INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

OSMIL APARECIDO MORSELLI

Pesquisa - Contribuição ao esclarecimento dos motivos que levam as
empresas de pequeno porte a não adotarem padrões de qualidade em
desenvolvimento de software

São Paulo
2004

OSMIL APARECIDO MORSELLI

Pesquisa - Contribuição ao esclarecimento dos motivos que
levam as empresas de pequeno porte a não adotarem padrões
de qualidade em desenvolvimento de software

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, para
obtenção do título de Mestre em Engenharia de
Computação.
Área de concentração: Redes de Computadores.

Orientador: Prof. Dr. Antonio Roberto Pereira Leite de
Albuquerque.

São Paulo
2004

M885p

Morselli, Osmil Aparecido
Pesquisa - Contribuição ao esclarecimento dos motivos que levam as empresas
pequeno porte a não adotarem padrões de qualidade em desenvolvimento de software. /
Osmil Aparecido Morselli. São Paulo, 2004.
163p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração:
Redes de Computadores.
Orientador: Prof. Dr. Antonio Roberto Pereira Leite de Albuquerque
1. Qualidade de software 2. Processo de software 3. Engenharia de
software 4. Garantia da qualidade 5. Capability Maturity Model - CMM 6.
Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Centro de
Aperfeiçoamento Tecnológico II. Título

05-13

CDU

004.415.5(043)

The quality of the process to a large degree
determines the quality of the product.
Watts S. Humphrey

Dedicatória
Ao meu PAI e AMIGO PEDRO MORSELLI, in memoriam.

ÚLTIMA PÁGINA
Mais uma vez o tempo me assusta.
Passa afobado pelo meu dia, atropela minha hora, despreza minha agenda.
Corre prepotente, a disputar lugar com a ventania.
O tempo envelhece e não se emenda.
Deveria haver algum decreto, que obrigasse o tempo a desacelerar e a
respeitar meu projeto.
Só assim eu daria conta:
dos livros que vão se empilhando,
das melodias que estão me aguardando,
das saudades que venho sentindo,
das verdades que eu ando mentindo,
das promessas que venho esquecendo,
dos impulsos que sigo contendo,
dos prazeres que chegam, partindo,
dos receios que partem, voltando.
Agora, que redijo a página final, percebo o tanto de caminho percorrido
nesse ano que vai se retirando.
Apesar do tempo e sua pressa desleal, agradeço a Deus por ter vivido,
amanhecer e continuar teimando.

Flora Figueiredo

Agradecimentos
•

Ao Prof. Dr. Antonio Roberto Pereira Leite de Albuquerque: pela confiança
depositada em meus propósitos. Excelente professor de metodologia e
orientador dedicado, sensato e fraternal;

•

Ao Prof. Dr. Mário Y. Miyake: pelas orientações iniciais, pela preocupação
constante com o andamento do curso, pela paciência oriental que teve comigo,
pela gentileza de aceitar o convite e tomar parte na banca examinadora deste
trabalho;

•

Ao Prof. Dr. Orlando Del Bianco Filho: pela gentileza de aceitar o convite e
participar como examinador, além da ajuda e o incentivo pessoal;

•

A todos os professores que ministraram as disciplinas que cursei. Em especial,
ao Prof. Dr. Miguel Henze, que lecionou um módulo de telecomunicação
inesquecível;

•

Às noventa e cinco pequenas empresas pesquisadas, pessoalmente ou via email;

•

Ao amigo José Vidal Bellinetti: que conseguiu me convencer a cursar o
mestrado;

•

Ao amigo Raul Wuo: pela oportunidade dada e ao incentivo constante;

•

Ao amigo Armando Drummond: pelo incentivo recebido e as injeções de ânimo;

•

A Marcos Tadeu Barbosa: amigo sincero e prestimoso;

•

À Vilma Boiane: pelo apoio amigo, em momentos decisivos, onde os problemas
de ordem pessoais falavam mais altos;

•

A Geraldo José Cecílio: pela constante troca de incentivos;

•

À minha família: o apoio espiritual de minha mãe Adelina Morselli e de meu PAI
Pedro Morselli, in memoriam, ao incentivo constante da minha sogra Maria de
Lourdes Voltareli e ao meu sogro e pai regra-três Euclides Voltareli, in
memoriam, pelos testes vivenciais ocorridos durante esta caminhada;

•

Ao único e grande amor da minha vida, companheira paciente e incansável,
Nizi Voltareli Morselli e as nossas duas jóias, ainda em lapidação, Meriane
Voltareli Morselli e Tathy Carolina Voltareli Morselli;

•

E a Deus: a razão, o princípio e o fim de todas as ciências.

Resumo
Esse trabalho procura determinar os motivos que levam um grupo de
vinte e duas pequenas empresas, sediadas no Estado de São Paulo, a não
utilizarem padrões de qualidade de desenvolvimento de software, sugerindo
as causas mais relevantes relacionadas aos motivos encontrados e
propondo ações que possibilitem a melhoria da qualidade de seus
processos de desenvolvimento de software. Nesse trabalho foi realizada
uma pesquisa exploratória baseada na aplicação de questionários nas vinte
e duas empresas do estado. As causas relevantes mais citadas, que
impedem a implementação de padrões de qualidade nos processo de
desenvolvimento de software nas empresas de pequeno porte pesquisadas,
estão relacionadas às dificuldades com: investimentos em tecnologia da
informação, a capacitação e a disponibilidade de recursos humanos, e a
mudança da cultura organizacional de software.

Palavras-chave: CMM, Desenvolvimento de software, ISO, Processos,
Qualidade, SPICE.

Abstract
This work seeks determining the reasons which take a group of twentytwo small companies, located in São Paulo State, not to use software
development quality standards, suggesting the most relevant causes related
to the found motives and proposing motions which give a way to
enhancements in their software development processes. This work was
developed with an exploratory research based on the application of
questionnaires in the twenty-two companies. The most exposed causes,
which stop the implementation of software development quality patterns in
the small companies studied, are related to difficulties concerning:
information technology investment, working capability on the quality
standards and the disposal of human resources and the change of the
software organizational culture of the company.

Key-words: CMM, Software development, ISO, Process, Quality, SPICE.
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INTRODUÇÃO
Capítulo 1
1 Para onde caminha o Setor de Software?
Esse capítulo tem como objetivo sintonizar o leitor ao contexto atual do
mercado de software e suas exigências, quanto à qualidade e a maturidade em
seus processos desenvolvimento. Para tanto, será apresentado o resumo histórico
da garantia da qualidade de desenvolvimento de software e examinado, de forma
top down: o cenário atual, a realidade dos processos de desenvolvimento e o
caminho escolhido pelo setor nacional de desenvolvimento de software.

1.1 A busca da garantia da qualidade em desenvolvimento de software
A princípio, a etapa de testes de software era encarada como uma atividade
trivial, ou seja, consistia em navegar pelo código já escrito e corrigir erros já
conhecidos. Esta etapa era realizada pelas próprias equipes de desenvolvimento
sem a assistência de quaisquer recursos adicionais.
Dessa forma, os testes eram executados no encerramento do ciclo de
desenvolvimento de software ou quando estava praticamente pronto. Apesar dessa
situação ser considerada como má prática de desenvolvimento de software, ainda
hoje, continua sendo adotada em muitas empresas.
Em 1957, o conceito de Teste de Software teve seu escopo ampliado e se
tornou um Processo de Detecção de Erros, porém as atividades da etapa de
testes ocorriam apenas no final do ciclo de desenvolvimento de software.
No início da década de 1970, o ciclo de desenvolvimentos de software passou
a ter uma abordagem mais profunda com a aplicação dos conceitos de Engenharia
de Software, adotada como modelo em universidades, empresas estatais e
privadas, porém ainda havia pouco consenso sobre o conceito de teste (BARTIÉ,
2002).
Apenas em 1972, quando ocorreu a primeira conferência sobre testes, na
Universidade da Carolina do Norte, foi obtido um consenso conceitual.
Foi MYERS, em 1979, quem produziu um dos primeiros trabalhos mais
completos e profundos sobre o Processo de Teste. Nesse trabalho, MYERS definia
testes como um "processo de trabalho com a intenção de encontrar erros" (MYERS,
1979 apud. BARTIÉ, 2002).
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Sua premissa era: "se o objetivo do teste fosse apenas provar a boa
funcionalidade de um aplicativo, seriam encontrados poucos erros, uma vez que
toda a energia do processo de testes estaria direcionada apenas na comprovação
deste fato. Porém, se o objetivo fosse identificar erros, um maior número de
problemas seria encontrado, uma vez que os especialistas em qualidade buscariam
vários cenários para avaliar o comportamento do software" (MYERS, 1979 apud.
BARTIÉ, 2002).
"Essa premissa provocou uma revolução na forma de abordar o problema,
porém as tarefas de testes continuavam sendo executadas tardiamente" (BARTIÉ,
2002).
No início da década de 1980 surgiram os primeiros conceitos de Qualidade de
Software. Nessa abordagem, as equipes de desenvolvimento e de testes de
software trabalhariam juntas desde o início do ciclo de desenvolvimento. Cada etapa
tinha atividades de conferência, de forma a garantir sua completude2 e
conformidade2 com o escopo planejado.
Muitos Modelos de Qualidade de Software utilizados atualmente foram
criados nesta época por organizações americanas, como o IEEE¹ (Institute of
Electrical and Electronics Engineers) e o ANSI¹ (American National Standards
Institute), e internacionais, como a ISO¹ (IOS¹ - International Organization for
Standardization).
No entanto, "foi o Modelo CMM¹ (Capability Maturity Model), elaborado pelo
SEI¹ (Software Engineering Institute), que ganhou maior dimensão e importância
para as empresas de software, tornando-se o modelo de avaliação mais
reconhecido internacionalmente" (BARTIÉ, 2002).
Somente na década de 1990 as ferramentas de testes começaram a ser
disponibilizadas. Determinados testes, antes impossíveis de serem executados,
agora poderiam ser feitos utilizando-se ferramentas de testes desenvolvidas
especificamente para cada caso. Como conseqüência, trouxeram alta produtividade
e qualidade às etapas de testes de software (op. cit., 2002).
"Hoje, entende-se que a aquisição dessas ferramentas é vital à viabilização e
ao sucesso da implantação de um Processo de Garantia da Qualidade de
Software" (op. cit., 2002).
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A Tabela 01 destaca, década a década, os saltos tecnológicos ocorridos para
se atingir o atual estado da arte na área de conhecimento da qualidade e de testes
de software.
Evolução da qualidade em desenvolvimento de software
Décadas

... 1950

1950 ...

1970

1980

1990 ...

Fases

Testes
funcionais.

Detecção de
erros.

Engenharia
de software.

Modelos de
qualidade.

Garantia da
qualidade.

Tabela 01 - Evolução da qualidade e testes de software (base - BARTIÉ, 2002).

1.2 Atual cenário de desenvolvimento de software
Percebe-se, de forma rápida e constante, que as empresas estão aumentando
sua dependência tecnológica, portanto suas operações internas estão sendo
conduzidas e direcionadas por um conjunto cada vez maior de sistemas
informatizados.
"Trata-se de uma tendência natural. As empresas estão buscando eficiência2
para conseguir sobreviver em um ambiente cada vez mais hostil - um mercado cada
vez mais competitivo" (BARTIÉ, 2002).
As empresas estão buscando tecnologias para reduzir custos e ampliar seu
mercado de atuação, sofisticando os seus sistemas de tomada de decisões, cada
vez mais complexos, com a intenção de ganhar eficiência e controle2.
"Nesse

cenário,

todas

as

variáveis

envolvidas

no

processo

de

desenvolvimento de software têm um nível crescente de complexidade. Com isso,
os riscos de mau funcionamento aumentam proporcionalmente à complexidade
desse ambiente, tornando-se mais difícil produzir softwares com o nível de
qualidade desejado" (op. cit., 2002) - Tabela 02.
Evolução do desenvolvimento de software nas organizações
Desenvolvimento de software
Características

1960

1980

2000

Tamanho do software.

Pequeno.

Médio.

Grande.

Complexidade do software.

Baixa.

Média.

Alta.

Equipe de desenvolvimento.

Pequena.

Média.

Grande.

Padrões de desenvolvimento.

Internos.

Moderados.

Sofisticados.

Qualidade e testes de software
Características
Padrões de qualidade e testes.
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1960
Internos.

1980

2000

Emergentes.

Sofisticados.
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Empresas de qualidade e testes.

Bem poucas.

Algumas.

Muitas.

Importância da qualidade.

Pequena.

Alguma.

Significativa.

Equipe de qualidade e testes.

Pequena.

Pequena.

Grande.

Tabela 02 - Evolução dos processos de qualidade e testes de software (BARTIÉ,
2002).
Apesar do grande avanço no desenvolvimento de software obtido nos últimos
40 anos, muitas empresas ainda estão presas a antigos paradigmas2, o que impede
o amadurecimento do seu processo de desenvolvimento de software.
"Não percebem que a implantação da Garantia da Qualidade nos Processos
de Desenvolvimento de Software não é uma opção a ser estudada, mas parte de
uma estratégia2 de sobrevivência em um mercado cada vez mais exigente e
competitivo" (BARTIÉ, 2002).

1.3 A realidade dos processos de desenvolvimento de software
"Apesar de todas as empresas concordarem em apontar a tecnologia da
informação

como

um

dos

aspectos

mais

estratégicos,

para

viabilizar

o

aprimoramento e a inovação de seus produtos e serviços, o que freqüentemente
observamos é um festival de amadorismo e ineficiência nos processos de
desenvolvimento de software" (op. cit., 2002).
As empresas estão despreparadas para atender às rápidas necessidades dos
mercados, simplesmente, porque não investiram no aperfeiçoamento de seus
processos internos, ou seja, desconhecem completamente os Processos de
Engenharia de Software (adaptado op. cit., 2002).
Não há qualquer garantia de que a solução contratada será entregue dentro
do prazo, aos custos e ao nível de qualidade negociado; na verdade, existe um
alto risco que o desenvolvimento se inviabilize no meio do caminho e seja
considerado mais um insucesso organizacional (adaptado op. cit., 2002).
Essas afirmações podem ser expressas em números. Em 2000, The Standish
Group

realizou

um

estudo

que

aponta

a

realidade

dos

processos

de

desenvolvimento de software e demonstra quão imaturas as empresas, ainda, são:
•

Até 23% dos desenvolvimentos são cancelados antes de serem
encerrados;
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•

Até 48% dos desenvolvimentos não entregam todas as funcionalidades
contratadas;

•

Os custos extrapolam em até 45% os valores, originalmente, previstos;

•

Os prazos excedem em até de 63% os cronogramas originais.

Considerando que o mercado americano de desenvolvimento de software:
•

É muito mais exigente e melhor preparado do que o nacional;

•

Seus profissionais recebem uma carga de treinamento muito maior do que
os nossos;

•

Os investimentos em metodologias e aquisições de ferramentas são
práticas comuns;

•

As equipes de desenvolvimento são maiores e a presença de auditores e
consultores especializados é freqüente no desenvolvimento de softwares
críticos ou com inovações tecnológicas;

•

E, finalmente, deve-se levar em consideração o lado objetivo e formal das
empresas e profissionais americanos, que possuem verdadeira obsessão
por planejamento e cumprimento de metas e objetivos.

"Cada vez, mais estas empresas estão considerando a possibilidade de
contratação de empresas estrangeiras para desenvolvimento de sistemas ou de
serviços de software, ou seja, estamos perdendo espaço para empresas
internacionais que investiram no aperfeiçoamento de seus processos de
desenvolvimento de software SPI¹ (Software Process Improvement)" (BARTIÉ,
2002).
"A globalização2 não chegou ao Brasil, visando atender apenas aos
consumidores de aplicações corporativas, como grandes ERP¹ (Enterprise Resource
Planning) ou CRM¹ (Customer Relationship Management), mas também requisitar
às empresas locais desenvolvimentos de software sob medida" (op.cit., 2002).
"As barreiras da língua inglesa já deixaram de ser obstáculo para as
empresas, e as notações como a UML¹ (Unified Modeling Language) permitem a
troca de informações com maior nível de precisão, portanto muitos mercados
fornecedores, como a Índia - destaque pelo nível de competência que suas
empresas de software alcançaram - tornam-se cada vez mais atraentes" (op.cit.,
2002).
1
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1.4 Para onde caminha o setor nacional de software?
"De 1995 a 2001, o setor nacional de software cresceu a uma taxa média
anual de 11% - cinco vezes mais do que a do PIB¹ (Produto Interno Bruto) - e o
Brasil se tornou o sétimo mercado mundial de software, movimentando cerca de
US$ 7,7 bilhões anuais - US$ 3,6 bilhões em software e US$ 4,1 bilhões em
serviços. Pode parecer um bom resultado, mas não o é!" (CESAR, 2004).
A partir da década de 90, quando terminou o período de Reserva de
Mercado, o setor nacional de software ficou praticamente à deriva, sem uma
política2 governamental que o norteasse, e o crescimento das empresas nacionais
de software ocorreu de forma desordenada (adaptado CESAR, 2004).
"Em parte, isso explica a longa lista de entraves que o nosso mercado
atravessa, que vai desde as dificuldades de exportação à falta de financiamento.
Com a economia brasileira inserida no jogo internacional, esses entraves começam
a ficar cada vez mais evidentes" (CESAR, 2004).
O pesquisador de Mercados Emergentes da London Business School, Alfredo
BEHRENS, não condena a chegada das multinacionais, mas o fato disso ter
ocorrido sem contrapartidas pelas empresas nacionais de software; que, com
poucas exceções, não conseguiram avançar no mercado externo (BEHRENS, 2004
apud. CESAR, 2004).
"Somos grandes e bons na área de software, mas não conseguiremos nada se
continuarmos parados. O país perde espaço no mercado interno sem ganhar no
externo" e "Ainda temos uma cultura onde o exterior é visto como ameaça, não
como oportunidade" ressalta BEHRENS (BEHRENS, 2004 apud. CESAR, 2004).
"Além disso, o setor nacional de software apresenta um agravante para ganhar
espaço no exterior - em sua grande maioria, mais de 90% das empresas nacionais
de software são de pequeno ou médio porte. Normalmente, essas empresas
carecem de recursos próprios para concorrer com as grandes corporações
internacionais e a excessiva fragmentação setorial dificulta a estruturação de ações
conjuntas" (CESAR, 2004).
O modelo mais citado para o desenvolvimento do setor nacional de software é
o hindu. Mas seria este realmente o melhor exemplo a seguir? "A resposta é não",
segundo o Gerente de Planejamento da Sociedade SOFTEX1 (Sociedade para
Promoção da Excelência do Software Brasileiro) e Pesquisador da UNICAMP1
1
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(Universidade Estadual de Campinas), Giancarlo STEFANUTO (STEFANUTO,
2004 apud. CESAR, 2004).
STEFANUTO fala com o respaldo de ter coordenado a pesquisa "A Indústria
de Software no Brasil", realizada em parceria com o MIT1 (Massachusetts Institute
of Technology), o mais completo estudo conduzido, recentemente, sobre o setor no
país (CESAR, 2004).
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"Isso não significa que a Índia não tenha muito a nos ensinar - a começar pela
agressividade comercial além das suas fronteiras. O país desenvolveu uma política
deliberada de apoio ao software e adotou uma estratégia de conquista do mercado
externo, baseada em: investimentos na capacitação de profissionais e
certificações que garantem a qualidade do que é produzido" (STEFANUTO, 2004
apud. CESAR, 2004).
Tudo isso serve como exemplo para o Brasil. "A Índia criou um mercado
altamente complementar ao dos Estados Unidos e firmou uma imagem de
qualidade e baixo custo", resume STEFANUTO (STEFANUTO, 2004 apud.
CESAR, 2004).
"No Brasil, ainda são poucas as empresas de software que têm condições de
exportar, por não atenderem a requisitos de qualidade, de produtividade e de
capacidade exigidos por um mercado internacional cada vez mais competitivo"
(MEIRA, 2004).
"Isso é parte da realidade nacional que terá que ser levada em conta nos
cenários para a definição de uma política de software que deveria considerar ações
em, pelo menos, três ciclos de vida: o de software, o de sua venda e o dos
negócios de software e serviços" (op.cit., 2004).
"No primeiro ciclo de vida, o de software, estão os problemas: de produção,
das tecnologias utilizadas, de métodos e processos, qualificação e certificação de
capital humano e os insumos de educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação
necessários à competitividade da indústria" (op.cit., 2004).
"Neste quesito, o Brasil não está partindo do zero, apesar do abismo entre a
academia e a indústria: a formação é normalmente em ciência ou engenharia da
computação, e as empresas e o mercado de sistemas de informação" (op.cit.,
2004).
"Mas se pretendemos, de fato, alcançar exportações de bilhões de dólares
por ano e se tal vai ser atingido, em boa parte, em termos de serviços de software,
há de haver investimentos de grande porte em capital humano, matriz de todos os
métodos e processos das fábricas de software de qualquer tipo e porte" (op.cit.,
2004).
Os quatro extratos das citações, a seguir, resumem o contexto atual do setor
fornecedor de software e as exigências solicitadas pelos mercados globais:
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•

"... a implantação da Garantia da Qualidade nos Processos de
Desenvolvimento de Software não é uma opção a ser estudada, mas parte
de uma estratégia de sobrevivência ..." (BARTIÉ, 2002);

•

"... a conquista do mercado externo, baseada em: investimentos na
capacitação de profissionais e certificações que garantem a qualidade
do que é produzido" (CESAR, 2004);

•

"..., o setor nacional de software apresenta um agravante para ganhar
espaço no exterior - em sua grande maioria, mais de 90% das empresas
nacionais de software são de pequeno ou médio porte. Normalmente,
essas empresas carecem de recursos próprios para concorrer com as
grandes corporações internacionais ..." (CESAR, 2004);

•

"No Brasil, ainda são poucas as empresas de software que têm condições
de exportar, por não atenderem a requisitos de qualidade, de
produtividade e de capacidade exigidos por um mercado internacional
cada vez mais competitivo" (MEIRA, 2004).

Esse capítulo demonstra a importância da implantação de políticas e de
padrões de qualidade nos processos de desenvolvimento de software nas empresas
de pequeno porte. Além disso, sedimenta uma visão consistente do tema da
dissertação que será apresentado a partir do Capítulo 2.
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Capítulo 2
2 Tema da Dissertação
O cenário relatado no capítulo anterior justifica ao desafio de explorar um
tema pertinente à área de conhecimento voltada à Gestão da Qualidade em
Desenvolvimento de Software e seu enunciado está, especificamente, focado a:
Pesquisa - Contribuição ao esclarecimento dos motivos que levam as
empresas de pequeno porte a não adotarem padrões de qualidade em
desenvolvimento de software.

2.1 O problema
O tema enunciado leva os especialistas e profissionais interessados na área
de conhecimento focada na gestão da qualidade em desenvolvimento de software a
uma questão preocupante:
Mesmo conhecendo os padrões de qualidade em desenvolvimento de
software, quais os motivos que levam as empresas de pequeno porte a não os
utilizarem e as causas relevantes que inviabilizam as suas implementações?

2.2 A justificativa
Diante do problema descrito, justifica-se o seu estudo desde que o seu
desenvolvimento esteja calcado nos fundamentos da metodologia de pesquisa e
resulte em uma:
Busca, elucidativa, dos motivos que levam algumas empresas de pequeno
porte a não utilizarem padrões de qualidade em desenvolvimento de software, já
conhecidos, e as causas relevantes que inviabilizam as suas implementações.

2.3 Fatores influenciadores
Os desafios propostos pelo tema e o problema foram abraçados em função
dos quatro fatores citados a seguir:
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2.3.1 Oportunidade tecnológica
É evidente o interesse que a comunidade da área de conhecimento da
qualidade em desenvolvimento de software tem sobre o tema, principalmente,
quando está voltado às empresas nacionais de pequeno porte.
2.3.2 Relevância
O tema está sintonizado com as iniciativas e esforços do Programa Nacional
de Exportação de Software - Softex 2000 promovidas por várias entidades:
Sociedade SOFTEX, ABEP1 (Associação Brasileira de Empresas Estaduais de
Processamento de Dados), ABES1 (Associação Brasileira das Empresas de
Software), ABINEE1 (Associação Brasileira da Industria Elétrica e Eletrônica),
ASSESPRO1 (Associação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de
Informática),

SUCESU1

(Sociedade

dos

Usuários

de

Informática

e

1

Telecomunicações) e MCT/SEPIN (Ministério da Ciência e Tecnologia / Secretaria
de Política de Informática e Automação).
Abaixo, estão listados os produtos e os serviços oferecidos pelas entidades
através de sua rede de agentes (SOFTEX, 2004):
•

Incentivo ao empreendedorismo e à geração de novas empresas;

•

Consultoria a elaboração do plano de negócios das empresas;

•

Capacitação técnica, mercadológica e gerencial;

•

Apoio ao processo de qualificação nas normas ISO 9000 e outras
certificações de qualidade e produtividade;

•

Assessoria jurídica para o registro de produtos e outros aspectos legais
relacionados ao software;

•

Disponibilização de mecanismos de financiamento às empresas de
software;

•

Desenvolvimento e prospecção de negócios, no Brasil e no exterior;

•

Participação de empresas brasileiras em eventos no Brasil e no exterior,
incluídas rodas de negócio e missões comerciais.

2.3.3 Exeqüibilidade
Grande probabilidade que este estudo, baseado na metodologia de pesquisa
de informações e guiada por estudo de casos, leve a um conjunto de conclusões
que
1
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valide

o

tema,
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prazo

disponível

para

sua

execução.
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2.3.4 Interesse profissional
É aderente ao escopo e ao interesse profissional do autor.

2.4 Texto da dissertação
A Tabela 03 enumera os capítulos que compõem o conteúdo da seção texto
desta dissertação:
Texto da dissertação
Seção

Capítulo

INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO

CONCLUSÀO

Descrição

1

Cenário de Desenvolvimento de Software.

2

Tema da Dissertação.

3

Revisão Bibliográfica.

4

Hipótese - Causas Relevantes.

5

Metodologia de Pesquisa.

6

Resultados da Pesquisa.

7

Análise de Resultados.

8

Pesquisa Qualidade de Software.

9

Desdobramentos.

Tabela 03 - Texto da dissertação.

2.5 Áreas de conhecimento correlatas
Esta

proposta

de

trabalho

está

fundamentada

em

conhecimentos

apresentados em áreas de conhecimento, que apresentam temas que tangem à
Gestão da Qualidade, principalmente, em Processos de Desenvolvimento de
Software:

.

•

Análise de sistemas;

•

Automação;

•

Ciência da computação;

•

Engenharia de computação;

•

Engenharia de software;

•

Gestão de projetos de software;

•

Gestão da qualidade de projetos de software;

•

Qualidade total;

•

Sistemas de informação;

•

Testes de software.
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DESENVOLVIMENTO
Capítulo 3
3 Revisão Bibliográfica
3.1 Evolução histórica da Gestão da Qualidade
A forma como as organizações planejam, definem, executam, controlam,
melhoram e demonstram a aplicação da Gestão da Qualidade tem sofrido contínua
evolução, respondendo às constantes mudanças nos cenários: econômico, político
e social (EESC-USP, 2003).

Artesão
... Século XIX

Supervisor
1920

Taylorismo.

Inspetor
1940

Métodos Estatísticos.

Abordagem Corretiva.

Controle
Estatístico

a

2 Guerra Mundial.

Abordagem Preventiva.

ASQC¹; Engenharias da
Qualidade e da Confiabilidade.

1950

FEIGENBAUM.

TQC¹

Programas Motivacionais
Zero Defeito; CROSBY.

Teoria dos
Sistemas.

Enfoque
Ocidental.

Enfoque
Oriental.

Garantia da
Qualidade

Criação da JUSE¹;
DEMING e JURAN no Japão.
1960

CWQC¹

Prêmio Deming,
CCQ¹, ISHIKAWA,
2
Just-In-Time .

Programas de
Melhoria da Qualidade.
Valorização das propostas
de Deming; ISO 9000.

1980

Gestão da
Qualidade

Σ

Figura 01 - Evolução da Gestão da qualidade (adaptada PICCHI, 1993).
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Renomados

especialistas

na

área

de

conhecimento

da

qualidade

consideraram essas mudanças como as etapas de evolução da Gestão da
Qualidade como um processo normal e previsível (EESC-USP, 2003). A Figura 01
ilustra as principais etapas dessa evolução.
3.1.1 A qualidade centrada no artesão
No sistema de produção artesanal, o artesão era responsável por todas as
etapas do processo produtivo, desde a concepção, produção e comercialização.
Logo, havia uma ligação direta entre o artesão que definia, produzia e controlava a
qualidade do produto e o mercado consumidor.
Dentro das normas das corporações de ofício, os aprendizes eram
transformados em artesões, tendo como parâmetro fundamental de avaliação a
qualidade do seu trabalho.
O contato direto entre o artesão e os consumidores proporcionava, ao
artesão, a visão das suas necessidades e seus desejos de consumo, possibilitando,
assim, que os produtos fossem feitos sob medida para atender a cada cliente. Esta
etapa vai até fins do Século XIX.
3.1.2 A qualidade centrada no supervisor
No sistema de manufatura, os trabalhadores perdem sua autonomia e são
reunidos em um mesmo local para produzirem, sob o comando de um
empreendedor, que organiza a produção, assume a definição do padrão de
qualidade e a comercialização.
Os capatazes, encarregados, mestres ou supervisores assumem boa
parcela do controle da qualidade. Porém, o trabalhador ainda tem responsabilidade
direta pela qualidade, pois o produto ainda pode ser associado a quem o produziu.
Esta etapa, na qual o supervisor acumula a responsabilidade pela produção e
pelo controle da qualidade, predomina até os primórdios do sistema fabril.
3.1.3 A qualidade centrada no inspetor da qualidade
Como resultado da crescente divisão do trabalho nas fábricas, surge a figura
do inspetor da qualidade, que subtraiu do supervisor a função do controle da
qualidade.
No final do século XIX e começo do século XX, a produção industrial sofre um
grande impacto da Administração Científica Taylorista, que intensifica a divisão
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do trabalho e tem, como um dos principais fundamentos, a separação entre o
planejamento e a execução.
A imposição de ritmo e de método de trabalho, supostamente ótimos, e a
grande ênfase dada a produtividade2, acabaram surtindo efeito negativo sobre a
qualidade.
Para restabelecer o equilíbrio, são criados departamentos centrais de
inspeção ou de controle da qualidade, que reúnem os inspetores da qualidade,
antes distribuídos nos vários departamentos de produção.
Estabelece-se a crença2 em que a qualidade é responsabilidade do
Departamento de Controle da Qualidade. Neste período, ocorre, também, o
distanciamento da alta gerência em relação à gestão da qualidade.
Embora, a inspeção da qualidade evitasse que grande parte dos produtos
defeituosos chegasse aos consumidores, a desmotivação e o distanciamento da
produção em relação à qualidade faziam com que uma grande quantidade de
produtos defeituosos fosse produzida e sucateada ao longo do processo produtivo.
3.1.4 Controles estatísticos
A 2ª Guerra Mundial trouxe à indústria, em particular à americana, a tarefa de
produzir enormes quantidades de produtos militares.
Nesta época, patrocinado pelo Departamento de Guerra, houve grande
difusão dos Controles Estatísticos da Qualidade, tendo como base os estudos
realizados no início da década de 30 por: SHEWART - CEP1 (Controle Estatístico
de Processos), DODGE e ROMING - TAE1 (Técnicas de Amostragem Estatísticas)
e outros, em sua maioria, provenientes do Bell Laboratories.
As TAE

possibilitavam uma inspeção mais eficiente, eliminando a

amostragem integral de lotes e o CEP preocupava-se com a detecção das causas,
a tendência dos defeitos e a sua prevenção.
Passada a guerra, a demanda reprimida de produtos civis fez com que o final
da década de 40 fosse marcado pela ênfase nos prazos de entrega em detrimento
da qualidade, sendo suspensa, em diversas organizações, a utilização dos métodos
estatísticos.
3.1.5 TQC2 - A qualidade além dos limites da fábrica
Em 1945, foi fundada a ASQC (American Society for Quality Control) fato que
catalisou a especialização de profissionais na área da qualidade. Além disso, o
progressivo aumento da complexidade dos produtos, a partir da década de 50,
1
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passou a exigir que o enfoque da qualidade se voltasse aos processos
produtivos.
Em 1951, JURAN publicava a primeira versão de seu "Handbook",
consolidando e divulgando os conhecimentos da Engenharia da Qualidade e
apresentando o conceito de Custos da Qualidade. Na década de 50, também,
surge a Engenharia da Confiabilidade voltada a sistemas complexos em
produção nas indústrias eletrônica e aeroespacial (adaptado EESC-USP, 2003).
Renomados especialistas americanos, tais como: DEMING, FEIGENBAUM e
JURAN levaram os conceitos de controles estatísticos da qualidade ao Japão, fato
que iniciou um grande movimento voltado à qualidade naquele país (adaptado
EESC-USP, 2003).
No início da década de 60, nos Estados Unidos surgem os Programas
Motivacionais, destacando-se o Programa Zero Defeito e a seguir CROSBY
enfatizando os aspectos da Gestão e das Relações Humanas nas organizações
(adaptado EESC-USP, 2003).
A qualidade até então focada, exclusivamente, na conformidade às
especificações no âmbito fabril passou a ser aplicada de maneira mais ampla,
abrangendo todo o ciclo: do projeto à utilização dos produtos, e envolvendo todos
os departamentos da empresa (adaptado EESC-USP, 2003).
Editado em 1961, o livro "Total Quality Control" de FEIGENBAUM influenciou
a mudança da abordagem da qualidade, até então quase que exclusivamente
corretiva (separação de produtos defeituosos) para preventiva (adaptado EESCUSP, 2003).
A partir daqui, o TQC (Total Quality Control) - Controle Total da Qualidade desdobra-se em dois enfoques distintos: o ocidental e o japonês.
3.1.6 Garantia da qualidade - Enfoque ocidental
"Com o enfoque sistêmico, a questão da qualidade passou a abranger a
empresa como um todo, tratando de aspectos técnicos, administrativos,
organizacionais e a depender não só da engenharia e da estatística; mas também
das ciências, tais como: administração, ciências jurídicas, economia, educação,
informática, psicologia, sociologia e outras" (MESEGUER, 1982 apud. EESC-USP,
2003).
Com o surgimento das usinas nucleares na década de 50, foi desenvolvido o
conceito de Garantia da qualidade, "exigindo-se das empresas fornecedoras a
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utilização de conceitos igualmente rígidos" (TOLEDO, 1987 apud. EESC-USP,
2003).
Este conceito passou a ser utilizado, principalmente, nas indústrias de
elevada complexidade, que dependem de um grande número de fornecedores.
Para tanto, diversas normas foram desenvolvidas, estabelecendo-se os requisitos a
serem atendidos pelos fornecedores.
Garantia de Qualidade é a "atividade de fornecer as evidências necessárias
para estabelecer confiança, entre todos os envolvidos, de que a função qualidade
está sendo executada de maneira eficaz" (JURAN; GRYNA, 1991).
A partir dos setores onde se originou (aeroespacial, aeronáutico e nuclear), a
Garantia da Qualidade expandiu-se para outros setores.
Normalmente, estes setores utilizam um grande número de fornecedores, que
passa a ser exigido quanto à implantação de Sistemas da garantia da qualidade.
Desta forma, os seus princípios chegaram a quase todos os setores industriais, na
forma de exigências contratuais.
A implantação dos Sistemas da qualidade teve grande impulso na década
de 80, quando diversas empresas que, num primeiro momento, implantaram estes
sistemas somente para cumprir uma formalidade. Então, começaram a perceber
que a adoção dos enfoques preventivo e sistêmico podia trazer uma grande
contribuição à melhoria da qualidade e da produtividade.

3.1.7 Controle da qualidade por toda a empresa - Enfoque japonês
A partir do esforço de reconstrução do pós-guerra, a indústria japonesa
surpreendeu o ocidente, ganhando a liderança em diversos setores ligados à
qualidade, que se tornou a sua estratégia nacional de sobrevivência e
competitividade.
Antes da 2ª Guerra Mundial, predominava a visão de que os produtos
japoneses eram baratos e ruins, porém, a partir da década de 60, o Japão passa a
ser modelo em Gestão da qualidade.
No Japão, surgem alguns autores importantes (ISHIKAWA, KOGURE,
KONDO, KUSABA, MIZUMO, ...), que propõem alternativas ao enfoque ocidental e
batizam-nas de CWQC (Company Wide Quality Control), ou seja, Controle de
qualidade por toda a empresa, também conhecido no Brasil por CQAE1 (Controle
de Qualidade Amplo Empresarial) - Tabela 04.
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Princípios do CWQC - Enfoque japonês
Alta direção liderando pessoalmente a revolução da qualidade (JURAN, 1990 apud.
PICCHI, 1993).
TQC aplicado na empresa inteira com a participação dos funcionários (ISHIKAWA, 1986).
Ênfase na educação e treinamento (JURAN, 1990 apud. PICCHI, 1993).
CCQ2 (Círculo de Controle da Qualidade) (JURAN, 1990 apud. PICCHI, 1993).
Métodos estatísticos (ISHIKAWA, 1986).
Aperfeiçoamento contínuo da qualidade - Kaizen (JURAN, 1990 apud. PICCHI, 1993).
Envolvimento dos fornecedores no TQC (KOGURE, 1978 apud. PICCHI, 1993).
Sistema de produção Just-In-Time2 (PICCHI, 1993).
Garantia da Qualidade centrada no desenvolvimento de novos produtos (ISHIKAWA,
1986).
Incentivo através de prêmios e auditorias da qualidade (ISHIKAWA, 1986).

Tabela 04 - Princípios do CWQC - Enfoque japonês (EESC-USP, 2003).
O conceito de Garantia da Qualidade dos japoneses é diferente do conceito
ocidental, estando centrado no cliente, e não na demonstração. A norma
japonesa JIS Z 8101 (1981) define como: "as atividades sistemáticas cumpridas por
um produto para garantir que a qualidade requerida pelo consumidor é
completamente satisfeita" (PICCHI, 1993).
ISHIKAWA, 1986 define garantia da qualidade como: "oferecimento da
garantia de modo que o consumidor possa tranqüilamente adquirir, utilizar e manter
a satisfação de uso por um longo período".
Segundo ISHIKAWA, 1986 a garantia da qualidade no Japão passou por três
estágios:
•

Garantia da qualidade;

•

Garantia da qualidade centrada no controle do processo;

•

Garantia da qualidade centrada no desenvolvimento de novos produtos
pela incorporação da qualidade no projeto e no processo.

3.1.8 Gestão da qualidade - O enfoque ocidental aproximando-se do japonês
"Uma comparação entre as visões de garantia da qualidade apresentadas
mostra que enquanto a ênfase, no enfoque ocidental, está voltada para: sistemas,
aspectos técnicos, especialistas e demonstração da qualidade; a ênfase do enfoque
japonês

é

voltada

para:

melhoramento

contínuo,

aspectos

gerenciais

e

motivacionais, participação de todos os funcionários, satisfação do cliente"
(PICCHI, 1993).
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A Tabela 05 compara alguns dos aspectos, que diferenciam os enfoques
japonês e ocidental (MACIEL NETO, 1991 apud. PICCHI, 1993).
Ênfase
Objetivo.

Implementação.

Enfoque ocidental
Cumprimento de códigos, leis e
regulamentações
governamentais.
Manuais, procedimentos e
registros de resultados.
Cada departamento cumpre as
suas obrigações para com a
qualidade.
Técnicas de inspeção e
controle da qualidade.

Enfoque japonês
Atendimento das expectativas
dos clientes da forma mais
econômica possível.
Motivação, conscientização e
capacitação do homem.
Forte interação entre os
departamentos na busca de
objetivos comuns.
Engenharia do produto e
processo de fabricação.

Aperfeiçoamento
tecnológico.
Mecanismos de
Acompanhamento do
Auditorias técnicas.
desempenho em serviço.
controle.
Tabela 05 - Comparação entre os enfoques ocidental e japonês.

A comparação entre os enfoques japonês e ocidental passou a despertar
grande interesse das empresas ocidentais, que buscavam uma resposta ao enorme
avanço da indústria japonesa.
Um dos indicadores é o grande interesse que houve na década de 80 a
respeito das idéias de DEMING; que levou, em 1950, os conceitos de Controle
estatísticos da qualidade ao Japão que permaneceram por um grande período de
tempo sem repercussão considerável em seu próprio país, os Estados Unidos.
Nas décadas de 70 e principalmente de 80, várias empresas ocidentais
buscavam adaptar os conceitos, métodos e técnicas japonesas de gestão da
qualidade. A experiência destas empresas proporciona um referencial e um
feedback ao estilo ocidental, através de um conjunto de lições aprendidas, das
quais destacam-se (JURAN; GRYNA, 1991):
•

Gestão da qualidade por toda a empresa;

•

Participação da alta gerência;

•

Trilogia da qualidade: planejamento, controle e melhoria;

•

Consumidores internos;

•

O grande Q (gestão da qualidade estendida a todos os produtos e
processos, inclusive aos administrativos), em vez do pequeno q (limitado
aos processos industriais);

•

Melhoria contínua da qualidade;

•

Planejamento da qualidade;

•

Controle da qualidade com ênfase na prevenção.
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3.1.9 Sistemas da qualidade
"Uma empresa manufatura seus produtos através de um encadeamento de
atividades, realizadas por departamentos ou equipes diferentes, que representam o
encadeamento de tarefas segundo a Espiral de progresso da qualidade"
(JURAN; GRYNA, 1991).
Assim, numa empresa, a função qualidade é resultado do trabalho de todos
os departamentos ao longo da espiral e não apenas do departamento de controle
de qualidade. Desta forma, todo departamento ou equipe de uma empresa deve ter
atividades voltadas à qualidade, juntamente a suas atividades especificas.
"A administração da qualidade se materializa com a utilização de processos
administrativos que se inter-relacionam: o planejamento, o controle e a melhoria da
qualidade" (JURAN; GRYNA, 1991).
Sob os padrões convencionais de responsabilidade, os grupos operacionais
não são capazes de se livrar dos desperdícios crônicos. O que fazem é executar
controles, para que a situação não piore ainda mais.
O desperdício crônico só foi reduzido a níveis bastante inferiores, quando
passou a ser utilizado o Processo de melhoria da qualidade. Para consegui-la,
conta-se com instrumentos e políticas organizacionais que visam à melhoria da
qualidade.
Um importante instrumento são as Normas da qualidade. A ISO série 9000
tem sido importante ferramenta para a obtenção não só dos Certificados de
qualidade, mas também como catalisadoras de medidas e políticas para a melhoria
da qualidade de processos nas empresas.
A Tabela 06 apresenta um resumo das principais recomendações em relação
à melhoria da qualidade de três autores: DEMING, ISHIKAWA e JURAN.
Observa-se que, de modo geral, as recomendações coincidem ou se
complementam, porém, em alguns pontos, os autores se contradizem; assim, a
adoção de medidas deve estar adaptada à realidade e ao planejamento de cada
empresa.
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Recomendações em relação à melhoria da qualidade
Autor

Descrição
Liderança da alta direção.

ISHIKAWA, Educação e treinamento.
1989 apud.
Consolidação da Garantia da Qualidade.
PICCHI,
Respeito às pessoas.
1993.
Paciência necessária na condução do TQC.
Criação de constância de propósitos para melhoria dos produtos e dos
serviços.
Adoção de nova filosofia e a documente, formalmente.
Suspensão da dependência da inspeção em massa.
Término da prática de aprovação de propostas e compras apenas com base
no preço.
Melhoria constante do sistema de produção e de serviços.
Instituição do treinamento.

DEMING,
1990.

Instituição de lideranças.
Afastamento do medo.
Remoção das barreiras entre os diversos setores e equipes da empresa.
Eliminação de slogans, exortações e metas para a mão-de-obra.
Eliminação das cotas numéricas para o pessoal da produção e objetivos
numéricos para o pessoal da administração.
Remoção das barreiras que privam as pessoas do justo orgulho pelo
trabalho executado.
Estímulo à formação e ao auto-aprimoramento de todos.
Estímulo de iniciativas para iniciar a transformação com a criação de uma
estrutura que propicie a prática diária dos 13 pontos acima.
Conscientização.
Estabelecimento de metas.
Organização - Conselho de Melhoria da Qualidade.
Liderança da alta administração.

JURAN;
GRYNA,
1991.

Treinamento.
Projetos.
Relatórios de progresso.
Reconhecimento.
Comunicação.
Medidas da qualidade.
Institucionalização do processo de melhorias anuais.

Tabela 06 - Recomendações em relação à melhoria da qualidade (EESC-USP,
2003).

22

3.2 Qualidade de Processos Genéricos
3.2.1 Como tudo começou
A padronização internacional começou na área de engenharia eletrotécnica
com a criação, em 1906, da IEC¹ (International Electrotechnical Commission).
Em 1926, foi fundada a ISA¹ (International Federation of the National
Standardizing Associations), que realizou uma série de trabalhos inovadores com
ênfase em engenharia mecânica. Suas atividades foram encerradas em 1942.
Em 1946, delegados de 25 países reuniram-se em Londres e decidiram criar
uma nova organização internacional visando "facilitar a coordenação e a unificação
de padrões industriais" (ISO, 1946). A nova organização, ISO, oficialmente iniciou
suas operações em 23 de fevereiro de 1947.
3.2.2 O que é a ISO?
Atualmente, a ISO é uma rede de membros representada por institutos2
nacionais de padrões2 presente em 148 países, à base de um membro por país,
sediada em Genebra, Suíça, onde a rede é coordenada. Trata-se de uma
organização não governamental e seus membros não são, como ocorre no caso da
ONU¹ (Organização das Nações Unidas), delegações governamentais (ISO, 2004).
Não obstante, a ISO ocupa uma posição especial, pois se relaciona tanto com
o setor público quanto com o privado. Muitos de seus membros são partes da
estrutura governamental de institutos de seus países. Outros membros têm suas
raízes no setor privado e são representados em parceria com associações
nacionais da indústria.
3.2.3 O que significa ISO?
ISO

não

é

uma

acrossemia2

de

Standardization. Se fosse, geraria acrônimos

International
2

Organization

for

diferentes em cada país onde

estivesse estabelecida, pois a sua formação dependeria da língua nativa local, por
exemplo, IOS¹ (International Organization for Standardization) em inglês, OIN¹
(Organisation Internationale de Normalisation) em francês.
Então, "decidiu-se utilizar a palavra grega isos¹, que significa igual e,
independente do país, o seu acrônimo sempre será ISO" (ISO, 2004).
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3.2.4 Importância dos padrões ISO
"O acompanhamento da tendência mundial quanto ao crescimento das
expectativas dos consumidores em relação à qualidade formou a consciência de
que o aprimoramento contínuo, não só, era necessário à saúde e à prosperidade
das empresas, como também, ao desenvolvimento da própria sociedade"
(ALCATEL, 1992).
Atentou-se para o fato de que a conformidade dos produtos quanto às suas
especificações técnicas de uso não garantia a satisfação dos clientes.
"A qualidade passou a ser vista como o resultado do conjunto de processos
da empresa, incluindo áreas como: planejamento, produção, distribuição,
assistência técnica e outras que complementariam as exigências de um padrão de
qualidade" (op. cit., 1992).
Em 1987, a ISO lançou a série de padrões normativos 9000, cujo objetivo foi
estabelecer as referências internacionais mútuas de avaliação para regular as
obrigações contratuais entre fornecedores e clientes centradas na garantia,
manutenção e uniformidade da qualidade de produtos e de serviços.
Na realidade, as normas não administram a empresa, não tomam decisões
por seus funcionários, não criam novos cargos e não fixam objetivos nem
especificações dos produtos e serviços.
"Os padrões da qualidade, em particular a série ISO 9000, oferecem um
roteiro de o que fazer, em termos de qualidade. Já o como fazer deve ser buscado
nas propostas de autores especializados em qualidade como: JURAN, DEMING,
ISHIKAWA e outros" (BARROS, 1991 apud. PICCHI, 1993).
3.2.5 ISO série 9000
A série ISO 9000, uma pequena parte da série completa ISO, é um conjunto
de normas técnicas que trata exclusivamente das questões relacionadas à Gestão
e Garantia da Qualidade, que foca processos; e, não produtos genéricos.
Logo, a série ISO 9000 reflete: "eu faço aquilo que digo, mas não quer dizer
que o que faço é bom e está evoluindo" (MOLINARI, 2003).
3.2.5.1 ISO série 9000 - Breve histórico
"Historicamente, a ISO série 9000 é resultado da evolução de normas
instituídas para atender a dois requisitos: confiabilidade de artefatos2 militares e
segurança das instalações nucleares" (MARANHÃO, 1993).
1
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Antes dessas preocupações de natureza sistêmica, as normas técnicas
tinham, como principal objetivo, o tratamento de questões localizadas, tais como:
•

Materiais - propriedades do aço para construção civil, ...;

•

Produtos - padronização de dispositivos elétricos, ...;

•

Serviços - procedimentos para tráfego aéreo,... .

A partir de 09 de abril de 1959, o DoD¹ (Department of Defense) Departamento de Defesa Americano - passou a exigir que os fornecedores das
forças armadas possuíssem Programas2 de Qualidade, adotando a MIL¹ STD¹ Q9858 (Quality Program Requirements) - Requisitos do Programa de Garantia da
Qualidade.
Paralelamente a essas iniciativas de natureza militar, os países que possuíam
tecnologia nuclear passaram a desenvolver várias normas para operação segura
das instalações nucleares, com exigências muito parecidas. A qualidade e a
segurança foram tratadas como áreas muito próximas.
A Guerra Fria impulsionava as atividades militares, com foco na Europa
Ocidental, provável local de início do conflito. A OTAN¹ (Organização do Tratado do
Atlântico Norte), sediada em Bruxelas, desenvolveu um grande esforço de
padronização para proporcionar, como objetivo final, confiabilidade2 e eficácia2 à
imensa quantidade de material bélico comprado e proveniente de todas as partes
do mundo.
Como resultado, surgiram as normas AQAP¹ (Allied Quality Assurance
Procedures) - Procedimentos de Garantia da Qualidade da OTAN.
Em 1979, a Inglaterra, por intermédio do BSI¹ (British Standards Institute),
publicou a série de normas BS¹ (British Standards), que eram uma evolução dos
AQAP, mas com aplicação restrita ao Reino Unido.
Em 1987, a ISO oficializou a série 9000, a partir de pequenas mudanças na
BS 5750. O Reino Unido adotou imediatamente a ISO série 9000, designando-a
como BS 5750:1987.
A ISO série 9000 passou a ter enorme influência nos alicerces da CE¹
(Comunidade Européia), em gestação na época, pelo que representava como
solução dos imensos problemas econômicos e tecnológicos decorrentes da futura
associação.
Como conseqüência, a adoção da ISO série 9000 pelos países que
compunham a CE foi extremamente rápida. Cada país traduziu a ISO série 9000
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para sua língua nativa e lhe atribuiu um número, em geral, uma combinação que
lembra a numeração 9000 da ISO.
Os desdobramentos no resto do mundo foram surpreendentes, e gigantes
econômicos, como os Estados Unidos, também adotaram a ISO série 9000 que
recebeu o nome ANSI (American National Standards Institute) / ASQC (American
Society for Quality Control), ANSI/ASQC Q90 a Q94:1987.
Sua aplicação se estendeu a ponto de provocar uma verdadeira corrida das
empresas de todo os países mundiais para se adequarem aos padrões ISO 9000,
que passaram a regular a qualidade das transações internacionais a partir dos anos
90.
3.2.5.2 Estruturação da ISO série 9000
A estrutura da ISO série 9000 é, basicamente, composta por quatro normas:
•

ISO 9000: Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade Diretrizes para seleção e uso;

•

ISO 9001: Sistemas da qualidade - Modelo de garantia da qualidade em
projetos, desenvolvimento, produção, instalação e assistência técnica;

•

ISO 9002: Sistemas da qualidade - Modelo de garantia da qualidade em
produção e instalação;

•

ISO 9003: Sistemas da qualidade - Modelo de garantia da qualidade em
inspeção e ensaios finais;

•

ISO 9004: Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade Diretrizes.

A Figura 02 ilustra a ISO 9000 como a fonte inicial de informação sobre as
demais normas da série 9000 e destina-se a estabelecer as diferenças e interrelações entre os principais conceitos da qualidade e a fornecer as diretrizes para
seleção e uso da ISO 9001, ISO 9002 ou ISO 9003.
A ISO 9004, também conhecida como Norma para Qualidade Interna, fornece
um conjunto básico de informações para orientar as empresas a se organizarem
internamente de modo a atender aos requisitos de uma das 03 normas contratuais,
detalhando os requisitos definidos pela ISO 9001.
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Terminologia
ISO 8402
Diretrizes para seleção e uso
ISO 9000

Gestão da qualidade - Interna
Situações não contratuais

ISO 9004
20 requisitos

Modelo de garantia da qualidade
Situações contratuais

ISO 9001
20 requisitos

ISO 9002
12 requisitos

ISO 9003
12 requisitos

Figura 02 - Estruturação da ISO série 9000 (adaptado MARANHÃO, 1993).
A série ISO 9000 é complementada pelas seguintes normas (ISO 9000:1994):
•

ISO 8402: Gestão da qualidade e garantia da qualidade - Terminologia;

•

ISO 10011-1: Diretrizes para auditoria de sistemas da qualidade Auditoria.

"Quando essas normas foram lançadas, seu conteúdo contemplava e atendia
às necessidades da área de manufatura, e outros setores ainda não sentiam
necessidade de implementação de sistemas da qualidade" (MENDES, 2001).
"A globalização alterou, praticamente, todos os setores de mercado, que
passaram a revelar grandes dificuldades de interpretação e na implementação de
sistemas da qualidade com o rol de normas existente" (op. cit., 2001).
A partir deste contexto, foram surgindo diretrizes para auxiliar a
implementação de sistemas da qualidade e fornecer esclarecimentos adicionais:
•

ISO 9000-3: Diretrizes para a aplicação da ISO 9001 ao desenvolvimento,
fornecimento e manutenção de software;

•

ISO 9004-2: Diretrizes para serviços;

•

ISO 9004-3: Diretrizes para materiais processados;

•

ISO 10011-2: Diretrizes para auditoria de sistemas da qualidade - Critérios
para qualificação de auditores de sistemas da qualidade;

•

ISO 10011-3: Diretrizes para auditoria de sistemas da qualidade - Gestão
de programas de auditoria;

•

ISO 10012-1: Requisitos de garantia da qualidade para equipamentos de
medição - Sistema de comprovação metrológica para equipamentos de
medição.
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3.2.5.3 Requisitos da ISO série 9000
Cada norma ISO série 9000 tem por finalidade fixar diretrizes mínimas ou
requisitos, isto é, condições que devem ser obrigatoriamente atendidas pelas
atividades do ciclo de vida do produto, conforme ilustra a Figura 03.
As diferenças entre as normas da ISO série 9000 residem na abrangência
das atividades cobertas dentro do ciclo de vida do produto pelos seus requisitos,
pois cada uma está voltada, especificamente, para garantir a qualidade do sistema
onde estiver implementada.
O pressuposto lógico foi que se as atividades do ciclo de vida do produto
forem eficazes e harmônicas entre si, o resultado final seria uma empresa
competitiva, ou seja, voltada à produtividade com qualidade.
Marketing
Marketing

Desenvolvimento
de produto
Assistência
técnica

Instalação
e operação

Aquisição

Ciclo
Ciclo de
de Vida
Vida
do
Produto
do Produto

Vendas e
distribuição

Planejamento
do processo

Produção

Embalagem e
armazenamento
Inspeção
e teste

Figura 03 - Ciclo de vida do produto (ALCATEL, 1992).
A Tabela 07 correlaciona as atividades do ciclo de vida do produto, Figura 04,
com a norma da ISO série 9000 mais apropriada para garantir a qualidade do
sistema e, como conseqüência, os requisitos e o rigor adequados, tomando como
referência à norma ISO 9001.
Todos os símbolos utilizados na Tabela 07 estão legendados na Tabela 08.
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Requisitos ISO série 9000
Requisito

ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 ISO 9004

Responsabilidade da administração.

4.1

z

4.1

~

4.1

{

4

Princípios do sistema da qualidade.

4.2

z

4.2

z

4.2

~

5

Análise crítica de contrato.

4.3

z

4.3

z

Controle de projeto.

4.4

z

Controle de documentos.

4.5

z

4.4

z

Aquisição.

4.6

z

4.5

z

_

9

Produto fornecido pelo comprador.

4.7

z

4.6

z

_

_

Identificação e rastreabilidade do
produto.

4.8

z

4.7

z

Controle de processo.

4.9

z

4.8

z

_

10

Controle de produção.

4.9

z

4.8

z

_

11

Inspeção e ensaio.

4.10

z

4.9

z

4.5

~

12

Equipamentos de medição, inspeção e
ensaio.

4.11

z

4.10

z

4.6

~

13

Situação de inspeção e ensaio.

4.12

z

4.11

z

4.7

~

11.7

Controle de produtos não conformes.

4.13

z

4.12

z

4.8

~

14

Ação corretiva.

4.14

z

4.13

z

Manuseio, armazenamento, embalagem
e expedição.

4.15

z

4.14

z

4.9

~

16

Registros da qualidade.

4.16

z

4.15

z

4.10

~

17.3

Auditorias da qualidade.

4.17

z

4.16

~

Treinamento.

4.18

z

4.17

z

Assistência técnica.

4.19

z

_

Técnicas estatísticas.

4.20

z

4.18

_

_

7

_

8

4.3

~

4.4

~

5.4

_
{

4.12

18
16.2

_
z

11.2

15

_

4.11

17

~

20

Economia - custos relacionados com
qualidade.

_

_

_

6

Segurança e responsabilidade civil pelo
produto.

_

_

_

19

Tabela 07- Requisitos ISO série 9001 a 9004 (ISO 9000:1994).
Notação

Descrição

z
~

Menos rigoroso que na ISO 9001

{

Menos rigoroso que na ISO 9002

_

Requisito não aplicável

Requisito pleno

Tabela 08 - Legenda da Tabela 07.
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3.2.5.4 Padronização ISO série 9000 no Brasil
"No Brasil, há duas organizações que tratam de padronização técnica em
âmbito nacional: ABNT¹ (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e INMETRO¹
(Instituto

Brasileiro

de

Metrologia,

Normalização

e

Qualidade

Industrial)"

(MARANHÀO, 1993).
Estas organizações adotaram as normas ISO série 9000 e as registraram
conforme a Tabela 09. Apenas os registros são diferentes, já que as Normas ABNT
e INMETRO são traduções técnicas das ISO(s) originais.
ISO

ABNT

INMETRO

ISO 9000

NB - 9000

NBR 19000

ISO 9001

NB - 9001

NBR 19001

ISO 9002

NB - 9002

NBR 19002

ISO 9003

NB - 9003

NBR 19003

ISO 9004

NB - 9004

NBR 19004

Tabela 09 - ISO série 9000 ABNT e INMETRO (MARANHÀO, 1992).
3.2.6 ISO série 9000:2000
3.2.6.1 Proliferação de diretrizes e normas da ISO série 9000
Em 1999, entre diretrizes e normas, havia 26 documentos aprovados ou em
fase final de elaboração. Foram criados para fornecer subsídios à implementação
da Gestão da Qualidade (uso exclusivamente interno pelas empresas) e não
prescreviam requisitos adicionais para Garantia da Qualidade (uso contratual).
O mercado, no entanto, não entendeu o fenômeno e muitos problemas
surgiram:
•

Os documentos apresentavam pequenas incompatibilidades entre si,
porque foram elaborados por diversos comitês em diferentes momentos
da Gestão da Qualidade. Quando o usuário as detectava, sentia-se
confuso e inseguro;

•

Sem o apoio de consultores, os usuários tinham dificuldades, quando
utilizavam vários documentos. Essa situação impactava, principalmente, a
implementação de Sistemas de Gestão e Garantia da Qualidade, nas
médias e pequenas empresas;
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•

As pequenas e médias empresas, e as organizações de serviços, com
toda a razão, consideravam que as normas e diretrizes estavam voltadas
para implementações em grandes empresas manufatureiras, embora o
último processo de revisão das normas básicas da ISO série 9000,
concluído em 1994, tivesse incorporado importantes alterações;

•

Alguns consultores solicitavam, e até impunham, a implementação de
algumas diretrizes, sem considerar o porte e a cultura organizacional da
empresa;

•

Auditores despreparados de organizações certificadoras, às vezes,
também despreparadas, insistiam em auditar certas diretrizes como
elementos obrigatórios do Sistema de Gestão da Qualidade. As diretrizes
que causaram mais confusões foram as: ISO 10011 a ISO 10013, pois
apareciam em notas na ISO 9001 ou ISO 9002 e não poderiam ser
auditadas.

Em 1995, uma força tarefa especial do Comitê da Gestão da Qualidade ISO
analisou criticamente todo o conjunto de diretrizes e normas e recomendou a
redução significativa do número de documentos. Começava a ser elaborada a ISO
série 9000:2000.
3.2.6.2 Princípios da Gestão da qualidade ISO série 9000:2000
Os oito princípios da Gestão da qualidade foram as regras fundamentais que
nortearam a elaboração das normas da ISO série 9000:2000 e estabeleceram a
aproximação da Gestão da qualidade à melhoria contínua do desempenho dos
negócios das organizações - Tabela 10.
3.2.6.3 Estruturação da ISO série 9000:2000
A estrutura da ISO série 9000:2000 é, basicamente, composta por três
normas:
•

ISO 9000:2000: Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e
vocabulário;

•

ISO 9001:2000: Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos;

•

ISO 9004:2000: Sistemas de gestão da qualidade - Diretrizes para
melhoria de desempenho (ISO 9000:2000).

1

2
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Princípios da Gestão de qualidade ISO série 9000:2000
Princípio
Foco no cliente.

Liderança.
Envolvimento de
pessoas.
Abordagem do
processo.
Abordagem sistêmica
da gestão
Melhoria contínua
Abordagem factual2
para tomada de
decisões.

Descrição
As organizações dependem de seus clientes e,
conseqüentemente, convém que entendam as suas
necessidades atuais e futuras, atendam aos requisitos e se
esforcem para exceder as expectativas dos seus clientes.
Os líderes estabelecem a unidade de propósitos e a direção
para a organização. Convém que eles criem e mantenham um
ambiente interno, no qual as pessoas possam se tornar
totalmente envolvidas em atingir os objetivos da organização.
As pessoas de todos os níveis são a essência de uma
organização e o seu pleno envolvimento permite a utilização
de suas habilidades em benefício da organização.
Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente
quando as atividades e os recursos são geridos como um
processo.
Identificar, compreender e gerir processos inter-relacionados
como um sistema contribui para a eficácia e eficiência de uma
organização em alcançar seus objetivos.
Convém que a melhoria contínua do desempenho global seja
um objetivo permanente da organização.
Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e de
informações.

Relações mutuamente Uma organização e seus fornecedores são interdependentes e
uma relação de benefício mútuo aumenta a possibilidade de
benéficas com os
criar valor para ambos.
fornecedores.
Tabela 10 - Princípios de Gestão da qualidade ISO 9000:2000 (ISO 9000:2000).
3.2.6.4 Norma ISO 9001:2000
3.2.6.4.1 Modelo do Sistema de Gestão da Qualidade
Para uma organização funcionar de maneira eficaz, ela tem que identificar e
gerir numerosas atividades interligadas. "Uma atividade, que utiliza recursos e que
é gerida de forma a possibilitar a transformação de entradas em saídas, pode ser
considerada um processo. Freqüentemente, a saída de um processo é à entrada
do próximo" (MENDES, 2001).
A abordagem de processos inclui: a identificação, a interação, a aplicação e
a gestão dos processos. Quando usada em um sistema de gestão da qualidade,
esta abordagem enfatiza:

1

2

•

Entendimento e atendimento dos requisitos;

•

Consideração dos processos como valor agregado;
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•

Resultados de desempenho e eficácia do processo;

•

Melhoria contínua do processo, baseada em medições objetivas.

A Figura 04 apresenta o modelo básico de processo com os elementos típicos
de um sistema de gestão da qualidade.
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Figura 04 - Modelo básico de processo (adaptado MENDES, 2001).
"O Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2000 prioriza o processo, em
prol da conformidade, e busca a satisfação do cliente. A monitoração da satisfação
dos clientes requer a avaliação de informações relativas à percepção dos clientes
de como a organização tem atendido aos seus requisitos" (MENDES, 2001) Figura 05.
Melhoria contínua do
Sistema da Qualidade
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R
e
q
u
i
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i
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Responsabilidade
da Direção

Medição, análise
e melhoria

Gestão de
Recursos

Agregam valor
Entradas

Realização do
Produto e/ou
Serviços

C
L
I
E
N
T
E
S

Produto
Saídas

Figura 05 - Modelo de Gestão da qualidade ISO 9001:2000 (ISO 9000:2000).
Uma ferramenta, extremamente, útil sugerida pela ISO 9000:2000 é o PDCA¹
(Plan, Do, Check and Act):
1

2
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•

"P - Planejar - estabelecer os objetivos e processos necessários para
fornecer resultados de acordo com os requisitos do cliente e políticas da
organização";

•

"D - Fazer - implementar os processos";

•

"C - Verificar - monitorar e medir os processos e produtos em relação: às
políticas, aos objetivos e requisitos do produto e relatar os resultados";

•

"A - Agir - executar ações para promover a melhoria contínua do
desempenho do processo" (SHARLAND, 2003).

3.2.6.5 Norma ISO 9001:2000
A norma ISO 9001:2000 foi estruturada em seções (itens) compostas por
requisitos, conforme mostra a Tabela 11. Cada requisito (subitem) é subdividido e
identificado por marcadores alfabéticos.
Seção

Item

Sistema de gestão
da qualidade.

4

Requisitos gerais.
Requisitos de documentação.

4.1
4.2

5

Comprometimento da direção.
Foco no cliente.
Política da qualidade.
Planejamento.
Responsabilidade, autoridade e
comunicação.
Análise crítica pela direção.

5.1
5.2
5.3
5.4

Provisão de recursos.
Recursos humanos.
Infra-estrutura.
Ambiente de trabalho.

6.1
6.2
6.3
6.4

Planejamento da realização do produto.
Processos relacionados a clientes.
Projeto e desenvolvimento.
Aquisição.
Produção e fornecimento de serviços.
Controle de dispositivos de medição e
monitoramento.
Generalidades.
Medição e monitoramento.
Controle de produto não conforme.
Análise de dados.
Melhorias.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Responsabilidade
da direção.

Gestão de
recursos.

Realização do
produto.

Medição, análise e
melhoria.

6

7

8

Requisito

Tabela 11 - Cláusulas da norma ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000).

Subitem

5.5
5.6

7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
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3.3 Qualidade de Processos de Software
Qualquer decisão tomada durante o ciclo de desenvolvimento de software
pode comprometer sua qualidade final. O produto final do desenvolvimento é,
exatamente, o somatório de todas as decisões e ações executadas durante todo o
ciclo de desenvolvimento.
"Para se produzir software com alta qualidade, é necessário investir em
qualidade em todos os pontos do processo de desenvolvimento" (BARTIÉ, 2002).
3.3.1 Definição da Qualidade de software
"Qualidade de software é um processo sistemático, que focaliza todas as
fases e os artefatos produzidos com o objetivo de garantir a conformidade de
processos e produtos, prevenindo e eliminando defeitos" (op. cit., 2002).
3.3.2 Dimensões da Qualidade de software
Um simples erro no desenvolvimento de software pode encadear uma ou
mais ações desnecessárias, ou até afetar a tomada de decisões de gerentes,
diretores e acionistas da organização. Estes profissionais se apóiam em
informações de sistemas informáticos e a qualidade das suas decisões está,
intimamente, ligada à qualidade das informações disponibilizadas pelos diversos
sistemas organizacionais.
No entanto, "é impossível elaborar um software de qualidade com processos
de desenvolvimento frágeis e deficientes, portanto, não é possível estabelecer um
processo de garantia da qualidade que não enfoque simultaneamente o produto
tecnológico e o processo de desenvolvimento desse software" (BARTIÉ, 2002).
Assim, pode-se estabelecer duas dimensões fundamentais para obter a
qualidade de desenvolvimento de software a dimensões da qualidade: do
processo e do produto.
3.3.2.1 Dimensão da qualidade do processo
O desafio de garantir a qualidade de desenvolvimento de software,
automaticamente, estabelece a cultura organizacional não tolerante a erros, ou
seja, uma estrutura de processos que possuem mecanismos de inibição e
impedimento de falhas, possibilitando que os diversos artefatos gerados sejam
submetidos a procedimentos que avaliem sua qualidade e identifiquem,
prematuramente, seus defeitos.
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Todas as atividades, cujo foco principal é garantir a qualidade de cada fase
do processo da engenharia de software, devem ser consideradas dentro da
dimensão da garantia da qualidade do processo da engenharia de software.
Esse é um dos aspectos mais negligenciados dentro das organizações que
atuam com a produção e fornecimento de software. Na maioria dos casos, não há
um processo formal de desenvolvimento e, quando existe, normalmente, não é
respeitado por diversas equipes (adaptado BARTIÉ, 2002).
3.3.2.2 Dimensão da qualidade do produto
Essa dimensão da qualidade é muito evidente dentro do processo de
desenvolvimento de software. Cada organização possui uma abordagem para
realizar

testes

nos

produtos

de

software

gerados

durante

o

ciclo

de

desenvolvimento.
É comum que exista, nos cronogramas, a fase específica para os testes,
apesar de que, na maior partes das vezes, são substituídas por atividades de
correção e manutenção do software.
Essa dimensão da qualidade tem como principal objetivo garantir a qualidade
tecnológica do produto desenvolvido. Todas as atividades que tenham por objetivo
estressar

as

funcionalidades

de

um

sistema

informatizado

podem

ser

categorizadas na dimensão da garantia da qualidade tecnológica do produto.
"Apesar de bastante empregada nas organizações, a eficiência dessas
atividades é assustadoramente baixa, o que as incentiva a substituírem tais
atividades pela correção de problemas" (BARTIÉ, 2002).
São vários os motivos que levam a constatação desse fato. Os principais
pontos são: falta de planejamento das atividades de testes, ausência de testes que
validem funcionalidades antigas e a ausência de um processo de automação dos
testes e conferências.
"Portanto, se a sua organização deseja produzir software com qualidade, uma
das primeiras providências a ser tomada é estabelecer um padrão, norma ou
modelo de processo de desenvolvimento adequado" (LUCCA, 2002).
A Figura 06 apresenta alguns "padrões de qualidade internacionais,
normalmente, utilizados para garantir a qualidade de desenvolvimento de processos
e produtos de software" (op. cit., 2002).

ISO 9126

ISO 12119
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Qualidade do
Produto

CMMI

PSP

CMM

SPICE (ISO 15504)

Genérico

ISO 12207

Software

ISO 9000-3

ISO 9000

Qualidade do
Processo

Figura 06 - Padrões de qualidade de software (LUCCA, 2002).
3.3.3 Pilares da qualidade de software
O PMI1 (Project Management Institute) elaborou um guia de gestão de projeto
conhecido como PMBOK1 (Project Management Body Of Knowledge), onde o
Processo de garantia da qualidade de software é subdividido em três processos
complementares - Figura 07.
Processo da Garantia da Qualidade de Software
Planejamento
da Qualidade

Planejamento das
atividades da qualidade
e prevenção de Defeitos

Garantia
da Qualidade

Procedimentos e
técnicas realizadas com
objetivo de identificar
Defeitos em
artefatos de software

Controle
da Qualidade

Procedimentos e
técnicas de medição e
monitoramento da
qualidade dos processo
e produto de software

Figura 07 - Pilares da qualidade de software (BARTIÉ, 2002).
3.3.3.1 Planejamento da Qualidade
"Processo destinado a identificar quais são os padrões de qualidade
relevantes ao projeto e determinar como satisfazê-los" (PMI, 1996). É realizado em
1

2
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paralelo a outros processos de planejamento e tem como produto o SQAP1
(Software Quality Assurance Plan) - Plano de Garantia da Qualidade de Software.
3.3.3.2 Garantia da qualidade
"Processo que engloba: a estruturação, a sistematização e a execução das
atividades que terão como objetivo garantir o adequado desempenho de cada etapa
do desenvolvimento, satisfazendo os padrões de qualidade definidos no processo"
(PMI, 1996).
Aqui estão relacionados os testes: de verificação (testes estáticos) e de
validação (testes dinâmicos ou testes de software) previstos em todas as etapas do
ciclo de desenvolvimento.
3.3.3.3 Controle da qualidade
"Processo que se concentra no monitoramento e no desempenho dos
resultados do projeto e determina se está atendendo aos padrões de qualidade no
processo de desenvolvimento" (PMI, 1996).
Trata-se de um processo contínuo e sistemático de acompanhamento da
eficiência do desenvolvimento com diversos pontos de controle, possibilitando que
as gerências e profissionais envolvidos acompanhem as variações da qualidade e
promovam ações corretivas ou preventivas para manter o nível da qualidade
desejado.
3.3.4 Onde se deveria aplicar a qualidade?
Um dos enganos mais comuns a respeito da qualidade é a forma como é
inserida no Processo de engenharia de software. Todos tendem a pensar que o
desenvolvimento de software se comporta como uma linha de tempo. O erro é
acreditar que dentro desse processo existe um período destinado, especialmente, à
realização dos testes (adaptado BARTIÉ, 2002) - Figura 08.

1

2
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Processo de
Controle da
Qualidade

Modelo de
Negócio

Requisitos

Análise e
Modelagem

Implementação

Testes de
Software

Disponibilização

Tempo

Figura 08 - Processo de controle de qualidade nos testes de software (BARTIÉ,
2002).
Dessa forma, comete-se o equívoco em acreditar que somente se obtém
qualidade após a codificação das partes do produto. Isso fere a idéia de identificar
os defeitos nas fases iniciais do processo de desenvolvimento de software, evitando
a migração dos erros e, conseqüentemente, elevando os custos de correção.
Isso significa que se deve garantir a qualidade de todas as fases do processo
de desenvolvimento do software, de forma a garantir que uma nova fase não se
inicie, caso a atual ainda não tenha sido finalizada e entendida.
Em outras palavras, deve-se garantir: a concepção do sistema antes de
analisar os requisitos de negócios; a análise dos requisitos antes de iniciar o
desenho da arquitetura do software; a modelagem antes de codificar o programa; o
código, antes de executá-lo.
3.3.4.1 Onde estão os defeitos?
"Os defeitos são conhecidos por vários nomes: erros, falhas, incidentes,
inconsistências, não conformidades, ocorrências ou problemas. Também, é comum
a utilização de palavras inglesas como: abends, bugs, crashes" (BARTIÉ, 2002).
Apesar desses nomes representarem naturezas de defeitos diferentes, eles
demonstram que um desvio de qualidade ocorreu: na elaboração de um
documento, na execução de uma atividade, na construção de um componente de
software, etc.
Os desvios de qualidade produzem retrabalho, aumentam o custo do projeto,
dilatam o prazo de entrega do software, diminuem a produtividade e aumentam a
insatisfação do cliente.
Há a crença em que os defeitos somente são provenientes do código fonte do
produto. Também, entende-se que somente os profissionais de desenvolvimento,
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qualidade e testes são os responsáveis por um software sem defeitos (adaptado
BARTIÉ, 2002).
Um grave engano está se cometendo: os erros são gerados durante todo o
processo de engenharia do software e as traduções imperfeitas de requisitos e de
especificações provocam a maior parte dos problemas defeitos (adaptado BARTIÉ,
2002).
Estudos realizados constataram que a participação efetiva das diversas áreas
envolvidas no projeto reduz drasticamente o risco de insucesso. Logo, as áreas de
desenvolvimento e qualidade devem interagir continuamente com as áreas de
negócios, produção, suporte técnico, infra-estrutura e atendimento ao cliente.
"Os defeitos ocorrem em todas as fases do processo de desenvolvimento de
software, porém, estudos demonstram que a maior incidência dos erros está
concentrada nas fases iniciais do processo de desenvolvimento. Muitos erros
identificados no produto final são provenientes da má especificação e entendimento
dos objetivos a serem alcançados" (BARTIÉ, 2002), conforme mostra a Figura 09.
Se o objetivo é reduzir, ao máximo, o nível de erros dentro do processo de
desenvolvimento de software, dever-se-ia concentrar mais atenção nas atividades
iniciais do processo. Dessa forma, estar-se-ia identificando prematuramente os
erros e impedindo que migrassem para outras fases.

27%
56%

Requisitos
Análise e Modelagem
Implementação

7%

Outros

10%

Figura 09 - Incidência de defeitos nas fases de desenvolvimento (BARTIÉ, 2002).

3.3.4.2 Qualidade em todo o ciclo de desenvolvimento
Se os defeitos estão concentrados nas fases iniciais do ciclo de
desenvolvimento, é necessário investir mais tempo nas fases: de requisitos, de
análise e de modelagem do software (adaptado BARTIÉ, 2002).
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Muitos defeitos seriam eliminados em função de: levantamentos de requisitos
mais criteriosos, análises e modelagens melhor estruturadas, porém, a redução dos
defeitos somente ocorrerá se em todas as fases do processo de desenvolvimento
existirem procedimentos que avaliem a qualidade do que foi produzido (adaptado
BARTIÉ, 2002).
Dessa forma, cada fase teria a qualidade seus produtos devidamente
atestada, avaliada e aceita e impedindo que uma nova fase seja iniciada sem que a
anterior tenha sido concluída adequadamente (adaptado BARTIÉ, 2002).
A Figura 10 mostra que o processo de garantia da qualidade em todo o ciclo
de desenvolvimento do software permite que um número maior de defeitos seja
descoberto antecipadamente, evitando sua migração às fases seguintes (adaptado
BARTIÉ, 2002).

Processo de Garantia da Qualidade de Software

Modelo de
Negócio

Requisitos

Análise e
Modelagem

Implementação

Testes de
Software

Disponibilização

Tempo

Figura 10 - Garantia da qualidade de software e ciclo de desenvolvimento (BARTIÉ,
2002).
Dessa forma, a resposta à pergunta do item 3.3.4 Onde se deveria aplicar
qualidade? torna-se simples: deve-se aplicar qualidade em todo o ciclo de
desenvolvimento. A cultura da qualidade cria um ambiente favorável à prevenção e
detecção de defeitos, transformando o processo de desenvolvimento de software
em um trabalho com fases monitoradas e constantemente avaliadas, tornando-o
confiável (adaptado BARTIÉ, 2002).
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3.4 Qualidade de Processo de Software - ISO/IEC 12207
"A ISO/IEC 12207 foi o primeiro padrão internacional que descreveu, em
detalhes, os processos, as atividades e as tarefas que envolvem: o fornecimento, o
desenvolvimento, a operação e a manutenção de produtos de software. Ainda hoje,
é considerada como referência básica aos demais padrões que estão surgindo"
(BARRETO, 2004).
Lançado em agosto de 1995, este padrão formalizou a arquitetura típica dos
processos do Ciclo de vida do software; assunto básico das áreas de conhecimento
da engenharia e da qualidade de processo de software.
A versão brasileira foi encaminhada para votação na ABNT em junho de 1997
e, após a sua tradução, teve sua publicação liberada em novembro de 1998 e
recebeu a denominação de norma NBR ISO/IEC 12207.
"Ela tem por objetivo auxiliar os envolvidos na produção de software a definir
seus papéis, por meio de processos bem definidos, e, assim, proporcionar, às
organizações que a utilizam, um melhor entendimento das atividades a serem
executadas nas operações que envolvem, de alguma forma, o software" (ROCHA,
2001).
Como ilustra a Figura 11, sua estrutura foi concebida de maneira a ser
flexível, modular e adaptável às necessidades de quem a utiliza. Para isto, está
fundamentada em dois princípios básicos (CALSAVARA, 2000):
•

Modularidade - processos com máxima coesão e o mínimo acoplamento,
ou seja, todas as partes de um processo são fortemente relacionadas e o
número de interfaces entre os processos é mínimo;

•

Responsabilidade - estabelecer um único responsável para cada
processo e facilitar a sua aplicação em projetos onde vários profissionais
podem estar, legalmente, envolvidos.

A norma é composta por um conjunto de processos, atividades e tarefas que
podem ser adaptados de acordo com os projetos de software. Estes processos são
classificados em 03 classes: fundamentais, de apoio e organizacionais, conforme
ilustram a Figura 12 e a Tabela 12.
Os

processos

de

apoio

e

os

organizacionais

devem

existir

independentemente do projeto e da organização onde estão sendo executado,
enquanto que os processos fundamentais são aplicados de acordo com a situação.
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ISO/IEC 12207 - Ciclo de Vida do Software
Processo
Chave

Modularidade e responsabilidade

Processo

Processo

Ciclo PDCA

Atividade 1
Tarefa 1

Tarefa n

Figura 11 - Arquitetura do padrão ISO/IEC 12207 (CALSAVARA, 2000).

5. Processos Fundamentais

6. Processos de Apoio

5.1. Aquisição

6.1. Documentação

5.2. Fornecimento

6.2. Gerência de configuração
6.3. Garantia da qualidade

5.4.
Operação

6.4. Verificação
6.5. Validação

5.3.
Desenvol
-vimento

6.6. Revisão completa
5.5.
Suporte

6.7. Auditoria
6.8. Resolução de problemas

7. Processos Organizacionais
7.1. Gerência

7.3. Infra-estrutura

7.2. Melhoria

7.4. Treinamento

Figura 12 - Processos da norma ISO/IEC 12207 (NBR ISO/IEC 12207:1998).
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Resumo adaptado da norma ISO/IEC 12207
Processos

Atividades e responsabilidades

5.
Fundamentais

Início e execução do desenvolvimento, da operação ou da manutenção
do software durante o seu ciclo de vida.

Atividades: definição da necessidade de aquisição de um produto ou um
serviço de software, preparação e emissão do pedido de proposta, seleção do
fornecedor e a gerência do processo de aquisição e a aceitação da entrega.
Responsável: adquirente de software.
Atividades: preparação da proposta, assinatura de contrato, determinação
5.2.
recursos necessários, planos de projeto e entrega do software.
Fornecimento.
Responsável: fornecedor de software.
Atividades: análise de requisitos, projeto, codificação, integração, testes,
5.3.
instalação e aceitação do software.
Desenvolvimento. Responsável: desenvolvedor de software.
5.4.
Atividades: operação do software e suporte operacional aos usuários.
Responsável: operador do software.
Operação.
Atividades: alterar um software existente, preservando a sua integridade e de
5.5. Manutenção. sua documentação.
Responsável: mantenedor de software.

5.1.
Aquisição.

6. Apoio

Auxiliar, gerir e garantir a qualidade e o sucesso do projeto.
Registro de informações produzidas por um processo ou atividade.

6.1.
Atividades: planejamento, projeto, desenvolvimento, produção, edição,
Documentação. distribuição e manutenção dos documentos necessários a gerentes,

engenheiros e usuários do software.
6.2. Gerência de Identificação e controle dos itens do software.
Atividades: controle de armazenamento, liberação, manipulação, distribuição
Configuração. e modificação de cada um dos itens que compõem o software.
6.3. Garantia da Garante que os processos e produtos de software estejam em conformidade
com os requisitos e os planos estabelecidos.
Qualidade.

6.4.
Verificação.
6.5.
Validação.
6.7.
Revisão Conjunta.
6.8. Auditoria.

Determina se os produtos de software de uma atividade atendem
completamente aos requisitos ou condições impostas.
Determina se os requisitos e o produto final (sistema ou software) atendem ao
uso específico proposto.
Define as atividades para avaliar a situação e produtos de uma atividade de
um projeto, se apropriadas.
Determina adequação aos requisitos, planos e contrato, quando aplicável.

6.9. Resolução de Define um processo para analisar e resolver problemas, incluindo não
conformidades ou defeitos que são descobertos durante o desenvolvimento, a
Problemas.
operação, a manutenção ou a realização de outros processos.
Implementam uma estrutura constituída de processos de ciclo de vida e
7.
Organizacionais os profissionais associados, melhorando a estrutura e os processos.
7.1.
Gerência.
7.2.
Infra-estrutura.
7.3.
Melhoria.
7.4. Treinamento.

Atividades: Define as atividades genéricas que podem ser empregadas por
quaisquer das partes que têm que gerenciar o(s) seu(s) respectivo(s)
processo(s).
Responsável: Gerente do projeto.
Fornecimento de recursos para outros processos.
Atividades: hardware, software, ferramentas, técnicas, padrões de
desenvolvimento, operação ou manutenção.
Atividades: estabelecer, avaliar, medir, controlar e melhorar um processo de
ciclo de vida de software.
Responsáveis: adquirente, desenvolvedor, fornecedor, gerente de processos,
mantenedor ou operador.
Atividades: prover e manter toda a equipe treinada.

Tabela 12 - Resumo adaptado da norma ISO/IEC 12207 (ISO/IEC 12207:1998).
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3.4.1 Processo de adaptação
O processo de adaptação contém as atividades e as orientações básicas para
adaptar a norma e aplicá-la às organizações ou a projetos específicos. Todas as
informações estão disponíveis nos APÊNDICES A (normativo) e B (informativo) da
norma.
3.4.2 Orientações sobre processos e organizações
A norma detalha cada um dos seus processos e, ainda, define a forma como
podem ser usados por diferentes organizações (ou parte destas), caracterizando os
vários pontos de vista de sua utilização organizacional.
Há cinco visões diferentes: contrato, gerência, operação, engenharia e apoio.
As visões têm o objetivo de organizar a estrutura gerencial da organização e as
atividades alocadas às suas equipes.
3.4.3 Padrões correlatos
A ISO/IEC elaborou um conjunto de guias, padrões e relatórios técnicos para
apoiar a aplicação da norma ISO/IEC 12207:1998:

1
2

•

ISO/IEC TR1 15271 - Guia para ISO/IEC 12207;

•

ISO/IEC 14764 - Norma de manutenção de software;

•

ISO/IEC TR 14759 - Relatório técnico - Maquete;

•

ISO/IEC TR 15846 - Relatório técnico - Gerência de Configuração;

•

ISO/IEC TR 16326 - Relatório técnico - Gerência de Projetos.

- Lista de abreviaturas e siglas.
- Glossário.
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3.5 Qualidade de Processo de Software - Modelo CMM
"O Modelo CMM (Capability Maturity Model) fornece, às organizações de
software, um guia de como obter controle em seus processos para desenvolver e
manter software e como evoluir em direção à cultura da engenharia de software e à
excelência da gestão" (SEI/CMU, 2001).
O CMM foi projetado para guiar as organizações de software no processo de
seleção das estratégias de melhoria, determinando a maturidade atual do processo
e identificando as questões mais críticas para a qualidade e melhoria do processo
de software.
Focando-se

em

um

conjunto

limitado

de

atividades

e

trabalhando

agressivamente para concluí-las com êxito, a organização pode melhorar o
processo em toda a sua estrutura, possibilitando ganhos contínuos e duradouros na
capacidade (capabilidade) do processo de software.
3.5.1 Histórico
O Modelo CMM foi desenvolvido pelo SEI1 (Software Engineering Institute),
ligado a CMU1 (Carnegie Mellon University), sediada na cidade Pittsburgh nos
Estados Unidos. Foi financiado pelo DoD, com o objetivo de estabelecer um padrão
de qualidade para o software desenvolvido para as forças armadas. (adaptado
PAULK et al., 1995).
A estrutura em estágios do CMM é baseada em princípios de qualidade de
produto dos últimos sessenta anos. Nos anos 30, Walter SHEWHART promulgou
os princípios de controle estatístico da qualidade. Seus princípios foram
desenvolvidos e demonstrados com sucesso no trabalho de W. Edwards DEMING e
Joseph JURAN.
Esses princípios foram adaptados pelo SEI dentro da estrutura de maturidade
que estabelece a gestão de projeto e os fundamentos de engenharia para o
controle quantitativo do processo de software, que é a base para a contínua
melhoria do processo.
A estrutura de maturidade da qual esses princípios de qualidade foram
adaptados foi, primeiramente, inspirada por Philip CROSBY em seu livro "Quality is
Free", lançado em 1979.
CROSBY mostrou que a implantação de sistemas da qualidade nas
organizações segue um amadurecimento gradativo de cinco estágios, que o autor
1
2
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denominou: "incerteza, despertar, esclarecimento, sabedoria e certeza" (TINGEY,
1997 apud ROCHA, 2001).
Essa estrutura de maturidade foi adaptada para o processo de software por
Ron RADICE e seus colegas, trabalhando sob a direção de Watts HUMPHREY na
IBM1 (International Business Machines).
"As primeiras versões da estrutura de maturidade de HUMPHREY foram
descritas em relatórios técnicos, artigos e em seu livro Managing the Software
Process" (ROCHA, 2001).
HUMPHREY levou essa estrutura de maturidade para o SEI em 1986,
acrescentou o conceito de níveis de maturidade e desenvolveu o fundamento para
o seu uso atual através da indústria de software.
Em 1987, o SEI liberou um questionário preliminar de maturidade como uma
ferramenta para fornecer, às organizações, uma maneira de caracterizar a
maturidade de seus processos de software. Dois métodos de avaliação: de
processo e de capacidade (capabilidade) foram desenvolvidos para estimar a
maturidade do processo de software.
"Após quatro anos de experiência da estrutura de maturidade de processo,
com a versão preliminar do questionário, o SEI evoluiu a estrutura de maturidade de
processo para CMM e KPA1 (Key Process Area)" (MOLINARI, 2003).
A versão 1.0 foi lançada em agosto de 1991. Em fevereiro de 1993, a versão
evoluiu para 1.1 e, em 1994, foi lançado o livro "The Capability Maturity Model
Guidelines for Improving the Software Process". Atualmente, esse livro está
disponível na versão 2.0.
3.5.2 Gestão de Processos
"Processo é uma seqüência de etapas executadas para realizar um
determinado objetivo" (PAULK et al., 1995).
Para um processo funcionar, satisfatoriamente, deve possuir (op. cit., 1995):
•

Procedimentos e métodos que descrevam a relação entre as tarefas;

•

Ferramentas e equipamentos que dêem suporte à realização das tarefas,
simplificando e automatizando o trabalho;

•

Pessoas com perfis adequados treinadas nos métodos e nas ferramentas
para poderem realizar as atividades.

1
2
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3.5.3 Níveis de Maturidade
"No Modelo CMM, foram estabelecidos os Níveis de maturidade referentes à
evolução que a organização possui ao desenvolver software, denominados nível:
Inicial, Repetível, Definido, Gerenciado e Otimizado" (PAULK et al., 1995) - Figura
13.
"O modelo foi concebido para o desenvolvimento de grandes projetos
militares, portanto, para sua aplicação em projetos menores e em outras áreas é
necessário um trabalho cuidadoso de interpretação e adequação à realidade da
organização. Essa adequação foi prevista na própria concepção do modelo,
conforme descrito nos relatórios técnicos do SEI" (ROCHA, 2001).

Nível 5
OTIMIZADO

OTIMIZADO

Melhoria contínua
do processo

Nível 4
GERENCIADO

GERENCIADO

Processo
previsível

Nível 3
DEFINIIDO

PADRONIZADO

Processo
consistente

Nível 2
REPETITIVO

CULTURAL

Processo
disciplinado

Nível 1
INICIAL

ANÁRQUICO

Processo
imprevisível

Figura 13 - Os níveis de maturidade do CMM (BARTIÉ, 2002).
Cada nível de maturidade indica a sua capabilidade2 (capability), ou melhor, a
sua capacidade e está dividido em áreas-chave de processo, conhecidas como
KPAs, que estabelecem os grandes temas a serem abordados, totalizando 18
áreas-chave - Tabela 13.
As áreas-chave de processo esclarecem o que deve ser cumprido, exigindo
documentos, treinamentos ou políticas definidas para as atividades, mas nunca
especificam como devem ser implementadas.
Cada área-chave está organizada em características comuns (common
features) e contém práticas-chave (key practices), que são os quesitos a serem
cumpridos na implementação do modelo, conforme mostra a Figura 14.
1
2
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Maturity
Levels

contém

indicam as
Key process
areas

capacidades
do processo

são organizadas por

atingem a
Common
features

metas

contém

levam a
Key
practices

implementação ou
institucionalização

descrevem

atividades ou
infra-estrutura

Figura 14 - Componentes do CMM (LUCCA, 2002).
A implantação completa do CMM implica em implementar 316 práticas-chave,
conforme mostra a Figura 15 abaixo:
CMM
5 Níveis de
maturidade

1

2

0
0 a 7 KPAs
por níveis de
maturidade
5 commom
features
por KPA
com 1 a n
práticas
cada

6

3

4

5

7

2

3

Metas

9

9

9

9

9

1an

1an

1an

1an

1an

= 18 KPAs
= 52 metas
2 a 4 metas
por KPA

Atividades que
implementam os
requisitos
processuais e de = 316 key
pratices
infra-estrutura
para
intitucionalizar o
processo

Figura 15 - Estrutura do CMM - visão geral (LUCCA, 2002).
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Níveis de maturidade do CMM
Nível

Nome

Inicial
1.
Figura 16.

Repetível
2.
Figura 17.

Definido
3.
Figura 18.

Gerenciado
4.
Figura 19.

Otimizado
5.
Figura 20.

Descrição

KPA

As organizações podem
desenvolver perfeitamente produtos
de software de alta qualidade, mas
seu desempenho depende da
competência de certas pessoas.
Mudando essas pessoas, a
qualidade pode cair.
Nesse nível, os maiores problemas
são de ordem gerencial e não de
ordem técnica.

Nenhuma

Os métodos de gestão de software
são documentados e
acompanhados.
Políticas organizacionais orientam
os projetos estabelecendo os
processos de gestão.
Práticas bem sucedidas podem ser
repetidas em novos projetos.
Há um sistema de gestão em vigor,
que garante o cumprimento de
custos e prazos em projetos
similares já desenvolvidos
anteriormente.
A organização possui um processo
de desenvolvimento de software
definido.
Há a preocupação com um
processo: padronizado para a
organização e um personalizado
para cada projeto.
O processo é definido,
documentado e compreendido.

A gerência tem bases objetivas
para a tomada de decisão, pois o
processo é medido e gerenciado
quantitativamente.
O processo é medido e o que
essas medidas fornecem subsídios
para atuar no próprio processo.

É focalizada a melhoria contínua do
processo, em que as mudanças de
tecnologia e no próprio processo são
gerenciadas de modo a não
causarem impacto na qualidade do
produto final.

Gestão de requisitos
Planejamento do projeto de
software
Acompanhamento do
projeto de software
Gestão de subcontrato de
software
Garantia da qualidade de
software
Gestão da configuração de
software
Enfoque no processo da
organização
Definição do processo da
organização
Programa de treinamento
Gestão integrada de
software
Engenharia de produto de
software
Coordenação intergrupos
Revisões (peer reviews)
Gestão quantitativa do
processo
Gestão da qualidade de
software
Prevenção de defeito
Gestão da mudança
tecnológica
Gestão da mudança no
processo

Tabela 13 - Níveis de maturidade do CMM (ROCHA, 2001).
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Entrada

Nível inicial

Saída

Figura 16 - O nível inicial é uma caixa preta (adaptada de PAULK et al., 1995).

Entrada

Saída

Figura 17 - Nível repetível, as caixas pretas têm ponto de verificação (adaptada de
PAULK et al, 1995).

Entrada

Saída

Figura 18 - No nível definido, as caixas pretas são abertas (adaptada de PAULK et
al, 1995).

Entrada

Saída

Figura 19 - O processo gerenciado quantitativamente (adaptada de PAULK et al,
1995).

Entrada

Saída

Figura 20 - Enfoque na melhoria contínua do processo (adaptada de PAULK et al,
1995).

51

3.6 Qualidade de Processo de Software - Modelo CMMI1 - Capability
Maturity Model Integration
O SEI passou a emitir, mundialmente, documentos derivados do CMM para
aplicação em diferentes setores do mercado de software. Conseqüentemente,
ocorreram vários problemas relacionados a conflitos e a superposição de requisitos.
Por esse motivo, foi criado um projeto de integração com o objetivo de
desenvolver uma visão única dos modelos CMM já existentes:
•

CMM v2.0 draft C (SW-CMM - Software CMM);

•

A-CMM (Acquisition CMM);

•

P-CMM (People CMM);

•

S-CMM (System CMM).

Outro objetivo foi permitir que o CMM tivesse um modelo de processos que
pudesse ser utilizado dentro dos conceitos de modelo de referência de processos ISO/IEC TR 15504.
3.6.1 Modelos diferenciados
A novidade sobre os modelos CMM anteriores foi a disponibilização de duas
modalidades diferenciadas: contínuo e escalonada (staged). A primeira tem
bastante semelhança com o padrão ISO/IEC TR 15504, pois possui descrições de
processo independentes do nível de maturidade. A segunda é semelhante à
abordagem do CMM, com KPAs associadas aos níveis de maturidade.
3.6.2 CMMI escalonado (staged)
Nessa modalidade há KPAs associadas aos cinco níveis de maturidade, que
tiveram seus nomes, distribuição e definição alterados, ficando mais próximo da
nomenclatura ISO/IEC TR 15504 - Tabela 14.
Nível

SW-CMM

KPAs

Draft CMMI

KPAs

1

Inicial.

-

Executado.

-

2

Repetível.

6

Gerenciado.

8

3

Definido.

7

Definido.

4

Gerenciado.

2

Quantitativamente gerenciado.

2

5

Otimizado.

3

Em otimização.

3

Tabela 14 - Níveis de maturidade CMM e CMMI (adaptada CÔRTES, 2001).
1
2
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Outra diferença com relação ao modelo CMM está na classificação das cinco
características comuns, que eram:
•

Comprometimento organizacional (Commitment to perform);

•

Habilidades necessárias (Ability to perform);

•

Atividades e tarefas (Activities performed);

•

Medidas e análises (Measures and analysis);

•

Verificação (Verifying implementation).

No CMMI (Capability Maturity Model Integration), como há uma KPA
específica para Medidas e análises (Measures and analysis), a característica
comum

Medição

foi

substituída

por

Implementação

imediata

(Directing

implementation). Essa classe de práticas tem o objetivo de introduzir as práticas
genéricas, características da modalidade contínua, na implementação de cada nível
em cada KPA.
3.6.3 CMMI contínuo
O CMMI contínuo tem seis níveis de maturidade, como a ISO/IEC 15504, e
qualquer área de processo pode ter sua maturidade avaliada em um desse seis
níveis.
“Para permitir a independência entre essas duas dimensões, o CMMI
contínuo tem: objetivos e práticas genéricas associados aos níveis e dissociados
das áreas de processo, e objetivos e práticas específicas associados às áreas de
processos e dissociados dos níveis” (CÔRTES, 2001).
3.6.3.1 Áreas de processo do CMMI contínuo
As áreas de processos são definidas em categorias, de maneira semelhante a
ISO/IEC 12207, conforme ilustra a Tabela 15.
3.6.3.2 Práticas genéricas do CMMI contínuo
"As práticas genéricas do CMMI contínuo estão associadas aos níveis de
maturidade e são ortogonais2 às áreas de processos" (op. cit., 2001).
3.6.3.3 Práticas específicas do CMMI contínuo
"As práticas específicas do CMMI contínuo não estão agrupadas por classes,
como no CMMI escalonado (staged), mas por objetivo" (op. cit., 2001).

1
2
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CMMI contínuo - Áreas de processos
Categoria

Processo

Foco no processo organizacional.
Definição do processo organizacional.
Treinamento organizacional.
Gestão quantitativa da qualidade e processo.
Gestão de processos.
Desempenho do processo organizacional.
Análise e resolução de problemas.
Inovação tecnológica no processo organizacional.
Desenvolvimento de processos inovadores.
Planejamento do projeto.
Monitoração e controle do projeto.
Gestão de contrato de fornecedor.
Gestão de projetos.
Gestão integrada do projeto.
Gestão de risco.
Gestão de requisitos.
Requisitos de cliente e produto.
Solução técnica.
Engenharia.
Integração do produto.
Verificação do produto.
Validação.
Gestão de configuração.
Gestão de informação.
Garantia da qualidade do produto e do processo.
Suporte.
Medição e análises.
Análises de decisão e resolução.
Tabela 15 - CMMI contínuo - Áreas de processos (adaptada CÔRTES, 2001).
3.6.3.4 Relação entre perfis de maturidade do CMMI
A Tabela 16 é utilizada para estabelecer qual é o perfil de maturidade
necessário para a organização atingir um determinado nível do CMMI contínuo.
Níveis de Maturidade do CMMI contínuo
CMMI escalonado (staged)
Nível

Nível da KPA
2.

3.

4.

Nível da prática genérica
5.

1.

2.

3.

X
X
X
2.
X
X
X
X
X
3.
X
X
X
X
X
X
4.
X
X
X
X
X
X
X
5.
Tabela 16 - Níveis de Maturidade do CMMI contínuo (adaptada do texto CÔRTES,
2001).
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3.7 Qualidade de Processo de Software - SPICE
SPICE1 (Software Process Improvement and Capability dEtermination) é o
nome do projeto que está elaborando a futura norma ISO/IEC 15504 para avaliação
de processo de software. Atualmente, essa futura norma está publicada como
relatório técnico da ISO, na forma de um conjunto de nove documentos.
O projeto SPICE foi criado devido à pressão ocorrida pelo aparecimento de
diversos modelos específicos para o desenvolvimento de software, dentre eles o
CMM. Da ISO/IEC 12207 herdou a arquitetura dos processos do ciclo de vida do
software e, do CMM, o conceito de níveis de maturidade de processos.
Em setembro de 1992, a ISO realizou um estudo denominado "Necessidades
e exigências para uma norma de avaliação de processos de software". O estudo
concluiu que era pertinente a elaboração de um padrão que fosse aplicável à
melhoria de processos e à determinação de capacidade (EMAN, 1998 apud
ROCHA 2001).
Como resultado desse primeiro trabalho, a ISO iniciou em janeiro de 1993 o
Projeto SPICE, com o objetivo de produzir, inicialmente, um relatório técnico que
fosse, ao mesmo tempo, mais geral e abrangente que os modelos existentes e mais
específicos que a norma ISO 9001.
"O desenvolvimento da ISO/IEC 15504 reúne os melhores especialistas
internacionais em avaliação de processo de software e sua sinergia tem causado
avanços significativos no estado da arte da base teórica para a avaliação de
processos" (ROCHA, 2001).
"A versão atual do SPICE foi aprovada em 1998 como relatório técnico ISO/
IEC TR 15504-1:1998, sem previsão oficial da publicação como norma. Em 1999,
foi iniciada a evolução da ISO/IEC 15504 de relatório técnico para norma" (ROUT,
2000 apud CÔRTES, 2001).

3.7.1 Objetivos da ISO/IEC 15504
A ISO/IEC 15504 destina-se à realização de avaliações de processo de
software com dois objetivos:
•

Melhoria de processos

A organização pode realizar uma avaliação e determinar o perfil dos
processos que serão utilizados na elaboração de um plano de melhoria.

1
2

- Lista de Abreviaturas, Acrônimos e Símbolos.
- Glossário.
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•

Determinação da capacidade dos processos

Se o objetivo for a avaliação de um fornecedor potencial, a organização pode
realizar a verificação do perfil da capacidade dos seus processos. O perfil da
capacidade permite, ao contratante, estimar o risco associado àquele
fornecedor potencial e a auxilia na tomada de decisão em contratá-lo ou não.

3.7.2 Dimensões de Processo e de Capacidade
Diferentemente do CMM, que associa áreas de processo aos níveis de
maturidade, a ISO/IEC 15504 tem uma abordagem de duas dimensões, que
permite associar níveis de maturidade a qualquer processo do ciclo de vida de
software.
•

Dimensão de processo corresponde à definição de um conjunto de
processos considerados universais e fundamentais à boa prática da
engenharia de software;

•

Dimensão de capacidade corresponde à definição de um modelo de
medição com base na identificação de um conjunto de atributos2 que
permite determinar a capacidade de um processo para atingir seus
propósitos gerando os produtos e os resultados estabelecidos.

3.7.2.1 Dimensão de Processo
A Tabela 17 demonstra que os processos são agrupados em cinco
categorias, de acordo com o tipo de atividades funcionais que executam. Por sua
vez, as categorias se reúnem em grupos, que caracterizam ciclos de vidas
específicos de desenvolvimento de software.
"O modelo não define como, ou em que ordem, os propósitos de determinado
processo podem ser alcançados" (ROCHA, 2001).
As tarefas, atividades e práticas, bem como, as características dos produtos
são definidas como os indicadores que demonstram se determinado processo foi
adequadamente praticado em um determinado nível de capacidade.
Esses indicadores, que representam as características do processo, são
classificados de acordo com uma escala que expressa o seu nível de capacidade.

1
2

- Lista de Abreviaturas, Acrônimos e Símbolos.
- Glossário.
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Dimensão de processos ISO/IEC 15504
Grupo

Categoria

Cliente e
Fornecedor.

Ciclo de Vida de
Processos
Básicos.

Engenharia.

Descrição

Processo

Processos que
impactam o cliente,
suporte ao
desenvolvimento e
a transição do
software do cliente
e provê operação e
uso corretos do
software e/ou
serviço.
Processos que
especificam,
implementam ou
mantêm o produto
de software, o
sistema e a
documentação do
cliente.

CUS1.1.

Aquisição.

CUS.2.

Fornecimento.

CUS.3.

Elucidação de
Requisitos.

CUS.4.

Operação.

ENG1.1.

Desenvolvimento
de Software e de
Sistemas.

ENG.2.

Manutenção de
Software e de
Sistemas.

SUP1.1.

Ciclo de Vida de
Processos.

Suporte.

Processos que
podem ser
utilizados por
outros processos,
inclusive os de
Suporte, durante
todo o seu ciclo de
vida.

SUP.4.
SUP.5.

Documentação.
Gerência de
Configuração.
Garantia da
Qualidade.
Verificação
Validação.

SUP.6.

Revisão Conjunta.

SUP.7.

Auditoria.
Resolução de
Problemas.

SUP.2.
SUP.3.

SUP.8.

Gerência.

Ciclo de Vida
Organizacional.

Organização.

Descrição

Processo que
contêm práticas
genéricas que
podem ser usadas
por quem gerencia
os projetos ou os
processos dentro
de um ciclo de vida
de software.

MAN1.1.

Gestão

MAN.2.

Gestão de
Projetos

MAN.3.

Gestão da
Qualidade

MAN.4.

Gestão de Riscos

Processos que
estabelecem os
objetivos de
negócios da
organização e
desenvolvem
processos e
produtos que
ajudam a obtê-los.

ORG1.1.

Alinhamento
Organizacional

ORG.2.

ORG.4.

Melhoria
Gestão dos
Recursos
Humanos
Infra-estrutura

ORG.5.

Medição

ORG.6.

Reuso

ORG.3.

Tabela 17 - Dimensão de processos ISO/IEC 15504 (SALVIANO, 1999).
1
2

- Lista de Abreviaturas, Acrônimos e Símbolos.
- Glossário.
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3.7.2.2 Dimensão de Capacidade
A dimensão de capacidade estabelece a graduação em seis níveis:
•

Nível 0 - Incompleto: o processo não foi implementado ou falha na
consecução de seu propósito.

•

Nível 1 - Executado: o propósito do processo geralmente é alcançado,
mas

sua execução

talvez

não

seja

rigorosamente

planejada e

acompanhada.
•

Nível 2 - Gerenciado: o processo gera produtos, de acordo com
procedimentos específicos, e sua execução é planejada e acompanhada.
Os produtos são gerados conforme os padrões e requisitos especificados.

•

Nível 3 - Estabelecido: o processo está definido, aplicando-se os
princípios da Engenharia de Software e é o processo padrão da
organização, que o aprova e disponibiliza os recursos necessários.

•

Nível 4 - Previsível: o processo definido é executado de maneira
consistente dentro de limites quantitativos definidos de controle, de modo
a atingir as suas metas.

•

Nível 5 - Em otimização: o desempenho do processo é continuamente
melhorado para atingir as necessidades atuais e futuras de negócio.
O acompanhamento contínuo do processo em relação aos objetivos é
quantitativo e a melhoria é obtida a partir da análise de seus resultados.

Uma das vantagens da ISO/IEC 15504 é a grande diversidade de formatos de
apresentação dos resultados, normalmente, com muito mais riqueza de detalhes
que o CMM, que fornece um número para representar o nível de maturidade dos
processos da organização.
Um dos possíveis formatos de apresentação mostra o perfil de capacidade
típico para os processos selecionados, ilustrando, para cada processo, o grau de
atendimento aos requisitos associados aos níveis de capacidade.
A Figura 21 ilustra como podem ser mostradas as situações dos processos
ENG.1.1 a ENG.1.4 em vários projetos de uma organização. Nesse exemplo, é
possível observar que 40% dos projetos têm o processo ENG.1.3 no nível 2. Por
sua vez, o processo de construção de software, ENG. 1.4 tem 20% dos projetos no
nível 1, 70% no nível 2 e 10% no nível 3.

58

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Processos

ENG1.1
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capacidade

0

ENG1.2
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ENG1.4

1

3

5

2

4

Figura 21 - Exemplo nível de capacidade por projeto - SPICE (ISO, 1998).
"A abordagem de duas dimensões, de processo e da capacidade do
processo, é muito flexível e influenciou, decisivamente, na concepção de outros
modelos criados posteriormente, como é o caso do CMMI, na sua variante
contínua" (SEI, 2000 apud. ROCHA 2001).
"Novas técnicas para conduzir avaliações de processo têm surgido, e a
ISO/IEC 15504 provê um framework onde essas técnicas podem ser validadas e
avaliadas em termos dos benefícios para a indústria. O impacto geral desse
trabalho tem contribuído para a melhoria das práticas internacionais da engenharia
de software" (ROUT, 2000b apud Rocha, 2001).
3.7.3 Estruturação da ISO/IEC série 15504
A estrutura da ISO/IEC série 15504 é, basicamente, composta por duas
normas e cinco relatórios técnicos:
•

ISO/IEC TR 15504-1:1998 - Avaliação de processos de software Conceitos e guia introdutório.
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•

ISO/IEC TR 15504-2:2003 - Avaliação de processos - Avaliação de
desempenho;

•

ISO/IEC 15504-3:2004 - Avaliação de processos - Guia de avaliação de
desempenho;

•

ISO/IEC 15504-5:1999 - Avaliação de processos de software - Modelo de
avaliação e guia de indicadores;

•

ISO/IEC TR 15504-7:1998 - Avaliação de processos de software - Guia de
melhoria de processos;

•

ISO/IEC TR 15504-8:1998 - Avaliação de processos de software - Guia de
determinação da avaliação do fornecedor;

•

ISO/IEC TR 15504-9:1998 - Avaliação de processos de software Terminologia.
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3.8 Qualidade de Processo de Software - ISO 9000-3
A norma ISO 9000-3 define diretrizes para facilitar a aplicação da ISO 9001
em organizações que desenvolvem, fornecem e mantêm software.
Destina-se a fornecer orientação quando um contrato entre duas partes exigir
a demonstração da capacidade de um fornecedor em desenvolver, fornecer e
manter produtos de software.
Descreve, também, os controles sugeridos à produção de software que
atendam aos requisitos do cliente, evitando-se não conformidades em todas as
fases, desde o desenvolvimento até a manutenção.
A norma foi criada em junho de 1993 e o seu sistema da qualidade foi dividido
em três partes:
•

Estrutura - onde se busca a imposição de responsabilidades gerenciais, e
os controles e métodos de acompanhamento de processos;

•

Atividades do ciclo de vida compreendem: desenvolvimento, controle,
testes, aceitação, distribuição e manutenção do produto;

•

Atividades de suporte abrangem: a configuração, a documentação, as
métricas e o treinamento.

A Tabela 18 detalha as três partes citadas acima.
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Resumo adaptado da norma ISO 9000-3 (parte 1)
Seção

Subseção

Requisito

4.1.1. Responsabilidade da administração do
fornecedor.
4.1.
Responsabilidade da 4.1.2. Responsabilidade da administração do
cliente.
administração.
4.1.3. Análise crítica conjunta.

4.
Estrutura.

4.2.
Sistema da
qualidade.

4.2.1. Generalidades.
4.2.2. Documentação do sistema da
qualidade.
4.2.3. Plano da qualidade.

4.3.
Auditorias internas da
qualidade.
4.4. Ação corretiva.
5.1. Generalidades.
5.2.
Análise crítica do
contrato.
5.3.
Especificação dos
requisitos do cliente.

5.2.1. Generalidades.
5.2.2. Itens de contrato relativos à qualidade.
5.3.1. Generalidades.
5.3.2. Cooperação mútua.
5.4.1. Generalidades.
5.4.2. Plano de desenvolvimento.

5.4.
Planejamento do
desenvolvimento.

ciclo de vida.

5.4.4. Entrada fases de desenvolvimento.
5.4.5. Saídas fases de desenvolvimento.

5.
Atividades do

5.4.3. Controle da execução.

5.4.6. Verificação de cada fase.

5.5.
Planejamento da
qualidade.

5.5.1. Generalidades.
5.5.2. Conteúdo do plano de qualidade.
5.6.1. Generalidades.

5.6.
Projeto e
implementação.

5.6.2. Projeto.
5.6.3. Implementação.
5.6.4. Análises críticas.
5.7.1. Generalidades.
5.7.2. Planejamento de ensaios.

5.7.
5.7.3. Ensaios.
Ensaios e validação.

5.7.4. Validação.
5.7.5. Ensaios de campo.
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Resumo adaptado da norma ISO 9000-3 (parte 2)
Seção

Subseção
5.8.
Aceitação.

5.

5.9.
Cópia, entrega e
instalação.

Requisito
5.8.1. Generalidades.
5.8.2. Planejamento dos ensaios aceitação.
5.9.1. Cópia.
5.9.2. Entrega.
5.9.3. Instalação.
5.10.1. Generalidades.

Atividades do

5.10.2. Plano de manutenção.

ciclo de vida.
5.10.
Manutenção.

5.10.3. Identificação da situação do produto.
5.10.4. Organização de suporte.
5.10.5. Tipos de atividades de manutenção.
5.10.6. Registros e relatórios.
5.10.7. Procedimentos de liberação.
6.1.1. Generalidades.

6.1.
Gestão de
configuração.

6.1.2. Plano de gestão de configuração.
6.1.3. Atividades de gestão.
6.1.4. Controle de alterações.
6.1.5. Relatório da situação.
6.2.1. Generalidades.

6.2.
Controle de
documentos.

6.2.2. Tipos de documentos.
6.2.3. Aprovação e emissão.
6.2.4. Alterações de documentos.

6.
Atividades de
suporte.

6.3. Registros da
qualidade.
6.4.
Medição.

6.4.1. Medição de produtos.
6.4.2. Medição de processos.

6.5. Regras e
convenções.
6.6. Ferramentas e
técnicas.
6.7.1. Generalidades.

6.7. Aquisição.

6.7.2. Avaliação de fornecedores.
6.7.3. Validação de produtos adquiridos.

6.8. Produto de
software incluído.
6.9. Treinamento.
Tabela 18 - Resumo adaptado da norma ISO 9000-3 (ISO 9000-3, 1994).
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3.9 Qualidade de Produto de Software - ISO/IEC 9126
"Quando se pensa em qualidade de um produto físico, é fácil imaginar
padrões de comparação, provavelmente, ligado às dimensões do produto ou
alguma outra característica física. Porém, quando se trata de software, como
podemos definir exatamente o que é a qualidade?" (LODI & CORDENONZI, 2001).
3.9.1 Norma ISO/IEC 9126
A norma ISO/IEC 9126 foi publicada em 1991. Em agosto de 1996, foi
disponibilizada em português pela ABNT, como NBR 13596.
É uma das normas mais antigas da área de qualidade de software e define a
"Avaliação de produto de software - Características de qualidade e diretrizes para o
seu uso".
Como pode ser observada na Tabela 19, a norma ISO/IEC 9126 é composta
por um conjunto de características que devem ser verificadas em um software, para
que ele seja considerado um software de qualidade.
A ISO/IEC 9126 estabelece:
•

Características e métricas para avaliação do software;

•

As métricas de qualidade são baseadas nos atributos internos do software
e comportamento externo do sistema de computador;

•

Aplicável a qualquer tipo de software;

•

Visões e expectativas a respeito da qualidade de software.

3.9.1.1 Estruturação da ISO/IEC 9126
A norma internacional ISO/IEC 9126 está dividida em:
•

ISO/IEC 9126-1: Modelo de qualidade - documento, basicamente, com
definições é composto por seis características de qualidade;

•

ISO/IEC 9126-2: Métricas externas;

•

ISO/IEC 9126-3: Métricas internas;

•

ISO/IEC 9126-4: Métricas de qualidade em uso.
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Resumo adaptado da norma ISO/IEC 9126 - NBR 13596
Seção

Subseção

Requisito
4.1.1. Adequação.

4.1.
Funcionalidade.

4.1.2. Precisão (accuracy).
4.1.3. Interoperabilidade.
4.1.4. Conformidade.
4.1.5. Segurança de acesso.

4. Características.

4.2.
Confiabilidade.

4.3.
Usabilidade
4.4.
Eficiência.

4.2.1. Maturidade.
4.2.2. Tolerância às falhas.
4.2.3. Recuperabilidade.
4.3.1. Inteligibilidade.
4.3.2. Apreensibilidade.
4.3.3. Operabilidade.
4.4.1. Comportamento em relação ao tempo.
4.4.2. Comportamento em relação aos recursos.
4.5.1. Analisabilidade.

4.5.2. Modificabilidade.
4.5.
Manutenibilidade. 4.5.3. Estabilidade.
4.5.4. Testabilidade.
4.6.1. Adaptabilidade.
4.6.
Portabilidade

4.6.2. Facilidade de instalação (installability).
4.6.3. Conformidade (conformance).

5.1. Utilização.
características.

5. Diretrizes para o uso das

4.6.4. Substituível (replaceability).

5.2. Visões de
qualidade de
software.

5.3. Modelo do
processo de
avaliação.

5.2.1. Visão do usuário.
5.2.2. Visão da equipe de desenvolvimento.
5.2.3. Visão do gerente.
5.3.1. Definição de registros de qualidade.
5.3.2. Preparação da avaliação
5.3.2.1. Seleção de métricas de qualidade;
5.3.2.2. Preparação da avaliação;
5.3.2.3. Procedimento da avaliação.

Tabela 19 - Resumo adaptado da norma ISO/IEC 9126 (NBR 13596, 1996).
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3.9.2 Subseção - Modelo do processo de avaliação (5.3.)
Como mostra a Figura 22, o modelo apresenta os principais procedimentos
para avaliar a qualidade de software, porém com alto nível de abstração, pois
alguns detalhes não são mostrados, tais como, análise e validação de métricas.

Necessidades explícitas
ou implícitas

Requisitos
gerenciais

ISO 9126/NBR13596 e outro
outros

Definição dos
requisitos de
qualidade

Especificações dos
requisitos de qualidade

Seleção de
métricas

Desenvolvimento

Definição
do nível de
pontuação

Definição dos
critérios de
julgamento

Produtos ou
produtos
intermediários

de software
Valor
medido

Medição

Pontuação

Nível de
pontuação

Avaliação

Resultado

Figura 22- Modelo do processo de avaliação ISO/IEC 9126 (NBR 13596, 1996).
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3.10 Qualidade de Produto de Software - ISO/IEC 12119
A norma ISO/IEC 12119 foi publicada em 1994. Em novembro de 1997, foi
disponibilizada em português pela ABNT, como NBR ISO/IEC 12119.
Esta norma não trata dos processos de produção de software de
fornecedores, tampouco de atividades e produtos intermediários. Está voltada a
teste e requisitos de qualidade de pacotes de software na forma como são
oferecidos e liberados ao mercado para uso (ISO/IEC 12119, 1998).
A Tabela 20 mostra que a norma ISO/IEC 12119:1998 estabeleceu na:
•

Seção 3. - Os requisitos de qualidade para pacotes de software;

•

Seção 4. - As instruções de como testar pacotes de software, em
particular pela terceira parte.
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Resumo adaptado da norma ISO/IEC 12119
Seção

Subseção

Requisito
3.1.1. Requisitos gerais sobre o conteúdo da
descrição.
3.1.2. Identificações e indicações.

3.1.
Descrição de
produto.

3.1.3. Declarações sobre funcionalidade.
3.1.4. Declarações sobre confiabilidade.
3.1.5. Declarações sobre usabilidade.
3.1.6. Declarações sobre eficiência.
3.1.7. Declarações sobre manutenibilidade.
3.1.8. Declarações sobre portabilidade.

3.

3.2.1. Completitude.

Requisitos
de
qualidade.

3.2.
Documentação de
usuário.

3.2.2. Correção.
3.2.3. Consistência.
3.2.4. Inteligibilidade.
3.2.5. Apresentação e organização.
3.3.1. Funcionalidade.
3.3.2. Confiabilidade.

3.3.
Programas e
dados.

3.3.3. Usabilidade.
3.3.4. Eficiência.
3.3.5. Manutenibilidade.
3.3.6. Portabilidade.

4.1.
Pré-requisitos de
teste.

4.1.1. Presença de itens do produto.
4.1.2. Presença de componentes do sistema.
4.1.3. Treinamento.

4.2.1. Descrição de produto.
4.2.
4.
4.2.2. Documentação de usuário.
Atividades de teste.
Instruções
4.2.3. Programas e dados.
4.3.
para teste.
Registros de teste.
4.4.
Relatórios de teste.
4.5.
Teste de
acompanhamento.
Tabela 20 - Resumo da norma ISO/IEC 12119 (ISO/IEC 12119, 1998).
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Capítulo 4
4 Hipótese: As Causas Relevantes
4.1 O tema e seu problema
Conforme já foi citado no Capítulo 2, o tema está voltado à área de
conhecimento voltada à qualidade em desenvolvimento de software e seu
enunciado está focado a:
Pesquisa - Contribuição ao esclarecimento dos motivos que levam as
empresas de pequeno porte a não adotarem padrões de qualidade em
desenvolvimento de software.
O seu enunciado leva os especialistas e profissionais interessados na área de
conhecimento da qualidade em desenvolvimento de software a uma questão
preocupante:
Mesmo conhecendo os padrões de qualidade em desenvolvimento de
software, quais os motivos que levam as empresas de pequeno porte a não os

utilizarem e as causas relevantes que inviabilizam as suas implementações?

4.2 As causas relevantes
A revisão bibliográfica, os estudos extras envolvidos na elaboração dessa
dissertação e as citações pesquisadas foram as fontes utilizadas para obter os
indícios e identificar as causas relevantes que impactam, decisivamente, a
implementação dos sistemas de gestão da qualidade de desenvolvimento de
software.

Antes de relacioná-las, a Tabela 21 apresenta as vantagens e desvantagens
que as empresas de pequeno porte têm ao implementar seus sistemas da
qualidade em processos, independente da sua área de atuação (GHOBADIAN e
GALLEAR, 1996 apud. BIDO, 1999).
O conteúdo da Tabela 21 "não esclarece, explicitamente, as causas; porém
fornece os indícios que inviabilizam, freqüentemente, a implementação dos
sistemas da qualidade em processos" (BIDO, 1999).

69

Gestão da qualidade em empresas de pequeno porte
Vantagem

Desvantagem

Alta visibilidade organizacional pela
alta direção.
Melhor visibilidade (vertical e
horizontal) dos grupos de melhoria.

A empresa é muito influenciada pela
personalidade da alta direção.
Pouco tempo disponível pela média
gerência.
Poucos funcionários desmotivados e staff
Funcionários mais próximos dos
não comprometido afetam a qualidade,
clientes.
desproporcionalmente.
Ambiente que promove o crescimento Estrutura plana pode frustrar os
pessoal (motivação).
funcionários, por não ter plano de carreira.
Maior comprometimento dos
Custo para implementar e manter o
funcionários com resultados tangíveis. sistema da qualidade é forte restrição.
Falta de conhecimento técnico,
informações externas para a tomada de
Integração funcional.
decisão, capital e, principalmente, tempo
de gestão.
Processo de tomada de decisão mais Estilo de administração não sistemático
e cético quanto à ajuda externa.
simples.
Falta de sistema para medida de
Menor resistência à mudança.
desempenho.
Treinamento interfuncional.
Melhor comunicação.
Tabela 21 - Gestão da qualidade em empresas de pequeno porte (GHOBADIAN e
GALLEAR, 1996 apud. BIDO, 1999).
A seguir, serão apresentadas as causas relevantes contidas no questionário
aplicado às empresas nacionais de desenvolvimento de software de pequeno porte:
•

Compromisso da Alta Direção

Citação de ROCHA, 2001 - Impactos gerenciais e organizacionais:
"A alta administração possui um papel fundamental nesse processo, pois
além da aprovação do projeto, deve mostrar uma postura clara como
patrocinador, demonstrando interesse quanto ao seu andamento e cobrando
responsabilidades, quando necessário" (ROCHA, 2001).
"Essa

nova

abordagem

traz

transparência

ao

processo

de

desenvolvimento e cria mecanismos que apontam claramente onde estão as
falhas. Isso pode trazer rejeição por parte das pessoas envolvidas,
especificamente, pela média gerência" (PESSÔA, 1997 apud. ROCHA, 2001).

70

•

Investimentos em Tecnologia da Informação

Citação

de

BARTIÉ,

2001

-

A

realidade

dos

processos

desenvolvimento de software:
"As organizações estão despreparadas para atender às rápidas
necessidades dos mercados, simplesmente, porque não investiram no
aperfeiçoamento de seus processos internos, ou seja, desconhecem
completamente os processos de engenharia de software".

•

Capacitação e disponibilidade de Recursos Humanos

Citação de ROCHA, 2001 - Impactos gerenciais e organizacionais:
"Uma implantação de sucesso depende de um bom planejamento,
especialmente nos aspectos relativos às pessoas, que devem estar envolvidas
nos novos desafios e se sentirem comprometidas com as mudanças. Para tanto,
são

necessárias

campanhas

de

esclarecimentos,

treinamentos

e

participação efetiva nos novos processos".
"A grande ameaça à implantação de um projeto de qualidade é o
cotidiano da organização, que absorve praticamente todos os recursos
existentes. Como se trata de um projeto interno e com resultados em longo
prazo, há tendência à acomodação, fazendo com que as atividades sejam
proteladas, por diversas vezes, até o seu cancelamento".

•

Cultura Organizacional em Software

Citação de HUMPHREY, 1989:
"Para que a indústria de software contribua de forma construtiva para a
sociedade, precisamos aprender a entregar produtos com qualidade, no prazo
estabelecido e com os custos planejados".
"E isto não é impossível. Outras indústrias, à medida que amadureceram,
atingiram este nível de desempenho. Não há razão para que isto não seja
possível para o software".
"As questões chaves são:
•

qual é a atual cultura de software?;

•

quais os problemas causados por esta cultura?;

•

como deve ser a nova cultura?;

•

como podemos chegar lá?".

de
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Capítulo 5
5 Metodologia de Pesquisa
Esse capítulo descreve os aspectos necessários à aplicação da metodologia
de pesquisa relacionada à parte experimental da dissertação.
É composto, inicialmente, pelas definições conceituais de: empresa de
pequeno porte, tipo e objeto de estudo.
A seguir foram estabelecidos os processos: da pesquisa da qualidade de
software e do preenchimento do questionário.

E, finalmente, os métodos: de avaliação do questionário piloto, de aplicação
do questionário definitivo e de verificação e validação das informações recebidas.

5.1 Empresa de pequeno porte
5.1.1 Recomendação do professor COIMBRA
Em certa parte do artigo "As pequenas, médias e microempresas e o
desenvolvimento", o professor COIMBRA, 2001 cita duas considerações
para se classificar uma empresa nacional de pequeno porte:
Não existe um critério uniforme, aceito por todos. A maioria dos países adota os
seguintes critérios gerais, qualitativos e quantitativos, na caracterização:
Critério

Qualitativo:

pequena

especialização

na

administração;

estreito

relacionamento do administrador com os empregados, clientes e fornecedores; relativa
dificuldade de acesso ao crédito e ao capital; pequeno poder de barganha na compra de
fatores e na venda de bens; maior integração com a comunidade local através de
proprietários e gerentes, bem como relativo grau de dependência com mercados de bens
e em relação a fontes de matérias primas.
b) Critério Quantitativo: número de pessoas ocupadas; investimento; capital;
volume de vendas; consumo de energia.
No Brasil, atualmente, podem ser considerados os seguintes critérios, sujeitos a
contestações e dúvidas.
"Critério Qualitativo: idêntico ao exposto no item anterior, no tocante a critérios
gerais e mais: grande número de unidades empresariais, tornando impraticável a adoção
de técnicas uniformes de assistência e consultoria, exigindo assim exame setorial e/ou
regional para estabelecimento de programas de assistência".
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"Critério Quantitativo: quanto ao valor do investimento e ativo fixo; número de
empregados; valor do capital".

5.1.2 Recomendação da Comissão Européia
A definição de empresa de pequeno porte, de acordo com a recomendação
da CE, é a seguinte:
•

Empregue menos que cinqüenta trabalhadores;

•

Tenha um volume de vendas anual inferior a sete MЄ1 ou um balanço
anual inferior a cinco MЄ;

•

Não seja integralizada em mais de 25% por uma ou mais empresas que
não se definam como pequenas empresas (DICON, 2001).

5.1.3 Recomendação do MCT/SEPIN
Elaborada pelo MCT/SEPIN, a publicação "Qualidade e Produtividade no
Setor de Software Brasileiro - 2001" esclarece que é considerada empresa de
pequeno porte aquela que empregue de dez até quarenta e nove pessoas.
A Tabela 22 é a transcrição da Tabela 06 - Porte das organizações, segundo
força de trabalho total e efetiva - 12/2000 (MCT/SEPIN, 2002).
Porte das organizações, segundo força de trabalho total e efetiva - 12/2000
Porte da empresa

Força de trabalho total (pessoas)

Micro

De 01 a 09

Pequena

De 10 a 49

Média

De 50 a 99

Grande

Mais de 100

Tabela 22 - Tabela 06 - Porte das organizações, segundo força de trabalho total e
efetiva - 12/2000 (MCT/SEPIN, 2002).
- Força de trabalho total inclui: a força de trabalho efetiva (sócios, dirigentes e
empregados efetivos); terceiros prestadores de serviço; bolsistas e estagiários.
5.1.4 Empresa de pequeno porte - critério de escolha
Optou-se: pelo Critério Quantitativo (COIMBRA, 2001) e pelo valor fornecido
pelo MCT/SEPIN (MCT/SEPIN, 2002), sendo considerada como uma empresa de
pequeno porte aquela que emprega de dez até quarenta e nove pessoas.

1
2

- Lista de Abreviaturas, Acrônimos e Símbolos.
- Glossário.
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5.2 Tipo de estudo
A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa e guiada por estudo de
casos, aplicando-se um roteiro de perguntas, em forma de questionário, a
profissionais especializados em desenvolvimento de software das empresas
fornecedoras de software de pequeno porte do Estado de São Paulo.
"Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para
um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. A
pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se têm informações para
solucioná-lo" (SILVA; MENEZES, 2001).
O desenvolvimento final do roteiro de perguntas foi precedido de entrevistas
exploratórias a vinte empresas fornecedoras de software de pequeno porte, além
do conhecimento empírico do autor deste trabalho e das revisões bibliográficas,
a fim de buscar informações complementares sobre os padrões de qualidade de
desenvolvimento de software, normalmente, utilizados e as causas relevantes
hipotéticas que impedem suas implementações.

5.3 Objeto de estudo
O objeto de estudo foi a população de setenta e cinco empresas de
informática de pequeno porte localizadas no Estado de São Paulo identificadas no
cadastro e histórico dos associados do ITS1 (Instituto de Tecnologia de Software de
São Paulo).
Das setenta e cinco empresas de desenvolvimento de software de pequeno
porte pesquisadas, vinte e duas tiveram o preenchimento de seu questionário
validado e, por esta razão, formaram a amostra com o objetivo de elucidar os
motivos e as causas relevantes que as impedem de implementar padrões de
qualidade em seus processos de desenvolvimento de software.
Desta forma, trata-se de uma amostra não-probabilística baseada na
conveniência ou facilidade de acesso aos dados, facultada ao pesquisador.
“A amostragem não-probabilística confia no julgamento pessoal do
pesquisador e na chance de selecionar os elementos amostrais. O pesquisador
pode, arbitrária ou conscientemente, decidir os elementos a serem incluídos na
amostra. As técnicas de amostragem não-probabilísticas comumente usadas
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incluem amostragem por conveniência, amostragem por julgamento, amostragem
por quotas e amostragem tipo bola-de-neve" (MALHOTRA, 2001).
"Amostragem por conveniência, técnica de amostragem não-probabilística,
procura obter uma amostra de elementos convenientes. A seleção das unidades
amostrais é deixada à cargo do pesquisador” (op. cit., 2001).

5.4 Métodos de coleta de dados
5.4.1 Entrevista
"É o método mais eficiente, porém muito mais caro. Isto porque a entrevista
pessoal é feita com cada um dos componentes, seja da amostra ou da população, a
fim de que se possa ter absoluta certeza da opinião do entrevistado acerca de
determinado fato" (MARTINS; DONAIRE, 1990).
5.4.2 Auto-entrevista
"Embora menos rica do que a anterior pelo fato de não contar com a presença
do entrevistador, permite que se faça a pesquisa com um grande número de
elementos, a um custo baixo, principalmente quando sua distribuição é feita pelo
correio (eletrônico ou postal) ou mala direta" (FERREIRA, 2001).
"Covém salientar que, quando se utiliza o correio (eletrônico ou postal) ou a
mala direta, o número de questionários a serem enviados deve ser bem maior do
que o necessário, pois a experiência prática indica que apenas 20% a 30% são
respondidos e devolvidos" (op. cit., 2001).
5.4.2.1 Questionário
"Fica claro então que, na entrevista ou na auto-entrevista, a ferramenta
principal é o questionário. É considerada a parte mais importante da pesquisa,
pois se for mal formulado, todo o tempo e custo da pesquisa resultarão em dados
inaproveitáveis" (op. cit., 2001).
5.4.2.1.1 Características
Um bom questionário deve ser (op. cit., 2001):
•

Completo - conter todas as informações que se pretende obter;

•

Concreto - formular as perguntas de forma clara e objetiva;

•

Discreto - não conter perguntas que possam ferir a suscetibilidade do
pesquisado;
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•

Secreto - não conter a identificação, para não tolher a liberdade do
entrevistado.

5.4.2.1.2 Modalidade de perguntas
•

Aberta: permite plena liberdade de resposta
"Sempre que possível, deve-se evitar as perguntas abertas, pois elas
consomem um tempo muito maior de apuração, visto que cada uma delas
deverá ser lida e classificada para posterior apuração; nas perguntas
fechadas, isso já está feito" (MARTINS; DONAIRE, 1990);

•

Fechada: limita o inquirido à opção por uma das respostas apresentadas
(FERREIRA, 2001);

•

Escolha múltipla: configura uma modalidade de perguntas fechada,
permitindo ao pesquisado a escolha de uma ou mais respostas de um
conjunto apresentado (op. cit., 2001).

5.4.2.1.3 Vantagens e desvantagens do questionário
Comparado com outros instrumentos de pesquisa, o questionário apresenta
as seguintes vantagens (PARDAL; CORREIA, 1995 apud. FERREIRA, 2001):
•

Capaz de ser administrado a uma amostra da população em estudo;

•

Baixo custo (envio pelo correio, mala direta, e-mail, etc.);

•

Garante, quando necessário, o anonimato. Muitas vezes é a condição
obrigatória à autenticidade da(s) resposta(s);

•

Não implica em imediata resposta, pois permite ao informante que
responda no momento que lhe for mais adequado.

Em contrapartida, apresenta algumas desvantagens:
•

Compreensão ou interpretação da questão;

•

As respostas podem ser manipuladas, se o informante ler todas as
questões antes de respondê-las;

•

Aplicação viável apenas a populações com nível, cultural, mercadológico
ou social, razoavelmente, homogêneo;

•

Freqüente atraso na devolução.
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5.5. Resumo da metodologia de pesquisa
A Tabela 23 apresenta as características da metodologia de pesquisa que
foram utilizadas para embasar a Hipótese enunciada no Capítulo 4.
Metodologia de pesquisa
Característica

Metodologia

Natureza da pesquisa.

Qualitativa.

Processo.

Estudo de casos.

Objetivo Î Pesquisa.

Exploratória.

Procedimento técnico.

Revisão bibliográfica e questionário.

Levantamento
Questionário

Técnica

Avaliação da versão Piloto.

Entrevista.

Envio da versão Definitiva.

Auto-entrevista (e-mail).

Modalidade da pergunta.

Aberta, fechada e múltipla escolha.

Amostra.

Estratificada.

Tabela 23 - Metodologia de pesquisa e levantamento.
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5.6 Processo - Pesquisa da qualidade de software
O fluxograma abaixo ilustra, as atividades que compuseram o Processo da
pesquisa qualidade de software - Figura 23.
Pesquisa
Qualidade Software
Estudar a Metodologia
de Pesquisa

Definir características do
questionário

Planejar a elaboração
do questionário

Elaborar o Questionário
Piloto
a
Está Ok ?

Alterar o conteúdo ou a
forma do questionário

N

S

Técnica
Entrevista

Enviar os Questionários
Definitivos às empresas
b
Tudo
recebido?

S

Coletar e verificar as
informações recebidas

a

N

Técnica E-mail
(Auto-entrevista)

Fim do prazo?

c

S

c

N

Enviar E-mail de
Devolução às empresas

b

Calcular os resultados e
gerar os gráficos

Analisar os resultados e
obter conclusões

Incorporar: os
resultados, os gráficos
e as conclusões no
corpo da dissertação

Figura 23 - Processo da pesquisa da qualidade de software.
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5.7 Processo - Preenchimento do questionário
As Figuras 24 a 26 esclarecem, por meio de fluxogramas, a seqüência lógica
de preenchimento do questionário definitivo enviado às empresas.
Questionário
Qualidade Software

Filtro?

Perguntas
1. a 7.
N

4
Escolha da
Associada!

S

1. Identificação da
organização
Perguntas
2.01. a 2.06.

2. Caracterização da
organização

Perguntas
3.01. e 3.02.

3. Caracterização do
Software

Responsável
GSQ?

Pergunta
4.01.

Atualizar: sem
responsável pelo GSQ

N

a

S
GSC - Gestor do Sistema da Qualidade

Atualizar: há
responsável pelo GSQ
a
SQ
implantado?

Atualizar: não há SQ
implantado

N

S

Pergunta
4.02.

Atualizar: em estudo ou
há SQ implantado
b
Possui
CSQs?

b

S

SQ - Sistema da Qualidade

Atualizar: específica ou não
desenvolvimento de software

1

Pergunta
4.03.

N

4.03.03. Em
certificação?

S

Atualizar: em processo de
certificação

1

N

CSQ - Certificação do Sistema da Qualidade

2

Figura 24 - Processo de preenchimento do questionário - Parte 1.
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1

Pergunta
4.04.

Atualizar: não possui
nenhuma certificação

N

CQ
obtidas?
S

c

CQ - Certificação da Qualidade

Atualizar: ISO 9001 ou
9004:2000 ou outras
2

ISO/IEC 9126
e 12119?

c

N

Atualizar: não adota
ISO/IEC 9126 e 12119

S

Pergunta
4.05.

Atualizar: adota ISO/IEC
9126 e 12119
d

ISO/IEC
12207?

S
Pergunta
4.06.

N

d

Normas da qualidade de produtos

Usa ISO/IEC
12207?

N

e

S

Atualizar: a dificuldade de
implantação

Normas da
qualidade
de
processos

Atualizar: a causa que
inviabiliza a implantação

Conhece
CMM?

S
Pergunta
4.07.

N

Usa
CMM?

e

N

f

S

Atualizar: a dificuldade de
implantação
Atualizar: a causa que
invializa a implantação

3

Figura 25 - Processo de preenchimento do questionário - Parte 2.

f
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3

S

Conhece
CMMI?

Pergunta
4.08.

N

Usa
CMMI?

N

g

S

Atualizar: a dificuldade de
implantação

Normas da
qualidade
de
processos

Atualizar: a causa que
inviabiliza a implantação

S

Conhece
SPICE?

Pergunta
4.09.

N

Usa
SPICE?

g

N

h

S

Atualizar: a dificuldade de
implantação

4

Atualizar: a causa que
inviabiliza a implantação

h

5. Responsável pelo
preenchimento

Figura 26 - Processo de preenchimento questionário - Parte 3.

5.8 Conteúdo do questionário definitivo
O conteúdo e a seqüência das seções do questionário foram elaborados com
base no seu processo de preenchimento (Figuras 24 a 26). A consistência:
processo de preenchimento X conteúdo do questionário, garantiu a integridade de
ambos.
O questionário é composto por 167 perguntas sendo que 22 são parecidas e
53 são as mesmas usadas na pesquisa "Qualidade e Produtividade no Setor de
Software Brasileiro - Pesquisa 2004" do MCT e as demais foram desenvolvidas

pelo próprio autor.
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5.8.1 Seção Cabeçalho e FILTRO
QUESTIONÁRIO - QUALIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Dissertação de Mestrado em Engenharia de Computação - IPT/SP
FILTRO - Atividade(s) da organização no tratamento de software

(Preenchimento obrigatório )

01.

Desenvolve software para uso próprio

02.

Desenvolve pacote de software para a comercialização (packaged software )

03.

Desenvolve software sob encomenda para terceiros (custom software )

04.

Desenvolve software embarcado (embeded, bunddled software )

05.

Desenvolve software para internet (internet enable software )

06.

Distribuidora ou editora de software de terceiros

07.

Não desenvolve e não distribui ou editora software (ENCERRE E DEVOLVA O QUESTIONÁRIO)

Figura 27 - Cabeçalho e FILTRO do questionário.
5.8.2 Seção 1. Identificação da organização
1. Identificação da organização

(Preenchimento não obrigatório )

Razão Social
Nome Fantasia
CNPJ (nn.nnn.nnn/nnnn-nn)
Endereço
Bairro
Cidade
UF

CEP (nnnnn-nnn)

Telefone (nn) nnnn-nnnn
Fax

(nn) nnnn-nnnn

Página na Internet
Ano da fundação da organização (aaaa)
Ano de início das atividades em informática (aaaa)
Associada:
01.

ABEP (Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Processamento de Dados)

02.

ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software)

03.

ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica)

04.

ASSESPRO (Associação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática)

05.

SOFTEX (Sociedade para Promoção da Excelência do Software Brasileiro)

06.

SUCESU (Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações)

07.

Nenhuma

08.

Outra(s). Cite-a(s):

Figura 28 - 1. Identificação da organização.
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5.8.3 Seção 2. Caracterização da organização
2. Caracterização da organização

(Preenchimento obrigatório com letra legível )

2.01. Origem do capital majoritário da organização:
01.

Privado

02.

Público

03.

Outra(s). Citar:

2.02. Atividade(s) em Tecnologia da Informação característica(s) da organização:
01.

Comercialização de dados ou base de dados

09.

Serviços de automação bancária

02.

Consultoria e projetos em informática

10.

Serviços de automação comercial

03.

Desenvolvimento de software

11.

Serviços de automação industrial

04.

Distribuição ou editoração de software de terceiros

12.

Serviços de entrada de dados

05.

Distribuição ou revenda de produtos de hardware

13.

Serviços de processamento de dados

06.

Indústria de automação ou informática ou telecom

14.

Treinamento em informática

07.

Manutenção e assistência técnica em informática

15.

Outra(s). Especifique-a(s):

08.

Provedor de internet

2.03. Força de trabalho da organização em 07/2004:
Considere como Total da força de trabalho da organização: sócios, dirigentes, empregados, funcinários efetivos,
bolsistas, estagiários e prestadores de serviço.

Total:

2.04. Quantidade de profissionais certificados em qualidade na organização em 07/2004:
Considere os certificados em auditoria interna ou pós-graduação lato ou stricto sensu em gestão da qualidade.

Total:

2.05. Quantidade de profissionais com Curso Superior Completo na organização em 07/2004:
Considere os profissionais formados nos seguintes Cursos Superiores: Análise de Sistemas, Ciência
da Computação, Engenharia da Computação, Processamento de Dados ou Informática.

Total:

2.06. Quantidade de profissionais que desenvolvem e mantém o(s) software(s) em 07/2004:
Considere os profissionais envolvidos diretamente no ciclo de desenvolvimento a manutenção de software.

Total:

Figura 29 - 2. Caracterização da organização (perguntas 2.01. a 2.06.).
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5.8.4 Seção 3. Caracterização do Software
3. Caracterização do Software

(Preenchimento obrigatório com letra legível )

3.01. Em qual(is) mercado(s) de software a organização atua no Brasil?
01.

Administração privada

11.

Meio Ambiente

02.

Administração pública

12.

Qualidade e produtividade

03.

Agricultura, agropecuária

13.

Saúde

04.

Bancário

14.

Serviços

05.

Comércio

15.

Telecomunicações

06.

Educação

16.

Transportes

07.

Engenharia, arquitetura, construção civil

17.

Turismo

08.

Entreterimento

18.

Outro(s). Especifique-o(s):

09.

Financeiro

10.

Indústria

19.

Não desenvolve software

3.02. Qual(is) o(s) tipo(s) de aplicação(ões) de software desenvolvida(s) pela organização no Brasil?
01.

Administração de recursos humanos

20.

Gerenciador de banco de dados

02.

Administração de serviços

21.

Gerenciador de redes

03.

Administração escolar

22.

Gestão de redes

04.

Administração jurídica

23.

Gestão da qualidade

05.

Automação bancária

24.

Gestão de documentos - GED

06.

Automação comercial

25.

Gestão integrada - ERP

07.

Automação de escritórios

26.

Jogos

08.

Automação industrial

27.

Páginas Web

09.

Automação predial

28.

Planilha eletrônica e editor de texto

10.

Comércio eletrônico

29.

Processador de imagens

11.

Computação gráfica

30.

Segurança e proteção de dados

12.

Comunicação do dados

31.

Serviços de mensagens

13.

Contabilidade

32.

Simulação e modelagem

14.

E-business

33.

Outro(s). Especifique-o(s):

15.

Educação à distância

16.

Ferramenta(s) de desenvolvimento de software

34.

Utilitário(s). Especifique-o(s):

17.

Gestão de conteúdo

18.

Gestão de relacionamento com cliente - CRM

19.

Geoprocessamento

35.

Não desenvolve software

Figura 30 - 3. Caracterização do Software (perguntas 3.01. e 3.02.).
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5.8.5 Seção 4. Gestão da qualidade - Parte 1
4. Gestão da qualidade

(Preenchimento obrigatório com letra legível )

4.01. A organização possui responsável(is) pela Gestão do Sistema da Qualidade?
01.

Sim

02.

Não

4.02. A organização já implantou algum Sistema da Qualidade?
01.

Sim.

02.

Em estudo ou implantação

03.

Não

4.03. A organização já possui Certificação(ões) do(s) Sistema(s) da Qualidade?
01.

Sim, não específica para a área de desenvolimento de software

02.

Sim, específica para a área de desenvolvimento de software

03.

Não, mas o sistema encontra-se em processo de certificação

04.

Não possui nenhuma certificação - vá para 4.05

4.04. Qual(is) a(s) Certificação(ões) de Qualidade obtida(s)?
01.

Certificação ISO 9001:2000 (substituiu as ISO 9001:1994, 9002:1994 e 9003:1994)

02.

Certificação ISO 9004:2000 (substituiu a ISO 9004:1994)

03.

Certificação(ões) conferida(s) por cliente(s). Cite-a(s):

04.

Outra(s). Cite-a(s):

05.

Nenhuma

4.05. O(s) produtos(s) da organização foi(ram) avaliado(s) pelas Normas de Qualidade de
Produtos de Software ISO/IEC 9126 (NBR 13596) e ISO/IEC 12119?
01.

A organização tem produtos avaliados por terceiros, segundo as normas

02.

A organização adota procedimentos de auto-avaliação, segundo as normas

03.

Em estudo ou implantação

04.

Outra(s) norma(s). Cite-a(s):

05.

A organização não adota procedimentos de avaliação de produtos

Figura 31 - 4. Gestão da qualidade (perguntas de 4.01 a 4.05.).

A Figura 32, localizada na próxima página, contém as perguntas 4.06. a 4.09.,
que complementam a Seção 4. Gestão da qualidade.
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5.8.6 Seção 4. Gestão da qualidade - Parte 2

Figura 32 - 4. Gestão da qualidade (perguntas de 4.06. a 4.09.).
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5.8.7 Seção 5. Responsável pelo preenchimento
5. Responsável pelo preenchimento

(Preenchimento não obrigatório )

Nome
Cargo
Área da organização
Telefones (nn) nnnn-nnnn
Fax (nn) nnnn-nnnn
E-mail
Data do preenchimento (dd/mm/aaaa)
Responsável pelo prenchimento:

Figura 33 - 5. Responsável pelo preenchimento.

5.9 Método - Avaliação do questionário piloto
5.9.1 Avaliações do questionário
A Figura 23 - Processo da pesquisa da qualidade de software mostra que a
partir da elaboração do questionário piloto, foi necessário submetê-lo a simulações
teórica e prática, antes de enviá-lo às empresas.
O intuito é garantir o seu correto preenchimento pelo responsável de cada
empresa, pois tanto a clareza do seu conteúdo quanto a seqüência lógica das
perguntas são os dois fatores de sucesso desse levantamento.
5.9.1.1 Testes de mesa do questionário piloto
O questionário foi submetido a testes de mesa e aplicados a cinco tipos de
público, num total de onze simulações:
•

Cinco simulações feitas pelo próprio mestrando;

•

Duas simulações realizadas por uma profissional de processamento de
dados e estatística;

•

Duas simulações executadas por duas profissionais: uma jornalista e uma
pedagoga;

•

Duas simulações realizadas por uma estudante de 2o grau.

5.9.1.2 Teste prático do questionário piloto
O teste prático do questionário piloto foi realizado na Fenasoft1 (Feira
Nacional de Software) 2004 nos dias 31/06 e 01/07/2004 pelo próprio mestrando.

1
2
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Foram entrevistados vinte expositores que se enquadravam no escopo de
empresa de pequeno porte e respeitavam os critérios do FILTRO do questionário. A
duração de cada entrevista girou em torno de oito a dez minutos.
As entrevistas foram úteis para aprimorar o questionário, porém não fizeram
parte da amostra final, pois como premissa adotada as respostas consideradas
para fins de geração de resultados da pesquisa foram as enviadas por e-mail.
5.9.1.3 Alterações do questionário piloto
As alterações, tanto no conteúdo quanto na forma, do questionário piloto
foram realizadas de acordo com as dificuldades demonstradas pelos expositores
entrevistados na Fenasoft e as recomendações sugeridas no Exame de
Qualificação.
O conjunto de alterações realizadas para se chegar ao questionário definitivo
e o questionário piloto estão disponíveis, respectivamente, nos APÊNDICES A e B.

5.10 Método - Aplicação do questionário definitivo
A aplicação do questionário definitivo obedeceu às seguintes etapas.
5.10.1 Envio dos questionários
Orientado pelo cadastrado e histórico dos associados do ITS foram enviados
e-mails a uma população de setenta e cinco empresas de informática de pequeno

porte, no período de 05 a 09/07/2004.
Caso o e-mail não encontrasse repositório ou a empresa não dispusesse
deste serviço, foi, simplesmente, substituída por outra.
Toda a pesquisa foi realizada, utilizando-se como meio de comunicação o
correio eletrônico (e-mail) e exploradas as facilidades e a agilidade que o
caracteriza.
Os envios de questionários impressos ou a realização de entrevistas foram
evitados, pois como afirmam MARTINS; DONAIRE, 1990: "A entrevista é o método
mais eficiente, porém muito mais caro".
5.10.2. Follow up de devolução dos questionários
O follow up de devolução dos questionários preenchidos, certamente, foi a
etapa mais estressante, pois são previsíveis prazos de resposta muito longos e
atrasos. Foram estabelecidos os seguintes critérios de devolução.
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5.10.2.1 Confirmação de recebimento
A mensagem de confirmação de recebimento do questionário foi considerada
como o primeiro follow up.
As mensagens recebidas, a seguir, foram caracterizadas como follow up:
confirmação de Mensagem Lida ou similar, repositório não encontrado ou retorno,
independente, do tipo de mensagem de erro.
5.10.2.2 Solicitação de devolução
Em torno de uma semana após o envio dos e-mails, foi remetido um e-mail de
solicitação de devolução às empresas que ainda não haviam retornado o
questionário preenchido (APÊNDICE C - C.2).
A confirmação de Mensagem Lida ou similar foi considerada como follow up
do recebimento do e-mail de solicitação de devolução.
O pedido de devolução dos questionários ocorreu no período de 14 a
16/07/2004.
5.10.2.3 E-mail de agradecimento
Assim que foi recebido o e-mail contendo o questionário preenchido
(APÊNDICE C - C.3), foi enviado, à empresa colaboradora, um e-mail de
agradecimento (APÊNDICE C - C.4).
5.10.2.4. Prazo final de devolução
O prazo final de devolução ocorreria trinta dias corridos após o envio dos
questionários. A data final de devolução dos questionários preenchidos foi
agendada para 15/08/2004, porém houve devolução até o dia 31/08/2004.

5.11 Método - Verificação e armazenamento das informações
As informações coletadas em arquivos, via e-mail, e o único questionário
preenchido a mão foram verificadas e a seguir copiadas na Pasta de Cálculos.
Quanto à cópia dos arquivos devolvidos pelas empresas à Pasta de Cálculos,
ocorreram três situações:
•

A maioria dos arquivos foram preenchidos e devolvidos via e-mail, sem
mudança de sua extensão original MS-Excel (.xls). Nesses casos as
cópias na Pasta de Cálculos foram imediatas;
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•

Poucos arquivos foram preenchidos e devolvidos via e-mail, com
mudança de sua extensão original. Os arquivos foram exportados para o
formato original MS-Excel (.xls), verificados e copiados na Pasta de
Cálculos;

•

O único questionário postado e preenchido manualmente foi transcrito
para uma planilha da Pasta de Cálculos.
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Capítulo 6
6 Resultados da Pesquisa
6.1 Devolução dos questionários
A segunda fase gerou grande expectativa, pois o sucesso da pesquisa
dependia da devolução dos questionários preenchidos corretamente.
Com intuito de catalisar a devolução dos questionários preenchidos, foi
enviado às empresas, nos dias 14 a 16/07/2004, um e-mail solicitando as
devoluções na semana de 19 a 23/07/2004. Porém, o último questionário foi
recebido em 31/08/2004.
A Tabela 24 ilustra os meios e as quantidades de questionários enviados e
como ocorreram as devoluções.
Devolução dos questionários preenchidos
Envio

Devolução

Meio

Quantidade

E-mail

75

Total

75

Meio

Quantidade

Porc. Envio (%)

E-mail

28

37,3

Postal

1

1,3

-

29

38,6

Tabela 24 - Devolução dos questionários preenchidos.

6.2 Validação dos questionários - amostra final
A Tabela 25 sintetiza, quantitativamente, o resultado das validações dos
conteúdos dos questionários devolvidos, fato que gerou uma amostra final de 22
questionários válidos, utilizada nos cálculos e análise de resultados.
Validação dos questionários - Amostra final
Envio
Meio

E-mail

Devolução

Quant.

75

Validação

Quant.

Porc. Envio (%)

; Válidos - Amostra final.
: Porte inadequado da empresa.
: Empresas que não respondem

22

29,3

3

4,0

4

5,3

29

38,6

pesquisas sobre qualidade.
Total

75

-

Tabela 25 - Validação dos questionários.
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6.3 Cálculo de Resultados
A amostra final de 22 questionários válidos foi inserida na Pasta de Cálculos,
que apresentou os resultados a seguir:

6.3.1 FILTRO
O tipo das perguntas 01. a 07. é múltipla escolha. Abaixo são apresentados
os seus resultados tabulados.
Atividade(s) da organização no tratamento de software
Item

Quantidade
9

01. Desenvolve software para uso próprio.
02. Desenvolve pacote de software para a comercialização.

13

03. Desenvolve software sob encomenda para terceiros.

18
1

04. Desenvolve software embarcado.

15

05. Desenvolve software para internet.
06. Distribuidora ou editora de software de terceiros.

5

07. Não desenvolve e não distribui ou editora software.

0

Total das respostas

61

Tabela 26 - Resultado final FILTRO.

6.3.2 Identificação da organização
As perguntas Ano de fundação e Início das atividades são do tipo aberta.
Abaixo são apresentados os seus resultados tabulados.
Anos de fundação e início das atividades em informática
Década

Fundação
Quantidade

Início atividades

Porc. Amostral (%) Quantidade

Porc. Amostral (%)

1980

2

9,1

2

9,1

1990

15

68,2

18

81,8

2000
5
22,7
2
Total
22
100
22
Amostral
Tabela 27 - Anos de fundação e início das atividades.

9,1
100
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O tipo das perguntas 01. a 08. é múltipla escolha. A seguir são
apresentados os seus resultados tabulados.
Associada
Entidade

Quantidade

01. ABEP.

0

02. ABES.

7

03. ABINEE.

0

04. ASSESPRO.

6

05. SOFTEX.

10

06. SUCESU.

3

07. Nenhuma.

3

08. Outra(s).

9
Total das respostas

38

Tabela 28 - Associada.
As nove entidades apontadas como Outra(s) foram: IBEF1 (Instituto Brasileiro
de Executivo de Finanças) - uma citação, ITS - sete citações e NExT1 (Sistemas e
Consultoria Empresarial LTDA.) - uma citação.

6.3.3 2. Caracterização da organização
6.3.3.1 Capital
O tipo das perguntas 01. a 03. é fechada. Abaixo são apresentados os seus
resultados tabulados.
2.01. Origem do capital majoritário da organização
Origem

Quantidade

Porcentagem Amostral (%)

01. Privado.

22

100

02. Público.

0

0,0

03. Outras.

0

0,0

Total das respostas

22

Tabela 29 - Origem do capital majoritário.

1
2
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6.3.3.2 Atividade(s) em Tecnologia da Informação
O tipo das perguntas 01. a 14. é múltipla escolha e a 15. é aberta. A seguir
são apresentados os seus resultados tabulados.
2.02. Atividade(s) em Tecnologia da Informação característica(s)
Atividade

Quant.
2

01. Comercialização de dados ou base de dados.
02. Consultoria e projetos em informática.

17

03. Desenvolvimento de software.

21

04. Distribuição ou editoração de software de terceiros.

5

05. Distribuição ou revenda de produtos de hardware.

1

06. Indústria de automação ou informática ou telecom.

0

07. Manutenção e assistência técnica em informática.

2

08. Provedor de internet.

2

09. Serviços de automação bancária.

6

10. Serviços de automação comercial.

9

11. Serviços de automação industrial.

6

12. Serviços de entrada de dados.

3

13. Serviços de processamento de dados.

3

14. Treinamento em informática.

8

15. Outra(s).

5
Total das respostas

90

Tabela 30 - Atividades em Tecnologia de Informação.
As cinco atividades em Tecnologia da Informação apontadas como Outra(s)
foram os serviços: Body Shop2 - uma citação, Provedor ASP1 - três citações e
Segurança e auditoria da informação - uma citação.

6.3.3.3 Força de trabalho da organização
O tipo da pergunta, a seguir, é aberta. Abaixo está apresentado o seu
resultado tabulado.
2.03. Força de trabalho da organização em 07/2004 (pessoas)
Total

Média por organização

522

23,7

Tabela 31 - Força de trabalho da organização.
1
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6.3.3.4 Profissionais certificados em qualidade na organização
O tipo da pergunta, a seguir, é aberta. Abaixo está apresentado o seu
resultado tabulado.
2.04. Quantidade de profissionais certificados em qualidade em 07/2004
Total

Porcentagem da Força de trabalho (%)

Média por organização

58

11,1

2,6

Tabela 32 - Quantidade de profissionais certificados em qualidade.
6.3.3.5 Profissionais com Curso Superior completo na organização
O tipo da pergunta, a seguir, é aberta. Abaixo está apresentado o seu
resultado tabulado.
2.05. Quantidade de profissionais com Curso Superior completo em 07/2004
Total

Porcentagem da Força de trabalho (%)

Média por organização

324

62,1

14,7

Tabela 33 - Quantidade de profissionais com Curso Superior completo.
6.3.3.6 Profissionais que desenvolvem e mantêm o(s) software(s)
O tipo da pergunta, a seguir, é aberta. Abaixo está apresentado o seu
resultado tabulado.
2.05. Quantidade de profissionais desenvolvem e mantêm o(s) software(s)
em 07/2004
Total

Porcentagem da Força de trabalho (%)

Média por organização

266

51,0

12,1

Tabela 34 - Total de profissionais desenvolvem e mantêm o(s) software(s).
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6.3.4 3. Caracterização do Software
6.3.4 1 Mercado(s) de software em que a organização atua
O tipo das perguntas 01. a 17. e 19. é múltipla escolha, e a 18. é aberta. A
seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
3.01. Em qual(is) mercado(s) de software a organização atua no Brasil?
Mercado

Quantidade

01. Administração privada.

13

02. Administração pública.

3

03. Desenvolvimento de software (científico).

0

04. Agricultura, agropecuária.

13

05. Bancário.

12

06. Comércio.

6

07. Educação.

2

08. Engenharia, arquitetura, construção civil.

0

09. Entretenimento (voltado aos games).

11

10. Indústria.

9

11. Meio ambiente.

0

12. Qualidade e produtividade (gestão).

2

13. Saúde.

2

14. Serviços.

15

15. Telecomunicações.

2

16. Transportes.

0

17. Turismo.

2

18. Outro(s).

1

19. Não desenvolvo software.

0

Total das respostas

93

Tabela 35 - Mercados de software da organização no Brasil.
O mercado de software de segurança da informação foi citado como
Outro(s).
6.3.4.2 Tipo(s) de aplicação(ões) de software desenvolvida(s)
O tipo das perguntas 01. a 32. e 35. é múltipla escolha, e as perguntas 33. e
34. são tipo aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
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3.02. Aplicações de software desenvolvidas no Brasil?
Aplicação
01. Administração de recursos humanos.
02. Administração de serviços.
03. Administração escolar.
04. Administração jurídica.
05. Automação bancária.
06. Automação comercial.
07. Automação de escritórios.
08. Automação industrial.
09. Automação predial.
10. Comércio eletrônico (voltado à pessoa física).
11. Computação gráfica.
12. Comunicação de dados.
13. Contabilidade.
14. E-business (voltado à pessoa jurídica).
15. Educação à distância.
16. Ferramenta(s) de desenvolvimento de software.
17. Gestão de conteúdo.
18. Gestão de relacionamento com cliente - CRM.
19. Geoprocessamento.
20. Gerenciador de banco de dados.
21. Gerenciador de redes.
22. Gestão de redes.
23. Gestão da qualidade.
24. Gestão de documentos - GED.
25. Gestão integrada - ERP.
26. Jogos.
27. Páginas Web.
28. Planilha eletrônica e editor de texto.
29. Processador de imagens.
30. Segurança e proteção de dados.
31. Serviços de mensagens.
32. Simulação e modelagem.
33. Outro(s).
34. Utilitários.
35. Não desenvolvo software.

Total das respostas
Tabela 36 - Aplicações de software desenvolvidas no Brasil.

Quantidade
7
9
5
5
8
10
5
4
0
9
0
3
8
9
2
4
4
7
0
2
0
0
2
4
11
0
5
0
0
8
5
2
7
2
0
147
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Os sete tipos aplicações de software apontados como Outros(s) foram:
Automação de sindicatos - uma citação, Biometria - uma citação, Pesquisa de
opinião - uma citação, Cálculos estatísticos de opinião - uma citação, Softwares
educacionais - duas citações e WMS1 (Warehouse Management System) - uma
citação.
Os dois tipos aplicações de software apontados como Utilitários foram:
Ferramentas www.webmailer.com.br - uma citação e Programas de interface para
correio eletrônico - uma citação.
6.3.5 4. Gestão da qualidade
6.3.5.1 Responsável(is) pela Gestão do Sistema da Qualidade
O tipo da pergunta, a seguir, é fechada. Abaixo está apresentado o seu
resultado tabulado.
4.01. A organização possui responsável(is) pela Gestão do Sistema da
Qualidade?
Condição

Quantidade

Porcentagem Amostral (%)

01. Sim.

13

59,1

02. Não.

9

40,9

Total Amostral

22

100

Tabela 37 - Responsável(is) pela Gestão do Sistema da Qualidade.
6.3.5.2 A organização já implantou algum Sistema da Qualidade?
O tipo da pergunta, a seguir, é fechada. Abaixo está apresentado o seu
resultado tabulado.
4.02. A organização já implantou algum Sistema da Qualidade?
Condição

Quantidade

01. Sim.
02. Em estudo ou implantação.
03. Não.
Total Amostral

Porc. Amostral (%)

8

36,4

10

45,4

4

18,2

22

Tabela 38 - A organização já implantou Sistema da Qualidade?
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6.3.5.3 Certificação(ões) do(s) Sistema(s) da Qualidade existente(s)
O tipo das perguntas, a seguir, é múltipla escolha. Abaixo está apresentado
o seu resultado tabulado.
4.03. A organização já possui Certificação(ões) do(s) Sistema(s) da
Qualidade?
Condição

Quantidade

01. Sim, não específica para a área de
desenvolvimento de software.
02. Sim, específica para a área de
desenvolvimento de software.
03. Não, mas o sistema encontra-se em processo
de certificação.
04. Não possui nenhuma certificação.

11

Total das respostas

22

2
3
6

Tabela 39 - Certificação(ões) do(s) Sistema(s) da Qualidade.
6.3.5.4 Certificação(ões) de Qualidade obtida(s)
O tipo das perguntas a seguir é múltipla escolha, exceto as perguntas 03. e
04. que são tipo aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
4.04. Qual(is) a(s) Certificação(ões) de Qualidade obtida(s)?
Condição

Quantidade

01. Certificação ISO 9001:2000.

1

02. Certificação ISO 9004:2000.

0

03. Certificação(ões) conferida(s) por cliente(s).

1

04. Outra(s).

8

05. Nenhuma.

12
Total das respostas

22

Tabela 40 - Certificação(ões) de Qualidade obtidas.
A certificação apontada na pergunta 03. Certificação(ões) conferida(s) por
cliente(s) foi a Capacitação Biométrica em Produtos AFIS1 (Automated Fingerprint
Identification System).

As certificações apontadas na pergunta 04. Outras normas(s) foram: CMMI uma citação, ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 12119 - duas citações, ISO/IEC 12207 - três
citações e Metodologia e Certificação Rational - duas citações.
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6.3.5.5 Avaliação do(s) Produto(s) pelas Normas de Qualidade de Produtos de
Software ISO/IEC 9126 (NBR 13596) e ISO/IEC 12119

O tipo das perguntas é múltipla escolha, exceto a pergunta 04. que é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
4.05. O(s) produtos(s) da organização foi(ram) avaliado(s) pelas Normas
de Qualidade de Produtos de Software ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 12119?
Condição

Quantidade

01. A organização tem produtos avaliados por
terceiros, segundo as normas.
02. A organização adota procedimentos de autoavaliação, segundo as normas.

2
6

03. Em estudo ou implantação.

7

04. Outra(s) norma(s).

3

05. A organização não adota procedimentos de
avaliação de produtos.

7

Total das respostas

25

Tabela 41 - Avaliação de Produtos de Software (ISO/IEC 9126 e 12119).
As

normas

apontadas

na

pergunta

04.

Outra(s)

norma(s)

foram:

Especificações fornecidas pelo cliente - uma citação e a Metodologia e Certificação
Rational - duas citações.

6.3.5.6 Norma ISO/IEC 12207 - Processos do Ciclo de Vida de Software
O tipo da pergunta, a seguir, é fechada. Abaixo está apresentado o seu
resultado tabulado.
4.06. A organização conhece a Norma ISO/IEC 12207?
Condição

Quantidade

Porc. Amostral (%)

01. Conhece e usa sistematicamente.

3

13,6

02. Conhece e está começando a usar.

4

18,2

03. Conhece, mas não usa.

6

27,3

04. Não conhece.

9

40,9

Total Amostral

22

Tabela 42 - A organização conhece a Norma ISO/IEC 12207?

100

100

6.3.5.6.1 Norma ISO/IEC 12207 - Conhece e usa sistematicamente
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
01. Conhece e usa sistematicamente a Norma ISO/IEC 12207
Dificuldade

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

1

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

3

04. Cultura Organizacional em Software

2

05. Outra(s).

0
Total das respostas

6

Tabela 43 - Norma ISO/IEC 12207 - Conhece e usa sistematicamente.

6.3.5.6.2 Norma ISO/IEC 12207 - Conhece e está começando a usar
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
02. Conhece e está começando a usar a Norma ISO/IEC 12207
Dificuldade

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

1

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

4

04. Cultura Organizacional em Software

0

05. Outra(s).

0
Total das respostas

5

Tabela 44 - Norma ISO/IEC 12207 - Conhece e está começando a usar.
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6.3.5.6.3 Norma ISO/IEC 12207 - Conhece, mas não usa
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
03. Conhece, mas não usa a Norma ISO/IEC 12207
Causa

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

2

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

6

04. Cultura Organizacional em Software.

2

05. Outra(s).

0
Total das respostas

10

Tabela 45 - Norma ISO/IEC 12207 - Conhece, mas não usa.

6.3.5.7 CMM (Capability Maturity Model)
O tipo das perguntas, a seguir, é fechada. Abaixo está apresentado o seu
resultado tabulado.
4.07. A organização conhece CMM?
Condição

Quantidade

Porc. Amostral (%)

01. Conhece e usa sistematicamente.

1

4,5

02. Conhece e está começando a usar.

6

27,4

14

63,6

1

4,5

03. Conhece, mas não usa.
04. Não conhece.
Total Amostral
Tabela 46 - A organização conhece a CMM?

22

100
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6.3.5.7.1 CMM - Conhece e usa sistematicamente
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
01. Conhece e usa sistematicamente CMM
Dificuldade

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

1

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

0

04. Cultura Organizacional em Software.

1

05. Outra(s).

0
Total das respostas

2

Tabela 47 - CMM - Conhece e usa sistematicamente.

6.3.5.7.2 CMM - Conhece e está começando a usar
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
02. Conhece e está começando a usar CMM
Dificuldade

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

4

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

4

04. Cultura Organizacional em Software.

0

05. Outra(s).

0
Total das respostas

Tabela 48 - CMM - Conhece e está começando a usar.

8
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6.3.5.7.3 CMM - Conhece, mas não usa
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
03. Conhece, mas não usa CMM
Causa

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

8

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

7

04. Cultura Organizacional em Software.

2

05. Outra(s).

4
Total das respostas

21

Tabela 49 - CMM - Conhece, mas não usa.
As causas apontadas na pergunta 05. Outra(s) foram: Em fase de estudo duas citações e planos de implementação de CMMI - duas citações.

6.3.5.8 CMMI (Capability Maturity Model Integration)
O tipo das perguntas, a seguir, é fechada. Abaixo está apresentado o seu
resultado tabulado.
4.08. A organização conhece CMMI?
Condição

Quantidade

Porc. Amostral (%)

01. Conhece e usa sistematicamente.

0

0,0

02. Conhece e está começando a usar.

7

31,8

10

45,5

5

22,7

03. Conhece, mas não usa.
04. Não conhece.
Total Amostral
Tabela 50 - A organização conhece CMMI?

22

100
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6.3.5.8.1 CMMI - Conhece e usa sistematicamente
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
01. Conhece e usa sistematicamente CMMI
Dificuldade

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

0

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

0

04. Cultura Organizacional em Software.

0

05. Outra(s).

0
Total das respostas

0

Tabela 51 - CMMI - Conhece e usa sistematicamente.

6.3.5.8.2 CMMI - Conhece e está começando a usar
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
02. Conhece e está começando a usar CMMI
Dificuldade

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

3

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

3

04. Cultura Organizacional em Software.

1

05. Outra(s).

2
Total das respostas

9

Tabela 52 - CMMI - Conhece e está começando a usar.
Na condição 05. Outra(s) foi citada duas vezes a dificuldade: Falta de
capacitação da assessoria técnica contratada.
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6.3.5.8.3 CMMI - Conhece, mas não usa
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
03. Conhece, mas não usa CMMI
Causa

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

5

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

4

04. Cultura Organizacional em Software.

0

05. Outra(s).

2
Total das respostas

11

Tabela 53 - CMMI - Conhece, mas não usa.
Na pergunta 05. Outra(s) foi apontada a causa: Em fase de estudo - duas
citações.

6.3.5.9 SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination)
O tipo das perguntas, a seguir, é fechada. Abaixo está apresentado o seu
resultado tabulado.
4.09. A organização conhece SPICE?
Condição

Quantidade

Porc. Amostral (%)

01. Conhece e usa sistematicamente.

0

0,0

02. Conhece e está começando a usar.

2

9,1

03. Conhece, mas não usa.

7

31,8

13

59,1

04. Não conhece.
Total Amostral
Tabela 54 - A organização conhece SPICE?

22

100
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6.3.5.9.1 SPICE - Conhece e usa sistematicamente
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
01. Conhece e usa sistematicamente SPICE
Dificuldade

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

0

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

0

04. Cultura Organizacional em Software.

0

05. Outra(s).

0
Total das respostas

0

Tabela 55 - SPICE - Conhece e usa sistematicamente.

6.3.5.9.2 SPICE - Conhece e está começando a usar
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
02. Conhece e está começando a usar SPICE
Dificuldade

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

0

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

2

04. Cultura Organizacional em Software.

0

05. Outra(s).

0
Total das respostas

Tabela 56 - SPICE - Conhece e está começando a usar.

2
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6.3.5.9.3 SPICE - Conhece, mas não usa
O tipo das perguntas 01 a 04 é múltipla escolha. A pergunta 05. é tipo
aberta. A seguir são apresentados os seus resultados tabulados.
03. Conhece, mas não usa SPICE
Causa

Quantidade

01. Compromisso da Alta Direção.

0

02. Investimentos em TI.

5

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

1

04. Cultura Organizacional em Software.

2

05. Outra(s).

2
Total das respostas

10

Tabela 57 - SPICE - Conhece, mas não usa.
Na pergunta 05. Outra(s) foram apontadas as causas: Ainda não é padrão de
fato - uma citação e Baixa escala de desenvolvimento - uma citação.

6.4 Resumo da abrangência do cálculo de resultados
A abrangência do cálculo de resultados pertinente a cada item específico do
questionário (Figuras 27 a 33) está listada, resumidamente, abaixo:
•

FILTRO: todos os subitens (Figura 27);

•

1. Identificação da organização: subitem - Anos de: fundação e início de
atividades, e Associada (Figura 28);

•

2. Caracterização da organização: todos os subitens 2.01. a 2.06. (Figura
29);

•

3. Caracterização do Software: todos os subitens 3.01. e 3.02. (Figura
30);

•

4. Gestão da qualidade: todos os subitens 4.01. a 4.09. (Figuras 31 e 32);

•

5. Responsável pelo preenchimento: nenhum subitem (Figura 33).
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Capítulo 7
7 Análise de Resultados da Pesquisa
7.1 Critérios de Análise de resultados
Assim que todos os questionários preenchidos foram depositados na Pasta
de Cálculos e os cálculos executados, passou a existir uma base de resultados, que
foi utilizada na análise da hipótese proposta.
"Estando de posse dos resultados da pesquisa, agora, pode-se proceder à
análise dos resultados. O tratamento das informações se caracteriza por: objetivo
próprio, nível de influência na análise de resultados e cálculo estatístico
diferenciado" (MARTINS; DONAIRE, 1990).
As Tabelas 58 e 59 apresentam os critérios utilizados na análise de
resultados (nível de influência, objetivo e tratamento estatístico) às respostas
consideradas como válidas nos questionários devolvidos pelas empresas (item,
subitem e variável).
FERREIRA, 2001 afirma, quanto à interferência do conteúdo do questionário
na análise de resultados: "Enquanto, algumas perguntas são apenas formais, pois
satisfazem as exigências de conteúdo e da seqüência do questionário, outras se
caracterizam pelo seu maior ou menor nível de influência, a ponto de interferirem,
decisivamente, nas análises de resultados e, conseqüentemente, na conclusão do
problema levantado".
Os itens que apresentam nível de influência alto tiveram seus resultados
analisados ou foram subsídios para análise, pois representam os pilares de
sustentação da análise de resultados e conclusão desse trabalho.
Em contrapartida, os itens de nível de influência médio ou baixo foram
utilizados para detalhar ou respaldar análise de resultados específicas, quando
necessário.
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Conteúdo do questionário
Item

Subitem

Objetivo

FILTRO.

Enquadrar a empresa quanto
ao(s) tipo(s) de
desenvolvimento de software
em que está envolvida.
Função FILTRO: não
contaminar: os cálculos e a
análises de resultados.

Tratamento
estatístico

01. a 06.

Médio

07.

Alto

Anos de
fundação e início
de atividades.

Baixo

Identificar os anos de fundação
e de início de atividades da
empresa.

Totalização.

Totalização.

Totalização
igual a zero.
Totalizações e
porcentagens
amostrais.

Associada

01. a 07.

Baixo

Identificar o(s) agente(s) de
incentivo ao desenvolvimento
de software ao qual(is) a
empresa está associada.

2.01.

01. a 03.

Baixo

Identificar a origem do capital
majoritário.

Totalização e
porcentagem
amostral.

2.02.

01. a 15.

Baixo

Caracterizar a área de atuação
em Tecnologia da Informação
da empresa.

Totalização.

2.03.

Força de
trabalho.

Alto

Definir se a empresa pode ser
considerada de pequeno porte
(≥ dez e < cinqüenta pessoas).

Totalização e
média.

2.04.

Profissionais
certificados em
qualidade.

Baixo

Quantificar a qualificação da
força de trabalho em gestão da
qualidade.

Totalização,
porcentagem
e média.

2.05.

Profissionais com
curso superior.

Baixo

Quantificar a qualificação
acadêmica da força de trabalho.

Totalização,
porcentagem
e média.

Médio

Quantificar a força de trabalho
realmente envolvida em
processos de software.

Totalização,
porcentagem
e média.

Baixo

Qualificar o(s) mercado(s) de
software nacional nos(s) qual(is)
a empresa atua.

Totalização.

Baixo

Qualificar o(s) tipos de
aplicação(ões) de software
desenvolvido(s).

Totalização.

Baixo

Identificar o responsável pelo
preenchimento do questionário
e sua qualificação profissional.

2.

2.06.

3.01.

3.
3.02.

5.

Nível de
influência

-

-

1.

Variável

Análise de resultados

-

Profissionais
envolvidos em
processos de
software.
Mercado(s) de
software no(s)
qual(is) atua.
Tipo(s) de
aplicação(ões)
desenvolvida(s)
Responsável

Tabela 58 - Critérios da análise de resultados - Itens: 1. a 3. e 5..

-
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Questionário
Item

4.

Análise dos resultados

Subitem

Variável

Nível de
influência

4.01.

01. e 02.

Médio

Verificar se a empresa possui
responsável(is) pela Gestão do
Sistema da Qualidade.

Totalização e
porcentagem
amostral.

4.02.

01. a 03.

Baixo

Verificar se a empresa tem a
intenção ou já implantou algum
Sistema da Qualidade.

Totalização.

4.03.

01. a 04.

Baixo

Identificar se a empresa já é
certificada ou está em processo
de certificação.

Totalização.

4.04.

01. a 05.

Baixo

4.05.

01. a 05.

Médio

01. a 04.

Alto

01. - 01. a 05.

Baixo

02. - 01. a 05.

Baixo

03. - 01 a 05.

Alto

01. a 04.

Alto

01. - 01. a 05.

Baixo

02. - 01. a 05.

Baixo

03. - 01 a 05.

Alto

4.06.

4.07.

Objetivo

Identificar qual(is) o(s) tipo(s) de
Certificação (ões) da Qualidade
que a empresa possui.
Verificar se o produto(s) da
empresa foi(ram) avaliado(s)
segundo as Normas ISO/IEC
9126, ISO/IEC 12119 ou outra(s).
Verificar se a empresa conhece:
e utiliza, ou está começando a
utilizar, ou não utiliza; ou não
conhece a ISO/IEC 12207.
A empresa conhece e utiliza a
ISO/IEC 12207. Qual(is) foi(ram)
a(s) maior(es) dificuldade(s) na
implantação?
A empresa conhece e está
começando a utilizar a ISO/IEC
12207. Qual(is) está(ão) sendo
a(s) maior(es) dificuldade(s) na
implantação?
A empresa conhece e não utiliza
a ISO/IEC 12207. Qual(is) é(são)
a(s) causa(s) relevante(s) que
invialibiliza(m) sua implantação?
Verificar se a empresa conhece:
e utiliza, ou está começando a
utilizar, ou não utiliza; ou não
conhece o CMM.
A empresa conhece e utiliza o
CMM. Qual(is) foi(ram) a(s)
maior(es) dificuldade(s) na
implantação?
A empresa conhece e está
começando a utilizar o CMM.
Qual(is) está(ão) sendo a(s)
maior(es) dificuldade(s) na
implantação?
A empresa conhece e não utiliza
a CMM. Qual(is) é(são) a(s)
causa(s) relevante(s) que
invialibiliza(m) sua implantação?

Tratamento
estatístico

Totalização.

Totalização.

Totalização e
porcentagem
amostral.

Totalização.

Totalização.

Totalização.

Totalização e
porcentagem
amostral.

Totalização.

Totalização.

Totalização.
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Questionário
Item

Subitem

Variável

Análise dos resultados
Nível de
influência

01. a 04.

Alto

01. - 01. a 05.

Baixo

02. - 01. a 05.

Baixo

03. - 01 a 05.

Alto

01. a 04.

Alto

01. - 01. a 05.

Baixo

02. - 01. a 05.

Baixo

03. - 01 a 05.

Alto

4.08.

4.

4.09.

Objetivo
Verificar se a empresa conhece:
e utiliza, ou está começando a
utilizar, ou não utiliza; ou não
conhece o CMMI.
A empresa conhece e utiliza o
CMMI. Qual(is) foi(ram) a(s)
maior(es) dificuldade(s) na
implantação?
A empresa conhece e está
começando a utilizar o CMMI.
Qual(is) está(ão) sendo a(s)
maior(es) dificuldade(s) na
implantação?
A empresa conhece e não utiliza
a CMMI. Qual(is) é(são) a(s)
causa(s) relevante(s) que
invialibiliza(m) sua implantação?
Verificar se a empresa conhece:
e utiliza, ou está começando a
utilizar, ou não utiliza; ou não
conhece o SPICE.
A empresa conhece e utiliza o
SPICE. Qual(is) foi(ram) a(s)
maior(es) dificuldade(s) na
implantação?
A empresa conhece e está
começando a utilizar o SPICE.
Qual(is) está(ão) sendo a(s)
maior(es) dificuldade(s) na
implantação?
A empresa conhece e não utiliza
a SPICE. Qual(is) é(são) a(s)
causa(s) relevante(s) que
invialibiliza(m) sua implantação?

Tabela 59 - Critérios da análise de resultados - Item 4..

Tratamento
estatístico
Totalização e
porcentagem
amostral.

Totalização.

Totalização.

Totalização.

Totalização e
porcentagem
amostral.

Totalização.

Totalização.

Totalização.
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7.2 Análise de resultados da pesquisa
7.2.1 Validação da amostra final das empresas de pequeno porte
A amostra final composta por 22 empresas de pequeno porte em
desenvolvimento de software foi validada em conformidade aos critérios e as
evidências abaixo.
7.2.1.1 Critérios de validação
•

Total da força trabalho: de dez a quarenta e nove pessoas;

•

Atividades: desenvolvimento, edição ou distribuição de software.

7.2.1.2 Evidências
6.3.1 FILTRO - Item 07. Não desenvolve e não distribui ou editora
software - Quantidade de empresas Î zero (Tabela 26);

6.3.3.3 Força de trabalho da organização - Média de pessoas por
organização Î 23,7 (Tabela 31);
6.3.4.1 Mercado(s) de software que organização atua - Item 19. Não
desenvolvo software - Quantidade de empresas Î zero (Tabela 35);
6.3.4.2 Tipo(s) de aplicação(ões) de software desenvolvidas - Item 35.
Não desenvolvo software - Quantidade de empresas Î zero (Tabela 36).

7.2.2 Empresas que conhecem e não usam ISO/IEC 12207
Seis empresas de pequeno porte em desenvolvimento de software, ou seja,
27,3% da amostra final de vinte e duas empresas, informaram que conhecem e
não utilizam a norma ISO/IEC 12207 - Processos do Ciclo de Vida de Software.
As seis empresas, também, apontaram as seguintes causas relevantes, que
inviabilizam a implementação da norma ISO/IEC 12207 como padrão da qualidade
nos processos de desenvolvimento de software:
•

Capacitação e disponibilidade de RH - seis citações ........... Hipótese 9;

•

Cultura organizacional em software - duas citações ............. Hipótese 9;

•

Investimentos em TI - duas citações ..................................... Hipótese 9;

•

Compromisso da Alta Direção - nenhuma citação ................ Hipótese 8;

•

Outra(s) - nenhuma citação.................................................... Hipótese 8.
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7.2.2.1 Critério de validação
•

6.3.5.6 Condição 03. Conhece, mas não usa (Tabela 42);

•

6.3.5.6.3 Causas 01. a 05. referentes a Condição 03. Conhece, mas não
usa (Tabela 45).

7.2.2.2 Evidências
6.3.5.6 Norma ISO/IEC 12207 - Processo do Ciclo de Projeto (Tabela 42)
Î

Figura 34.
4.06. A organização conhece a Norma ISO/IEC 12207?

27,3%

01. Conhece e usa
sistematicamente.
02. Conhece e está
começando a usar.
03. Conhece, mas
não usa.

18,2%

40,9%

13,6%

04. Não conhece.

Figura 34 - A organização conhece a Norma ISO/IEC 12207?
6.3.5.6.3 Norma ISO/IEC 12207 - Conhece, mas não usa (Tabela 45) Î
Figura 36.
Causas relevantes (Quantidade de citações)
Conhece, mas não usa Norma ISO/IEC 12207

0

2

0

2

01. Compromisso
da Alta Direção
02. Investimentos
em TI
03. Capacitação e
disponibilidade RH
04. Cultura em
Software
05. Outra(s)

6
Figura 36 - Causas relevantes - Conhece, mas não usa a Norma ISO IEC 12207.
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7.2.3 Empresas que conhecem e não usam CMM
Quatorze empresas de pequeno porte em desenvolvimento de software, ou
seja, 63,6% da amostra final de vinte e duas empresas, informaram que conhecem
e não utilizam CMM - Capability Maturity Model.
As seis empresas, também, apontaram as seguintes causas relevantes, que
inviabilizam a implementação do CMM como padrão da qualidade nos processos de
desenvolvimento de software:
•

Investimentos em TI - oito citações ....................................... Hipótese 9;

•

Capacitação e disponibilidade de RH - sete citações ........... Hipótese 9;

•

Cultura organizacional em software - duas citações ............. Hipótese 9;

•

Outra(s) - quatro citações (Implementação em estudos - duas citações e
preferência pelo CMMI - duas citações) ................................ Hipótese 9;

•

Compromisso da Alta Direção - nenhuma citação ................ Hipótese 8.

7.2.3.1 Critérios de validação
•

6.3.5.7 Condição 03. Conhece, mas não usa (Tabela 46);

•

6.3.5.7.3 Causas 01. a 05. referentes a Condição 03. Conhece, mas não
usa (Tabela 49).

7.2.3.2 Evidências
6.3.5.7 CMM (Capability Maturity Model) (Tabela 46) Î Figura 36.
4.07. A organização conhece CMM?

63,6%

01. Conhece e usa
sistematicamente.
02. Conhece e está
começando a usar.
03. Conhece, mas
não usa.
04. Não conhece.

27,4%

4,5% 4,5%

Figura 36 - A organização conhece CMM?
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6.4.5.7.3 CMM - Conhece, mas não usa (Tabela 49) Î Figura 37.
Causas relevantes (Quantidade de citações)
Conhece, mas não usa CMM.

2

0

4

01. Compromisso
da Alta Direção
02. Investimentos
em TI
03. Capacitação e
disponibilidade RH
04. Cultura em
Software
05. Outra(s)

7

8

Figura 37 - Causas relevantes - Conhece, mas não usa CMM.

7.2.4 Empresas que conhecem e não usam CMMI
Dez empresas de pequeno porte em desenvolvimento de software, ou seja,
45,5% da amostra final de vinte e duas empresas, informaram que conhecem e
não utilizam CMMI - Capability Maturity Model Integration.
As dez empresas, também, apontaram as seguintes causas relevantes, que
inviabilizam a implementação do CMMI como padrão da qualidade nos processos
de desenvolvimento de software:
•
•

Investimentos em TI - cinco citações .................................... Hipótese 9;
Capacitação e disponibilidade de RH - quatro citações ........ Hipótese 9;

•

Outra(s) - duas citações (Implementação em estudo - duas citações)
............................................................................................... Hipótese 9;
Compromisso da Alta Direção - nenhuma citação ................ Hipótese 8;

•

Cultura organizacional em software - nenhuma citação ...... Hipótese 8.

•

7.2.4.1 Critérios de validação
•

6.3.5.8 Condição 03. Conhece, mas não usa (Tabela 50);

•

6.3.5.8.3 Causas 01. a 05. referentes a Condição 03. Conhece, mas não
usa (Tabela 53).
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7.2.4.2 Evidências
6.3.5.8 CMMI (Capability Maturity Model Integration) (Tabela 49) Î Figura
38.
4.08. A organização conhece CMMI?

45,5%

01. Conhece e usa
sistematicamente.
02. Conhece e está
começando a usar.
03. Conhece, mas
não usa.
04. Não conhece.

31,8%

0,0%

22,7%

Figura 38 - A organização conhece CMMI?
6.3.5.8.3 CMMI - Conhece, mas não usa (Tabela 53) Î Figura 39.
Causas relevantes (Quantidade de citações)
Conhece, mas não usa CMMI.

2

0

0

01. Compromisso
da Alta Direção
02. Investimentos
em TI
03. Capacitação e
disponibilidade RH
04. Cultura em
Software
05. Outra(s)

4

5

Figura 39 - Causas relevantes - Conhece, mas não usa CMMI.

7.2.5 Empresas que conhecem e não usam SPICE
Sete empresas de pequeno porte em desenvolvimento de software, ou seja,
31,8% da amostra final de vinte e duas empresas, informaram que conhecem e
não utilizam SPICE (Software Process Improvement and Capability dEterminarion).
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As empresas, também, apontaram as seguintes causas relevantes, que
inviabilizam a implementação de padrões da qualidade nos processos de
desenvolvimento de software conforme o modelo SPICE:
•

Investimentos em TI - cinco citações .................................... Hipótese 9;

•

Cultura organizacional em software - duas citações ............. Hipótese 9;

•

Outra(s) - duas citações (SPICE não é um padrão de fato - uma citação,
baixa escala de desenvolvimento - uma citação) ................. Hipótese 9;

•

Capacitação e disponibilidade de RH - uma citação ............. Hipótese 9;

•

Compromisso da Alta Direção - nenhuma citação ................ Hipótese 8.

7.2.5.1 Critérios de validação
•

6.3.5.9

SPICE

(Software

Process

Improvement

and

Capability

dEtermination) (Tabela 54);
•

6.3.5.9.3 Causas 01. a 05. referentes a Condição 03. Conhece, mas não
usa (Tabela 57).

7.2.5.2 Evidências
6.3.5.9 SPICE - (Tabela 54) Î Figura 40.
4.09. A organização conhece SPICE?

59,1%

01. Conhece e usa
sistematicamente.
02. Conhece e está
começando a usar.
03. Conhece, mas
não usa.
04. Não conhece.

31,8%

9,1%

0,0%

Figura 40 - A organização conhece SPICE?
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6.3.5.9.3 SPICE - Conhece, mas não usa (Tabela 57) Î Figura 41.
Causas relevantes (Quantidade de citações)
Conhece, mas não usa SPICE.

5

1

01. Compromisso
da Alta Direção
02. Investimentos
em TI
03. Capacitação e
disponibilidade RH
04. Cultura em
Software
05. Outra(s)

0

2

2

Figura 41 - Causas relevantes - Conhece, mas não usa SPICE.
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CONCLUSÕES
Capítulo 8
8 Pesquisa Qualidade de Software
8.1 As empresas que conhecem e não utilizam padrões de qualidade
A Tabela abaixo apresenta as probabilidades amostrais (Porcentagem
amostral) resultantes da pesquisa aplicada às empresas de pequeno porte de
desenvolvimento de software e relacionadas às perguntas 4.06. a 4.09. A
organização conhece ...?.
Resumo - A organização conhece ...?
Condição

Porcentagem amostral (%)
ISO/IEC 12207

CMM

CMMI

SPICE

01. Conhece e usa sistematicamente.

13,6

4,5

0,0

0,0

02. Conhece e está começando a usar.

18,2

27,4

31,8

9,1

03. Conhece, mas não usa.

27,3

63,6

45,5

31,8

04. Não conhece.

40,9

4,5

22,7

59,1

Tabela 60 - Resumo - A organização conhece ...?.
8.1.1 Constatações principais
As constatações apresentadas a seguir utilizam como referência as
probabilidades amostrais (Porcentagem amostral) da condição 03.Conhece, mas
não usa (Tabela 60).
•

As porcentagens amostrais relacionadas aos padrões de qualidade de
desenvolvimento de software conhecidos, mas não utilizados, são, em
ordem crescente: ISO/IEC 12207 - 27,3%, SPICE - 31,8%, CMMI - 45,5%
e CMM - 63,6%.

•

As porcentagens amostrais das empresas que conhecem, mas não
utilizam padrões de qualidade de desenvolvimento de software é maior
do que soma daquelas que conhecem e utilizam ou estão começando a
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utilizar. Observa-se, em ordem crescente: CMMI: 45,5% X 31,8% (relação
1,43), CMM: 63,6% X 31,9% (relação 1,99) e SPICE: 31.8% X 9,1%
(relação 3,49). A exceção é a norma ISO/IEC 12207: 27,3% X 31,8%
(relação 0,86).

8.1.2 Constatações decorrentes
Quanto aos padrões de qualidade de desenvolvimento de software, pode-se
afirmar:
•

O mais conhecido é o CMM, já que apenas 4,5% das empresas
pesquisadas afirmam desconhecê-lo;

•

Os menos conhecidos, em ordem crescente, são: CMMI - 22,7%, ISO/IEC
12207 - 40,9% e SPICE - 59,1%;

•

As empresas conhecem e ainda não os utilizam: CMMI e SPICE;

•

As empresas conhecem e estão começando a utilizá-los, em ordem
crescente: CMMI - 31,8%, CMM - 27,4%, ISO/IEC 12207 - 18,2% e SPICE
- 9,1%.

8.2 Causas relevantes
A Tabela abaixo resume as quantidades de citações resultantes da pesquisa
aplicada às empresas de pequeno porte de desenvolvimento de software e
relacionadas às perguntas 4.06. a 4.09.. A organização conhece ...?; Condição 03.
Conhece, mas não usa; Causa(s) 01. a 05..
Resumo - Condição 03. Conhece, mas não usa.
Total de citações

Causas relevantes

ISO/IEC 12207

CMM

CMMI

SPICE

01. Compromisso da Alta Direção.

0

0

0

0

02. Investimentos em TI.

2

8

5

5

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

6

7

4

1

04. Cultura Organizacional em Software.

2

2

0

2

05. Outra(s).

0

4

2

2

Tabela 61 - Resumo - Causas relevantes
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8.2.1 Comprovação das Hipóteses
Foi apresentado no Capítulo 4 - HIPÓTESE: AS CAUSAS RELEVANTES, um
conjunto de quatro causas relevantes hipotéticas, que segundo a pesquisa
realizada na etapa de revisão bibliográfica mais impactava a implementação dos
padrões de qualidade de desenvolvimento de software nas empresas em geral.
A Tabela 61 contém o total de citações manifestada pelas empresas
pesquisadas e fornece os subsídios para que cada hipótese possa ser validada.

8.2.1.1 Hipóteses comprovadas
Causa

relevante

citada

em

todos

os

padrões

de

qualidade

de

desenvolvimento de software pesquisados:
•

02. Investimentos em TI;

•

03. Capacitação e disponibilidade de RH.

8.2.1.2 Hipóteses parcialmente comprovadas
Causa relevante não citada em pelo menos um dos padrões de qualidade
de desenvolvimento de software pesquisados:
•

04. Cultura organizacional de software;

•

05. Outra(s)
Neste item, foram citadas as seguintes causas relevantes:
•

Adaptação do(s) padrão(ões) ao porte da pequena empresa;

•

Dificuldade na escolha do padrão a ser implementado;

•

Suporte técnico após a implementação da gestão da qualidade de
desenvolvimento de software.

8.2.1.3 Hipótese não comprovada
Causa relevante não citada em nenhum dos padrões de qualidade de
desenvolvimento de software pesquisados:
•

01. Compromisso da Alta Direção.
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8.3 Constatações preocupantes
No decorrer da análise de resultados, duas porcentagens chamam a atenção
dos especialistas da área de conhecimento em qualidade de software:
•

40,9% das pequenas empresas pesquisadas não conhecem a norma
ISO/IEC 12207 - Processos de ciclo de vida de software.

•

59,1% das pequenas empresas pesquisadas não conhecem o projeto
SPICE e a norma ISO/IEC TR 15504.
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Capítulo 9
9 Desdobramentos
O objetivo desse capítulo é propor um conjunto de desdobramentos da
conclusão, com intuito de dinamizar as constatações e as causas relevantes
apontadas como merecedoras de atenção no capítulo anterior.

9.1 Programa de continuidade acadêmica
Objetiva encorajar futuros mestrandos a realizarem pesquisas na área de
conhecimento da qualidade dos processos de desenvolvimento de software
voltadas às empresas de pequeno porte.
9.1.1 Temas sugeridos
•

Proposta de um programa de capacitação técnica em padrões da
qualidade em processos de desenvolvimento software voltados às
empresas de pequeno porte;

•

Proposta de um programa de capacitação técnica em padrões da
qualidade de testes de software de produtos voltada às empresas de
pequeno porte;

•

Adequação dos padrões da qualidade, internacionalmente reconhecidos,
em processos de desenvolvimento e testes de software de produtos
focada nas empresas de pequeno porte;

•

Estudos de metodologias estratégicas dirigidas às empresas de pequeno
porte que desejam ou já exportam sistemas e/ou serviços de software;

•

Modelos de negócios que viabilizem a implementação e a

•

Manutenção de sistemas de gestão da qualidade em desenvolvimento de
software em empresas de pequeno porte.
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9.2 Programa de divulgação de informações
Manter a comunidade de empresas de pequeno porte informada a respeito
das melhorias contínuas que ocorrem na área de conhecimento da qualidade em
desenvolvimento de processos e produtos de software.
9.2.1 Meios
•

Acesso a publicações e a padrões elaborados por entidades nacionais e
internacionais;

•

Publicação e divulgação de: artigos, entrevistas, e-clippings, newsletters,
etc;

•

Participação em eventos presenciais: palestras, seminários, worhshops,
etc;

•

Participação em eventos virtuais: videoconferências, e-groups, elearnings, e-seminars, e-tutorials, etc;

•

Visitas a feiras e a missões de atualizações nacionais e internacionais.

9.3 Capitalização das empresas de pequeno porte
Visa incentivar o desenvolvimento e a comercialização de produtos e de
serviços de software das empresas de pequeno porte por meio de novas fontes de
recursos para investimentos no setor (adaptado ITS, 2004).
9.3.1 Plano de negócios
•

Avaliação de empresas;

•

Estratégia de comercialização;

•

Estratégias de marketing;

•

Modelagem jurídica.

9.3.2 Fontes de recursos
•

Fundos setoriais;

•

Linhas de financiamento:
- BB1 / PROEX1 (Banco do Brasil / Programa de Exportação);
- BNDES1 / PROSOFT1 (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social / Programa de Software - Exportação);
- FAPESP1 (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo);
- FINEP1 (Financiadora de Estudos e Projetos);

1
2
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- Glossário.
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- Sociedade SOFTEX;
•

Venture capitalists.
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Glossário
Acrônimo - Palavra formada pela inicial ou por mais de uma letra de cada um dos
segmentos sucessivos de uma locução, ou pela maioria destas partes (HOUAISS,
2001).
Acrossemia - Redução dos vocábulos ou expressões a seus elementos iniciais
(letras ou sílabas) (HOUAISS, 2001).
Amostra - Conjunto cujas características ou propriedades são estudadas com o
objetivo de estendê-las a outro conjunto do qual é considerada parte (HOUAISS,
2001).
Artefato - produto de trabalho mecânico; objeto, dispositivo, artigo manufaturado
(HOUAISS, 2001).
O termo artefato não pode ser entendido apenas como um produto tecnológico,
mas qualquer saída produzida por uma atividade do ciclo de desenvolvimento.
Deve-se incluir aqui: todos os requisitos levantados, modelos e especificações de
negócios, arquitetura física, modelo de dados e classes, distribuição de
componentes, análises de custos, projeções financeiras, ou seja, todos os
documentos gerados durante o desenvolvimento do software (BARTIÉ, 2002).
Atributo - O que é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa (HOUAISS,
2001).
Body shop (loja de corpos) - Uma forma muito popular de contratação de serviços
de desenvolvimento de sistemas é aquela denominada, nos Estados Unidos. Em
nosso país utiliza-se a expressão locação de mão-de-obra. Na operação tipo body
shop, uma empresa fornecedora aloca um profissional a uma empresa cliente,
cobrando por isso um valor mensal (AGUIAR, 2004).

CCQ (Círculo de Controle da Qualidade) - é conceituado segundo publicação da
JUSE em 1970 como (TOLEDO, 1982 apud.PICCHI,1993):
"Um pequeno grupo de trabalhadores, de uma mesma área, é formado para
desempenhar atividades de controle da qualidade. Este grupo procura
continuamente desenvolver suas habilidades e resolver os problemas relativos à
qualidade no seu local de trabalho, através do uso de técnicas de controle da
qualidade e da participação de todos os membros".
Capabilidade - anglicismo de capabalality que significa capacidade, habilidade
(SOFTKEY, 1994).
Completude - Qualidade, estado ou propriedade do que é completo, perfeito,
acabado (HOUAISS, 2001).
Confiabilidade - Capacidade de uma unidade funcional desempenhar, sem falhas
ou avarias, dada tarefa sob certas condições e dentro de um período determinado
(HOUAISS, 2001).

Conformidade - Atendimento a um requisito, necessidade ou expectativa (ABNT,
NBR ISO 9000:2000).
Controle - Poder, domínio ou autoridade sobre alguém ou algo (HOUAISS, 2001).
Crença - Convicção profunda e sem justificativas racionais em qualquer pessoa ou
coisa (HOUAISS, 2001).
Eficácia - "É fazer a coisa certa", grau em que um sistema realiza o que dele se
espera (MCT/SEPIN, 2002).
Eficiência - "É fazer certo as coisas", grau em que um sistema utilizou os recursos
disponíveis para atingir os objetivos ou realizar as atividades programadas
(MCT/SEPIN, 2002).
Estratégia - Arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe ou de
explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando ao alcance
de determinados objetivos (HOUAISS, 2001).
Factual - Relativo a; ou que se baseia em fato(s) (HOUAISS, 2001).
Globalização - Integração cada vez maior das empresas transnacionais, num
contexto mundial de livre-comércio e de diminuição da presença do Estado, em que
empresas podem operar simultaneamente em muitos países e explorar em
vantagem própria as variações nas condições locais (HOUAISS, 2001).
Instituto - Organização de alto nível cultural dedicada ao estudo ou pesquisas de
caráter especializado (HOUAISS, 2001).
Just-In-Time - Filosofia de gestão integrada de
produtividade e flexibilidade, cujo princípio básico é
financeiros, materiais, equipamentos e mão-de-obra
necessária e no tempo requerido para o trabalho em
(PICCHI, 1993).

produção, de altíssima
a alocação de recursos:
somente na quantidade
combinação com o TQC

Ortogonal - Que forma um ângulo reto; 90 graus (HOUAISS, 2001).
Padrão - Base de comparação, algo que o consenso geral ou um determinado
órgão oficial consagrou como um modelo aprovado (HOUAISS, 2001).
Paradigma - Um exemplo que serve como modelo; padrão (HOUAISS, 2001).
Probabilidade - perspectiva favorável de que algo venha a ocorrer; possibilidade,
chance (HOUAISS, 2001).
Política - Série de medidas para a obtenção de um fim (HOUAISS, 2001).
Produtividade - Maximização dos resultados mediante a otimização dos recursos
utilizados. É a relação entre o output (saída/produto) e o input (entrada/insumos)
(MCT/SEPIN, 2002).
Programa - É um grupo de projetos gerenciados de forma coordenada, a fim de se
obter benefícios que, de forma isolada, não se obteria (PMBOK, 1996).

TQC (Total Quality Control) - A tradução mais adequada para esta sigla,
considerando-se a definição aqui desenvolvida é Controle Total da Qualidade. O
TQC compreende as atividades de controle em todas as fases das quais depende a
satisfação do cliente (ABNT, NBR ISO 9000:2000).

Apêndices
Apêndice A
A.1 Alterações do questionário piloto
As dificuldades observadas, nas vinte entrevistas realizadas na Fenasoft,
resultaram em um conjunto de alterações nas seções do questionário piloto
QUESTIONÁRIO - QUALIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.
As alterações relatadas, abaixo, referem-se ao questionário piloto disponível
no APÊNDICE B - Seções B1 a B7.

A.2 Seção Cabeçalho e FILTRO
• A numeração das perguntas do FILTRO foi alterada de 1. a 8. para 01. a

08..

A.3 Seção 1. Identificação da organização
• Estabelecido o formato da máscara de preenchimento do CNPJ como

nn.nnn.nnn/nnnn-nn, onde n é um valor numérico de 0 a 9;
• Estabelecido o formato da máscara de preenchimento do CEP como

nnnnn-nnn, onde n é um valor numérico de 0 a 9;
• Retirado o campo de preenchimento do segundo número de Telefone;
• Estabelecido os formatos da máscara de preenchimento dos números de

Telefone e de Fax como (nn) nnnn-nnnnn, onde n é um valor numérico de 0 a 9;
• Retirados o campo mês em Data da fundação e de Início das atividades

em informática e alterados os seus respectivos textos;
• Em Associada foi acrescida a alternativa: 08. Outra(s). Cite-a(s): ____.

A.4 Seção 2. Caracterização da organização
• Na pergunta 2.01. Origem do capital majoritário da organização foi

alterada a alternativa 03. Outra(s). Citar: ____;

• Na pergunta 2.02. foram alterados: o seu texto para Atividade(s) em

Tecnologia da Informação característica(s) da organização e a alternativa 15.
Outra(s). Especifique-a(s): ____;
• Na pergunta 2.03. Força de trabalho da organização foi alterada a data

base para 07/2004, retiradas as alternativas: Empregados efetivos e Prestadores
de serviços, e realçada a explicação de Força total de trabalho;
• Reformulados os textos das perguntas 2.04. a 2.06. e as suas respectivas

formas de respostas. Além disso, foram realçadas as suas respectivas explicações.

A.5 Seção 3. Caracterização do Software
• Na pergunta 3.01. foram alterados: o seu texto para Em qual(is)

mercado(s) de software a organização atua no Brasil? e as alternativas: 18.
Outro(s). Especifique-o(s): ____ e 19.  Não desenvolve software;
• Na pergunta 3.02. foram alterados: o seu texto para Qual(is) o(s) tipo(s)

de aplicação(ões) de software desenvolvida(s) pela organização no Brasil?, a
ordem, e os conteúdos das alternativas: 33. Outro(s). Especifique-o(s): ____ e
34. Utilitário(s). Especifique-o(s): ____.

A.6 Seção 4. Gestão da qualidade
• Trocada a ordem das perguntas 4.02. a 4.05.. As alterações foram: de

4.02. para 4.05.; de 4.03. para 4.02.; de 4.04. para 4.03. e de 4.05. para 4.04.;
• Retirado o texto No ano de ________ da alternativa 01. da pergunta 4.02.

A organização já implantou algum Sistema da Qualidade?;
• A

pergunta

4.03.

foi

alterada

para

A

organização

já

possui

Certificação(ões) do(s) Sistema(s) da Qualidade? e acrescentada a observação
“vá para 4.05.” na alternativa 04. Não possui nenhuma certificação;
• A pergunta 4.04. foi alterada para Qual(is) a(s) Certificação(ões) de

Qualidade obtida(s)? e as suas alternativas: 03. para Certificação(ões)

conferida(s) por cliente(s). Cite-a(s): __________ e 04. para Outra(s). Cite-a(s):
__________;
• A pergunta 4.05. foi alterada para O(s) produtos(s) da organização

foi(ram) avaliado(s) pelas Normas de Qualidade de Produtos de Software
ISO/IEC 9126 (NBR 13596) e ISO/IEC 12119? e a sua alternativa 04. para Outra(s)
norma(s). Cite-a(s): _________________;
• Alteradas as observações das alternativas 01. e 02. nas perguntas: 4.06. a

4.09. para Assinalar a(s) maior(es) dificuldade(s) ocorrida(s) na implantação;
• Alterada a observação da alternativa 03. nas perguntas 4.06. a 4.09. para

03. para Assinalar a(s) causa(s) que inviabilizaria(m) a implantação;
• Nas perguntas 4.07. e 4.08. foram estabelecidos os formatos das

máscaras de preenchimento do campo Nível? para (n), onde n é um valor numérico
de 1 a 5.

Apêndice B
B.1 Questionário piloto
A seqüência dos itens abaixo retrata o conteúdo do questionário piloto que foi
utilizado nas entrevistas durante a Fenasoft.

B.2 Cabeçalho e FILTRO
QUESTIONÁRIO - QUALIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Dissertação de Mestrado em Engenharia de Computação - IPT/SP
FILTRO - Atividade(s) da organização no tratamento de software

(Preenchimento obrigatório )

1.

Desenvolve software para uso próprio

2.

Desenvolve pacote de software para a comercialização (packaged software )

3.

Desenvolve software sob encomenda para terceiros (custom software )

4.

Desenvolve software embarcado (embeded, bunddled software )

5.

Desenvolve software para internet (internet enable software )

6.

Distribuidora ou editora de software de terceiros

7.

Não desenvolve e não distribui software (ENCERRE A PESQUISA)

B.3 Identificação da organização (1.)
1. Identificação da organização
Razão Social
Nome Fantasia
CNPJ
Endereço
Bairro
Cidade
UF
Telefones
Fax
Página na Internet

(Preenchimento obrigatório com letra legível )

[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__] [__]__]__] [__]__]__] / [__]__]__]___] - [__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]
CEP [__]__]__]__]__] - [__]__]__]
[__]__]__]__] [__]__]__]__]__]__]__]__]__] ou [__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__] [__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]

Data da fundação (mm/aaaa)

[__]__] / [__]__]__]__]

Início das atividades em informática (mm/aaaa)

[__]__] / [__]__]__]__]

Associada :

01. ABEP

02. ABES

03. ABINEE

05. SOFTEX

06.SUCESU

07. Nenhuma

04. ASSESPRO

B.4 Caracterização da organização (2.)
2. Caracterização da organização

(Preenchimento obrigatório com letra legível )

2.01. Origem do capital majoritório da organização:
01.

Privado

02.

Público

03.

Outras

2.02. Atividade(s) característica(s) da organização em Tecnologia da Informação:
01.

Comercialização de dados ou base da dados

09.

Serviços de automação bancária

02.

Consultoria e projetos em informática

10.

Serviços de automação comercial

03.

Desenvolvimento de software

11.

Serviços de automação industrial

04.

Distribuição ou editoração de software de terceiros

12.

Serviços de entrada de dados

05.

Distribuição ou revenda de produtos de hardware

13.

Serviços de processamento de dados

06.

Indústria de informática, telecom ou automação

14.

Treinamento em informática

07.

Manutenção e assistência técnica em informática

15.

Outras. Especifique ______________

08.

Provedor Internet

_______________________________

2.03. Força de trabalho da organização em 31/12/2003:
(como Total da força de trabalho da organização considere: sócios, dirigentes, empregados, funcinários efetivos,
bolsistas, estagiários, prestadores de serviço)
Total: ______

Empregados efetivos: _______

Prestadores de serviços: _______

2.04. Número de profissionais certificados em qualidade na organização em 31/12/2003:
(Certificação: Auditor interno ou pós-graduação lato ou stricto sensu em gestão da qualidade)
Quantidade: _______

2.05. Número de profissionais com Curso Superior em: Ciência da Computação, Processamento de Dados,
Análise de Sistemas, Engenharia da Computação ou Informática na organização em 31/12/2003:
Quantidade: _______

2.06. Número de profissionais envolvidos com desenvolvimento e manutenção de software em 31/12/2003:
(não considere somente analistas e programadores )
Quantidade: _______

B.5 Caracterização do Software (3.)
3. Caracterização do Software

(Preenchimento obrigatório com letra legível )

3.01. Qual(is) o(s) domínio(s) de software desenvolvido(s) no Brasil pela organização?
01.

Administração privada

02.

Administração pública

12.

Qualidade e produtividade

03.

Agricultura, agropecuária

13.

Saúde

04.

Bancário

14.

Serviços

05.

Comércio

15.

Telecomunicações

06.

Educação

16.

Transportes

07.

Engenharia, arquitetura, construção civil

17.

Turismo

08.

Entreterimento

18.

Outros. Especifique ______________

19.

Não desenvolvo software

09.

Financeiro

10.

Indústria

11.

Meio Ambiente

_______________________________

3.02. Qual(is) o(s) tipo(s) de aplicação de software desenvolvido(s) no Brasil pela organização?
01.

Administração de recursos humanos

20.

Gerenciador de banco de dados

02.

Administração de serviços

21.

Gerenciador de redes

03.

Administração escolar

22.

Gestão de redes

04.

Administração jurídica

23.

Gestão da qualidade

05.

Automação bancária

24.

Gestão de documentos

06.

Automação comercial

25.

Gestão integrada - ERP

07.

Automação de escritórios

26.

Jogos

08.

Automação industrial

27.

Páginas Web

09.

Automação predial

28.

Planilha eletrônica e Editor de texto

10.

Comércio eletrônico

29.

Processador de imagens

11.

Computação gráfica

30.

Segurança e proteção de dados

12.

Comunicação do dados

31.

Serviços de mensagens

13.

Contabilidade

32.

Simulação e modelagem

14.

E-business

33.

15.

Educação à distância

16.

Ferramenta / Ambiente de desenvolvimento de software

17.

Gestão de conteúdo

_______________________________

18.

Gestão de relacionamento com cliente - CRM

_______________________________

19.

Geoprocessamento

Utilitários. Especifique ____________
_______________________________

34.

35.

Outros. Especifique ______________

Não desenvolve software

B.6 Gestão da qualidade (4.)
B.6.1 Perguntas 4.01. a 4.05.
4. Gestão da qualidade

(Preenchimento obrigatório com letra legível )

4.01. A organização possui responsável(is) pela Gestão do Sistema da Qualidade?
01.

Sim

02.

Não

4.02. A organização já foi avaliada baseada nas normas de qualidade de produtos de software
NBR 13596 (ISO/IEC 9126) e ISO/IEC 12119?
01.

A organização tem produtos avaliados por terceiros, segundo as normas

02.

A organização adota procedimentos de auto-avaliação, segundo as normas

03.

Em estudo ou implantação

04.

Outras normas. Especifique _______________________________________________________

05.

A organização não adota procedimentos de avaliação de produtos

4.03. A organização já implantou algum Sistema de Gestão da Qualidade?
01.

Sim. No ano de __________

02.

Em estudo ou implantação

03.

Não

4.04. A organização já possui Certificação do Sistema da Qualidade?
01.

Sim, não especifica para a área de desenvolimento de software

02.

Sim, especifica para a área de desenvolvimento de software

03.

Não, mas o sistema encontra-se em processo de certificação

04.

Não há nenhuma certificação

4.05. Qual(is) o(s) tipo(s) de Certificação(ões) de Qualidade?
01.

Certificação ISO 9001:2000 (substituiu as ISO 9001:1994, 9002:1994 e 9003:1994)

02.

Certificação ISO 9004:2000 (substituiu a ISO 9004:1994)

03.

Certificação por cliente

04.

Outras certificações. Especifique ___________________________________________________

05.

Nenhuma

B.6.2. Perguntas 4.06. a 4.09.

B.7 Responsável pelo preenchimento (5.)
5. Responsável pelo preenchimento
Nome
Cargo
Área da organização
Telefones
Fax
E-mail
Data do preenchimento

(Preenchimento obrigatório com letra legível )

[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__] [__]__]__]__]__]__]__]__]__] ou [__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__] [__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__[__] / [__]__] / [__]__]__]__]

Responsável pelo prenchimento _______________________________________________________

Apêndice C
C.1 E-mail de Envio do questionário
Data: Fri, 9 Jul 2004 15:48:09 -0300 (ART)
De: "Osmil Morselli" <os1000am@yahoo.com.br>
Assunto: NÃO DELETE! - Pesquisa Qualidade de desenvolvimento de software.
Para: eeeeeeeeee@dddddddd.com
Sr. José Carlos Zzzzzzzzzz,
A XXX Comunicações e Tecnologia Ltda foi indicada como uma organização que
possui a expertise adequada ao preenchimento do questionário anexo.
Este questionário é a parte prática da Dissertação de Mestrado em Engenharia de
Computação em elaboração, já qualificada pelo IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo).
O Tema da Dissertação trata da Qualidade do Processo de Desenvolvimento de
Software em Empresas de Pequeno Porte (até 49 funcionários).
A compilação dos dados obtidos gerará um conjunto de resultados que será o foco
da Defesa da Dissertação de Mestrado. Logo, conto com sua colaboração, quanto
ao preenchimento e sua DEVOLUÇÃO ATÉ O DIA 16/07/2004.
Caso V.S. não se sinta confortável em reponde-lo, solicito a gentileza de
encaminhá-lo ao profissional de sua organização que julgar mais adequado para
preenchê-lo. Antecipadamente, agradeço.
Quanto às informações fornecidas estarão sob sigilo, tanto quanto à sua fonte e ao
seu conteúdo. Assim que os dados forem compilados, envio-lhe um arquivo com os
resultados da pesquisa.
Além disso, os resultados serão utilizados como evidências objetivas à elaboração
do Plano de Negócios de Financiamento do Projeto de Melhoria da Qualidade do
Processo de Desenvolvimento de Software para Empresas de Pequeno Porte junto
a órgãos governamentais de fomento, relacionados à qualidade e a exportação de
software.
Abraço(s).
Osmil
Osmil Aparecido MORSELLI
Cel.: (11) 9969-8540
MAYDAY e-mail: os1000am@ig.com.br
Anexo

Questionário_Dissertação_2004.xls
arquivo.xls

C.2 E-mail de solicitação de DEVOLUÇÃO do questionário preenchido
Data: Sun, 18 Jul 2004 20:06:09 -0300 (ART)
De: "Osmil Morselli" <os1000am@yahoo.com.br>
Assunto: DEVOLUÇÃO - Questionário de Mestrado Qualidade de Desenvolvimento
de Software.
Para: eeeeeeeeee@dddddddd.com
Sr. José Carlos Zzzzzzzzzz,
Solicito a DEVOLUÇÃO do questionário, em referência, preenchido até 21/07/2004.
Caso tenha ocorrido algum problema, anexo o questionário já enviado.
A resposta da XXX Comunicações e Tecnologia Ltda é muito importante ao
resultado final da minha dissertação.
Conto com a pronta resposta da XXX Comunicações e Tecnologia Ltda.
Abraço(s).
Osmil
Osmil Aparecido MORSELLI
Cel.: (11) 9969-8540
MAYDAY e-mail: os1000am@ig.com.br
Anexo
Questinário_Dissertação_2004.xls
arquivo.xls

C.3 E-mail de DEVOLUÇÃO do questionário preenchido
José_Carlos_Zzzzzzzzz_/_N-Ssssssss
<eeeeeeeeee@dddddddd.com> escreveu:
>
> Caro Osmil,
>
> Segue documento preenchido.
>
> Abraços,
>

> José Carlos Zzzzzzzzz
> Int'l Sales Director
>
> N-Sssssss - The World's #1 HTTP Security Scanner
> Facsimile: +55-11-nnnn-1997
> Phone: +55-11-nnnn-7093
>
> N-Sssssss - XXX Com. e Tec. Ltda.
> http://www.dddddddd.com
> "The Digital Security Intelligence Company"
>
>
> ATTACHMENT part 2 application/vnd.ms-excel
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C.4 E-mail de AGRADECIMENTO de devolução do questionário
preenchido
Data: Wed, 21 Jul 2004 14:08:05 -0300 (ART)
De: "Osmil Morselli" os1000am@yahoo.com.br
Assunto: Re: ENC:
_DEVOLUÇÃO_Questionário_de_Mestrado_Qualidade_Desenvolvimento_SW.
Para: "José_Carlos_Zzzzzzzzzz_/_N-Sssssss" <eeeeeeeeeeee@dddddddd.com>
Caro José Carlos,
Agradeço o envio de sua contribuição.
Assim que eu tiver os resultados compilados, envio-lhes.
Abraço.
Osmil

