Iniciais
Com a pesquisa realizada sobre a técnica Goal-Question-Metric (GQM),
procurou-se complementar o processo proposto com um método de uso prático que
facilitasse a definição de indicadores para avaliação de objetivos estratégicos.
Ou seja, como o propósito principal desta técnica é servir como
ferramenta de suporte a programas de medidas que visem à avaliação dos aspectos
da qualidade dos processos e produtos de software, ela foi utilizada para avaliar se
os objetivos estratégicos postulados por uma organização adquirente estão sendo
alcançados com a aquisição de novos produtos de software.
Os processos do GQM foram propostos por Victor Basili (1994) e alguns
colegas da Universidade de Maryland. Nos últimos anos, têm sido refinados,
estendidos e utilizados por outros pesquisadores em diferentes programas que
visem a medir a qualidade dos projetos de software.
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5.2 Visão Geral da Técnica GQM
A estrutura do GQM (ibid, cap. 5.1) sugere um conjunto de processos
específicos para guiar os engenheiros de software na criação e operação de
programas de indicadores, conforme demonstrado na Figura 6.

Pré-estudo

Caracterização do
Contexto

Identificação dos
Objetivos GQM

Objetivos
GQM

Produção do Plano
GQM

Plano GQM

Produção do Plano de
Indicadores

Coleta e Validação de
Dados

Análise de Dados

Registro das
Experiências

Plano de
Indicadores

Dados Validados

Resultados da
Avaliação

Base de
Conhecimento

FIGURA 06: ESTRUTURA DO GQM
Fonte: Traduzido de Fuggeta & Lavazza – Aplying GQM in an Industrial Software Factory
Transactions On Software Engineering and Methodology, Outubro 1998, Vol. 7, No. 4, p.414
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O detalhamento da estrutura apresentada segue abaixo.
1. Pré-estudo: esta atividade tem como objetivo a coleta de informação
no contexto em que as medições serão conduzidas.

Devem ser

identificadas pré-condições e restrições, objetivos estratégicos da
organização, experiência e dados existentes e características da
organização, produto e mercado.
2. Identificação dos Objetivos GQM: com base no contexto descrito, um
conjunto de objetivos é definido e agrupado segundo a relevância e
importância dos objetivos estratégicos da organização.
3. Produção do Plano GQM: os objetivos identificados são usados como
ponto de partida para criação do Plano GQM, que pode ser, por
exemplo, um documento estruturado em que cada objetivo é
associado a um conjunto de indicadores necessários para alcançar
todos os objetivos identificados.
4. Produção do Plano de Indicadores: essa atividade representa a parte
operacional do Plano GQM.
5. Coleta e Validação de Dados: essa atividade tem como objetivo a
coleta e avaliação de dados, de acordo com o GQM (ibid., cap. 5.1) e
o Plano de Indicadores.
6. Análise de Dados: dados coletados são analisados para entender e
avaliar o nível de completeza dos diferentes objetivos que foram
selecionados inicialmente.
7. Registro das Experiências: as experiências adquiridas durante a
condução da atividade de medidas são armazenadas de modo que
possam ser reutilizadas em projetos futuros.
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5.2.1 O Plano GQM
O Plano GQM é desenvolvido para se definir um conjunto de indicadores
a serem utilizados para perseguir a realização dos objetivos organizacionais,
pretendidos com a implantação de um sistema.
A elaboração do Plano dá-se, após a caracterização do contexto a ser
estudado, por meio de sucessivos refinamentos hierárquicos, nos quais cada
objetivo selecionado, no passo Identificação dos Objetivos GQM, constitui o ponto
de partida para se chegar aos indicadores.
A

definição

dos

objetivos

leva

em

consideração

as

seguintes

características:
1. Objeto de Estudo: parte da realidade que está sendo observada e
estudada.
2. Propósito: as motivações para estudar o objeto.
3. Foco da Qualidade: características do objeto que são consideradas no
estudo.
4. Ponto de Vista: pessoa ou grupo de pessoas interessadas no estudo
do objeto.
5. Ambiente: o contexto de aplicação onde o estudo é conduzido.
Para cada objetivo definido, é associada uma Folha de Abstração
composta por quatro partes:
1. Foco da Qualidade: provê detalhes adicionais sobre as características
do objeto de estudo.
2. Fatores de Variação: especifica processos e características de
produtos que podem afetar o foco da qualidade.
3. Hipóteses da linha base: caracteriza o estágio corrente do objeto de
estudo em relação ao foco da qualidade, de acordo com as crenças
iniciais do observador.
4. Impacto sobre as hipóteses da linha base: descreve a expectativa de
como os fatores de variação afetarão o estado corrente do objeto de
estudo.
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Utilizando-se a Folha de Abstração, que é uma extensão do Plano GQM
original, elaboram-se algumas questões, com o intuito de se compreender como os
objetivos serão alcançados.
As questões representam a visão mais detalhada da Folha de Abstração.
Para finalizar, um conjunto de indicadores deve ser derivado de cada
questão. Esses indicadores serão usados para coletar dados que responderão as
questões que foram levantadas. Na Figura 7, são representados os 4 passos da
técnica GQM (ibid., cap. 5.1).
Objetivo 1

Objetivo 2

Folha de Abstração 1

Folha de Abstração 2

Questão 2

Questão 1

Indicador 1

Questão 3

Indicador 2

Indicador 3

Questão 4

Indicador 4

Indicador 5

FIGURA 07: PASSOS DA TÉCNICA GQM
Fonte: Adaptado de Robert B. Grady – Practical Software Metrics for Project Management and Process
Improvement – Prentice Hall, 1992, p.25
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5.3 Considerações Finais
O objetivo pretendido com a pesquisa da técnica Goal-Question-Metric
(GQM) foi alcançado com a identificação da Folha de Abstração, que é uma
extensão do plano GQM.
Com a aplicação do processo de definição no qual se abstraem questões
capazes de responder se os objetivos estratégicos foram alcançados, tornar-se-á
possível, para o processo proposto, avaliar se o software adquirido atenderá aos
requisitos de negócio da organização adquirente.
Após a conclusão da pesquisa bibliográfica, é apresentado na próxima
seção, o processo para monitoração do fornecimento em organizações adquirentes
de software.
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6 O Processo de Monitoração do Fornecimento de
Produtos de Tecnologia de Informação – MONITOR
6.1 Considerações Iniciais
O objetivo pretendido com o MONITOR é propor um processo que
possibilite a monitoração do fornecimento de produtos de Tecnologia de
Informação, durante a fase de execução dos projetos de aquisição de software.
Após a análise de alguns dos projetos de aquisição de software,
realizados nas empresas do conglomerado financeiro brasileiro citado na seção 1,
concluiu-se que, geralmente, o adquirente enfrenta dois tipos de problemas que são
recorrentes no relacionamento com seus fornecedores.
Primeiro, os objetivos dos usuários levam muito tempo para serem
realizados, e os relatórios gerenciais sobre o andamento do projeto não costumam
espelhar a realidade.
Segundo, a pressão da alta gerência da organização adquirente sobre o
fornecedor, para que ele cumpra prazos apertados paralelamente a constantes
mudanças de escopo, afeta a qualidade e o custo dos produtos de software.
Com relação à pressão do adquirente por prazos, conforme Correia
(2003), a janela de tempo de validade do software para o mercado é geralmente
menor do que a janela de tempo relacionado ao esforço do fornecedor para
implementar o software.
Ainda segundo esse autor, para diminuir esta lacuna, seria interessante
que o fornecedor mantivesse foco na liberação dos produtos de software críticos
para atender aos objetivos dos usuários (janela de mercado) para depois
complementar o projeto com a entrega dos demais produtos – consultas e relatórios
gerenciais, melhoria na performance de banco de dados, documentação, etc. – que
abrangem a janela de esforço do fornecedor.
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6.2 Estrutura do Processo MONITOR
6.2.1 Visão Geral
Com a proposta de enunciar uma solução para os problemas citados, é
apresentada, nesta seção, uma visão geral do MONITOR, cuja estrutura está
demonstrada na Figura 8.
O processo de monitoração do fornecimento proposto pelo MONITOR
deve ser adotado em projetos de aquisição de software, durante o período que se
inicia, após a assinatura do contrato entre adquirente e fornecedor e que se encerra
com a aceitação e conclusão final do projeto.

Por meio das atividades

desenvolvidas com o auxílio do MONITOR, busca-se assegurar para o adquirente a
manutenção do foco nos objetivos pretendidos com a aquisição, mesmo que,
durante o projeto, ocorram alterações de escopo ou até mesmo de objetivos.
Para que o MONITOR forneça informações uniformes sobre o andamento
do projeto tanto para o nível operacional quanto diretivo, sua utilização deve ficar a
cargo do gerente de projetos.
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Indicação de
Situação de Distrato

MONITOR

Contratação

Planejamento

Identificação
de
Problemas

Resolução
de
Problemas

Supervisão

Aceitação

Identificação
de Alteração
de Escopo

Base de Conhecimento

FIGURA 08: ESTRUTURA DO MONITOR
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No processo proposto, o gerente de projetos deve estabelecer junto a
seus comandados, um nível de credibilidade que assegure a todos que quaisquer
informações, inclusive as que desagradem os executivos da organização, serão
transmitidas sem retoques, buscando-se sempre, o apoio necessário para solução
de problemas que afetem a evolução do projeto conforme enunciado na NBR
ISO/IEC 12207 (ABNT, 1998).
Conseqüentemente, o gerente de projetos obterá confiança e aliados em
todos os níveis da organização, que facilitarão na esfera política, a manutenção do
foco, nos objetivos essenciais para o bom andamento do projeto.
Neste contexto, o MONITOR auxilia na compilação de informações
homogêneas para o nível executivo, com base nos dados coletados junto ao nível
operacional do projeto.
Nas Figuras 9 e 10 são apresentados respectivamente, um diagrama com
a visão geral do MONITOR e outro, com seus processos principais.
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Mapa Estratégico (BSC)
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Riscos
Alerta sobre Riscos Iminentes

Base de Conhecimento Inicial/Atualizada
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FIGURA 09: IDEF0 – PROCESSO PRINCIPAL MONITOR
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Processo de Revisão Conjunta (ISO/12207)
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FIGURA 10: IDEF0 – PROCESSOS SECUNDÁRIOS DO MONITOR
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A aplicação do MONITOR dá-se por meio de um processo de
Planejamento e outro, de Supervisão, que se utilizam de indicadores para verificar e
validar o cumprimento dos objetivos de um projeto de aquisição de software.
A seguir, serão detalhados todos os processos secundários, conforme os
padrões da metodologia IDEF013 abaixo definidos:
a. Objetivos: resultados esperados com a execução do processo;
b. Entradas:

conjunto

de

informações

necessárias

que

serão

transformadas, após execução do processo;
c. Saídas: resultados obtidos com a execução do processo;
d. Regras: normas, padrões ou procedimentos que orientam como o
processo deve ser executado;
e. Mecanismos: recursos necessários para execução do processo –
pessoas, sistemas, departamentos, máquinas, etc.

6.2.2 Processo de planejamento
O processo de Planejamento inicia-se com a definição, entre adquirente e
fornecedor, dos critérios que nortearão todo o processo de monitoração do
fornecimento.
Definidos os critérios, toma-se como base os objetivos pretendidos com a
aquisição, definidos na fase de contratação do software, para se identificar os
indicadores que facilitarão avaliar o desempenho do fornecimento.
Como cada fornecedor adota sua própria metodologia de trabalho, é
considerado nesta proposta que, com o emprego de indicadores para avaliação do
fornecimento de produtos de software, dá-se foco à qualidade dos resultados
alcançados,

reduzindo-se

a

necessidade

de

se

entrar

em

detalhes

da

implementação.

13

Método para modelar decisões, ações e atividades de uma organização ou sistema, que foi desenvolvido sob o
patrocínio da Força Aérea dos Estados Unidos. Knowledge Based Systems, Inc. (KBSI). IDEF Family of
Methods. Disponível em http://www.idef.com/idef0.html. Acesso em 13/09/2004.
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Para se concluir o processo de Planejamento, é realizado um
mapeamento dos objetivos e respectivos indicadores sob quatro pontos de vista
distintos: do usuário, dos processos internos, do aprendizado e, financeiro.
Como esses pontos de vista, apesar de distintos, são ligados entre si por
meio de relações de causa e efeito, obtém-se uma visão global do projeto
denominada de Mapa Estratégico, que passa a ser uma ferramenta de suporte à
tomada de decisão para solução de eventuais problemas que ocorram durante o
andamento do projeto.
O detalhamento dos processos secundários do processo principal
Planejamento é apresentado a seguir.
1. Definição de Critérios para Revisões:
- Objetivo: definir os procedimentos técnicos e administrativos que
nortearão as revisões conjuntas entre fornecedor, adquirente e
usuários;
- Entradas: Critérios de Seleção do Fornecedor, Contrato de
Fornecimento de Software e Alteração de Escopo Aprovada;
- Saídas: Regras para Revisão Conjunta, Perfil da Equipe de Gestão
(Técnico e de Negócio), Riscos Oriundos da Seleção e Escopo do
Projeto (Atividades, Prazos, Recursos e Riscos);
- Regras: Processo de Revisão Conjunta (ISO/12207);
- Mecanismos: usuários e gerentes de projetos do adquirente e do
fornecedor.
2. Definição de Indicadores para Aferição de Objetivos:
- Objetivo: definir um conjunto de indicadores capazes de validar os
principais casos de uso, visando-se a evidenciar se os objetivos do
projeto estão sendo atendidos;
- Entradas: Escopo do Projeto (Atividades, Prazos, Recursos e
Riscos) e Objetivos do Projeto;
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- Saídas: Folha de Abstração (GQM) e Casos de Uso por Objetivo;
- Regras: Regras GQM;
- Mecanismos: usuários e gerentes de projetos do adquirente e do
fornecedor.
3. Elaboração do Mapa Estratégico:
- Objetivo: montar o Mapa Estratégico com base nos objetivos do
projeto, nos casos de uso que suportam estes objetivos e
respectivos indicadores, visando à monitoração do fornecimento de
produtos de software;
- Entradas: Folha de Abstração (GQM) e Casos de Uso por Objetivo.
- Saídas: Mapa Estratégico (BSC) e Base de Conhecimento
Inicial/Atualizada;
- Regras: Regras BSC;
- Mecanismos: usuários e gerentes de projetos do adquirente e do
fornecedor.
Existem dois pontos a serem destacados no processo de planejamento.
O primeiro deles refere-se à consideração dos critérios de seleção do
fornecedor como uma das entradas do processo “Definição de Critérios para
Revisões”. Com base nesses critérios, torna-se possível a identificação prévia de
riscos a serem monitorados, durante o processo de planejamento.
O outro ponto refere-se ao enfoque dado ao uso de indicados como
ferramenta de avaliação do cumprimento dos objetivos.
A idéia básica é avaliar cada objetivo de negócio por meio de indicadores
produzidos pelos casos de uso do software adquirido, ao invés de avaliar o
desempenho e a qualidade do software.
Agindo assim, caso algum dos indicadores não forneça a análise
desejada, revisam-se os objetivos de negócio e não o software adquirido.
Na Figura 11, é apresentado o diagrama dos processos secundários do
processo principal, Planejamento.
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FIGURA 11: IDEF0 – PROCESSO SECUNDÁRIO PLANEJAMENTO
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6.2.3 Processo de supervisão
A partir da definição dos indicadores e da elaboração do Mapa
Estratégico realizados no processo de Planejamento, dá-se início ao processo de
Supervisão, que é realizado em reuniões periódicas de trabalho entre o adquirente e
o fornecedor.
Nestas reuniões, são desenvolvidas atividades que podem resultar na
aceitação do software, na identificação de problemas nos produtos de software, na
necessidade de alteração de escopo do projeto e, também, numa inevitável situação
de distrato de contrato com o fornecedor.
A aceitação do software dá-se pela certificação de que os indicadores
apresentados estão aderentes aos objetivos pretendidos. Em contrapartida, se os
indicadores não forem aderentes aos objetivos ou se o software apresentar falhas,
inicia-se a identificação de problemas.
Todos os problemas identificados são registrados em formulário
apropriado, no qual adquirente e fornecedor definem de comum acordo para cada
problema: o nível crítico classificado entre baixo, médio ou alto; os riscos que
apresenta e seu impacto sobre o planejamento do projeto.
Após esta análise, os formulários preenchidos devem ser encaminhados,
imediatamente, para o responsável pelo processo de resolução de problemas, que
deverá prover as correções necessárias.
Se for identificada uma situação recorrente de dificuldades, por nãocumprimento de compromissos contratados, por parte do fornecedor, é sinalizada a
necessidade de distrato do contrato, para que se busque um rompimento amigável
entre as partes.
Nos casos em que se identifica a necessidade de alteração de escopo do
projeto, as informações relativas à mudança são registradas e encaminhadas para a
elaboração de um aditivo contratual, que deverá contar com o suporte do
departamento jurídico da organização adquirente.
Assim que o adquirente aprova o aditivo, é realizado um novo
planejamento, que considerará o novo escopo e o estágio em que se encontrar o
projeto.
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Os processos secundários do processo principal Supervisão são
apresentados a seguir.
1. Gestão do Projeto:
- Objetivo:

verificar

técnica

e

operacionalmente,

em

períodos

previamente acordados entre adquirente, fornecedor e usuários, se
os resultados pretendidos com o projeto de aquisição estão sendo
atingidos;
- Entradas: Folha de Abstração (GQM), Riscos Oriundos da Seleção,
Casos de Uso por Objetivo, Base de Conhecimento Inicial/Atualizada
e Dados Coletados (visão técnica e do usuário);
- Saídas: Aceite do Usuário, Base de Conhecimento Atualizada,
Solicitação de Alteração de Escopo, Alternativas para Redução de
Riscos, Alerta sobre Riscos Iminentes e Lista de Problemas para
Resolução (ISO 12207);
- Regras: Regras para Revisão Conjunta;
- Mecanismos: usuários e gerentes de projetos do adquirente e do
fornecedor.
2. Análise de Desempenho do Fornecimento:
- Objetivo: avaliar o desempenho do fornecimento dos produtos de
software, considerando-se os objetivos estratégicos e os eventos
que afetam dinamicamente o projeto;
- Entradas: Alternativas para Redução de Riscos, Alerta sobre Riscos
Iminentes e Lista de Problemas para Resolução (ISO/12207);
- Saídas: Relatório Executivo, Indicação de Situação de Distrato e
Base de Conhecimento Atualizada;
- Regras: Regras BSC e Mapa Estratégico (BSC);
- Mecanismos: usuários e gerentes de projetos do adquirente e do
fornecedor.
Na Figura 12, é apresentado o diagrama dos processos secundários do
processo principal, Supervisão. A seguir, será detalhado um roteiro de trabalho com
as atividades necessárias para execução do MONITOR.
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6.2.4 Base de Conhecimento
Durante a execução dos processos de Planejamento e Supervisão, todas
as informações geradas devem ser registradas numa base de conhecimento sobre a
monitoração do fornecimento.
A partir desta base, o MONITOR fornecerá ferramentas que facilitarão:
- A avaliação do planejado versus realizado;
- A avaliação do grau de cumprimento dos objetivos;
- O acompanhamento da solução de problemas;
- A análise de impacto de mudanças, decorrentes da eventual
necessidade de se alterar o escopo do projeto;
- A definição de alternativas para mitigar riscos;
- A tomada de decisão, para solução dos problemas que afetem o
cumprimento de objetivos ou para definição de distrato de contrato com
o fornecedor.
Através dos processos do MONITOR, brevemente apresentados,
viabiliza-se a monitoração do fornecimento de produtos de software, mantendo-se o
foco nos objetivos estratégicos e, ao mesmo tempo, atende-se a dinâmica das
constantes mudanças que afetam diariamente os negócios das organizações.
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FIGURA 12: IDEF0 – PROCESSO SECUNDÁRIO SUPERVISÃO
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6.2.5 Roteiro de Aplicação
Tomando-se

como

base

os

processos

do

MONITOR

descritos

anteriormente, apresenta-se um roteiro de trabalho para sua execução, que poderá
ser adaptado e melhorado, conforme a realidade de qualquer organização
adquirente, interessada em implementar um processo de monitoração do
fornecimento dos produtos de software.
Neste roteiro, para cada processo secundário pertencente a um processo
principal, é definido o momento em que ele deve ocorrer (Quando), os responsáveis
por sua execução (Quem), suas atividades e, também, os produtos gerados após a
sua execução.
O roteiro será apresentado com o auxílio das Figuras 13 e 14.
A partir do momento em que se definem os processos que estruturam o
MONITOR e o roteiro de trabalho para sua execução, é possível demonstrar a
compatibilidade do processo de monitoração proposto à literatura pesquisada para
esta Dissertação.
Como princípio, é adotado no MONITOR que, para se atingirem os
objetivos estratégicos de uma organização, pretendidos com um projeto de aquisição
de produtos de software, deve-se monitorar e medir, de forma conjunta – adquirente,
fornecedor e usuários – o avanço da implantação.
Além do monitoramento conjunto, para que os produtos sejam fornecidos
com qualidade, deve-se estabelecer um processo de software com o maior nível de
maturidade possível.
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Para possibilitar que a implementação do MONITOR contribua para a
consecução das metas das KPAs Supervisão e Acompanhamento de Contratos e
Gestão do Desempenho de Contratos apresentadas, serão utilizados alguns
indicadores sugeridos pelo SA-CMM, que auxiliam a avaliação da performance
destas KPAs. Dentre estes indicadores destacam-se:
a. Esforço;
b. Despesa e Tempo gastos na execução de tarefas;
c. Progresso na direção à conclusão da linha base;
d. Número de Pendências resolvidas;
e. Conclusão de Marcos (milestones);
f. Aderência ao processo definido.
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Processo Principal

Roteiro de Trabalho para execução do MONITOR
Processo Secundário
Atividades
- Definição de Critérios para Revisões
Realizar reunião para definir os critérios para as
Revisões Conjuntas, conforme as definições da
Quando: após assinatura do contrato de ISO/IEC 12207.
aquisição e sempre que houver
alteração de escopo aprovada.
Quem: Usuários, Gerentes de Projetos
do Adquirente e do Fornecedor.

Realizar o planejamento do projeto e revisá-lo,
sempre que existir Alteração de Escopo Aprovada.
Formalizar as decisões tomadas nas reuniões.

Planejamento

- Definição de Indicadores para aferição Relacionar os Casos de Uso necessários para
de Objetivos
atender cada objetivo do projeto.
Quando: após definição de critérios para
revisões.
Elaborar a Folha de Abstração, conforme as regras
do GQM.
Quem: Usuários, Gerentes de Projetos
do Adquirente e do Fornecedor.
- Elaboração do Mapa Estratégico
Quando: após definição dos indicadores
de aferição dos objetivos.
Quem: Usuários, Gerentes de Projetos
do Adquirente e do Fornecedor.

Produtos Gerados
Regras para Revisão
Conjunta
Perfil da Equipe de
Gestão (Técnico e de
Negócio)
Escopo do Projeto
(Atividades, Prazos,
Recursos e Riscos)
Ata de Reunião
Casos de Uso por
Objetivo

Folha de Abstração

Montar o Mapa Estratégico do projeto,
considerando-se os Casos de Uso por Objetivo, a
Folha de Abstração e as Regras do BSC.

Mapa Estratégico

Atualizar a Base de Conhecimento sobre o projeto
com as informações iniciais ou com atualizações.

Base de Conhecimento
Inicial/Atualizada

FIGURA 13: ROTEIRO DE TRABALHO DO PROCESSO PLANEJAMENTO
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Processo Principal

Supervisão

Roteiro de Trabalho para execução do MONITOR
Processos Secundários
Atividades
- Gestão do Projeto
Realizar Revisões Conjuntas, conforme definido no
Planejamento.
Quando: após conclusão do
planejamento inicial do projeto, até seu
encerramento, conforme periodicidade
definida entre Adquirente e Fornecedor.
Atualizar a Lista de Problemas para Resolução,
Quem: Usuários, Gerentes de Projetos
inserindo novos itens ou baixando os já
do Adquirente e do Fornecedor.
solucionados.

- Análise de Desempenho do
Fornecimento
Quando: após a conclusão do processo
de Gestão do Projeto.
Quem: Usuários, Gerentes de Projetos
do Adquirente e do Fornecedor.

FIGURA 14: ROTEIRO DE TRABALHO DO PROCESSO SUPERVISÃO

Produtos Gerados
Aceite do Usuário
Tabulação de Indicadores
Base de Conhecimento
Atualizada
Lista de Problemas para
Resolução

Propor alternativas para mitigar os riscos
identificados.

Alerta sobre Riscos
Iminentes
Alternativas para redução
de riscos

Analisar novas necessidades e elaborar solicitação
de alteração de escopo.

Solicitação de Alteração
de Escopo

Montar o Relatório Executivo atualizado,
considerando-se as Alternativas para Redução de
Riscos, a Lista de Problemas para Resolução e o
Mapa Estratégico.
Atualizar a Base de Conhecimento sobre o projeto
com as atualizações.

Relatório Executivo
Indicação de Situação de
Distrato
Base de Conhecimento
Atualizada
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6.2.6 Formulários
Para facilitar a aplicação do roteiro de trabalho apresentado, foi
desenvolvido um conjunto de formulários que facilita a captura dos indicadores de
avaliação de desempenho do fornecedor.
Os indicadores que foram adotados neste processo para monitorar o
fornecimento de produtos de software são os seguintes:
– Progresso: avalia se o Caso de Uso está sendo desenvolvido dentro do
prazo previsto;
– Despesa: avalia se o valor realizado para desenvolvimento do Caso de
Uso está em conformidade com o previsto;
– Estabilidade: avalia para cada Caso de Uso, se o número de
solicitações abertas menos as fechadas tende a zero;
– Maturidade: avalia a taxa de defeitos de cada Caso de Uso ao longo do
tempo (medida em meses).
Assim sendo, os formulários que dão apoio à coleta destes indicadores e
que auxiliam o processo de monitoramento são estes:
1. Casos de Uso por Objetivo Estratégico (Figura 15):
– Utilizado no processo “Definição de Indicadores para aferição de
Objetivos” pertencente ao processo principal Planejamento;
– Relaciona cada objetivo estratégico pretendido com o projeto de
aquisição aos principais casos de uso, visando a aferição da
qualidade dos produtos de software entregues.
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2. Folha de Abstração (Figura 16):
– Utilizado no processo “Definição de Indicadores para aferição de
Objetivos” pertencente ao processo principal Planejamento;
– Considera para cada objetivo estratégico pretendido com o projeto
de aquisição, algumas características acerca do objetivo a ser
estudado, para auxiliar na derivação de questões e indicadores que
respondam se o objetivo está sendo atingido.
3. Mapa Estratégico (Figura 17):
– Utilizado

no

processo

“Elaboração

do

Mapa

Estratégico”

pertencente ao processo principal Planejamento;
– Relaciona os objetivos estratégicos do projeto a cada perspectiva
definida pelo Balanced Scorecard através de relações de causa e
efeito, que auxiliarão as análises de cenários, visando à tomada de
decisão executiva.
4. Tabulação de Indicadores (Figura 18):
– Utilizado no processo “Gestão de Projeto” pertencente ao processo
principal Supervisão;
– Captura os indicadores de tendência oriundos do formulário “Mapa
Estratégico” e os indicadores de ocorrência oriundos do formulário
“Casos de Uso por Objetivo”, durante as revisões conjuntas;
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5. Lista de Problemas para Resolução (Figura 19):
– Utilizado no processo “Gestão de Projeto” pertencente ao processo
principal Supervisão;
– Detalha os problemas identificados durante as revisões conjuntas,
que deverão ser encaminhados para área responsável pela
resolução de problemas. Além do acompanhamento da solução do
problema, neste formulário, são realizadas análises que podem
determinar:
a) Mudanças de escopo;
b) Alternativas para mitigar riscos;
c) Alertas sobre riscos iminentes;
d) Indicação de situação de distrato.
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Casos de Uso por Objetivo Estratégico
Elaboração
Resp.:

Data:
Projeto:
Usuário:
Objetivo Estratégico:

Caso de Uso

Data da 1a Linha Base:

Linha Base
Revisão Nr.:

Indicadores de Ocorrência
Valores Previstos
Progresso
Despesa
Estabilidade

FIGURA 15: FORMULÁRIO CASOS DE USO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

Pág.:

Maturidade
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Folha de Abstração
Elaboração
Resp.:

Data:
Projeto:
Usuário:
Objetivo Estratégico:

Data da 1a Linha Base:

Linha Base
Revisão Nr.:

Pág.:

Objeto de Estudo (parte da realidade que está sendo observada)
Propósito (motivações para estudar o objeto)
Ponto de Vista (pessoa ou grupo de pessoas interessadas no estudo do objeto)
Ambiente (contexto de aplicação onde o estudo é conduzido)
Foco da Qualidade:

Fatores de Variação:

Hipóteses da Linha Base:

Impacto sobre Hipóteses da Linha Base:

(Detalhes adicionais sobre as características do objeto de estudo)

(Processos e características de produtos que podem afetar o foco
da qualidade)

(Estágio corrente do objeto de estudo em relação ao foco da (Expectativa de como os fatores de variação afetarão o estado
qualidade, de acordo com as crenças iniciais do observador)
corrente do objeto de estudo)

Questões

FIGURA 16: FORMULÁRIO FOLHA DE ABSTRAÇÃO

Indicadores
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Mapa Estratégico
Data:
Projeto:
Usuário:

Elaboração
Resp.:

Data da 1a Linha Base:

Objetivo(s)

Objetivo(s)

Linha Base
Revisão Nr.:

PERSPECTIVA FINANCEIRA

Relação de Causa e Efeito

PERSPECTIVA DO CLIENTE

Relação de Causa e Efeito

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

Objetivo(s)

Relação de Causa e Efeito

PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivo(s)

Relação de Causa e Efeito

ANÁLISE DE CENÁRIOS

FIGURA 17: FORMULÁRIO MAPA ESTRATÉGICO

Pág.:
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Tabulação de Indicadores
Elaboração
Resp.:

Data:
Projeto:
Usuário:
Objetivo Estratégico:

Data da 1a Linha Base:

Indicador

Casos de Uso

Pág.:

Linha Base
Revisão Nr.:

Indicadores de Tendência

Dado Coletado

Indicadores de Ocorrência
Valores Realizados
Progresso
Despesa
Estabilidade

FIGURA 18: FORMULÁRIO TABULAÇÃO DE INDICADORES

Maturidade
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Lista de Problemas para Resolução
Data:
Projeto:
Usuário:

Elaboração
Resp.:

Caso de Uso:

Data da 1a Linha Base:

Linha Base
Revisão Nr.:

Pág.:

Tipo de Ocorrência: ( ) Problema / ( ) Solicitação
Grau de Criticidade:

Problema não refere-se a Casos de Uso ( )
Descrição:

( ) 1. Baixo
( ) 2. Médio
( ) 3. Alto

Status da Ocorrência
) Aberta em ___/ ___/ ___
) Em avaliação desde ____/____/____
) Previsto para ___/ ___/ ___
) Solucionada em ___/ ___/ ___
Detalhamento da Ocorrência
Defeito de Software
Outros Problemas
erro nos requisitos
Problemas de hardware

Indeterminado
erro não reproduzido

erro de projeto

Valor identificado

(
(
(
(

erro de código
falha na documentação de
operação
erro nos testes

Problemas com sistema
operacional
erro de usuário
falhas de operação
Novas solicitações

outros defeitos de produção
Análise da Ocorrência

FIGURA 19: FORMULÁRIO LISTA DE PROBLEMAS PARA RESOLUÇÃO
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6.3 Considerações Finais
O roteiro de trabalho e os formulários, apresentados para aplicação
prática dos processos do MONITOR, constituem parâmetros que viabilizam o uso
destas ferramentas em organizações adquirentes de software, levando-se em conta
eventuais adaptações, para atender a especificidades de negócio.
Outro aspecto relevante a ser ressaltado é a aplicação do conhecimento
pesquisado na literatura aos processos do MONITOR, que é demonstrada na Figura
20, na qual se relacionam:
- Atividades do processo de Apoio Revisão Conjunta, da Norma ISO/IEC
12207;
- Metas das KPAs do SA-CMM Nível 2, Supervisão e Acompanhamento
de Contratos;
- Metas das KPAs do SA-CMM Nível 3, Gestão do Desempenho de
Contratos;
- Contribuição das técnicas GQM e BSC.
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Processo Principal

Planejamento

Relacionamento do MONITOR com a Literatura Pesquisada
Auxilia a Implementação:
Processo Secundário
Revisão Conj.
KPA SAC14
KPA GDC15
- Definição de Critérios para Revisões
Produtos Gerados: Regras para Revisão
Conjunta e Ata de Reunião
- Definição de Indicadores para aferição
de Objetivos
Produtos Gerados: Folha de Abstração
(com o apoio do GQM) e Casos de Uso
por Objetivo Estratégico
- Elaboração do Mapa Estratégico
Produto Gerado: Mapa Estratégico (com
o apoio do BSC)
- Gestão do Projeto

Supervisão

Produtos Gerados: Tabulação de
Indicadores e Lista de Problemas para
Resolução
- Análise de Desempenho do
Fornecimento
Produto Gerado: Relatório Executivo
(com o apoio da técnica BSC)

FIGURA 20: MONITOR VERSUS LITERATURA PESQUISADA

14
15

KPA SAC – Supervisão e Acompanhamento de Contratos
KPA GDC – Gestão do Desempenho de Contratos

Com o Suporte:
GQM
BSC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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7 O ESTUDO DE CASO
7.1 Considerações Iniciais
A aplicabilidade do MONITOR será apresentada no estudo de caso
acerca da realização dos objetivos estratégicos da área comercial de uma empresa
de varejo, pretendida com a aquisição de um módulo de campanhas promocionais.
No estudo de caso foram analisados dois fornecedores contratados para
desenvolver o mesmo projeto: um fornecedor de ERP e uma empresa especializada
em sistemas de gestão de frente de lojas.
A aplicação do MONITOR ao estudo de caso ocorreu tanto em tempo real
quanto a posteriori.

Ou seja, alguns fatos foram acompanhados e analisados

paralelamente ao andamento do projeto e outros, depois de alguns dias da
ocorrência.
Para o gerenciamento e integração de todo projeto, foi contratada a
empresa agente de tecnologia pertencente ao mesmo Conglomerado Financeiro
brasileiro.
Para fins de entendimento e sigilo das empresas envolvidas, o fornecedor
de ERP será chamado de “Empresa ERP”. O fornecedor de sistemas de frente de
lojas será chamado de “Empresa PDV”, o PDV significa “ponto de venda” ou terminal
de caixa. E a empresa contratada para gerenciamento do projeto será chamada de
“Agente”.
Um ponto importante a ser ressaltado é que neste estudo de caso, o
MONITOR foi adotado para coordenar o desempenho de dois fornecedores, que
precisavam caminhar juntos para que os objetivos do projeto fossem atingidos.
Os tipos de vendas praticados nas lojas desta empresa de varejo são:
venda de auto-serviço, na qual o cliente paga, no PDV, as mercadorias que retirou
da gôndola e venda assistida, na qual o vendedor preenche um pedido num terminal
de atendimento e, depois, transmite este pedido do cliente para o PDV da loja.
O processo de negócio a ser suportado pelos sistemas iniciava-se com a
definição dos produtos que fariam parte da promoção, envolvendo os departamentos
de Compras e de Marketing da empresa.

Definido os produtos, era feita uma
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requisição de desenvolvimento da campanha ao CPD da empresa, que a
disponibilizava para vendas assistidas.
A agilidade pretendida pela empresa era possibilitar que o departamento
de Compras pudesse formatar a campanha diretamente no ERP, integrando-a ao
cadastro de produtos do servidor de PDVs das lojas, tendo a possibilidade de
efetuar a venda de produtos em promoção tanto no ERP quanto nos PDVs.
Desta forma, eliminar-se-ia a necessidade de desenvolvimento de
programas para cada campanha e se ganharia mais um canal de vendas de
produtos em promoção – os PDVs das lojas.
O contrato de fornecimento de software da “Empresa ERP” previa o
desenvolvimento de customizações para disponibilizar:
- Um módulo de geração de campanhas promocionais – descontos,
bônus e kits;
- Um módulo de geração de cargas para os servidores das lojas –
produtos e tabelas das campanhas;
- Um módulo de apuração do resultado das promoções.
Já o contrato de fornecimento de software da “Empresa PDV” previa o
desenvolvimento de customizações para disponibilizar:
- O tratamento de promoções nas vendas de auto-serviço;
- A consulta do número de bônus na retaguarda para geração de cupom;
- A impressão de Cupom de bônus.
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O escopo de trabalho da “Empresa ERP” previa:
- Recursos: 1 programador e 1 coordenador;
- Risco: dificuldade de implementação devido às rígidas regras do ERP;
- Prazo total de 16 semanas para entrega dos produtos de software
compreendendo:
- Módulo de geração de promoções – 6 semanas
- Módulo de geração de cargas para os servidores – 4 semanas
- Módulo de apuração do resultado – 6 semanas
Enquanto no escopo de trabalho da “Empresa PDV” era previsto:
- Recursos: 1 programador e 1 gerente de projetos;
- Risco: dificuldade de implementação devido ao atendimento das
exigências fiscais;
- Prazo total de 16 semanas para entrega dos produtos de software
compreendendo:
-

Módulo de promoções no PDV: descontos, bônus e kits – 10
semanas

-

Consulta do número de bônus na retaguarda para geração
do cupom ou utilização como forma de pagamento – 3
semanas

-

Rotina de impressão de cupom de bônus – 3 semanas

Quanto ao nível de maturidade, a empresa adquirente tem um nível alto
em relação ao volume de aquisição de produtos de Tecnologia de Informação.
Entretanto, em relação às práticas de aquisição do SA-CMM (SEI, 2002), o nível de
maturidade é baixo.
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Com relação aos objetivos estratégicos que nortearam a aplicação do
MONITOR, destacam-se:
1. Agilidade: reduzir o tempo de atendimento ao Cliente;
2. Modernidade: ter maiores facilidades operacionais em relação ao
sistema atual;
3. Melhores controles: ter ferramentas para acompanhamento dos
negócios e tomada de decisões com maior assertividade;
4. Aumentar a eficiência da operação comercial: diminuir o custo
operacional, reduzindo os erros da operação;
5. Aumentar o resultado financeiro sobre as vendas.
Após a definição desses objetivos, feita pela organização adquirente,
iniciou-se a etapa de Planejamento do MONITOR cujas atividades serão descritas a
seguir.
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7.2 Processo de Planejamento
Para cada processo secundário do processo principal de Planejamento,
foram desenvolvidas atividades específicas, com a participação dos gerentes de
projetos do adquirente, dos fornecedores e usuários:
Processo: Definição de Critérios para as Revisões
-

Na Atividade Reunião de início de projeto estabeleceu-se que:
a. As versões de sistemas liberadas pelos fornecedores seriam
validadas pelos usuários;
b. Semanalmente, seriam realizadas reuniões de revisão conjunta;
c. Nas reuniões de revisão conjunta, os problemas identificados seriam
reportados na lista para Resolução de Problemas;
d. Os produtos finais gerados foram uma Ata de Reunião que
formalizou as Regras definidas para realização da Revisão Conjunta
e o perfil dos membros da equipe de gestão – especialistas das
áreas de compras e de vendas, técnicos com domínio do ERP e do
sistema de frente de loja.

-

Na Atividade Planejamento inicial foram:
a. Definidas as Atividades e respectivos Prazos e Recursos para
execução;
b. Identificados os Riscos existentes no projeto;
c. Gerados como produto final documentos contendo o Escopo do
Projeto composto por Atividades, Prazos, Recursos e Riscos
Identificados.
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Processo: Definição de Indicadores para aferição de Objetivos
-

Na Atividade Relacionar os Casos de Uso:
a. Para cada objetivo estratégico definido pela organização, foram
levantados os principais Casos de Uso para atendê-lo;
b. Cada Caso de Uso levantado foi avaliado segundo indicadores de
Progresso, Despesa, Estabilidade e Maturidade. Estes indicadores
permitiram a avaliação da qualidade dos produtos de software
fornecidos, sem a necessidade de maior aprofundamento técnico
inicial. Ou seja, conseguia-se avaliar os resultados dos produtos de
software (“caixa preta”) sem que, na maioria das vezes, houvesse a
necessidade de se rever o código fonte dos programas;
c. O produto final gerado foi o formulário Casos de Uso por Objetivo
Estratégico preenchido conforme apresentado na Figura 15.

-

Na Atividade Elaborar Folha de Abstração:
a. Para cada objetivo estratégico definido pela organização, foi
preenchida uma Folha de Abstração com informações sobre o
campo de observação a ser considerado na avaliação do objetivo;
b. Para cada objetivo estratégico definido pela organização, foram
levantadas Questões e Indicadores que responderam se estes
objetivos inicialmente postulados estariam sendo atingidos;
c. O produto final gerado foi o formulário Folha de Abstração
preenchido conforme apresentado na Figura 16.

80

Processo: Elaboração do Mapa Estratégico
-

Na Atividade Montar o Mapa Estratégico do Projeto:
a. Para cada perspectiva foram relacionados os objetivos estratégicos
definidos pela organização e a relação de causa e efeito entre as
perspectivas (“Se-então”);
b. O produto final gerado foi o formulário Mapa Estratégico preenchido
conforme apresentado na Figura 17.

-

Na Atividade Atualizar Base de Conhecimento:
a. Foram

registradas

as

informações

iniciais

e

atualizações

pertinentes ao Planejamento do projeto;
b. O produto final gerado foi a Base de Conhecimento Inicial ou
Atualizada.
Com relação à montagem do mapa estratégico, os usuários da área
comercial classificaram os objetivos conforme as perspectivas abaixo.
- Perspectiva Financeira – resultado financeiro sobre as vendas;
- Perspectiva do Cliente – tempo de atendimento;
- Perspectiva de Aprendizado – modernidade;
- Perspectiva dos Processos Internos – melhores controles e eficiência
da operação comercial.

As tabelas 2 e 3 evidenciam os relacionamentos entre objetivos, casos de
uso e indicadores, capturados com o auxílio dos formulários “Folha de Abstração” e
“Casos de Uso por Objetivo Estratégico”.
Para fins de análise do estudo de caso, foram considerados os casos de
uso que afetam a implementação da funcionalidade “Tratamento de Bônus”.
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FOLHA DE ABSTRAÇÃO
Objetivos
Questões x Indicadores
Agilidade no Atendimento ao Cliente
Qual o tempo médio de atendimento nas vendas de
promoções?
- Indicador1: tempo médio de atendimento na venda
assistida
- Indicador2: tempo médio de atendimento na venda de
auto-serviço
- Indicador3: tempo gasto na criação de campanhas
promocionais
Modernidade
Qual o tempo médio de atendimento nas vendas de
promoções?
- Indicadores 1, 2 e 3

Melhores Controles

Redução de Erros Operacionais

Maior Faturamento

Qual o grau de confiabilidade na apuração de
promoções?
- Indicador3
- Indicador4: tempo gasto na apuração de resultados
- Indicador5: itens vendidos na promoção, em
quantidade e valor
- Indicador6: itens em promoção devolvidos, em
quantidade e valor
- Indicador7: valor total de bônus gerado
- Indicador8: total de bônus utilizados em percentual e
valor
Qual o percentual de crescimento na venda de itens em
promoção?
- Indicadores 4, 5, 6, 7 e 8
Qual o grau de confiabilidade na apuração de
promoções?
- Indicadores 3, 4, 5, 6, 7 e 8
Qual o percentual de crescimento na venda de itens em
promoção?
- Indicadores 4, 5, 6, 7 e 8
Qual o grau de confiabilidade na apuração de
promoções?
- Indicadores 3, 4, 5, 6, 7 e 8
Qual o percentual de crescimento na venda de itens em
promoção?
- Indicadores 4, 5, 6, 7 e 8

TABELA 02 – Folha de Abstração – Objetivos x Indicadores
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CASOS DE USO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO – TRATAMENTO DE BÔNUS
Casos de Uso
Atendido
Objetivos
Agilidade Modernidade Controle - Erros
+ Vendas
pelo:
Configuração de uma promoção
ERP
X
X
de bônus
Geração da Tabela de promoção
ERP
X
X
X
X
de bônus para os PDVs das lojas
Apuração do resultado da
ERP
X
X
promoção de bônus
Tratamento dos produtos que
podem gerar bônus na venda de
PDV
X
X
X
X
X
auto-serviço
Tratamento dos produtos que
podem ser pagos com bônus na
PDV
X
X
X
X
venda de auto-serviço
Impressão do número de bônus
PDV
X
X
X
X
Captura do número de bônus no
PDV
X
X
X
ERP a partir do PDV
Consulta e validação do número
PDV
X
X
X
de bônus para pagamento no PDV

TABELA 03 – Casos de Uso por Objetivo Estratégico

Na Tabela 02 tem-se o demonstrativo dos indicadores identificados para
avaliar o nível de atendimento a cada objetivo estratégico pretendido pelo adquirente
com o software contratado.
Com o auxílio da Tabela 03 demonstra-se o mapeamento dos casos de
uso atendidos pelo software para cumprimento de cada objetivo estratégico.
A utilização desse método dá foco ao aprimoramento dos programas que
executam cada caso de uso relacionado aos objetivos estratégicos obtendo-se,
assim, agilidade para alcançá-los.
Caso ocorram alterações de escopo, durante a execução do projeto, fazse o caminho inverso. Ou seja, identifica-se se há a necessidade de novos casos de
uso ou alteração nos existentes.

Se for identificada a existência de objetivos

estratégicos relacionados com os casos de uso oriundos da alteração, obtém-se a
informação precisa para a tomada de decisão.
Após a elaboração do processo de Planejamento do MONITOR, deu-se
início ao processo de Supervisão apresentado a seguir.
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7.3 Processo de Supervisão
Para cada processo secundário do processo principal de Supervisão,
foram desenvolvidas atividades específicas, com a participação dos usuários e
gerentes de projetos do adquirente e dos fornecedores:

Processo: Gestão do Projeto
-

Na Atividade Revisão Conjunta:
a. Era verificado o status da implementação dos Casos de Uso que
atendiam a cada objetivo estratégico;
b. Os produtos finais gerados eram o formulário Tabulação de
Indicadores preenchido conforme apresentado na Figura 18, o
Aceite do Usuário para os Casos de Uso homologados e a Base de
Conhecimento Atualizada.

- Na Atividade Atualizar Listas de Problemas para Resolução:
a. Os novos problemas identificados na Revisão Conjunta eram
documentados e passados para equipe responsável pela resolução
dos problemas;
b. Os

problemas

anteriormente

identificados,

solucionados

e

homologados pelos usuários, eram baixados da Lista.
c. Os produtos finais gerados eram a Lista de Problemas para
Resolução Atualizada preenchida conforme apresentado na Figura
19 e, quando necessário, comunicados sob o título de “Alerta sobre
Riscos Iminentes”.
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-

Na Atividade Propor alternativas para mitigar os riscos:
a. Os riscos identificados na Revisão Conjunta eram documentados e
analisados, objetivando-se definir alternativas que minimizassem ou
eliminassem a possibilidade de o risco acontecer;
b. O produto final gerado era um documento contendo alternativas
para redução de riscos.

-

Na Atividade Analisar novas necessidades:
a. As novas solicitações identificadas na Revisão Conjunta eram
documentadas e encaminhadas para a área responsável por
analisar e elaborar proposta comercial;
b. O produto final gerado era a Solicitação de Alteração de Escopo.

Processo: Análise de Desempenho do Fornecimento
-

Na Atividade Montar Relatório Executivo:
a. Era elaborado um relatório sintético sobre o andamento do projeto
com base no Mapa Estratégico, nas Alternativas para Redução de
Riscos e na Lista de Problemas para Resolução;
b. Os produtos finais gerados eram o Relatório Executivo e quando
necessário, comunicados sob o título “Indicação de Situação de
Distrato”. Nos dois relatórios, considerava-se como data base, a
data de realização da Revisão Conjunta.

-

Na Atividade Atualizar Base de Conhecimento:
a. Eram registradas as informações contidas no Relatório Executivo e
no comunicado “Indicação de Situação de Distrato”;
b. O produto final gerado era a Base de Conhecimento Atualizada,
tendo como data base, a data de realização da Revisão Conjunta.
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7.4 Considerações Finais
O estudo de caso deu subsídios para a avaliação dos pontos fortes e
fracos do MONITOR, considerando-se a aplicação de seus processos em um projeto
de aquisição de software.
Uma situação que foi tratada adequadamente, dentro do processo de
Planejamento, foi a identificação da necessidade de alteração de escopo.
Numa das reuniões de revisão conjunta, foi apresentada pelos usuários a
inexistência da rotina de impressão de bônus para as vendas assistidas, o que deu
início à execução das seguintes atividades:
- Revisão do escopo com a nova alteração;
- Identificação dos novos casos de uso;
- Revisão do relacionamento dos casos de uso com os objetivos
estratégicos;
- Análise do impacto da alteração sobre o projeto com o auxílio do Mapa
Estratégico.
Com as análises realizadas, foi identificado que se tratou de falha no
entendimento do escopo do projeto por parte da “Empresa PDV” e que, por esse
motivo, seriam necessárias algumas alterações em relação ao escopo inicialmente
planejado.
Para a “Empresa ERP”, o prazo de desenvolvido do módulo de apuração
do resultado das promoções teria que ser aumentado, em uma semana, para que
fosse implementada uma nova rotina.

Essa, confirmaria se o número de bônus

enviado para o PDV, dentro de um pedido de venda assistida, havia sido
efetivamente impresso.
Do lado da “Empresa PDV”, o prazo de desenvolvimento da rotina de
impressão do cupom de bônus necessitaria ser aumentado, em duas semanas, para
que fossem implementadas duas novas rotinas: uma rotina que tratasse da
impressão do cupom de bônus para venda assistida e outra que tratasse do retorno
do número de bônus impresso para o ERP.
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Desta forma, foram acrescentados três novos casos de uso. O primeiro
deles, a confirmação da impressão do bônus da venda assistida do lado da
“Empresa ERP”. E os outros dois, a impressão do cupom de bônus para venda
assistida e o retorno do número de bônus impresso para o ERP, do lado da
“Empresa PDV”.
Com a utilização do Mapa Estratégico como ferramenta de tomada de
decisão, observou-se que, se o bônus de venda assistida não fosse impresso no
PDV, seriam afetadas diretamente as perspectivas dos processos internos e do
usuário e indiretamente, a perspectiva financeira.
O Indicador7 – valor total de bônus gerados e o Indicador8 – total de
bônus utilizados em percentual e valor, são utilizados para medir a agilidade no
atendimento ao cliente, dentro da perspectiva do usuário, e a melhoria nos controles
internos e a redução dos erros operacionais, dentro da perspectiva dos processos
internos. O resultado obtido seria o não-cumprimento do objetivo de aumento do
faturamento, dentro da perspectiva financeira.
Ou seja, como o número de bônus de venda assistida não seria impresso
no PDV e não retornaria para o ERP, o somatório desses efeitos afetaria
diretamente o faturamento da empresa. Dentre os efeitos destacaram-se:
- Perda de controle sobre os valores de bônus de venda assistida;
- Aumento dos erros operacionais para correção das falhas;
- Maior tempo de atendimento ao cliente, se ele quisesse usar o bônus
no mesmo dia, fato comum no dia-a-dia das lojas.
A partir da apresentação da análise, foi elaborado um relatório executivo
indicando que, com a mudança de escopo, o prazo de conclusão seria alterado de
dezesseis para dezoito semanas, sem incidência de riscos que afetassem os
objetivos estratégicos da organização adquirente.
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Com a conclusão do estudo de caso, foi constatado que os processos do
MONITOR facilitam o entendimento para usuários, gerentes de projetos e executivos
da organização adquirente, sobre o impacto que problemas recorrentes no
desenvolvimento e alterações de escopo causam aos objetivos estratégicos.
Outros benefícios percebidos com a aplicação prática do MONITOR
foram:
- Identificação de problemas de engenharia de software, por meio do
direcionamento desses para resolução, sem a necessidade de
aprofundamento em detalhes técnicos;
- Criação de uma valiosa base de dados de projetos de aquisição que
facilita o gerenciamento do projeto em andamento e, também, o
planejamento de futuros projetos.
Afora os benefícios, também, foram encontradas algumas dificuldades
que dentre as quais destacam-se:
- Necessidade de treinamento prévio das pessoas que participaram do
processo de monitoração do fornecimento;
- Tempo médio alto para executar cada processo do MONITOR em
virtude da falta de treinamento das pessoas.
Complementando a análise do estudo de caso também foi encontrada
uma grande dificuldade para aplicação da ferramenta GQM, no processo de
definição de questões que respondessem aos objetivos, visando à derivação de
indicadores.
Como a utilização do método GQM mostrou-se trabalhosa e confusa para
ser aplicada na prática, tomou-se como medida a utilização do conceito proposto por
este método e, em reuniões sucessivas com a equipe de gestão do projeto, foram
definidos, a partir da demonstração dos objetivos estratégicos, os indicadores que
responderiam cada um deles para, finalmente, identificarem-se as questões
pertinentes a cada objetivo.
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Com a experiência adquirida no uso prático da monitoração do
fornecimento, percebeu-se que todos os processos podem ser aplicados a projetos
maiores e em grande escala, desde que seja elaborado e ministrado para os
envolvidos no projeto, um treinamento sobre a execução do roteiro de trabalho.
Conseqüentemente, os processos do MONITOR podem ser aplicados a
projetos de outras empresas, devendo-se para tal considerar a possibilidade de
desenvolvimento de um software que apoie a execução das tarefas que compõem
os processos de Planejamento e Supervisão.
Além disso, é necessário que o responsável pela implementação tenha
bons conhecimentos de gestão de projetos, qualidade dos processos de software e
engenharia de software.
No Anexo B encontram-se alguns exemplos de formulários preenchidos
durante o estudo de caso.
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8 Conclusões e Trabalhos Futuros
Nesta Dissertação pretende-se fornecer às organizações adquirentes de
software um processo para monitoração do fornecimento baseado em indicadores
que materializem, na percepção dos usuários, se o projeto está atingindo os
objetivos estratégicos pretendidos com a aquisição.
O aspecto profissional do mestrado foi coberto com o estudo de caso da
implantação de um módulo de campanhas promocionais, que integrava o ERP de
uma empresa de varejo ao seu sistema de gestão de frente de lojas.
Por meio da aplicação prática dos processos do MONITOR foram tiradas
conclusões, identificadas contribuições e restrições como também, possibilidades de
trabalhos futuros advindos da proposta apresentada.
No tocante às conclusões a que se chegou, após o estudo de caso,
aprendeu-se que o processo apresentado possibilita a coordenação de múltiplas
aquisições dentro de um mesmo projeto.
Outro aprendizado importante é que o processo possibilita a identificação
da existência de problemas de engenharia de software nas atividades técnicas de
desenvolvimento e execução de testes do fornecedor, através do direcionamento de
problemas para resolução, acompanhados de dados estatísticos sobre falhas,
recorrências e características dos problemas encontrados.
Além disso, o armazenamento das informações geradas durante a
execução das atividades do MONITOR pode fornecer uma base de conhecimento a
ser explorada como referência para planejamento e gestão de projetos de aquisição
de software.
Outra conclusão a que este trabalho chegou é que a capacitação dos
membros da equipe de aquisição, antes de se iniciar a execução do processo de
Supervisão, é um aspecto fundamental para o bom desempenho do monitoramento.
Como a adoção de um novo processo implica mudanças dentro de uma
organização, foi percebido que palestras motivacionais acompanhadas de um
diagnóstico do clima organizacional, visando à elaboração de um plano de ação e
treinamentos, seriam mais eficazes do que a simples definição de perfis
profissionais.
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Assim sendo, foi constatado que essa primeira versão do MONITOR deve
ser continuamente melhorada visando a sua aplicação em diversas organizações
adquirentes, que estiverem interessadas em monitorar o fornecimento de produtos
de software.
Ao se tratar das contribuições fornecidas pelo MONITOR, foi percebido
que a utilização de alguns processos, atividades e indicadores identificados na
pesquisa bibliográfica, funcionaram como facilitadores na implementação das
atividades do Processo de Apoio Revisão Conjunta da Norma ISO/IEC 12207
(ABNT, 1998) e das metas das KPAs do SA-CMM (SEI, 2002) do nível 2, Supervisão
e Acompanhamento de Contratos e do nível 3, Gestão do Desempenho de
Contratos.
Com relação ao Processo de Apoio Revisão Conjunta, o MONITOR
facilita a avaliação da situação dos produtos de software de um projeto, durante a
vigência do contrato, mantendo aderência com as seguintes atividades:
- Revisões técnicas promovidas em marcos predeterminados, para
avaliar a situação dos produtos ou serviços de software;
- Registro de problemas detectados durante as revisões e posterior
encaminhamento para resolução;
- Documentação e distribuição dos resultados da revisão – aprovação,
desaprovação ou aprovação parcial;
- Redirecionamento do projeto ou determinação da necessidade de um
planejamento alternativo;
- Avaliação e gerenciamento das situações de risco que possam
comprometer o sucesso do projeto.
Com relação ao SA-CMM (SEI, 2002), o MONITOR facilita a
implementação das metas das KPAs do nível 2, Supervisão e Acompanhamento de
Contratos e do nível 3, Gestão do Desempenho de Contratos.
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Primeiro, para auxiliar na implementação da KPA do nível 2, Supervisão e
Acompanhamento de Contratos, o MONITOR considera as seguintes metas:
- A equipe de projeto compreende as atividades do fornecedor;
- Adquirente

e

fornecedor

mantêm

comunicação

contínua,

e

compromissos são acordados e implementados;
- Todas as mudanças no contrato são gerenciadas.
Segundo, para auxiliar na implementação da KPA do nível 3, Gestão do
Desempenho de Contratos, o MONITOR leva em consideração, a seguinte meta:
- A qualidade dos processos, desempenho e produtos do fornecedor são
avaliados e riscos são mitigados.
Com relação às restrições de uso do MONITOR, foi identificado que o
tratamento de distrato deve constar como cláusula contratual, para que os alertas de
risco iminente sejam tratados com maior seriedade por parte do fornecedor.
No estudo de caso apresentado, ocorreram alguns alertas de risco em
função do não cumprimento de prazos e recorrência de problemas nos produtos de
software, que por si só, não foram suficientes para “abortar” o projeto.
Para se finalizar esta seção, serão apresentadas as possibilidades de
trabalhos futuros identificados a partir do desenvolvimento e aplicação prática dos
processos do MONITOR.
Como propostas podem ser considerados: o desenvolvimento de uma
técnica para resolução de problemas; a implementação de um software para gestão
do fornecimento; a criação de uma base de conhecimento sobre gestão de projetos
de aquisição de produtos de software.
Partindo-se para o lado do fornecedor, uma proposta interessante seria a
implementação de um processo de fornecimento de produtos de software em que
um

agente designado pelo fornecedor faria o monitoramento interno do

desenvolvimento com o propósito de antecipar-se aos problemas e agir de forma
pró-ativa.
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Provavelmente, na condição de fornecedor, a utilização de uma estrutura
similar ao SW-CMM (SEI, 1993) fosse um requisito essencial.
Complementando a sugestão de melhoria contínua do MONITOR, é
indicado o estudo dos modelos IT Service-CMM e eSCM (enabling-Sourcing Capability
Model).
O IT Service-CMM originou-se da parceria entre universidades, empresas
e o Ministério Holandês de Negócios Econômicos (Dutch Ministry of Economic
Affairs), com o objetivo de desenvolver uma metodologia para especificar e controlar
os serviços de TI.
Já o eSCM foi desenvolvido no Centro de Qualificação de Serviços de
Tecnologia da Informação (Information Technology Services Qualification Center –
ITSQC) que faz parte da Escola de Ciência da Computação da Universidade Carnegie
Mellon, como um modelo para avaliação e capacitação de provedores de
terceirização de TI (SIEGEL, 2001).
O principal objetivo de seu desenvolvimento é a elaboração de um
modelo de referência e métodos para determinação da capacidade para o
provimento de serviços com qualidade, ou seja, o ato de oferecer às organizações
clientes um modelo para avaliar e melhor selecionar provedores comprometidos com
a oferta de serviços com qualidade e melhorias contínuas de seus serviços.
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Tabela 04 – Sinopse do SA-CMM

Nível
5
Otimizado
4
Quantitativo

Foco
Processo de Melhoria Contínua
Gestão Quantitativa

3
Definido

Padronização do Processo

2
Repetível

Gestão de Projetos

1
Inicial

- Pessoas Competentes e Heróis

-

Áreas-chave (KPAs)
Gestão de Inovações da Aquisição
Processo de melhoria contínua
Gestão Quantitativa da Aquisição
Gestão Quantitativa do Processo
Gestão de um Programa de Treinamento
Gestão de Risco de Aquisição
Gestão do Desempenho de Contratos
Gestão do Desempenho do Projeto
Processo de Definição e Manutenção dos Requisitos do Usuário
Transição para o Suporte
Avaliação
Supervisão e Acompanhamento de Contratos
Gestão de Projetos
Desenvolvimento e Gestão de Requisitos
Licitação
Plano de Aquisição de Software

99

TABELA 05 – Áreas-chave de Processo e Metas para o SA-CMM Nível 2

Áreas-chave (KPAs)
1. Plano de Aquisição
de Software
2.

3.

4.

5.

Metas

1. Documentos são preparados durante o plano de aquisição e mantidos ao longo da aquisição.
2. Endereça o projeto inteiro do processo de aquisição e ciclo de vida de suporte dos produtos
adquiridos.
Licitação
1. Requisitos contratuais e proposta de critérios de avaliação.
2. Os elementos técnicos e de gerenciamento propostos são avaliados para assegurar que os
requisitos do contrato sejam satisfeitos.
3. Selecionar um fornecedor qualificado para satisfazer os requisitos do contrato para os produtos
do projeto.
Desenvolvimento e
1. Requisitos contratuais são desenvolvidos, gerenciados e mantidos.
Gestão de
2. O usuário final e outros grupos afetados alimentam os requisitos contratuais durante a
Requisitos
aquisição.
3. Requisitos contratuais são rastreáveis e verificáveis.
4. Os requisitos contratuais são concluídos antes da liberação do pacote de solicitação.
Gestão de Projetos
1. Atividades são planejadas, organizadas, controladas e comunicadas.
2. Desempenho, custos e prazos do projeto de aquisição são continuamente medidos,
comparando as metas planejadas e controlando-as durante a aquisição.
3. Problemas descobertos durante a aquisição são gerenciados e controlados.
Supervisão e
1. A equipe de projeto tem suficiente compreensão das atividades do fornecedor para assegurar
acompanhamento de
que o esforço é gerenciado e controlado conforme os requisitos do contrato.
contratos
2. A equipe do projeto e a equipe do fornecedor mantém comunicação contínua e compromissos
são acordados e implementados por ambas as partes.
3. Todas as mudanças no contrato são gerenciadas durante a vida do contrato.
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TABELA 05 – Áreas-chave de Processo e Metas para o SA-CMM Nível 2

Áreas-chave (KPAs)
6. Avaliação

7. Transição para o
suporte

Metas
1. A avaliação dos requisitos é desenvolvida em conjunto com os requisitos contratuais e é
mantida durante a aquisição.
2. Avaliações são planejadas e conduzidas durante todo o período da aquisição para prover uma
abordagem integrada que satisfaça a avaliação de requisitos e leve vantagem sobre todos os
resultados avaliados.
3. Avaliações provêem a base para o suporte de decisões para aceitação dos produtos.
1. A equipe de projetos assegura que a organização que proverá o suporte tem a capacidade de
suporte requerida para assumir a responsabilidade pelos produtos adquiridos.
2. Não haverá perda na continuidade do suporte dos produtos durante a transição do fornecedor
para a organização que proverá o suporte.
3. Gestão de configuração dos produtos é mantida durante a transição.
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TABELA 06 – Áreas-chave de Processo e Metas para o SA-CMM Nível 3

Áreas-chave (KPAs)
1. Definição e
Manutenção do
Processo

2. Requisitos do
Usuário
3. Gestão do
Desempenho do
Projeto
4. Gestão do
Desempenho de
Contratos

Metas
1. Um processo padrão de aquisição é definido, gerenciado e controlado pela organização
adquirente.
2. Atividades de definição e manutenção são coordenadas por toda equipe da organização
adquirente.
3. Informações relacionadas ao uso dos processos padrões de aquisição da organização
adquirente em projetos de aquisição, são coletadas, analisadas e disponibilizadas para
consulta.
1. Requisitos do usuário final são capturados, documentados, e concordados com o usuário final.
2. Requisitos do usuário final são corretamente incorporados aos requisitos da aquisição.
3. Mudanças nos requisitos do usuário final para aquisição, são acomodados conforme
apropriado.
1. O projeto é gerenciado de acordo com o processo de aquisição definido, que foi adaptado do
processo padrão de aquisição, da organização adquirente.
2. A equipe de projeto alcança suas metas na aquisição.
1. A qualidade dos processos da equipe, desempenho e produtos do fornecedor, é avaliada
durante o período de contrato, para identificar riscos e mitigá-los, o mais cedo possível.
2. São implementadas atividades de Gestão do Desempenho do Contrato que visem incentivar um
ambiente cooperativo e produtivo entre o usuário final, a equipe de projeto e a equipe do
fornecedor.
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TABELA 06 – Áreas-chave de Processo e Metas para o SA-CMM Nível 3

Áreas-chave (KPAs)
5. Gestão de Risco de
Aquisição
6. Gestão de um
Programa de
Treinamento

Metas
1. É encorajada a participação de toda equipe de projeto na identificação e mitigação de riscos.
2. O processo de aquisição definido pela equipe de projeto, provê a identificação, a análise e a
mitigação de riscos para todas as funções do projeto.
3. Revisões de projeto incluem o status dos riscos identificados.
1. Treinamento requerido pelos projetos para alcançarem suas metas de aquisição, são
identificados e providenciados.
2. O programa de treinamento satisfaz as necessidades de treinamento da organização
adquirente, nos padrões do processo de aquisição.
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TABELA 07 – Atividades das KPAs dos Níveis 2 e 3

Nível
2 – Repetível

KPA
Supervisão e
Acompanhamento de
Contratos

Atividades
1. O time de projeto executa suas atividades de acordo com os procedimentos e
planos documentados para supervisão e acompanhamento do contrato.
2. As revisões do time de projeto requerem o planejamento do fornecedor que,
quando satisfatório, é usado para supervisionar o seu esforço.
3. O time de projeto conduz revisões periódicas e intercâmbios com o time do
fornecedor.
4. Custo e prazo reais do esforço do fornecedor são comparados aos prazos e
orçamentos previstos e problemas são identificados.
5. As atividades técnicas associadas com os produtos do time do fornecedor são
acompanhadas, comparadas com o planejado, e problemas identificados.
6. O time de projeto revisa e acompanha o ambiente de engenharia para
desenvolvimento do software para prover suporte aos produtos adquiridos
durante o ciclo de vida e problemas são identificados.
7. Todos os problemas encontrados pelo time de projeto durante a supervisão e
acompanhamento do contrato são registrados num sistema de ação corretiva,
tomando-se as ações necessárias para correção dos problemas e
acompanhando-os até a solução definitiva.
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TABELA 07 – Atividades das KPAs dos Níveis 2 e 3

Nível
3 – Definido

KPA

Atividades

Gestão do Desempenho 1. A equipe de projeto executa suas atividades de acordo com seu plano de
desempenho de contrato documentado.
de Contratos
2. O processo da equipe técnica do fornecedor é avaliado periodicamente, e
tendências são analisadas.
3. Resultados da equipe técnica do fornecedor são avaliados periodicamente, e
tendências são analisadas.
4. Resultados do processo e análise de tendência do produto são usadas para
avaliar o desempenho da equipe técnica do fornecedor.
5. A medida que aumenta o entendimento da equipe de projeto sobre o
processo e produtos da equipe técnica do fornecedor, a equipe de projeto
pode propor mudanças nos processos de aquisição.
6. O usuário final participa periodicamente na avaliação de novas versões, para
determinar o grau de satisfação dos requisitos operacionais.
7. São implementadas atividades de Gestão do Desempenho do Contrato que
visem incentivar um ambiente cooperativo e produtivo entre o usuário final, a
equipe de projeto e a equipe do fornecedor.

ANEXO B – FORMULÁRIOS PREENCHIDOS
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Casos de Uso por Objetivo Estratégico
Elaboração
Linha Base
Data: 15/04/2004 Resp.: João
Data da 1a Linha Base: 15/04/2004 Revisão: 15/04/2004
Projeto: Campanhas Promocionais – Tratamento de Bônus
Usuário: Departamento Comercial
Objetivo Estratégico: MODERNIDADE

Caso de Uso

Indicadores de Ocorrência
Valores Previstos
Progresso
Despesa 16
Estabilidade

Pág.: 01/01
Nr. 01

Maturidade

1. Configuração de uma promoção
de bônus

240h

R$ 240,00

0

1/mês

2. Geração da Tabela de
promoção de bônus para os
PDVs das lojas

160h

R$ 160,00

0

1/mês

3. Tratamento dos produtos que
podem gerar bônus na venda de
auto-serviço

200h

R$ 200,00

0

1/mês

4. Impressão do número de bônus

200h

R$ 200,00

0

1/mês

FIGURA 21: FORMULÁRIO PREENCHIDO – CASOS DE USO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

16

Para fins ilustrativos o valor hora utilizado é igual a R$ 1,00
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Folha de Abstração
Elaboração
Linha Base
Data: 15/04/2004 Resp.: João
Data da 1a Linha Base: 15/04/2004 Revisão: 15/04/2004
Projeto: Campanhas Promocionais – Tratamento de Bônus
Usuário: Departamento Comercial
Objetivo Estratégico: MODERNIDADE

Pág.: 01/01
Nr. 01

Objeto de Estudo (parte da realidade que está sendo observada)

Interação dos usuários com as facilidades desenvolvidas no ERP e no PDV
Propósito (motivações para estudar o objeto)

Identificar os ganhos de produtividade e qualidade conseguidos com os novos sistemas
Ponto de Vista (pessoa ou grupo de pessoas interessadas no estudo do objeto)

1) dos compradores que formatam as campanhas promocionais; 2) dos vendedores que emitem os
pedidos de promoção nas lojas; 3) das operadoras de caixa das lojas; 4) dos gerentes das lojas e do
departamento de compras que avaliam o resultado das campanhas.
Ambiente (contexto de aplicação onde o estudo é conduzido)

No escritório central da empresa e nas lojas
Foco da Qualidade:

Fatores de Variação:

Atender o cliente com rapidez e precisão

Tempo de processamento do ERP e do Servidor
de PDVs

Hipóteses da Linha Base:

Impacto sobre Hipóteses da Linha Base:

(Detalhes adicionais sobre as características do objeto de estudo)

(Processos e características de produtos que podem afetar o foco
da qualidade)

(Estágio corrente do objeto de estudo em relação ao foco da (Expectativa de como os fatores de variação afetarão o estado
qualidade, de acordo com as crenças iniciais do observador)
corrente do objeto de estudo)

Compradores e vendedores acostumados com um Dificultando a interação de compradores e
sistema de interface em caracteres, aprendendo a vendedores com os sistemas, numa fase de
interagir com um sistema de interface gráfica
aprendizado de uma nova interface
Questões

Q2: Qual o tempo médio de atendimento nas
vendas de promoções?

Indicadores

Ind1: tempo médio de atendimento na venda
assistida
Ind2: tempo médio de atendimento na venda de
auto-serviço
Ind3: tempo gasto na criação de campanhas
promocionais

Q3: Qual o grau de confiabilidade na apuração Ind3
Ind4: tempo gasto na apuração de resultados
de promoções?
Ind5: itens vendidos na promoção, em quantidade
e valor
Ind6: itens em promoção devolvidos, em
quantidade e valor
Ind7: valor total de bônus
Ind8: total de bônus utilizados em percentual e
valor

FIGURA 22: FORMULÁRIO PREENCHIDO – FOLHA DE ABSTRAÇÃO
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Mapa Estratégico
Elaboração
Linha Base
Data: 01/07/2004 Resp.: João
Data da 1a Linha Base: 15/04/2004 Revisão: 01/07/2004
Projeto: Campanhas Promocionais – Tratamento de Bônus
Usuário: Departamento Comercial
Objetivo(s)

Nr. 10

PERSPECTIVA FINANCEIRA

Relação de Causa e Efeito

Resultado financeiro sobre as vendas

Objetivo(s)

Pág.: 01/01

SE-Então

O cliente for mais bem atendido

PERSPECTIVA DO CLIENTE

Tempo de Atendimento

Relação de Causa e Efeito

SE-Então

A Eficácia das Vendas aumentar

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

Objetivo(s)

Melhores Controles
Eficiência da Operação Comercial

Relação de Causa e Efeito

SE-Então

Os Funcionários passarem a
conhecer melhor os produtos

PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivo(s)

Modernidade

Relação de Causa e Efeito

SE-Então

Intensificarmos o Treinamento dos
Funcionários

ANÁLISE DE CENÁRIOS
Se o bônus de venda assistida não for impresso no PDV
Serão afetadas diretamente, as Perspectivas dos Processos Internos e do Cliente
Se o número de bônus impresso não retornar para o ERP
ENTÃO, as CAUSAS serão:
– Se perderá controle sobre os valores de bônus de venda assistida
– Aumentarão os erros operacionais para corrigir a falha
– O tempo de atendimento ao Cliente aumentará, se ele quiser usar o
bônus no mesmo dia
EFEITO => O Faturamento não aumentará
FIGURA 23: FORMULÁRIO PREENCHIDO – MAPA ESTRATÉGICO
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Tabulação de Indicadores
Elaboração
Linha Base
Data: 01/07/2004 Resp.: João
Data da 1a Linha Base: 15/04/2004 Revisão: 01/07/2004
Projeto: Campanhas Promocionais – Tratamento de Bônus
Usuário: Departamento Comercial
Objetivo Estratégico: MODERNIDADE

Indicador

Indicadores de Tendência

15 minutos

Ind2: Tempo médio de atendimento na venda de auto-serviço

5 minutos

Ind3: Tempo gasto na criação de campanhas promocionais

8 horas

Ind4: Tempo gasto na apuração de resultados

2 horas
200 itens / R$ 200,00

Ind6: Itens em promoção devolvidos, em quantidade e valor
Ind7: Valor total de bônus gerado

25 itens / R$ 25,00
R$ 200,00

Ind8: total de bônus utilizados em percentual e valor

Casos de Uso

Nr. 10

Dado Coletado

Ind1: Tempo médio de atendimento na venda assistida

Ind5: Itens vendidos na promoção, em quantidade e valor

Pág.: 01/01

70% / R$ 140,00

Indicadores de Ocorrência
Valores Realizados
Progresso
Despesa 17
Estabilidade

Maturidade

1. Configuração de uma promoção
de bônus

300h

R$ 240,00

0

5/mês

2. Geração da Tabela de
promoção de bônus para os
PDVs das lojas

200h

R$ 160,00

0

3/mês

3. Tratamento dos produtos que
podem gerar bônus na venda de
auto-serviço

240h

R$ 200,00

2

6/mês

4. Impressão do número de bônus

200h

R$ 200,00

0

2/mês

FIGURA 24: FORMULÁRIO PREENCHIDO – TABULAÇÃO DE INDICADORES

17

Para fins ilustrativos o valor hora utilizado é igual a R$ 1,00
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Lista de Problemas para Resolução
Elaboração
Linha Base
Data: 01/07/2004 Resp.: João
Data da 1a Linha Base: 15/04/2004 Revisão: 01/07/2004
Projeto: Campanhas Promocionais – Tratamento de Bônus
Usuário: Departamento Comercial
Tipo de Ocorrência: ( ) Problema / ( ) Solicitação
Grau de Criticidade:
Caso de Uso: Impressão do número de bônus
Problema não refere-se a Casos de Uso ( )
Descrição: durante os testes de homologação foi identificada a

falta de uma rotina de impressão de bônus para Venda Assistida

Pág.: 01/01
Nr. 10

( ) 1. Baixo
( ) 2. Médio
( X ) 3. Alto

Status da Ocorrência
( ) Aberta em 01/07/2004
( ) Em avaliação desde ____/____/____
( X ) Previsto para 30/07/2004
( ) Solucionada em ___/ ___/ ___
Detalhamento da Ocorrência
Defeito de Software
Outros Problemas
erro nos requisitos
X Problemas de hardware

Indeterminado
erro não reproduzido

erro de projeto

Valor identificado

erro de código
falha na documentação de
operação
erro nos testes

Problemas com sistema
operacional
erro de usuário
falhas de operação
Novas solicitações

outros defeitos de produção
Análise da Ocorrência

Para solucionar o problema identificado será necessário tomar as seguintes providências:
-

Levantar e documentar no formulário “Solicitação para Alteração de Escopo”, a inclusão de duas
novas rotinas:
- Impressão do cupom de bônus para venda assistida
- Retorno do número de bônus impresso para o PDV

-

Estimar o novo prazo para conclusão deste Caso de Uso

-

Obter aprovação com usuários e Diretores para execução da alteração de escopo

FIGURA 25: FORMULÁRIO PREENCHIDO – LISTA DE PROBLEMAS PARA RESOLUÇÃO

