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RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar uma técnica para a priorização de
manutenções relacionadas a problemas de usabilidade, através de uma análise custo
x benefício. A dinâmica de mudanças nas corporações exige das empresas e das
pessoas mecanismos de controle de mudanças, com o objetivo de que estas sejam
qualitativa e quantitativamente avaliadas.

Neste contexto, a aplicação de um mecanismo que aprimore a avaliação das
solicitações de mudanças, oferecendo, como resultados, os níveis de prioridade das
alterações e a apuração mais realista e detalhada dos custos por solicitação, pode
gerar ganhos e, no mínimo, evitar perdas significativas referentes à destinação do
orçamento de software estabelecido pelas corporações.

São apresentados neste estudo, os fatores componentes da técnica, a
maneira como a técnica deve ser aplicada e os resultados esperados.
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ABSTRACT

The main purpose of this paper is to present a technique to set priorities of
software maintenances related to usability problems, through a cost x benefit analysis.
Dynamic changes in corporations require from companies and staff (people)
mechanisms to control these changes based on qualitative and quantitative evaluation.
In this context, a mechanism to improve software change evaluation resulting
in changes priority levels besides a more accurate and detailed verification of the costs
can generate earns and, at least, to avoid significant loses related to the budget
software destination established by the corporations.

This work presents, the technique component factors, the application method
and expected results.

Key-Words: Software Change Management; Usability; Maintenance; Usability
problema; Cost-benefits analysis, ROI
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1 Introdução
Há alguns anos as empresas ,que dependem da utilização da tecnologia da
informação

em seus processos, vêm buscando o aumento da produtividade e

melhores resultados através de estratégias que minimizam os esforços despendidos e
principalmente os custos, sejam eles diretos ou indiretos.
O aumento da oferta de produtos, serviços e de fornecedores e prestadores
de serviços são responsáveis pela sofisticação por parte das empresas de seus
modelos estratégicos para a obtenção de vantagem competitiva.
Complementando

qualitativamente os fatores acima mencionados,

é

necessário destacar que a demanda por produtos e serviços de melhor qualidade
aumentou significativamente, principalmente em função da elevação do nível de
exigência por parte dos consumidores. A diversidade de produtos oferecidos e
serviços prestados é responsável por esta qualidade que é exigida pelos
consumidores e é uma busca constante pelas empresas.
“Com o progresso da tecnologia da informação aumentam
igualmente seus desafios e suas possibilidades. O declínio vertiginoso
dos custos da computação e a democratização dos sistemas de
informação introduziram uma verdadeira revolução nas aplicações
comerciais dessa tecnologia e alteraram os termos da competição em
todos os setores industriais. As mudanças nos mercados, as novas
exigências dos consumidores e toda uma série de inovações
tecnológicas criam necessidades novas e urgentes que agora se
impõem aos líderes e gerentes empresariais, numa economia
globalizada, obrigando-os a redefinir suas premissas operacionais mais
elementares e a reestruturar suas organizações.” (McGowan,2000,
Prefácio)
Esta dinâmica nas corporações estende-se internamente às empresas e seus
departamentos. A necessidade de adaptação à nova realidade e de flexibilidade em
relação aos desafios futuros exige das empresas e das pessoas mecanismos de

11

controle de mudanças de processos e sistemas, com o objetivo de que estas sejam
qualitativa e quantitativamente avaliadas.
Esta necessidade de adaptação às novas realidades e do controle de
mudanças também é presente na comunidade da Engenharia de Software.
Neste contexto, os sistemas computacionais que suportam os processos
organizacionais não são imutáveis e nem poderiam, dado que as condições externas e
internas aos quais estes sistemas estão constantemente submetidos normalmente
sofrem alterações esporádicas ou freqüentes.
Como diz Pressman (2001): “A mudança é inevitável quando se constroem
sistemas baseados em computador; portanto devemos desenvolver mecanismos para
avaliar, controlar e fazer modificações.”
É exatamente neste contexto que este trabalho propõe a produção de uma
técnica para melhorar a capacidade de avaliação de mudanças de requisitos.
Especificamente, este trabalho propõe um mecanismo para aprimorar a
avaliação de mudanças de requisitos através da priorização de atendimento às
solicitações de mudanças relacionadas a problemas de interfaces. Este mecanismo é
denominado de Técnica ALPHA e se trata de um desenvolvimento próprio, não
caracterizando, portanto, a aplicação de uma técnica já existente no mercado.
Genericamente, esta priorização está baseada na análise custo x benefício
das solicitações de mudanças de requisitos referentes a problemas de interface.
A proposta de aperfeiçoamento da avaliação de mudanças parte dos padrões
e procedimentos estabelecidos para o processo de controle de mudanças definido na
teoria da Engenharia de Software, mais especificamente aos conceitos e padrões do
tópico

Gerenciamento

de

Mudanças

que

está

incluído

na

disciplina

de

Gerenciamento de Requisitos e Controle de Mudanças, tópico este abordado pela
disciplina de Gerenciamento de Configuração. Ambos os conceitos são amplamente
discutidos e definidos por normas e documentação mundialmente reconhecidas e
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adotadas como referências. Entre elas, destacam-se: a norma ISO/IEC12207
(Standard for Information Technology - Software life cycle processes), o CMM
(Capability Maturity Model) e o SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge).
O embasamento para a análise dos benefícios trazidos pela solução de um
determinado problema ou pela alteração de requisitos originada nos problemas na
interface homem-computador, para a priorização dos atributos de usabilidade e para a
atribuição de severidade às solicitações de mudanças vem dos conceitos e padrões
definidos pela Engenharia de Usabilidade, que está especificada no Capítulo 3.
Em relação à análise de custos das alterações solicitadas, através de
estimativas e mensuração de esforços e complexidade, o embasamento vem de
técnicas e procedimentos de estimativas, que estão detalhadas no Capítulo 5.
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1.1 Motivação
Atualmente, na empresa onde são exercidas as atividades profissionais da
autora foi implantado, recentemente, um software responsável pelo controle do fluxo
das solicitações de mudanças em sistemas de informação. Estas mudanças podem
ser caracterizadas como:
•

Alterações de requisitos previamente estabelecidos e que precisam ser
modificados por alguma necessidade do usuário;

•

Correções de problemas que foram eventualmente detectados e que
afetam o processo da área usuária.No entanto não possuem prioridade
alta;

•

Manutenções emergenciais que são correções de problemas que foram
detectados pela área usuária e possuem prioridade alta.

•

Melhorias sugeridas pelas áreas usuárias, em sistemas já entregues e
que estão em produção;

•

Alterações preventivas que são detectadas pelos usuários e que
evitarão um problema futuro;

•

Novas implementações que podem ser consideradas como novos
módulos em sistemas já entregues ou novos sistemas.

Através da observação diária deste processo implementado na empresa, e
pelo fato de ser a autora parte integrante deste processo, como usuária, avaliadora e
observadora, alguns aspectos puderam ser detectados e foram incentivadores no
processo de desenvolvimento desta técnica para melhorar a capacidade de avaliação
de mudanças de requisitos de software. São eles:
Subjetividade
A subjetividade presente e considerada como o único critério na tomada de
decisões por parte da autoridade da área de Tecnologia da Informação, no momento
de autorizar ou rejeitar a atividade e no momento de determinar o início da execução,
caso ela tenha sido autorizada.
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Ausência de Critério
A ausência de um critério de seleção das solicitações de mudanças de
requisitos tornam o processo vulnerável e pouco confiável perante as áreas usuárias,
dado que explicações devem ser dadas para justificar a escolha e a autorização de
determinadas atividades e de outras não. Desta forma, as relações de conflitos
internos entre as áreas usuárias e a área de Tecnologia da Informação tornam-se
freqüentes e prejudicam o processo de desenvolvimento e manutenção de software,
na medida que as informações e a disposição de ambas as partes foram afetadas por
crises e desgastes anteriores.
Definição de prioridade pelo usuário
A prioridade da solicitação é definida pelo usuário solicitante no momento do
registro da solicitação. No entanto, esta prioridade não é levada em consideração pela
autoridade de Tecnologia da Informação no momento de priorizá-la. Este fato pode ser
considerado um “vício” e é uma conseqüência da utilização freqüente da aplicação,
onde os usuários de toda a empresa sempre definem como alta as prioridades de suas
atividades.
Retorno para a autoridade de Tecnologia da Informação
As solicitações de alterações são enviadas para a avaliação do analista líder.
Neste momento, é possível determinar juntamente com o usuário qual é a real
necessidade da mudança, a prioridade e as metas de usabilidade que são primordiais
para ele. No entanto, a única informação devolvida para a autoridade de Tecnologia da
Informação, que decidirá a prioridade e o momento de início da atividade, é o total de
horas previsto para a execução da atividade e a indicação do(s) recurso(s) que
será(ão) alocado(s) no desenvolvimento da atividade.
Apuração dos custos reais
Em relação à determinação dos custos por atividade, atualmente, estes são
calculados baseados em estimativas. Ou seja, a previsão de horas estimada pelo
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analista líder é utilizada como referência para determinar o custo da atividade. O custo
real só pode ser obtido após o término da tarefa, quando o analista programador
informa o número de horas reais utilizadas na atividade e, neste momento, algumas
diferenças significativas podem surgir e explicações deverão ser dadas para justificálas. Neste aspecto, a aplicação de uma técnica para quantificar esforços e determinar
o custo no momento de análise da solicitação é um critério justificável e próximo da
realidade que será estabelecida após o término da atividade.
Ausência de referências bibliográficas
A dificuldade de encontrar referências bibliográficas que abordam técnicas e
critérios para a determinação de custos por solicitação de mudança também é um
aspecto relevante que deve ser considerado.
Atualmente, as empresas possuem estratégias sofisticadas com o objetivo
único de reduzir os custos de software. No entanto, a bibliografia disponível considera,
com maior ênfase, as etapas e os processos envolvidos na gerência de configuração
de software, ignorando, de uma certa maneira, os aspectos financeiros envolvidos
nestas alterações.
Neste contexto, a aplicação de um mecanismo que aprimore a avaliação das
solicitações de mudanças, oferecendo, como resultados, os níveis de prioridade das
alterações e a apuração mais realista e detalhada dos custos por solicitação, pode
gerar ganhos e, no mínimo, evitar perdas significativas referentes à destinação do
orçamento de software estabelecido pelas corporações.
Aliado a todos os aspectos acima mencionados, vale destacar ainda um
importante dado estatístico, onde conclui-se que do total dos problemas de software
reportados, 42% deles são problemas de usabilidade (Nielsen, 1994), ou seja, quase a
metade dos problemas reportados estão relacionados a problemas de interface. Estes,
em geral, são sintomáticos de problemas de requisitos, podem ser graves e ao mesmo
tempo numerosos.
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1.2 Abrangência
O escopo deste trabalho pode ser determinado a partir de três aspectos
importantes que estão detalhados a seguir.
O primeiro aspecto a ser considerado é que o estudo de caso apresentado
está baseado em um sistema de informação crítico, do ponto de vista de “security”, ou
seja, sob a ótica da relevância das informações e da associação de possíveis perdas
financeiras. Os sistemas de informação críticos são detalhados a seguir no Capítulo 2.
A aplicabilidade da técnica ALPHA em sistemas interativos é o outro aspecto
que deve ser considerado. Ou seja, a técnica é aplicável em sistemas que possuam as
características de interação entre o usuário e o sistema, através de uma ou várias
interfaces.
O terceiro e último aspecto considerado está relacionado à maturidade do
processo de desenvolvimento de sistemas das organizações. É fundamental que as
empresas apresentem um certo grau de maturidade no processo de desenvolvimento
de sistemas, a exigência mínima de maturidade é o nível 2 do CMM. Esta exigência
não consta em referências bibliográficas, mas foi determinada pela autora a partir dos
requisitos necessários para a aplicação da técnica definida pela mesma.
“O nível de maturidade de uma organização propicia um meio de prever o
desempenho futuro de uma organização em relação a uma ou várias disciplinas. A
experiência tem mostrado que as organizações obtêm resultados positivos quando
elas focam seus esforços de aperfeiçoamento de processos em áreas de processo
gerenciáveis. Um nível de maturidade é definido como um período de evolução do
aperfeiçoamento do processo. Cada nível de maturidade estabelece uma parte
importante dos processos da organização.” (Paulk,2002, p.24)
Ao exigir que a empresa esteja no nível 2 do CMM em relação à sua
maturidade do processo de desenvolvimento, é certo que ela tenha atingido todas as
metas das áreas de processo do nível 2. Os projetos da organização têm assegurado
que os requisitos são gerenciados e que os processos são planejados, executados,
medidos e controlados.
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A disciplina de processo refletida pelo nível 2 de maturidade
assegurar que práticas existentes

ajuda a

sejam mantidas durante momentos de muita

pressão em virtude de situações internas ou externas à organização. Quando estas
práticas estão ativas, projetos são executados e gerenciados de acordo com os planos
documentados.
No nível 2 de maturidade, requisitos, processos, produtos e serviços são
gerenciados. O status dos produtos e a entrega de serviços são visíveis ao
gerenciamento em pontos definidos (por exemplo, nos passos mais importantes do
projeto e na finalização das maiores atividades).
Compromissos são estabelecidos e revisados quando necessário, entre as
partes envolvidas (stakeholders). Os produtos são revisados com os stakeholders e
controlados. Os produtos e serviços satisfazem seus requisitos específicos, padrões e
objetivos.
As visões críticas das partes envolvidas são fundamentais para a aplicação
da técnica ALPHA e neste nível de maturidade, as partes envolvidas já passaram por
um processo de conscientização e de reconhecimento do papel que eles devem
exercer em um processo definido de gerência de mudanças.
Face ao exposto, é importante observar que o nível de maturidade exigido,
requer uma técnica de priorização de solicitações de mudanças.
Espera-se que as empresas que alcançarem este nível de maturidade
propiciarão um ambiente adequado para aplicação da técnica ALPHA, dado que já há
o gerenciamento de mudanças, há estimativas, há histórico de produtividade e há o
comprometimento das partes envolvidas.
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1.3 Metodologia de Trabalho
O desenvolvimento do trabalho aqui apresentado está estruturado de acordo
com as etapas abaixo relacionadas:
•

Coleta de Dados
Nessa fase, foram coletadas todas as informações referentes às
solicitações de mudanças pela área usuária em um sistema que calcula e
divulga os preços de mercado para os produtos e

operações financeiras.

No processo de desenvolvimento deste sistema, o levantamento de
requisitos, a captura das metas de usabilidade postuladas, a equipe de
desenvolvimento e implantação estavam sob a responsabilidade da autora.
O projeto foi iniciado em Agosto/2002, a primeira fase do projeto foi
colocada para o acompanhamento e testes

em Abril/2003, e está em

Produção desde Junho/2003. Durante estes oito meses de trabalho, foram
capturadas todas as solicitações de alterações do usuário e foram
classificadas de acordo com os critérios de severidade, que são definidos
posteriormente no Capítulo 5, tendo como parâmetro único de priorização a
relevância do problema para o usuário, que era o único responsável pelas
definições dos requisitos do sistema.

•

Embasamento Teórico
As três áreas da Engenharia de Software nas quais foram buscados os
fundamentos teóricos deste trabalho são:

9 Processo de Controle de Mudanças
Referências em:

 ISO / IEC 12207 – Standard for Information

Technology – Software

Life Cycle Process;




 CMM – Capability Maturity Model;
SWEBOK – Guide to the Software Engineering Body of Knowledge;
Literatura adicional sobre a Gestão de Requisitos.

9 Engenharia da Usabilidade – metas de usabilidade, atributos, processos de
avaliação e principalmente a atribuição de severidade.
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9 Pontos de Função – utilização da análise de pontos de função como parte
do processo de estimativas de esforço e determinação de custos.
Da área de Administração de Empresas, foram pesquisados os fundamentos
para:
9 Estudo de Viabilidade de Projetos – critérios quantitativos de análise
econômica de projetos : fatores de determinação da TIR (taxa interna de
retorno) e a razão benefício / custo.
•

Definição da Técnica ALPHA
Nesta fase, foram desenvolvidas as atividades de estudo e de proposta da
técnica ALPHA, que é a aplicação de um critério para a seleção das
solicitações de alterações de requisitos relacionados à interface de usuário
e que serão atendidas.

•

Aplicação da Técnica ALPHA
Nesta etapa final, um estudo de caso é apresentado.
Este estudo de caso é a aplicação prática da técnica ALPHA de priorização
para a seleção de problemas de usabilidade, onde os resultados são
demonstrados e avaliados. Uma comparação entre o resultado da técnica
ALPHA e o que foi priorizado inicialmente é efetuada. Através deste
resultado comparativo é possível que alguns aspectos sejam observados
para o aperfeiçoamento desta técnica, como: o tempo de realização das
mudanças e a facilidade de identificação das mesmas.

1.4 Estrutura do Trabalho
A estrutura definida está apresentada a seguir:
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O primeiro capítulo é esta introdução e esclarece ao leitor o objetivo principal
do

trabalho,

os

principais

aspectos

da

proposta

apresentada,

os

fatores

impulsionadores do desenvolvimento do tema, o escopo do trabalho, a metodologia
utilizada para a elaboração do trabalho e o cronograma de continuidade do projeto.

O segundo capítulo (Processo de Gerência de Mudanças em Sistemas de
Informação Críticos) analisa o processo de gerência de mudanças em sistemas de
informação críticos. Este capítulo ainda descreve um fluxo de solicitações de
mudanças de requisitos estabelecido em uma instituição financeira estrangeira, que
serviu como base para este trabalho, apresentando críticas ao modelo atual e
exigências da auditoria da matriz referentes ao processo de solicitação e aprovação
das mudanças de software.

O terceiro capítulo (A Abordagem Custo x Benefício para Problemas de
Usabilidade) aprofunda a discussão do capítulo anterior, focando na definição e nas
limitações dos critérios de seleção de problemas de usabilidade, analisando conceitos
e teorias sobre os fatores determinantes na priorização de problemas desta natureza
Como fator determinante, é apresentada uma análise de conceitos e referências sobre
a análise de severidade e a relação custo x benefício, sob a ótica da engenharia da
usabilidade, descrevendo o processo de classificação de severidade utilizado na
prática e o proposto para os problemas de usabilidade detectados a partir das metas
de usabilidade postuladas.
O quarto capítulo ( Principais Conceitos da Técnica ALPHA) apresenta os
principais conceitos envolvidos no desenvolvimento da técnica ALPHA.
O quinto capítulo (Apresentação do Estudo de Caso) apresenta as
informações disponíveis que suportam a aplicação prática da proposta que é
detalhada nos capítulos seguintes. Estas informações são resultados do período de
coleta de dados junto às áreas usuárias, portanto, os objetivos dos usuários, as
características dos usuários e de suas tarefas, o histórico de outros projetos de
desenvolvimento para aplicação de precificação de operações financeiras, as metas
de usabilidade postuladas por eles e a relação de problemas de usabilidade
identificados durante o período.
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O sexto capítulo (Detalhamento da Técnica ALPHA) apresenta a técnica em
detalhes que é a proposta de critério para a seleção de solicitações de mudanças em
software. O processo é descrito e o modelo é apresentado em detalhes, considerando
os parâmetros de entrada, os agentes de suporte ao critério e os resultados
esperados.
No sétimo capítulo (Exemplo de aplicação da técnica ALPHA) a técnica
ALPHA é aplicada na prática e um estudo comparativo entre os resultados obtidos e o
que foi priorizado inicialmente pela área usuária a partir da lista dos problemas de
usabilidade é apresentado.

O oitavo capítulo (Contribuições e Conclusão) apresenta as conclusões do
trabalho, as sugestões de trabalhos que poderão ser desenvolvidos futuramente a
partir da técnica ALPHA, comentários e a contribuição para a comunidade acadêmica.
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2 Processo de Gerência de Mudanças em Sistemas de Informação
Críticos
2.1 Processo de Gerência de Mudança
Citados por Pressman (2001), Bersoff, Henderson e Siegel1 defendem que
não importa onde você se encontre no ciclo de vida do sistema, o sistema se
modificará, e o desejo de mudá-lo persistirá em todo o ciclo de vida dele.
O controle de mudanças combina procedimentos humanos e ferramentas
automatizadas para proporcionar um mecanismo de controle das mudanças.
Pressman (2001) define que : “Um pedido de mudança é submetido e
avaliado quanto ao mérito técnico, aos potenciais efeitos colaterais, ao impacto global
sobre outros objetos de configuração, às funções do sistema, e ao custo projetado da
mudança.”
A solicitação de mudança pode ocorrer para:
•

A correção de erros do projeto;

•

A modificação da interface;

•

A conversão dos programas para diferentes plataformas de hardware,
software, características de sistemas e facilidades de telecomunicações;

•

A interligação da aplicação com outros sistemas;

•

Mudanças em arquivos ou base de dados;

•

Mudanças ou novas implementações necessárias à aplicação.

No item 1.2 deste trabalho, foi destacado que as empresas que possuem o
nível 2 do CMM como o nível mínimo de maturidade do processo de desenvolvimento
de software, já possuem o ambiente propício e requerem a aplicação da técnica
ALPHA, na medida em que estas organizações já possuem o processo de Gerência
de Requisitos definido e implementado.
1

Bersoff, E.H., V.D. Henderson e S.G. Siegel,Software Configuration Management, Prentice-Hall,1980
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2.2 A Gerência de Mudança na Gerência de Requisitos
A Gerência de Requisitos é um aspecto extremamente relevante tratado pela
Engenharia de Software e é fundamental que os conceitos, abaixo relacionados, sobre
esta área-chave sejam considerados.
O Gerenciamento de Requisitos é uma das subáreas da área-chave
Requisitos de Software. É uma atividade que está incluída durante todo o ciclo de vida
do

software.

Fundamentalmente,

trata

da

captura,

do

estabelecimento,

do

gerenciamento de mudanças e da manutenção dos requisitos em um status que
espelhe perfeitamente o software que será, que está sendo ou que foi desenvolvido.
Inclui gerenciamento de mudanças, atributos de requisitos e o acompanhamento dos
requisitos. (SWEBOK, 2001, p.26)
Citados no SWEBOK (2001), Kotonya e Sommerville2 dizem que os requisitos
de software expressam necessidades e limitações que são incorporados ao software
que contribuem para a satisfação de alguma aplicação do mundo real. Por exemplo,
solucionar problemas de negócio ou explorar alguma oportunidade de negócio
oferecida por um mercado latente.
Requisitos em um sistema podem ser considerados como uma combinação
complexa de requisitos formulados por diferentes pessoas em diferentes níveis de
uma organização e de um ambiente no qual o sistema deva ser operado. Eles devem
ser definidos claramente, sem ambigüidades e na medida do possível devem ser
quantificados. Não devem depender de interpretações de outros ou de julgamentos
subjetivos.
Em relação aos requisitos de sistemas de informação críticos, que são
definidos a seguir, Almeida Júnior afirma que na etapa de especificação de requisitos,
devem ser detalhados alguns aspectos como a funcionalidade do software, incluindo a
capacidade de processamento e os tempos de resposta necessários. Ele considera
ainda outros aspectos a serem especificados que são a questão da usabilidade do

2

Kotonya, G.;Sommerville, I. Requirements Engineering: Processes and Techniques. John Wiley and Sons, 2000.
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sistema, suas interfaces com o ambiente externo, seus modos de operação e as
principais restrições existentes.
A disponibilidade de modernas ferramentas para o Gerenciamento de
Requisitos tem aprimorado o acompanhamento dos impactos dos requisitos que afeta
na qualidade do software.
O Gerenciamento de Mudanças, que está detalhado a seguir, é o processo
mais importante desta subárea para o contexto deste trabalho. Ele é fundamental para
o Gerenciamento de Requisitos e possui uma intensa ligação com a área-chave
Gerenciamento de Configuração.
2.3 A Gerência de Mudança na Gerência de Configuração de Software
Uma outra área da Engenharia de Software que está diretamente relacionada
ao gerenciamento de mudanças é o Gerenciamento da Configuração de Software.
Abaixo estão destacados os principais aspectos desta área.
A Gerência de Configuração de Software é a disciplina responsável por
identificar a configuração de um sistema em momentos e locais distintos para atender
a proposta de controlar as mudanças com o objetivo de manter a integridade e o
acompanhamento do sistema durante todo o processo do ciclo de vida do software. É
um processo de apoio ao ciclo de vida do software e beneficia o gerenciamento do
projeto e as atividades de desenvolvimento e manutenção, representando um
elemento importante da garantia de qualidade de software.
Restrições e regras para o processo de Gerência de Configuração de
Software são oriundas de diversas fontes. Políticas e procedimentos que permeiam o
nível corporativo ou outros níveis organizacionais podem definir a estrutura e a
implementação da Gerência de Configuração de Software para um determinado
projeto.
Uma das subáreas da área-chave de Gerência de Configuração de Software,
é o Controle da Configuração de Software que é o gerenciamento de mudanças
durante o ciclo de vida do software. Os principais processos desta subárea são:
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•

Solicitação, avaliação e aprovação das mudanças do software;

•

Implementação das mudanças de software;

•

Diferenças entre os requisitos implementados e esperados e o documento
formalizando que determinadas alterações ou mudanças podem ser
efetivadas ou desconsideradas. (SWEBOK, 2001, p.27)
O gerenciamento de mudanças abrange o processo de determinar quais

mudanças devem ser feitas, a autoridade para aprovar certas mudanças, o apoio à
implementação das mudanças e o conceito dos desvios e das alterações dos
requisitos do projeto. As informações obtidas destas atividades são úteis na medição
das ocorrências de mudanças e de desistências, bem como no aspecto do re-trabalho.
(SWEBOK, 2001, p.131)
O processo de requisição de mudança de software propicia: procedimentos
formais para a solicitação e o registro de solicitações de alterações, avaliação dos
custos potenciais, o impacto da alteração proposta e a aceitação, modificação ou
rejeição da alteração solicitada. A requisição pode incluir as possíveis soluções e a
prioridade desejada.
O fluxo do processo de mudança sugerido pelo SWEBOK está graficamente
representado na Figura 1.
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As solicitações de alterações, independente da origem e do tipo de mudança
(defeito ou melhoria), é registrado no SCR (Software Change Request). Este registro
propicia a oportunidade de acompanhar os defeitos e a coleta de medidas
quantitativas, por tipo de alteração, do processo de mudanças em sistemas.
Uma vez que o SCR é recebido, uma avaliação técnica é feita (também
conhecida como análise de impacto) para determinar a extensão das modificações
que seriam necessárias no caso da aceitação da solicitação de alteração. Para esta
tarefa é importante o bom entendimento das relações entre os itens de software (e
possivelmente de hardware). A partir daí, uma autoridade estabelecida (SCCB –
Software Configuration Control Board), irá comparar e avaliar o SCI (Software
Configuration Item) envolvido, a natureza da mudança, os aspectos técnicos e
gerenciais da solicitação de mudança e então irá aceitar, modificar, rejeitar ou deferir a
mudança proposta.
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Em pequenos projetos, a autoridade para a aceitação ou rejeição de
propostas de alterações pode estar em um líder ou em uma pessoa indicada, não
precisa ser, necessariamente, um grupo de pessoas. Pode haver muitos níveis de
autoridade, dependendo da diversidade de critérios, como a criticidade do item
envolvido, a natureza da alteração ou o ponto em que o sistema se encontra no ciclo
de vida.
Um processo de SCR efetivo exige o uso de ferramentas de apoio e
procedimentos que varia de formulários em papel e um procedimento documentado
até uma ferramenta eletrônica para gerar as solicitações de mudanças, forçando,
desta maneira, o fluxo do processo de mudança, capturando as decisões do SCCB e
registrando as informações do processo de mudança.
Com as solicitações de alterações aprovadas, estas são implementadas
através da utilização dos procedimentos de software definidos e com os prazos
estabelecidos. Finalizado este processo, as alterações efetuadas devem ser passíveis
de verificação pela auditoria e pela SQA (Software Quality Assurance).
A norma ISO/IEC 12207 - Standard for Information Technology - Software
life cycle processes apresenta os processos do ciclo de vida do software que podem
ser empregados na aquisição, no fornecimento, no desenvolvimento, na operação e na
manutenção de produtos de software e inclui a Gerência de Configuração como um
processo auxiliar no ciclo de vida de software.
O processo de Gerenciamento de Configuração é um processo de aplicação
de procedimentos técnicos e administrativos para controlar alterações e atualizações
dos itens, registrar e reportar o status dos itens e das solicitações de mudanças,
assegurar o cumprimento das alterações solicitadas, a consistência e a garantia de
que as alterações foram efetuadas. (ISO/IEC 12207,1995, p.29)
A ISO/IEC 12207 também identifica a necessidade do Gerenciamento de
Mudanças e aponta como principais atividades:
•

A identificação e registro das solicitações de mudanças;
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•

A análise e avaliação das alterações;

•

A aprovação ou rejeição da solicitação.

Uma trilha de auditoria deve existir de acordo com cada alteração, com o
motivo da alteração e o fluxo de autorização da modificação.
No entanto, não é escopo do SWEBOK , da ISO/IEC 12207 e nem do CMM
estabelecer qual é a técnica de avaliação e seleção de prioridades a partir da
identificação de uma necessidade de mudança.
Neste contexto, dentro do processo de gerência de mudanças proposto pelas
entidades mundialmente referenciadas, como o Software Engineering Institute, a
técnica ALPHA deve ser aplicada na atividade de análise e avaliação das alterações
pelo Software Configuration Control Board, ou seja, exatamente no momento de
seleção e de priorização das mudanças que deverão ser efetuadas no software.
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2.4 Sistemas de Informação Críticos
O estudo de caso está baseado em um sistema de informação crítico, sob o
ponto de vista da importância das informações geradas e exibidas ao usuário. A seguir
estão relacionados alguns conceitos importantes sobre os sistemas de informação
críticos e sobre o papel da Usabilidade e da gerência de mudanças nestes sistemas.
Knight3 é citado por Almeida Júnior (2003, p.138) ao classificar Sistemas
Críticos. Ele diz que, se a falha de um sistema puder ocasionar conseqüências
consideradas como inaceitáveis, então o sistema é classificado como sendo crítico
quanto à segurança.
Williamson4 apud Almeida Júnior define que Aplicações Críticas são aquelas
nas quais uma falha possa ter como conseqüência acidentes que venham a provocar
sérios danos materiais, danos ao ambiente, ou ainda representar perigo à vida
humana, seja de operadores, seja da população possivelmente atingida por uma falha
do Sistema Crítico dessas aplicações. Desta forma, recomenda Saeed5 que devem ser
utilizadas técnicas que busquem prevenir a ocorrência de acidentes, sendo que quanto
maiores ou mais graves forem as perdas ou prejuízos decorrentes de falhas do
Sistema Crítico, mais se justificam esforços e recursos investidos na prevenção
desses acidentes.
Almeida Júnior exemplifica uma instituição financeira, a qual realiza
transações nacionais e internacionais de montantes financeiros entre diversos lugares,
utilizando redes de comunicação privativas. Ele diz que um ataque bem sucedido
contra essas redes de comunicação pode permitir o furto, não apenas de recursos
financeiros, mas também de informações de identificação dos clientes, como número
de contas e de cartões de crédito, ou ainda interromper o fluxo de informações. Dado
o enorme potencial de perdas, embora nenhum dano físico esteja diretamente
envolvido, as conseqüências de falhas são tão sérias que esses sistemas podem ser

3
KNIGHT, J.C. Safety-Critical Systems: Challenges and Directions. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOFTWARE ENGINEERING, 24., Orlando, Florida, 2002. p. 547-550.
4
WILLIAMSON, G.F. Software Safety and Reliability. IEEE Potentials, v.16, n.4, p.32-36, October / November 1997.
5
SAEED, A. ; LEMOS, R.; ANDERSON, T. The role of formal methods in the requirements analysis of safety-critical
systems: a train set example. In IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FAULT TOLERANT COMPUTING,21.,
Montreal, Canadá, 1991. p.478-85.
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considerados como críticos quanto à segurança, tendo em vista a importância de tais
transações e informações.
Neste contexto, o aperfeiçoamento do processo de gerência de mudanças se
faz necessário e fundamental, principalmente quando as aplicações consideradas
críticas para a organização são submetidas às constantes modificações em
decorrência das exigências de mercado ou de qualquer outro tipo.
Citado por Almeida Júnior (2003, p.10), Camargo e Almeida Júnior6 dizem
que os problemas no funcionamento de um Sistema Crítico podem advir de falhas no
próprio sistema, de entradas impróprias não previstas ou não cobertas pelos
mecanismos de detecção, ou ainda por procedimentos operacionais incorretos. São
esses problemas que podem provocar a ocorrência de situações perigosas, podendo
ou não resultar em acidentes.
JAFFE7 diz que a falta de completeza das especificações de software e das
especificações em relação ao ambiente de aplicação representa um grave problema,
fazendo com que o sistema atinja situações imprevistas, como conseqüência de
procedimentos operacionais incorretos, de mudanças não esperadas no ambiente
operacional, ou ainda de modos de falhas não previstos do sistema (apud Almeida
Júnior, 2003, p.36).
“O software contribui para a ocorrência de condições perigosas, tanto pela
omissão (falha em fazer algo requisitado), quanto por executar algo que não deveria
ser realizado ou ainda, por fazê-lo no momento errado ou na seqüência incorreta”
(Almeida Júnior 2003, p.39)
Nos três parágrafos acima considerados por Almeida Júnior, observa-se que
os procedimentos operacionais incorretos de sistemas que podem ocasionar situações
perigosas e/ou perdas financeiras possuem relação direta com os problemas de
interface, ou seja, os processos de identificação e de priorização dos problemas de
6
ALMEIDA JR., J.R.; CAMARGO JR., J.B. Principais Aspectos da Segurança em Sistemas Utilizados em Áreas
Críticas. In: CONAI – CONGRESSO NACIONAL DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, 7., São Paulo, SP, 25 a 27 de junho
de 1996. p.114-120
7
JAFFE, M.S.; LEVESON, N.G.; HEIMDAHL, M.P.E.M.; BONNIE, E. Software requirements analysis for real time
process control systems. IEEE Transactions on Software Engineering, v.17, n.3, p.241-258, Mar. 1991.
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usabilidade podem estar diretamente relacionados à prevenção de danos e prejuízos
diretos para a organização.
“Podem ocorrer conflitos entre as características especificadas para um
sistema crítico, como por exemplo, uma especificação que abranja a cobertura de
todas as situações potencialmente conhecidas, aliada a restrições de custo e de prazo
de desenvolvimento. É necessário estabelecer compromissos para o desenvolvimento
do projeto, de forma a contemplar satisfatoriamente a todos os requisitos
especificados” (Almeida Júnior, 2003, p.18).
Neste sentido, vale destacar a importância do gerenciamento adequado de
requisitos em sistemas críticos. Mais uma vez a técnica ALPHA é apresentada como
um mecanismo de aperfeiçoamento do processo de gerência de mudanças em
empresas

que

possuam

um

certo

grau

de

maturidade

no

processo

de

desenvolvimento de software, considerando principalmente os compromissos e papéis
assumidos pelas partes envolvidas.
Em seu texto, Almeida Júnior destaca a importância da gerência das
organizações que está engajada em um processo contínuo de tomada de decisões.
Ele considera que no ambiente de negócios extremamente competitivo dos dias
atuais, o custo de se cometer um erro em uma decisão é muito grande, tendo em vista
a complexidade cada vez maior das decisões gerenciais e a magnitude crescente das
operações e conclui que a rapidez com que as decisões devem ser tomadas é muito
grande.
Dentre as principais aplicações dos Sistemas de Informação, Almeida Júnior
destaca os Sistemas de Suporte à Decisão, que se constituem em sistemas interativos
baseados em computador, cujo objetivo é auxiliar tomadores de decisão na resolução
de problemas estratégicos não estruturados.
“Os

Sistemas

especialmente

de

Suporte

desenvolvidos

para

à Decisão
suportar

são
a

Sistemas de

solução

de

Informação

problemas

de

gerenciamento, propiciando melhor qualidade nas decisões e aumentando a
produtividade das empresas. Outras características são a de melhorar a satisfação de
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clientes e funcionários, evitar ou reduzir possíveis efeitos negativos que se façam
presentes e identificar oportunidades, além de prover visão organizacional das
operações. Os Sistemas de Suporte à Decisão devem possuir interface extremamente
amigável, prover controle e rastreamento efetivo e fornecer suporte a decisões interrelacionadas”. (Almeida Júnior, 2003, p.106)
Especificamente para este trabalho, o sistema utilizado como base para o
estudo de caso é uma aplicação interativa que fornece informações financeiras em
tempo real aos tomadores de decisões. Portanto, diante das considerações acima
mencionadas o sistema é considerado crítico e foi escolhido como o ponto de partida
para o estudo de caso.
Almeida Júnior justifica que os Sistemas de Suporte à Decisão são críticos,
porque vêm demonstrando sua utilidade em proporcionar ferramentas à gerência e à
diretoria das empresas, agilizando e melhorando o processo estratégico de tomada de
decisões. Ele considera também que em um ambiente competitivo, e com o crescente
número das alternativas, o custo é alto de uma decisão incorreta ou tomada de
decisão em um momento errado, podendo gerar prejuízos significativos.
Na prática organizacional, as partes envolvidas na definição e na solicitação de
mudanças em sistemas críticos possuem a confiança do corpo diretivo da organização
para fazê-lo. No entanto, as decisões tomadas, as solicitações de mudanças
efetuadas e a priorização destas solicitações devem ser passíveis de justificativas e
explicações, caso contrário, a subjetividade destas ações tornam o processo de
seleção de prioridades vulnerável a questionamentos futuros diante de algum
imprevisto na organização, da necessidade de demonstrações de resultados reais ou
de alterações da estrutura organizacional, onde algumas pessoas importantes no
processo atual podem ser substituídas, e as novas partes envolvidas requerem
justificativas e explicações para tais decisões.
Esta vulnerabilidade ocorre também devido à natureza do processo de decisão
humano, que é imperfeito e demonstra a falta de capacidade do homem diante de
julgamentos complexos.
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Neste contexto, as decisões de solicitações de mudanças e de priorização
destas solicitações baseadas nos resultados obtidos através da aplicação da técnica
da ALPHA são justificáveis pela própria aplicação da técnica, a partir do momento que
há um mecanismo adotado pela organização que faz parte do aperfeiçoamento do
processo definido de gerência de mudanças.
A técnica ALPHA, contribui para a idéia de um método que permita reduzir o
impacto da mudança de requisitos no desenvolvimento e na manutenção de sistemas
de informação críticos.
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2.5 Gerência de Mudanças em Sistemas de Informação Críticos

À luz dos conceitos teóricos apresentados nas seções anteriores, apresenta-se a
seguir a implementação atual da Gerência de Mudanças em sistemas críticos da
instituição financeira, alvo do estudo de caso deste trabalho. Há dois fluxos
implementados para as solicitações de serviços à área de Tecnologia da Informação.
São eles: o fluxo padrão e o fluxo emergencial.
No contexto deste trabalho, o fluxo emergencial não é considerado, dado que o
processo de controle de mudanças é executado posteriormente à efetivação da
alteração, em função da emergência da solicitação. De qualquer forma, as solicitações
emergenciais são analisadas e, quando necessário, são questionadas pelas
autoridades de Tecnologia da Informação, quanto ao caráter emergencial atribuído a
elas.
O fluxo padrão de solicitações de mudanças que ocorre na prática, para os
sistemas críticos de uma instituição financeira, está descrito a seguir.

2.6 Fluxo Padrão de Solicitações de Serviços
Este fluxo atende às solicitações dos tipos: corretiva, preventiva, melhoria e
desenvolvimento.
Pressman (2001) define os seguintes tipos de manutenção:
•

Corretiva – inclui o diagnóstico e a correção de um ou mais erros;

•

Adaptativa – modifica o software para que ele tenha uma interface
adequada com o ambiente;

•

Perfectiva – inclui as recomendações de novas capacidades, de
modificações em funções existentes e de ampliações gerais. É responsável
pela maior parte de todo o esforço despendido em manutenção de
software;
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•

Preventiva – o software é modificado para melhorar a confiabilidade e o
processo futuro de manutenção.

A solicitação denominada de “Melhoria” no fluxo prático equivale à Manutenção
Adaptativa

definida

por

Pressman

(2001)

e

a

solicitação

denominada

de

“Desenvolvimento” equivale à Manutenção Perfectiva.
A representação gráfica do fluxo padrão de solicitações de serviços à
Informática (SSI) pode ser visualizada na Figura 2.
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Figura 2 - Fluxo do processo de Solicitação de Serviços à Informática
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1. O usuário acessa o sistema e cria uma nova solicitação. Ele informa:
9 Superior Imediato;

9 Prioridade (Alta, Média ou Baixa);Tipo da Solicitação (Corretiva, Preventiva,
Melhoria, Desenvolvimento ou Emergencial );

9 O título da solicitação;

9 A descrição da solicitação;

9 O motivo da solicitação;

9 Comentários adicionais (opcional);

9 Arquivos anexos (opcional)

2. A solicitação, através de um software de workflow, é enviada para a aprovação do
Superior Imediato do requisitante da solicitação;
3. Após a aprovação pelo Superior Imediato, a solicitação é encaminhada para a
aprovação da Gerência de Informática. Nesta etapa, o Gerente indicará os Líderes de
Projeto envolvidos.
¾ Se o projeto for institucional, ele é marcado como item do IT Plan e um “Project
Order” deve ser criado e submetido ao corpo diretivo da instituição para
aprovação.
4. O Gerente de Informática irá encaminhar a solicitação para a Avaliação do(s)
Líder(es) de Projeto que deverá fazer um levantamento da atividade, estimar o número
de horas previsto para a atividade, indicar o(s) recurso(s) que estará(ão) alocado(s) na
tarefa e devolver a solicitação para a Gerência de Informática
5. O Gerente de Informática irá encaminhar a solicitação para o responsável pela
solicitação para a aprovação dos custos;
6. Após a aprovação dos custos, a solicitação é devolvida para a Gerência de
Informática que deverá decidir o momento de liberar a atividade para a execução;
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7. No momento da liberação da atividade para a execução, o Líder de Projeto é
notificado e encaminha a solicitação ao analista(s) que está(ão) alocado(s) para a
atividade.
8. A solicitação fica com status de “Em Desenvolvimento” até o término da atividade.
9. Após o término da atividade, o analista responsável solicita ao analista de Suporte
Técnico a preparação do ambiente de Homologação, onde os usuários irão executar
os testes das modificações.
10. Após a preparação do Ambiente de Homologação, uma solicitação de testes é
enviada pelo analista ao usuário solicitante que deverá executar os procedimentos de
teste das alterações.
11. Após a finalização dos testes, o usuário aprova a solicitação de testes e o analista
solicita as ações necessárias ao Bibliotecário, que é responsável pelo gerenciamento
dos códigos-fonte.
12. Após a ação do Bibliotecário no gerenciador de versões, a solicitação é
encaminhada ao analista de Suporte Técnico que executará as alterações no
ambiente de Produção, de acordo com as recomendações do analista responsável.
13. O analista finaliza a solicitação no sistema e um e-mail de notificação é enviado
aos usuários, líderes e gerentes de informática envolvidos na atividade.
A partir da descrição acima do fluxo, pode-se observar a subjetividade presente e
considerada como o único critério na tomada de decisões por parte da autoridade da
área de Tecnologia da Informação, no momento de autorizar ou rejeitar a atividade e
no momento de determinar o início da execução, caso ela tenha sido autorizada. O
processo de seleção de prioridades é ad hoc.
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3 Abordagem Custo x Benefício para Problemas de Usabilidade
Um dos aspectos considerados no escopo deste trabalho está relacionado à
interatividade dos sistemas. Todas as aplicações que possuem alguma interação com
os usuários, podem ser submetidas à análise de usabilidade.
Há mais de dez anos atrás, o software desenvolvido já dedicava uma média
de 48% do código para a interface de usuário. (Nielsen, 1993, p.1).
A usabilidade se aplica a todos os aspectos de um sistema no qual o ser
humano pode interagir, quer sejam telas, equipamentos ou documentos.
Alguns conceitos relevantes de usabilidade estão descritos a seguir e as
definições e considerações de Nielsen, que é um autor clássico da Engenharia de
Usabilidade, foram utilizadas como referência.
A usabilidade possui múltiplos componentes e está tradicionalmente
associada com 5 atributos:
• Facilidade de Aprendizagem
• Eficiência
• Facilidade de Memorização
• Erros
• Satisfação Subjetiva

Em relação aos atributos de usabilidade, a norma ISO/IEC 9126 também
propõe características específicas. São elas:

•

Inteligibilidade - esforço do usuário em compreender o conceito lógico e sua
aplicabilidade;

•

Apreensibilidade - esforço do usuário em aprender a usar a aplicação;
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•

Operacionalidade - esforço do usuário para operar e controlar a aplicação;

•

Atratividade - evidencia a satisfação subjetiva do usuário durante o uso da
aplicação.

A Usabilidade tem como princípios:
•

Foco precoce nos usuários e em suas tarefas;

•

Medidas empíricas de usabilidade;

•

Projeto com refinamentos sucessivos e análises de custo-benefício para
identificar as melhores alterações à interface na busca das metas de
usabilidade postuladas.

Quaisquer que sejam os métodos de avaliação utilizados, o principal
resultado será uma lista de problemas de usabilidade na interface e dicas de melhorias
para auxiliar com sucesso, as estratégias do usuário.
Um dos métodos mais simples da engenharia de usabilidade é a observação
de usuários, em seus próprios ambientes de trabalho, executando tarefas reais do seu
dia-a-dia.
Em um exemplo citado por Nielsen, em 3 visitas de um dia inteiro em uma
empresa de seguros de médio porte, ele produziu uma lista de 130 problemas de
usabilidade.
Os usuários mais experientes estimaram perder 10 minutos por dia devido
aos problemas de usabilidade, gerando à empresa custos financeiros e custos pela
perda de oportunidades de vendas.
Há muitos exemplos de redução de custos que não estão bem
documentados. A maioria dos estudos de caso falha ao encontrar requisitos
metodológicos rigorosos que são necessários para assegurar que a redução de custos
pode ser atribuída às melhorias da interface do usuário, dado que há muitas outras
alterações sendo feitas simultaneamente.
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Villa (2002) em seu artigo na revista espanhola “La usabilidad y el ROI”
divulga as seguintes informações em relação à Usabilidade:
•

O retorno médio do investimento em usabilidade é de 8 euros para cada
euro investido.

•

Em geral, a usabilidade é a estratégia aplicada ao desenvolvimento de
projetos que possuem maiores retornos financeiros. O retorno é grande
porque a manutenção das aplicações, devido a desvios, em relação a
estimativas iniciais costuma ser de 80% do total dos custos.

•

Clare-Marie Karat, na IBM, demonstrou como investir 60.000 dólares em
usabilidade antes e durante o processo de desenvolvimento de um produto
de software implicou numa receita posterior de 6.000.000 dólares durante o
primeiro ano de vida do produto.

•

Os testes de usabilidade podem diminuir custos identificando e resolvendo
questões de usabilidade antes do seu lançamento.

O artigo de Villa revela ainda algumas estatísticas da Sun Microsystems,
demonstrando que:
•

Em geral, através de uma média efetuada entre todos os projetos, a
usabilidade mostra reduções do ciclo de desenvolvimento dos produtos
entre 33% e 50% (Bosert, 1991).

•

63% de todos os projetos de software ultrapassam o orçamento, sendo que
as quatro causas mais importantes estão relacionadas com a usabilidade.
(Lederer and Prassad, 1992).

•

A porcentagem de código que se dedica ao desenvolvimento da interface
tem aumentado ao longo dos anos, atingindo até uma média de 47-60% do
conjunto de uma aplicação (MacIntyre et al. 1990).
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•

Martin and McClure constataram que 80% das tarefas de manutenção são
devidas a requisitos não previstos de usuários, ficando o resto devido a
falhas e erros (Pressman, 2001).

•

Mudanças no design realizadas pela IBM através de métodos de
usabilidade resultam numa redução de uma média de 9,6 minutos/tarefa,
gerando uma receita interna de 6,8 milhões de dólares (Karat, 1990).

•

A facilidade de uso da aplicação gera uma imagem forte e “fideliza” o
usuário.
Infelizmente a redução de custos com origem no aumento da usabilidade não

é um fator diretamente visível para as empresas de desenvolvimento.
Benefícios distribuídos de algumas horas por usuário são difíceis de serem
mensurados. Os clientes economizam com interfaces melhores e estas economias
transformam-se em melhor reputação para o produto e, como conseqüência,
aumentam as vendas.
Em poucos casos documentados, um estudo de usabilidade da primeira
versão de um sistema de banco de dados, revelou 75 problemas de usabilidade. Vinte
dos mais sérios problemas foram resolvidos na segunda versão que gerou uma receita
80% maior do que a primeira versão. Este aumento de receita foi 66% maior do que as
projeções de vendas, então provavelmente este aumento é devido às melhorias na
usabilidade (Villa, 2002).
Um estudo de estimativas de custo da engenharia de software mostrou que
63% dos maiores projetos de software excederam o orçamento previsto.
questionados

para explicar

a estimativa

de custos

Quando

incorreta, gerentes de

desenvolvimento citaram 24 diferentes razões e interessantemente as quatro mais
importantes razões estavam todas relacionadas à engenharia da usabilidade:
freqüentes solicitações de mudanças por parte dos usuários, tarefas subestimadas,
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desentendimento por parte dos usuários de seus próprios requisitos e insuficiente
comunicação e entendimento entre usuários e analistas.(Villa, 2002)
Neste contexto, o grande número de problemas de usabilidade apontados
como sendo os principais fatores de impacto de acordo com as áreas usuárias, aliado
à necessidade de restringir o escopo da aplicação da técnica a algo que seja tratável,
conduziram a autora a limitar a aplicação da técnica na seleção de prioridades de
mudanças relacionadas a problemas de usabilidade, ou seja, às interfaces de
usuários.
É fato que não é possível resolver todos os problemas, então é necessário
priorizá-los. As prioridades são baseadas em dados experimentais sobre o impacto
dos problemas no dia-a-dia do usuário. Na prática, as prioridades são determinadas
em função da necessidade e do custo.
Neste sentido, as necessidades são avaliadas a partir dos problemas de
usabilidade, das suas respectivas classificações de severidade e das visões críticas e
expressas pelas partes envolvidas na mudança. Os custos são determinados a partir
da estimativa da complexidade da modificação solicitada, da estimativa dos custos e
recursos requeridos para a manutenção do software.
Este capítulo mostrou alguns aspectos que deverão ser considerados na
aplicação da técnica ALPHA, para a análise custo x benefício das mudanças.
Especificamente, a técnica ALPHA é responsável por fazer a combinação
destes fatores e calcular resultados que reflitam as necessidades dos usuários em
função dos níveis de prioridade e do valor financeiro de cada uma delas.
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4 Principais conceitos da técnica ALPHA
A técnica ALPHA é um mecanismo que tem como objetivo aprimorar a
avaliação das solicitações de mudanças, oferecendo como resultados os níveis de
prioridade das alterações e a apuração mais realista e detalhada dos custos por
solicitação, podendo gerar ganhos e, no mínimo, evitar perdas significativas referentes
à destinação do orçamento de software estabelecido pelas instituições.
Os problemas de usabilidade podem ser identificados de quatro maneiras
diferentes: em um local específico da interface, em dois ou mais locais que devem ser
comparados para localizar o problema, na estrutura da interface ou como algo que
deveria ter sido incluído na interface, mas está ausente.
Dado um conjunto de mudanças, é necessário ocorrer em paralelo:
•

A Análise de Severidade, com foco na Engenharia de Usabilidade, que
determina para o stakeholder o impacto daquele problema na usabilidade
com base na dificuldade de atingir as metas postuladas. Esta análise leva
em consideração o impacto na continuidade do serviço ou atividade, a
análise dos atributos de usabilidade e o número de usuários afetados.

•

A

Análise

de

Custos

da

solução

postulada

pela

equipe

de

desenvolvimento, com base em pontos de função, para o cálculo do
esforço das atividades que envolvem as soluções das mudanças. Com o
cálculo do esforço e o histórico de produtividade da empresa é possível
determinar os custos financeiros para as mudanças. O cálculo do ROI
para cada mudança é um cálculo de apoio na análise custo x benefício
para cada alteração.
•

A análise da importância para os stakeholders. Neste momento são
considerados os pesos atribuídos pelos stakeholders para cada mudança
solicitada.
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A Análise Custo-Benefício considera os fatores anteriormente considerados e
faz uma indicação para as autoridades responsáveis, das mudanças por nível de
prioridade.
Somente a partir desta indicação, as autoridades responsáveis terão condições
de priorizar as solicitações de mudanças e de justificar esta priorização para as áreas
e partes envolvidas.
Tecnicamente, a aplicação recebe os parâmetros de entrada das mudanças
solicitadas. São eles:
•

O problema a ser resolvido;

•

A limitação orçamentária (budget);

•

As metas de usabilidade postuladas;

•

A visão crítica das partes envolvidas (stakeholders).

A aplicação também recebe a estimativa de esforço para cada mudança
solicitada, a partir da complexidade, determinada através da aplicação da técnica de
Pontos de Função.
Os valores financeiros são adicionados na aplicação com base no histórico
da empresa, e os custos para cada mudança serão calculados de acordo com as
estimativas de esforço para cada alteração.
Na aplicação, as mudanças são classificadas de acordo com a sua gravidade
e a partir de padrões pré-estabelecidos. Por exemplo: Grave, Alto Impacto, Médio
Impacto, Baixo Impacto. Estes indicadores terão pesos diferentes na análise
custoxbenefício.
O cálculo auxiliar do ROI é efetuado para cada alteração e limites préestabelecidos definem os pesos deste cálculo na análise final.
As prioridades dos stakeholders também são adicionadas à aplicação a partir
de valores pré-estabelecidos, como por exemplo: Alta, Média e Baixa. Estes valores
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têm pesos significativos na análise final, principalmente quando os benefícios forem
considerados na análise.
Após a entrada dos parâmetros acima relacionados, a aplicação sugere um
cenário de priorização das solicitações de mudanças. Estes resultados são exibidos
através:
• Dos níveis de prioridade para as mudanças;
• Do custo real homem x hora para as mudanças.

Os principais aspectos da técnica ALPHA estão definidos e destacados
graficamente na Figura 3- A Técnica ALPHA:
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Figura 3 - A Técnica ALPHA

Analogamente ao Fluxo de Solicitações de Serviços ilustrado na Figura 2, a
Figura 4 exibe as etapas onde a aplicação da Técnica ALPHA deve ser efetuada.
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Figura 4 – Momentos de Aplicação da Técnica ALPHA na Priorização de Atividades
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É exatamente nas etapas de tomada de decisão pela autoridade de Informátca,
que a técnica ALPHA é aplicável e a contribuição gerada por ela, através dos seus
resultados, permitirá que o processo seja prosseguido de uma maneira que seja
possível justificar a priorização da implementação das mudanças, levando em
consideração as visões críticas das partes envolvidas, a limitação orçamentária e a
extensão dos benefícios gerados.

Fatores componentes da Técnica ALPHA
Análise de Severidade
A análise de severidade está diretamente relacionada às questões de
usabilidade, portanto está diretamente envolvida com os benefícios trazidos para as
áreas usuárias, quando problemas de interface são identificados, classificados de
acordo com a gravidade, priorizados e solucionados.
As classificações de severidade são geralmente determinadas quando a lista
de problemas de usabilidade descobertos na interface é enviada para um grupo de
especialistas em usabilidade e pede-se a eles para determinar a classificação de
severidade de cada problema ou quando os próprios usuários fazem esta análise de
acordo com as suas necessidades. Elas podem ser utilizadas para a alocação de
recursos, para corrigir os problemas mais sérios e também para estimar a necessidade
de esforços extras de usabilidade. Além disso, elas podem determinar a liberação de
uma nova versão para os usuários ou não.
A severidade de um problema de usabilidade, segundo Nielsen, é a
combinação de três fatores:
•

A freqüência com a qual o problema ocorre (se ele é comum ou raro).

•

O impacto do problema se ele ocorrer, ou seja, se os usuários poderão
conviver com as conseqüências do problema sem muitos impactos
negativos;

•

A persistência do problema (se o problema ocorrer uma ou mais vezes,
qual será a reação dos usuários).
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Cada especialista de usabilidade deve dar a sua classificação individual,
independentemente de outros avaliadores.
A análise de severidade da mudança depende do número de usuários
afetados, do tempo que o problema afeta o uso da aplicação e da localização do
problema (se é superficial ou se afeta estruturas internas). A análise de gravidade
deve ainda informar a natureza do problema: se é um problema de usabilidade,
cosmético (não importante), menor (baixa prioridade), sério (alta prioridade) ou
catastrófico (muito importante).
Esta análise de severidade para a aplicação da técnica ALPHA está definida
em detalhes no capítulo 6.
Análise de Complexidade
Uma das técnicas mais tradicionais para determinar a complexidade de
atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento de software é a Análise de
Pontos de Função.
A técnica ALPHA tem, entre os seus instrumentos, a Análise de Pontos de
Função, que será responsável por determinar a complexidade das alterações
solicitadas. A partir do cálculo do esforço, será possível determinar os custos para
cada solicitação, tornando-se um fator relevante no processo de priorização das
solicitações de mudanças.
A seguir estão descritos alguns conceitos relevantes da Análise de Pontos de
Função que não podem ser desconsiderados.
Estes conceitos têm referência na literatura clássica de Análise de Pontos de
Função que engloba duas referências principais. São elas: o Function Point Counting
Practices Manual publicado pelo International Function Points Users Group
(IFPUG,1999) e o livro Measuring the Software Process dos autores GARMUS e
HERRON (GARMUS D. e HERRON D, 1996)
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A análise de pontos de função é um método padrão de medição de
desenvolvimento de software do ponto de vista do usuário.
Os objetivos da análise de pontos de função são: medir a funcionalidade de um
sistema, em relação ao que é solicitado e recebido pelo usuário e medir o
desenvolvimento de software e a manutenção independentemente da tecnologia
utilizada para a implementação.
O processo de contagem de pontos de função deve ser suficientemente
simples para minimizar os custos inerentes ao processo de medição e também uma
medida consistente entre vários projetos e organizações.
As organizações podem utilizar a análise de pontos de função como:
•

Uma ferramenta para determinar o tamanho de um pacote aplicativo adquirido,
contando todas as funções incluídas no pacote;

•

Uma ferramenta para auxiliar os usuários a determinar os benefícios de um
pacote de aplicação para a organização, contando as funções que
especificamente coincidem com os seus requisitos;

•

Uma ferramenta para medir as unidades de um produto de software para
suportar as análises de produtividade e qualidade;

•

Um veículo para estimar custos e recursos requeridos para manutenção e
desenvolvimento de software;

•

Um fator normalizado para comparações entre softwares.
A habilidade de uma organização estimar dados efetiva e eficientemente gera

uma vantagem verdadeiramente competitiva, adicionando valor à empresa. O
problema é que as empresas atuais não possuem histórico e experiências anteriores
na qual elas possam se basear e estabelecer expectativas adequadas em relação aos
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níveis de performance, de mercado e entrega de qualidade de software, pois não há
padrão para medir o processo de software.
Garmus e Herron (Garmus D. e Herron D.,1996) propõem o conceito de se de
ter medidas chaves de negócio que transforma o software em “unidade”. Assim é
possível transformar em “unidades” a entrega do software. Neste sentido, a análise de
pontos de função pode ser utilizada como uma medida de valor funcional que está
sendo entregue ao cliente. Esta é uma alternativa que poderia ser utilizada pelas
organizações para calcular o valor do software e encontrar uma maneira mais justa de
ratear custos e obter o retorno sobre o investimento em tecnologia.
Especificamente, na técnica ALPHA, as “unidades” de software são
direcionadas para as alterações solicitadas. Cada solicitação de alteração sofre um
processo de contagem de pontos de função individual que servirá para a comparação
entre as solicitações no momento da priorização.
A Análise de Pontos de Função gera um veículo para medir a funcionalidade que
está sendo entregue ao usuário final. Ela provê um mecanismo de medida que nos
permite medir a funcionalidade em termos específicos e consistentes. O valor da
funcionalidade é determinada pelo mercado, mas a definição e a extensão da
funcionalidade podem ser determinadas pela técnica de Pontos de Função.
Dados quantitativos geram fatores como a extensão do software, o esforço
requerido para a entrega, a duração total ou o tempo requerido para o
desenvolvimento do software e o número de defeitos, na pré e pós- implantação. A
partir destes dados, é possível determinar níveis de desempenho, incluindo a
produtividade e parâmetros de qualidade. A produtividade pode ser expressa como
sendo o número de pontos de função produzidos por pessoa, por mês.
Não faz parte do escopo do trabalho detalhar minuciosamente a técnica de Análise
de Pontos de Função. No entanto, maiores detalhes do processo de contagem de
pontos de função podem ser encontrados no manual publicado pelo IFPUG
(IFPUG,1999), que foi citado anteriormente como referência deste assunto.
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A técnica ALPHA utiliza a análise de complexidade e estimativas para que se
possa medir o esforço das mudanças solicitadas e a partir do esforço é possível
determinar os custos financeiros das alterações.
Limitação Orçamentária
O grande desafio das empresas atualmente é maximizar resultados. Muitas
acreditam que os investimentos feitos em tecnologia são suficientes para obter ganhos
a médio e longo prazo e ignoram a busca da qualidade de desenvolvimento quando
seus sistemas são desenvolvidos internamente ou quando vão buscar produtos
prontos no mercado.
Neste sentido, cada vez mais é possível perceber as reclamações de
executivos de empresas em relação aos seus orçamentos destinados à tecnologia. No
entanto, deixam de verificar se o processo de desenvolvimento está sendo
aperfeiçoado rumo à busca de qualidade de seus produtos.
No trabalho em questão, há ainda um fator agravante: a empresa é estrangeira
e as limitações orçamentárias são impostas pela matriz. É a matriz que determina para
as áreas de negócio, o quanto pode ser investido em tecnologia. Portanto, em um
processo de priorização de mudanças de software, a limitação do orçamento é um
dado fundamental a ser considerado, dado que os custos envolvidos devem estar
dentro do limite estabelecido.
É interessante observar como a literatura clássica não leva em consideração
esta limitação orçamentária, que é uma prática das empresas atuais, ao sugerir e
definir atividades e conceitos para o processo de gerência de mudanças.
É fato que o investimento em tecnologia agrega valor à empresa e seus
produtos, chega ser considerado inclusive um diferencial de marketing. No entanto, é
exposto a seguir que o retorno sobre este investimento não é simples de ser
mensurado, pois os resultados muitas vezes são intangíveis e não é possível obter
exatamente o que é resultado direto do investimento, pois uma série de outros fatores
simultaneamente influenciam nestes resultados.
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Limitações do ROI (Return on Investment)
“Em algumas empresas, o número de profissionais de software representa
entre 10% e 20% do orçamento da empresa. A significância destes fatos é que o
desenvolvimento de software tem se tornado uma parte crítica do operacional das
empresas. Está sendo agora percebida a importância de gerenciamento dos riscos de
software, do cálculo do retorno sobre o investimento tecnológico, e da consideração do
alinhamento do negócio com a tecnologia da informação.” (Garmus e Herron, 1996,
p.6)
O principal benefício do ROI é a melhoria do processo decisório, o que
implica indiretamente em outros ganhos. Ou seja, se um determinado investimento em
tecnologia deve ser efetuado ou não. Como o ROI

tem as suas limitações para

calcular o retorno financeiro sobre estes investimentos, o processo decisório fica
prejudicado.
Neste contexto, se faz necessária a combinação de conceitos e técnicas que
aperfeiçoem o cálculo do retorno sobre os investimentos de tecnologia (sejam eles de
tecnologias novas ou melhorias solicitadas) através de estimativas de esforço e do
histórico de produtividade. A técnica ALPHA é este aperfeiçoamento.
No entanto, não existe atualmente a habilidade para consistente e
apropriadamente quantificar o retorno do investimento em tecnologias de software.
Estudos vêm sendo feitos para demonstrar o aumento da produtividade como
resultado da utilização de uma ferramenta e/ou método específico.
O ROI é amplamente utilizado para obter retornos de investimentos
financeiros, para estudos de viabilidade de projetos e outros. No entanto, não é um
método confiável para quantificar ganhos e perdas em relação a um determinado
investimento em tecnologia.
Basicamente, O ROI implica em isolar e adicionar os benefícios de redução de
custos líquidos e o aumento de receita introduzidos pela tecnologia e então dividir
esse valor pelo total investido.
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Os estudos sobre o ROI para medir retorno financeiro sobre investimentos em
tecnologia são estreitos em seus focos a partir do momento que eles tratam
tipicamente somente dos custos diretos. Além disso, os estudos são conduzidos em
um ambiente controlado, onde as condições foram cuidadosamente controladas, e
outros fatores influenciadores foram preparados previamente. Além disso, o ideal para
o cálculo do retorno sobre determinado investimento em tecnologia é ter as métricas
da empresa anteriores à implementação da nova tecnologia e compará-las com as
métricas do pós-implantação. Estas práticas de medições, a maioria das empresas
não as possui.
Uma pesquisa foi realizada pela CIN (Cambridge Information Network) com
gestores e diretores de áreas de Tecnologia de Informação de grandes empresas. Das
140 respostas, 63% vieram dos EUA, 24% da Europa e 13% de outras regiões.
O setor mais representado foi o da alta tecnologia (13%) logo seguido do
financeiro (10%) e da saúde (9%). As respostas restantes abrangem em pequenas
percentagens quase todos os setores.

Os resultados da pesquisa divulgados na “REVISTA INFO-IMAGEM. RETORNO
DO INVESTIMENTO EM TIs .Prático ou Político?” Número 26

de Abril/ 2000

revelam que dois terços dos respondentes acreditam que o ROI pode ser efetivamente
medido, um terço considera que tal não é possível porque a natureza intangível e
difusa dos benefícios da Tecnologia de Informação torna ineficazes os tradicionais
métodos contábeis.
A análise dos resultados da pesquisa mostrou que a atitude os gestores em
relação ao Retorno do Investimento em tecnologia é muito mais moldada pelas
políticas empresariais do que pelas razões de utilidade prática.
A pesquisa revela ainda que 79% dos gestores que acreditam no ROI estão no
setor financeiro, onde o ROI é utilizado como alicerce para as decisões. 100% dos
respondentes suecos calculam o Retorno do Investimento (embora só 89% deles
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acreditam na sua eficácia). No extremo oposto, só 39% dos britânicos consideram que
o ROI possa ser efetivamente medido.
O

resultado

mais

significativo

da

pesquisa

demonstra

que

quando

questionados sobre os motivos que os levam a fazer o cálculo do ROI, quase todos
afirmaram que isso os ajudava a justificar o investimento perante os outros
departamentos da Empresa. Este motivo, claramente político, aparece à frente das
razões práticas como a possibilidade de priorizar projetos e solicitações de mudanças.

Os diretores de Sistemas de Informação estão mais inclinados para investigar o
ROI quando o objetivo é cortar custos ou aumentar receitas do que quando se trata de
melhorar a infraestrutura tecnológica ou de acompanhar a concorrência.
A grande maioria dos que responderam à pesquisa e que avaliam o ROI (91%)
consideram o corte de custos, mas apenas 65% incluíram a geração de receita entre
os fatores que contam como retorno.
Dos benefícios intangíveis, enquanto que os ganhos de produtividade
representavam 79% das respostas, apenas 60% apontavam a satisfação do cliente.
A pesquisa conclui que, os estudos de Retorno do Investimento parecem ser
mais um pré-requisito político para a aceitação do projeto dentro da cultura
empresarial do que um instrumento de orientação para levar à prática.
Apenas 40% estão ativamente pesquisando esses números de ROI. A maioria
das empresas pesquisadas não dispõe do tempo ou da experiência necessária para
conduzir suas próprias análises de ROI. Além disso, a maioria é cética quanto aos
simplistas e carregados calculadores de ROI patrocinados pelos próprios fabricantes
ou pelas companhias de análises que fornecem as estruturas de análise de
investimento em nome dos fabricantes de tecnologia.
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O ROI e a Usabilidade
Este tópico está baseado no artigo do Villa (2002), da revista espanhola “La
usabilidad y el ROI”.
ROI é o benefício que é obtido para cada unidade investida em tecnologia
durante um certo período de tempo. Costuma ser utilizado para analisar a viabilidade
de um projeto e medir a sua taxa de sucesso. Em períodos de crise, é fundamental
que cada centavo investido em tecnologia regresse, se possível, acompanhado de
lucro.
A sua medida é um número relacionado com a razão Custo/Benefício. O custo
é simples de medir: é sabido o quanto se está gastando. O complicado é calcular o
benefício.
O ROI é complicado de medir pela implicação de vários fatores como a
mudança tecnológica. O caráter único de cada projeto leva também a diferentes
interpretações do ROI. A desordem na hora de controlar e medir as finanças durante
um projeto ou os fatores intangíveis como a satisfação dos usuários, as melhorias e a
comunicação.
O processo típico para definir o ROI num projeto implica:
Antes:
•

Medir a situação atual. No caso de existir aplicação, identificar os
processos básicos suscetíveis a melhorias;

•

Compilar os dados para cada processo (tempo, tarefas,
custos,etc.);

•

Fazer uma estimativa dos custos do projeto.

Durante o desenvolvimento:
•

Controlar os tempos, custos e equipe de desenvolvimento;

•

Conseguir a cooperação do usuário.
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Depois:
•

Calcular os números resultantes após o investimento (custos finais,
benefícios obtidos);

•

Conversão dos dados em valores monetários;

•

Analisar a sua incidência na redução de custos, no incremento de
vendas, no aumento das margens em relação à situação anterior.

Para medir o ROI deve-se usar um método consciente ao longo de todos os
projetos realizados de forma que permita analisar a situação passada, bem como a
atual e comparar em relação aos concorrentes.
Existe uma grande quantidade de métodos para medir o ROI, mas todos
começam por determinar uns pontos básicos (o que deve ser medido) objetivos (o que
deve ser conseguido) e quantificar e elaborar ao mesmo tempo uma estratégia,
considerando:

•

Disponibilidade do sistema;

•

Redução dos custos de comunicação;

•

Melhor qualidade de serviço a clientes;

•

Diminuição dos custos de venda;

•

Aumento das vendas.

Villa (2002), considera a visão do ROI com três vertentes:
•

Empresa: é quem investe em tecnologia.

•

Desenvolvedores: empresa que desenvolve aplicações. Uma metodologia
adequada de estimativa de custos e de gestão de projetos permite a
entrega de melhores produtos em menor tempo.

•

Clientes/Usuários: são aqueles que, com a utilização das aplicações, vão
fazer mais ou menos rentável o investimento efetuado.

59

Em qualquer uma destas vertentes justifica-se o investimento em Usabilidade.
O ROI em Usabilidade nos projetos pode ser medido através de testes de
Usabilidade na aplicação, identificando as principais tarefas através dos usuários e
medindo:
•

O tempo necessário para completar as tarefas;

•

Erros e a sua influência no funcionamento da aplicação;

•

O tempo de identificação e solução dos atuais problemas;

•

Realizar testes sobre a nova interface com os usuários, executando as
principais tarefas e medindo o tempo requerido para a sua realização.

•

Calcular a melhoria dos tempos médios na realização dessas tarefas.

•

Multiplicar o tempo economizado pelo número de pessoas e pelo número
de vezes que irão utilizar a interface por dia.

•

Calcular o salário/hora das pessoas que realizam a tarefa.

•

Converter o tempo em moeda, multiplicando o tempo economizado em
horas pelo salário/hora dos usuários.

•

Anualizar: isto é, multiplicar o resultado obtido no tópico anterior pelo
número de dias no ano em que os usuários realizam as tarefas.O resultado
final é a receita gerada devido às mudanças em usabilidade.

A Técnica ALPHA utiliza o cálculo do ROI para determinar o retorno financeiro
de cada alteração solicitada. No entanto, devido às suas limitações acima
mencionadas, este cálculo esta combinado às análises de complexidade e de
serveridade para que seja mais um fator de apoio ao processo de priorização das
solicitações de mudanças.
O Estudo de Caso a seguir descrito, ilustra a maneira como os problemas de
usabilidade foram capturados, classificados e priorizados e como as metas de
usabilidade postuladas são primordiais em um processo de desenvolvimento de
sistemas e no processo de gerência de mudanças.
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5 Apresentação do Estudo de Caso
5.1 Histórico
Em Junho/2001, a área usuária, que é a principal área financeira da
instituição alvo, fez uma requisição à área de Tecnologia da Informação de
desenvolvimento de um sistema que pudesse fornecer informações financeiras em
tempo real, ou seja, um sistema que tenha que responder em um determinado período
de tempo de acordo com as informações recebidas (Dyer-Smith e McClelland), para
todos os operadores.
Este primeiro projeto foi mal sucedido devido às falhas sucessivas no
processo de levantamento de requisitos, de identificação das tarefas do usuário, na
escolha da tecnologia a ser implementada (na qual não havia registro de experiência
anterior na instituição) e no início precoce do desenvolvimento antes do detalhamento
e aprovação dos requisitos e funcionalidades que deveriam ser implementados.
Após um ano de tentativas mal sucedidas, em Maio/2002, o projeto foi
suspenso pelas partes envolvidas e recursos tecnológicos e humanos foram
desperdiçados em cifras significativas que levaram a um desgaste desnecessário e
improdutivo entre as áreas de negócio e tecnologia.
Em Julho/2002, uma nova requisição de desenvolvimento foi efetuada pela
mesma área financeira, com as mesmas partes envolvidas e com o mesmo objetivo.
No entanto, um novo projeto deveria ser iniciado para aquela necessidade. A equipe
responsável pelo desenvolvimento do projeto anterior foi inteiramente modificada e um
novo processo de desenvolvimento foi iniciado. Este novo projeto de desenvolvimento
estava sob a responsabilidade da autora deste trabalho.
A mal sucedida experiência anterior foi responsável por contribuir com os
cuidados que deveriam ser considerados no novo projeto que se iniciava. No entanto,
a postura dos usuários era de total falta de credibilidade no novo projeto que se
iniciava.

61

“Outro fator de grande importância é a realimentação que deve existir a
respeito de acidentes ocorridos em outros sistemas similares ao sistema em questão,
pois essas informações podem e devem ser efetivamente utilizadas na prevenção de
novos acidentes” (Almeida Júnior,2003,p.20)
O levantamento dos requisitos foi iniciado e as principais tarefas dos usuários
foram detalhadas. Em relação ao projeto, optou-se por dividir o levantamento em
módulos funcionais, iniciando pelas tarefas essenciais até as atividades consideradas
secundárias. Esta divisão funcional efetuada no processo de levantamento dos
requisitos foi muito útil e posteriormente se estendeu até o processo de
desenvolvimento e implantação. Desta maneira, os usuários puderam recuperar a
confiança no projeto na medida que estes módulos funcionais começaram a ser
disponibilizados para testes, gradativamente, em Abril/ 2003.
No momento atual, o sistema está em Produção e novas funcionalidades
foram solicitadas pelas áreas usuárias.
5.2 Contexto da Aplicação
O sistema deveria ser responsável por fornecer informações financeiras de
diferentes fontes (internas ou externas), em tempo real, a todos os operadores de
investimentos e negócios.
A aplicação deveria ainda permitir a simulação de operações financeiras,
através da entrada de parâmetros pelos próprios operadores, e pelos sistemas de
divulgação de informações (cotações e notícias) disponíveis no mercado, sistemas
estes conhecidos como “data feeder”. Portanto, uma interface com estes sistemas
externos era requerida e os impactos desta integração deveriam ser muito bem
avaliados.
Além da recepção de informações externas, da possibilidade de entrada de
parâmetros para a simulação de operações financeiras, um módulo de cálculos
complexos deveria ser desenvolvido, métodos de interpolação eram requeridos para a
obtenção de valores das curvas de mercado para qualquer prazo informado, cálculos
baseados na modelagem de riscos de operações financeiras, para que o operador
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pudesse simular e avaliar o impacto da operação, tomar a melhor decisão e da
maneira mais rápida possível, devido à velocidade no mercado com a qual as
operações são confirmadas. Além disso, estes cálculos também deveriam atender à
necessidade de cotação de operações para clientes, por exemplo, operações de
câmbio (dólar, euro, iene, libra) e de operações de troca de moedas (swaps).
A apuração dos resultados (lucro e prejuízo) diários das operações é de
responsabilidade de uma outra área que faz o controle e monitoração dos riscos. No
entanto, a apuração destes resultados, em tempo real, era requerida, principalmente
para evitar problemas de estouro de limites no final do dia. Esta necessidade era ainda
maior por se tratar de um banco estrangeiro, pois a instituição matriz impõe limites
diários de operações às suas subsidiárias e estes limites devem ser respeitados, ou
explicações convincentes devem ser prestadas.
Um módulo de gráficos também deveria ser implementado para que a análise
gráfica das informações também fosse efetuada com base nas informações em tempo
real. Para tanto, as opções de tipos de gráficos, escalas, opções de cores e formatos
também deveriam ser selecionadas e modificadas em tempo real.
Além das informações externas recebidas, alguns dados deveriam ser
calculados e divulgados em tempo real para todos os outros operadores. Para cada
módulo da aplicação, um ou dois operadores deveriam ser responsáveis pela
integridade da informação, e eles possuiriam permissões de acesso diferenciadas
entre eles que lhes permitissem alterar o dado manualmente ou inserir fórmulas de
cálculo na aplicação ou simplesmente visualizar os dados sem alterá-los. Estes
acessos diferenciados eram necessários, pois cada grupo de usuários era responsável
por diferentes informações no sistema, e caberia aos seus responsáveis as
atualizações e a manutenção da integridade das mesmas. Neste ponto vale ressaltar
que a única ferramenta de trabalho deles até aquele momento era um software
aplicativo de planilha de cálculo, o que permitiu incluir, posteriormente, no sistema
algumas funcionalidades similares, dentre elas a inserção de fórmulas matemáticas
para cálculos diferenciados.
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O fechamento do sistema deveria ser diário e comandado pelo operadorchefe e as informações do dia deveriam ser armazenadas em um banco de dados e
recuperadas no dia seguinte na abertura da aplicação. Os dados calculados durante o
dia não deveriam ser armazenados em um banco de dados devido à velocidade com a
qual eles mudavam no horário de negociação. O fechamento do sistema também
deveria emitir um relatório para os operadores e áreas de interesse, onde os principais
indicativos financeiros (nacionais e internacionais) pudessem ser visualizados.
Em caráter ilustrativo, as Figuras 5 e 6 são algumas telas da aplicação em
questão. O nome e o logotipo da instituição foram omitidos.

Figura 5 - Tela Principal do Sistema utilizado no Estudo de Caso

Esta é a tela principal do sistema. Ao lado esquerdo, há um menu principal
com as principais funcionalidades e as telas foram construídas individualmente para
que elas pudessem ficar minimizadas.
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Na parte superior da tela, há um espaço para a inclusão de fórmulas e uma
barra de ferramentas que permite algumas alterações de layout.

Figura 6 - Tela de Operações do Sistema utilizado no Estudo de Caso

Apenas em caráter ilustrativo, a Figura 6 representa a tela de operações dos
usuários, que é a personalização da tela principal do sistema através das sub-telas
disponíveis. Normalmente, várias sub-telas são abertas e diferentes informações são
atualizadas em tempo real.
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5.3 O Levantamento dos Problemas de Usabilidade
Antes da descrição da metodologia do levantamento dos problemas de
usabilidade, é necessário destacar as metas de usabilidade postuladas antes do início
do processo de desenvolvimento e características específicas do projeto que foram
fundamentais no processo de identificação e classificação dos problemas de
usabilidade detectados. São elas, por ordem de importância:
•

Robustez
A capacidade de resposta da aplicação deveria ser a maior

possível. A degradação do desempenho do sistema não é tolerada em
hipótese alguma. Qualquer demora na recepção ou divulgação das
informações, em tempo real, significaria prejuízos financeiros diretos para a
instituição,

em

virtude

da

negociação

de

operações

com

valores

desatualizados e errados, da falta da informação vigente no mercado ou até
mesmo da perda de oportunidades de negócios com clientes devido à demora
no momento de calcular o preço e condições da operação solicitada. Neste
item, o nível de exigência por parte da área usuária era muito elevado e seria
um fator determinante de continuidade ou de cancelamento do projeto.
Apesar de não estar diretamente relacionado à Usabilidade do
sistema,

em

relação

à

segurança,

a

aplicação

deveria

estar

em

funcionamento durante todo o dia, ou seja, deveria ser confiável, com
tolerância a falhas, inclusive de sistemas externos. Para isso, um estudo
sobre a contingência do sistema foi desenvolvido e implementado.
O usuário deveria receber alimentação contínua e visual de todas
as suas ações e ações externas, por exemplo, a atualização de algum preço
fornecido pelo sistema externo deveria ser indicada ao usuário (visibilidade).
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•

Flexibilidade
O usuário deveria conseguir executar várias tarefas em paralelo,

por exemplo, alterar a formula matemática da curva financeira, acompanhar a
atualização do preço do dólar e estabelecer preços e condições de uma
operação para clientes. O paralelismo das tarefas propiciaria agilidade.
A aplicação deveria indicar para ele alguns procedimentos
padrões que ele deveria acatar ou não, por exemplo, no último dia útil do mês
alguns parâmetros financeiros devem ser alterados. A aplicação deveria
identificar esta data e apontar as modificações para os usuários (preempção
de sistema)
Os campos de entrada do sistema deveriam ser adaptados de
uma tal maneira que permitisse ao usuário ser capaz de inserir fórmulas
matemáticas simples ou complexas ou simplesmente inserir o valor já
previamente calculado, ou decidir se aquele campo de entrada seria
alimentado com um valor calculado, com uma fórmula ou com um valor
divulgado pelos sistemas externos (capacidade de substituição).
A aplicação deveria permitir a modificação da interface pelo
usuário. Cada operador acompanha determinados indicadores, portanto as
suas interfaces deveriam ser diferentes. A configuração da interface, a
disposição das telas, a formatação dos campos de entrada e saída poderiam
ser personalizados e gravados individualmente para cada operador, e estes
padrões de formatação seriam restaurados no momento da abertura da
aplicação.
Não há dúvidas de que outros atributos de usabilidade são importantes e
devem ser considerados no desenvolvimento de qualquer sistema. No entanto, os
atributos anteriormente mencionados foram considerados fundamentais pelos usuários
para o sucesso do projeto.
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Nesta aplicação, os atributos de interface são fundamentais para a
operabilidade do sistema, a interação entre o sistema e o usuário é freqüente e
constante. Portanto, no processo de desenvolvimento muitos ajustes foram efetuados
no sentido de melhorar a interface.
Um aspecto a ser observado é a informalidade originada pela proximidade
física entre o usuário e o desenvolvedor, o que dificulta até os dias de hoje o processo
de solicitações formais de alterações de requisitos no sistema, pois durante todo o
processo de desenvolvimento,o “solucionador dos problemas”, o desenvolvedor,
estava ali bem ao lado dos usuários.
Durante todo o processo de desenvolvimento, vários produtos foram
entregues para o usuário para que ele pudesse acompanhar e validar o que estava
sendo desenvolvido. Durante este período e nos testes em paralelo da aplicação geral,
estava sob a responsabilidade da autora deste trabalho, a captura de todas as
solicitações de alterações de requisitos, de correções de eventuais problemas e novas
solicitações.
Este período de aproximadamente 9 meses foi muito valioso, pois, todas as
solicitações de mudanças foram capturadas e documentadas, produzindo uma lista de
aproximadamente 100 solicitações.
O documento gerado possuía a indicação para problemas de usabilidade, a
classificação de severidade para estes problemas, descrição da solicitação inicial,
caso houvesse, a descrição da solicitação da alteração e um prazo estimado de
solução. Este documento pode ser parcialmente visualizado na Tabela 30 e encontrase, na íntegra, no Anexo A.
Após a elaboração desta lista, esta foi enviada para área usuária que fez uma
análise de gravidade daqueles problemas sob a sua ótica. Para cada item apontado,
os usuários, indicavam se a severidade daquele problema era alta, média ou baixa.
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Naquele momento, a avaliação pela área usuária era a única maneira de
análise de severidade e indicava a priorização dos problemas que deveriam ser
resolvidos em um primeiro momento.
Após a classificação de severidade pela área usuária, uma análise foi
efetuada e observou-se que 67% dos problemas de maior impacto estavam
relacionados à interface, portanto eram problemas de usabilidade. Estes problemas
estavam exercendo impacto direto nas metas de usabilidade postuladas pela área
usuária, descritas anteriormente.
Desta maneira, com a lista dos problemas de usabilidade detectados e
classificados de acordo com a gravidade, uma estimativa de prazos e custos foi
elaborada e enviada para a aprovação pelos usuários.
A área usuária então fez uma análise das atividades e de seus respectivos
custos, considerou o impacto das alterações e a limitação orçamentária a qual estava
submetida e devolveu a lista dos problemas de usabilidade priorizados que deveriam
ser solucionados.
Diante desta realidade, observa-se a subjetividade no processo. No caso, a
parte envolvida (stakeholder) é única. No entanto, há sub-áreas que têm interesses e
necessidades específicas, por exemplo, a sub-área que estabelece preços para as
operações de clientes quer que os problemas de interface relacionados a esta
operação sejam priorizados em relação aos problemas de usabilidade das outras subáreas. Portanto, mesmo que a parte envolvida seja única, os conflitos internos devem
ser administrados e um consenso deve ser atingido a partir de uma limitação
orçamentária única, no entanto com necessidades diferentes, portanto a subjetividade
está presente, permitindo que, apesar das explicações e justificativas, a transparência
dos critérios de priorização das solicitações de mudanças seja questionável, gerando
um desgaste e uma desconfiança interna desnecessária.

69

5.4 A Proposta a partir do Estudo de Caso
É exatamente no momento de priorização das solicitações de mudanças que
a aplicação da técnica ALPHA é responsável por justificar as priorizações das
solicitações de mudanças pelas áreas usuárias.
A proposta apresentada aplica a técnica ALPHA à mesma lista de problemas
de usabilidade detectados e classificados de acordo com a gravidade obtidos no
estudo de caso e compara os resultados obtidos entre o resultado da aplicação da
técnica com a priorização efetuada pela área usuária naquele momento.
A seguir,

a partir dos conceitos principais apresentados no capítulo 4, o

detalhamento da técnica ALPHA é apresentado.
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6 Detalhamento da Técnica ALPHA
Para um conjunto determinado de problemas de usabilidade, a técnica ALPHA
deve ser aplicada individualmente para cada problema. Desta maneira, fatores são obtidos
individualmente e comparados. O resultado obtido é uma sugestão de priorização das
soluções para estes problemas.
6.1 Etapas de aplicação da técnica ALPHA
A aplicação da Técnica ALPHA para um determinado problema de usabilidade,
deve seguir as etapas ilustradas na figura 7.

Figura 7 – Etapas de Aplicação da Técnica ALPHA

As etapas de aplicação da técnica ALPHA são:
•

Cálculo do Fator Benefício

•

Cálculo do Fator Severidade
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•

Cálculo do ROI (Return on Investment)

•

Comparação dos valores obtidos

•

Priorização de acordo com a limitação orçamentária

O tópicos abaixo definidos, detalham as etapas de aplicação da técnica.

6.2 Cálculo do Fator Benefício
O cálculo do Fator Benefício é a primeira etapa da aplicação da Técnica
ALPHA (figura 8).

Figura 8 – Técnica ALPHA – Fator Benefício

Este fator tem como objetivo principal quantificar os benefícios trazidos para as
áreas usuárias, quando ocorrer a solução de determinado problema de usabilidade.
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Os problemas de usabilidade são problemas relacionados à interface, à
facilidade de uso e aceitabilidade do produto (software) pelos usuários para
executarem as suas tarefas.
Para obter o Fator Benefício, o problema de usabilidade identificado deve ser
classificado de acordo com a gravidade e sua respectiva solução deve ser priorizada
em relação às outras soluções de outros problemas de interface identificados. O Fator
Benefício é calculado a partir de alguns fatores complementares que muitas vezes
possuem caráter subjetivo. No entanto, as tabelas que são apresentadas a seguir
foram desenvolvidas com o objetivo de considerar os aspectos mais importantes
envolvidos nesta análise.
O Fator Benefício é obtido a partir das seguintes etapas:
•

Determinar o Fator de Severidade para o problema de usabilidade;

•

Determinar o Fator de Importância para cada stakeholder. É
denominado stakeholder a parte (pessoas ou áreas) envolvida na
identificação, priorização e solução do problema. Esta etapa envolve três
sub-etapas que devem ser seguidas. São elas:
•

Identificar a importância dos stakeholders, que são as partes
envolvidas na identificação, priorização e solução do problema de
usabilidade;

•

Identificar as metas de usabilidade mais importantes para cada
stakeholder;

•

Identificar a importância do problema de usabilidade para cada
stakeholder.
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6.2.1

Determinar o Fator de Severidade para o problema de usabilidade

O Fator de Severidade é um dos principais fatores que compõem o Fator
Benefício (figura 9).

Figura 9 – Técnica ALPHA – Fator de Severidade

De acordo com Nielsen (Nielsen, 1994, p.47) a severidade de um problema de
usabilidade é a combinação de 3 fatores. São eles:
•

Freqüência: Está relacionada ao número de ocorrências do evento, ou

seja, ao número de vezes que o problema acontece em um determinado período
de tempo.
•

Impacto: Se o problema ocorrer, qual é o grau de convivência do

usuário com o problema e a facilidade com a qual o usuário pode superar o
problema.
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•

Persistência: Está relacionada com a atitude dos usuários a partir do

momento do conhecimento do problema e de suas conseqüências, até o momento
de sua solução.
Para o problema de usabilidade, é necessário atribuir o grau de severidade, de
acordo com os fatores definidos: Freqüência, Impacto e Persistência. A Tabela 1
apresenta a maneira como os fatores de severidade são atribuídos pela técnica
ALPHA, para cada problema identificado :

Tabela 1 – Atribuição dos Graus de Severidade
Grau
0

1

2

3

Freqüência

Impacto

Persistência

Ocorre

Levíssimo impacto;

O problema não ocorre novamente após a

raramente

O usuário não leva tempo algum primeira ocorrência e/ou não pode ser
para superar o problema.

repetido ou simulado.

Ocorre em

Baixo impacto;

O problema pode ocorrer novamente após

menos de 10%

O usuário leva muito pouco

a primeira ocorrência, mas os usuários

das situações

tempo para superar o problema.

geralmente podem evitá-lo.

Ocorre entre 10 Médio impacto;

Os usuários executam as mesmas ações

e 50% das

O usuário leva algum tempo

apesar de saberem da existência do

situações

para superar o problema.

problema.

Ocorre em

Alto impacto;

Os usuários não são capazes de evitar a

mais de 50%

O usuário leva muito tempo para ocorrência do problema e possuem a

das situações

superar o problema.

consciência de ocorrência do problema.
A aplicação não os permitirá contornar o
problema.

O cálculo do fator de severidade para o problema de usabilidade identificado é
determinado pela somatória dos graus atribuídos aos fatores (freqüência, impacto e
persistência) do problema. Este cálculo é ilustrado pela seguinte fórmula:

Fator Severidade Problema = ∑

GrauSeveridadeFrequência,GrauSeveridadeImpacto
GrauSeveridadePersistência
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A Tabela 2, é um exemplo de atribuição de graus de severidade aos fatores
(freqüência, impacto e persistência) do problema de usabilidade.

Tabela 2 – Exemplo - Atribuição dos Graus de Severidade
Problemas de Usabilidade

Freqüência

Impacto

Persistência

Fator de
Severidade

Problema de Usabilidade 1*

3

3

0

6

* Este item deve ser substituído pela descrição do problema de usabilidade.

6.2.2

Determinar o Fator de Importância para cada stakeholder
envolvido na solução do problema de usabilidade

Como parte do Fator Benefício, as partes envolvidas na identificação,
priorização e solução do problema devem ser consideradas, pois elas são capazes de
identificar e mensurar o impacto de determinado problema de usabilidade na
aplicação.
O fator de Importância para os stakeholders, juntamente com o fator de
Severidade , compõem o fator Benefício a ser utilizado na análise custo x benefício no
momento da priorização dos problemas relacionados à interface. No processo de
aplicação da técnica ALPHA, o fator de Importância do stakeholder é o próximo fator a
ser calculado (Figura 10).
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Figura 10 – Técnica ALPHA – Fator de Importância para o stakeholder

O Fator de Importância para os stakeholders está relacionado com a
importância política que cada stakeholder possui dentro da organização no processo
de tomada de decisões.
Este fator também considera a importância das metas de usabilidade para os
stakeholders que deve ser considerada e quantificada, pois o problema de usabilidade
está associado a estas metas, influenciando, portanto, na priorização de atendimento
do mesmo.
A obtenção deste fator depende de 3 sub-etapas que estão descritas a seguir.
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6.2.2.1 Identificar a Importância dos stakeholders

Figura 11 – Técnica ALPHA – Fator de Importância do stakeholder

A identificação de importância do stakeholder está relacionada com a
importância política que cada stakeholder possui dentro do processo de tomada de
decisões, em relação à priorização das atividades que deverão ser executadas pela
área de informática. Por exemplo: em uma instituição financeira, que é o ambiente
onde os problemas de usabilidade utilizados no estudo de caso foram identificados, os
usuários das áreas de negócios com o mercado e com os clientes são as áreas que
possuem importância maior. Pois, uma vez que eles estão diretamente relacionados
ao negócio principal da empresa e, portanto, os problemas de usabilidade identificados
por eles devem possuir grau de importância diferenciado no momento da priorização
dos mesmos.
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Portanto, o aspecto da importância do stakeholder deve ser levado em
consideração e a Tabela 3, exibe um exemplo de atribuição de pesos para esta
importância.

Tabela 3 – Atribuição de Importância aos stakeholders
Stakeholders

Importância

stakeholder 1*

3

stakeholder 2*

4

stakeholder 3*

3

stakeholder X …*

2

1 - Nada Importante; 2 - Pouco Importante; 3 - Importante; 4 - Muito Importante
* Estes itens devem ser substituídos pelos nomes dos stakeholders (pessoas ou áreas envolvidas).

Neste momento de atribuição de pesos de importância para os stakeholders é
permitido que um ou mais stakeholders possuam a mesma atribuição de importância.

6.2.2.2 Identificar as metas de usabilidade mais importantes para cada
stakeholder

79

Figura 12 – Técnica ALPHA – Atribuição de pesos às Metas de Usabilidade

No momento de atribuição de pesos às metas de usabilidade de acordo com
cada stakeholder, considera-se a premissa de que estas metas foram postuladas e
documentadas na etapa de levantamento e análise de requisitos do sistema. Portanto,
neste momento, se for necessário, os stakeholders podem ser consultados
novamente, somente para confirmar a importância que eles atribuíram para cada meta
de usabilidade postulada na fase inicial do projeto e que embasou toda a fase de
desenvolvimento e testes do sistema.
A Tabela 4 apresenta um exemplo de atribuição de pesos às metas de usabilidade
de acordo com os stakeholders envolvidos. Outras metas de usabilidade podem ser
adicionadas à tabela, na medida que estas são significativas para o projeto no qual o
problema de usabilidade foi identificado. No exemplo, foram consideradas as metas de
usabilidade definidas por Alan Dix: facilidade de aprendizado, robustez e flexibilidade
(Dix, 1998).
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Tabela 4 – Exemplo de atribuição de pesos às metas de usabilidade
Metas de

stakeholder 1**

stakeholder 2**

stakeholder 3**

stakeholder X**

Usabilidade*

Peso
Meta

Facilidade de

1

1

2

1

3,75

3

2

1

3

6,5

2

3

3

2

7,75

aprendizado
(learnability)
Flexibilidade
(flexibility)
Robustez
(robustness)
1 – Pouco Importante; 2 – Importante; 3 – Muito Importante
* Categorias de usabilidade definidas por Alan Dix
** Estes itens devem ser substituídos pelos nomes dos stakeholders (pessoas ou áreas envolvidas).

O valor que será considerado para o Peso da Meta de Usabilidade é a média
ponderada obtida, após a atribuição dos pesos, entre a importância do stakeholder e a
importância atribuída à meta de usabilidade na qual o problema relacionado à interface
está relacionado. A fórmula a seguir ilustra este cálculo:

PesoMetaUsabilidade = MédiaPonde rada (FatorImportância Stakeholder, PesoMetaUsabilidade)
É importante definir que, se os problemas de usabilidade que precisam ser
priorizados pertencerem ao mesmo projeto, o fator de importância do stakeholder, a
identificação e atribuição de importância às metas de usabilidade por stakeholder só
precisam ser calculados uma única vez, pois os stakeholders são os mesmos do
projeto no qual os problemas de usabilidade em análise foram identificados. No
entanto, nas situações em que os problemas de usabilidade a serem priorizados
pertencerem a projetos diferentes, portanto, possuem diferentes stakeholders (são as
situações mais comuns que ocorrem nas empresas, em função da centralização da
área de Tecnologia da Informação), o fator de importância do stakeholder e a
atribuição

de

importância

às

metas

de

usabilidade

precisam

ser

individualmente, para cada problema de usabilidade que está sendo avaliado.

obtidos
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6.2.2.3 Identificar a importância do problema de usabilidade para cada
stakeholder

Figura 13 – Técnica ALPHA – Atribuição de pesos aos Problemas de Usabilidade

Nesta etapa é feita a atribuição da classificação do problema de usabilidade
sob o ponto de vista de cada stakeholder envolvido no projeto.
É importante que as opções de classificação do problema de usabilidade
estejam bem definidas e tenham sido bem compreendidas pelos stakeholders, caso
contrário, poderá haver uma distorção significativa no resultado obtido.
A Tabela 5 é um exemplo de atribuição de importância aos problemas de
usabilidade sob o ponto de vista dos stakeholders.
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Tabela 5– Exemplo de atribuição de pesos aos problemas de usabilidade
Problemas de

stakeholder 1**

stakeholder 2**

stakeholder 3**

stakeholder X**

1

3

3

1

Usabilidade
Problema Usabilidade 1*

0 - Não é um problema; 1- Cosmético (não é necessário consertá-lo, a menos que haja tempo extra no planejamento);
2 – Baixa Prioridade; 3 – Média Prioridade; 4 - Catastrófico
* Este item deve ser substituído pela descrição do problema de usabilidade.
** Estes itens devem ser substituídos pelos nomes dos stakeholders (pessoas ou áreas envolvidas).

O Fator de Importância para os stakeholders é obtido através:
•

Da identificação a meta associada a cada problema de usabilidade e associar
os seus respectivos pesos a cada problema;

•

Do cálculo da média ponderada entre a importância atribuída a cada
stakeholder e o peso atribuído a cada problema de usabilidade por cada
stakeholder.
Conforme fórmula definida:

FatorImportânciaStakeholders = ∑

PesoMetaUsabilidade,
MédiaPonderada(PesoStakeholder * PesoAtribuidoProblema)

A Tabela 6 ilustra um exemplo de aplicação da fórmula, acima definida, para o
cálculo do Fator de Importância para os stakeholders.

Tabela 6– Exemplo de obtenção do Fator de Importância para os stakeholders
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Peso da Meta de
Problema de Usabilidade

Usabilidade
correspondente

Problema Usabilidade 1*

Média(Peso do

Fator

stakeholder *
Peso atribuído ao
problema)

6,5

Importância
StakeHolders

13,0

6,5

* Este item deve ser substituído pela descrição do problema de usabilidade.

No exemplo, a ocorrência do Problema de Usabilidade 1 impacta na meta de
usabilidade Flexibilidade, postulada pelos stakeholders.

Na Tabela 4 deste

documento, o peso atribuído à esta meta é 6,5, que é o valor de entrada na Tabela 6,
acima exemplificada.
Normalmente, na correspondência entre a ocorrência do problema de
usabilidade e a meta de usabilidade leva-se em consideração a meta de usabilidade
que é mais afetada em função da ocorrência do problema. Nas situações em que o
problema de usabilidade impacta da mesma maneira em duas ou mais metas de
usabilidade, a média entre os pesos atribuídos deve ser considerada.
O Fator Benefício é obtido através da somatória entre o Fator de Importância
para os stakeholders e o Fator Severidade, conforme fórmula definida a seguir:

FatorBenefício =

FatorImportânciaStak eholder

∑ FatorSeveridade

A Tabela 7 ilustra um exemplo de obtenção do Fator Benefício.

Tabela 7 – Tabela ilustrativa de exemplo de obtenção do Fator Benefício
Problemas de Usabilidade
Problema Usabilidade 1*

Fator Importância
stakeholder

Fator Severidade Fator Benefício

13

* Este item deve ser substituído pela descrição do problema de usabilidade.

6

19
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6.3 Cálculo do Fator de Complexidade

Figura 14 – Técnica ALPHA – Fator Complexidade

O fator de complexidade é obtido através de uma classificação inicial do
problema de usabilidade.
Esta classificação identifica dois critérios diferentes para o problema de
usabilidade. São eles:
•

Problema de usabilidade que pode ter sua complexidade calculada por
Pontos de Função;

•

Problema de usabilidade que não pode ter sua complexidade calculada
por Pontos de Função;
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Nesta

última classificação,

algumas características

de

problemas

de

usabilidade não são abordadas pela Técnica de Pontos de Função (IFPUG, 1999, p. 912). São elas:
•

Funções que são automaticamente fornecidas pelo sistema operacional
e não pela aplicação, exemplo: minimizar e maximizar janelas;

•

Menus, ícones, barras de rolagem e outros dispositivos de navegação
não devem ser contados, a menos que eles retornem dados do usuário;

•

Instruções de saída da aplicação e também de navegação retornando o
controle para o sistema ou fazendo chamadas de outros programas
também não devem ser contados.

Desta maneira, duas abordagens distintas são definidas para a obtenção do
Fator de Complexidade do problema de usabilidade. São elas:
•

Cálculo de complexidade através da Técnica de Pontos de Função;

•

Cálculo de complexidade através da entrada de horas em uma tabela
parametrizada.

6.3.1 Determinar a complexidade através de Pontos de Função
Para a alteração de interface que pode ter sua complexidade calculada através
da Técnica de Pontos de Função, o processo de contagem deve seguir os passos
definidos pelo IFPUG para projetos de manutenção e melhorias de software, o que
inclui todas as funcionalidades que estão sendo adicionadas, alteradas ou removidas.
Estes passos são:
1. Determinar o tipo de contagem de Pontos de Função. Para o caso específico
deste trabalho, este tipo de contagem refere-se à manutenção/ melhorias de
sistemas;
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2. Identificar os limites da aplicação e o que deverá ser alterado;
3. Identificar as funções de dados e suas complexidades;
4. Identificar as funções transacionais e suas complexidades;
5. Determinar a contagem de Pontos de Função Não Ajustados;
6. Determinar o valor do Fator de Ajuste através das 14 características gerais de
sistema:
a)

Comunicação de Dados;

b)

Processamento de Dados Distribuído;

c)

Performance;

d)

Configuração utilizada;

e)

Número de Transações;

f)

Entrada de Dados OnLine;

g)

Eficiência de utilização do usuário final (Usabilidade)

h)

Atualização OnLine;

i)

Processamento complexo;

j)

Reutilização;

k)

Facilidade de instalação;

l)

Facilidade de operação;

m)

Múltiplos sites/locais

n)

Facilidade de alteração.

Este fator de ajuste será determinado para toda a aplicação, antes e depois da
alteração, de acordo com os graus de influência definidos:

influência

0

1

2

3

4

5

nenhuma pouca moderada média significante essencial
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7) Ajustar os Pontos por Função de acordo com a complexidade do sistema,
através da seguinte fórmula:

EFP = [( ADD + CHGA + CFP) *VAFA] + ( DEL *VAFB)
Onde,
•

EFP - Contagem do ponto de função para o projeto de melhoria /
manutenção

•

ADD - Contagem dos pontos de função não ajustados para as
funcionalidades que foram ou que serão adicionadas pelo projeto de
melhoria/manutenção.

•

CHGA - Contagem dos pontos de função não ajustados para as
funcionalidades que foram ou que serão modificadas pelo projeto de
melhoria/manutenção. Este número reflete o tamanho das funcionalidades
após as modificações.

•

CFP – é a contagem de pontos de função para as funcionalidades
adicionadas pela conversão

•

VAFA – é o fator de ajuste da aplicação depois que o projeto de
manutenção / melhoria foi realizado;

•

DEL - Contagem dos pontos de função não ajustados para as
funcionalidades que foram ou que serão excluídas pelo projeto de
melhoria/manutenção.

•

VAFB – é o valor do fator de ajuste da aplicação antes do projeto de
melhorias/manutenção ser iniciado.
(IFPUG, 1999, pg. 9-12)

O número de Pontos de Função obtido a partir da fórmula acima mencionada, é
o fator de complexidade utilizado na aplicação da Técnica ALPHA.
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É importante ressaltar que a Técnica de Pontos de Função é utilizada como
uma ferramenta auxiliar no cálculo do fator de complexidade da Técnica ALPHA e não
faz parte do escopo do trabalho detalhar minuciosamente a técnica de Análise de
Pontos de Função. No entanto, maiores detalhes do processo de contagem de pontos
de função podem ser encontrados no manual publicado pelo IFPUG, que foi citado
anteriormente como referência deste assunto.
Através da obtenção do fator complexidade, através da técnica de Pontos de
Função, é possível derivar algumas medidas significativas, entre elas:


Produtividade = PF / Pessoas-Mês



Qualidade = Erros / PF



Custo = $ / PF

6.3.2 Determinar a complexidade através de tabela parametrizada
Para as alterações de interface não apoiadas pela Técnica de Pontos de
Função, o fator de complexidade é calculado através da entrada do número de horas
estimadas para a atividade. Esta estimativa é feita a partir da base histórica de
alterações semelhantes.
Na abrangência deste trabalho, um dos aspectos que foi considerado está
relacionado à maturidade do processo de desenvolvimento de sistemas das
organizações. Para a aplicação da técnica ALPHA, é necessário que a empresa
possua uma estrutura de gerenciamento de mudanças, cultura de estimativas, registro
histórico de produtividade e comprometimento das partes envolvidas. Desta forma, a
técnica ALPHA será mais facilmente aplicável em empresas que tenham alcançado
nível 2 do CMM .
Neste contexto, é adotada a premissa de que há a base histórica de registro de
horas de alterações de outros projetos e esta base é utilizada para estimar as horas de
atividades semelhantes, que é o parâmetro de entrada da tabela (NHE) de cálculo
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definida a seguir na Tabela 8. Se esta informação não existir, com certeza a disciplina
de avaliação praticada no nível 2 torna possível a introdução desta medida.

Tabela 8– Tabela Parametrizada para o cálculo do Fator Complexidade
Baixa

Média

Alta

Complexidade Complexidade Complexidade
Abaixo de 8 horas

NHE x 1

Entre 8 e 16 horas

NHE x 2

Entre 16 e 40 horas

NHE x 3

Entre 40 horas e 80 horas

NHE x 6

Entre 80 e 160 horas

NHE x 8

Acima de 160 horas

NHE x 10

NHE – Quantidade de horas estimadas para a atividade

Esta tabela parametrizada foi elaborada a partir da mesma idéia utilizada pela
Técnica de Pontos de Função para determinar a complexidade dos tipos de funções
identificados, ou seja, através de uma matriz de valores.
O NHE é o número de horas estimadas de execução para aquela atividade.
Considerando que há histórico de produtividade, este número é obtido através da
comparação com atividades semelhantes que foram feitas no passado.
Os fatores pelos quais o NHE é multiplicado, foram definidos para diferenciar
as atividades entre si de acordo com a complexidade. Ou seja, a atividade que exige
menos esforço, leva menor número de horas para ser executada, portanto é menos
complexa e o seu respectivo peso é menor. Por outro lado, uma atividade que exige
um esforço maior, que é necessário um número maior de horas para a sua execução,
é mais complexa e seu respectivo peso é maior, quando considerada na análise de
complexidade.
Por exemplo: se a correção de um determinado problema de usabilidade leva
12 horas (NHE), ela é considerada de baixa complexidade e o fator complexidade é
obtido através do seguinte cálculo: 12 x 2 = 24. No entanto, este valor não pode ser
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expresso em Pontos de Função e por isso não pode ser comparado aos fatores de
complexidade calculados pela técnica de Pontos de Função.
Neste caso, a equivalência entre o número de horas estimadas e o número de
pontos de função deve ser encontrada. Para isso, deve-se calcular a complexidade por
Tabela Parametrizada, buscando-se na base histórica de solicitações efetivadas o
número de horas gastas para uma atividade semelhante, uma atividade que também
pode ter sua complexidade obtida por Pontos de Função. A partir desta comparação,
obtém-se a equivalência desejada e a multiplica pelo resultado obtido na Tabela
Parametrizada, através da entrada do NHE. Os detalhes deste método podem ser
melhor visualizados no exemplo de aplicação da técnica ALPHA desenvolvido no
próximo capítulo.

6.4 Resultados esperados da utilização da Técnica ALPHA
Após as aplicações sucessivas da Técnica ALPHA ao conjunto de problemas
de usabilidade que serão priorizados, neste momento, a técnica já é capaz de
apresentar como resultado, uma nova ordem de priorização para o atendimento destes
problemas de usabilidade identificados, através da ordem ascendente da média entre
os dois fatores obtidos: Benefício e Complexidade.
A flexibilidade de aplicação da Técnica ALPHA pode considerar que um
problema de usabilidade que esteja sendo avaliado pode ser um conjunto de
problemas relacionados ou com soluções dependentes entre si. Ou seja, para a
priorização de problemas de usabilidade que pertencem a projetos distintos ou que
são independentes em relação às suas soluções, a técnica pode ser aplicada
individualmente. No entanto, caso as soluções dos problemas dependam entre si,
através da necessidade de uma ordem de execução ou atendimento, a técnica ALPHA
deve considerar estes problemas inter-relacionados como único, como um conjunto
que é submetido de uma única vez à aplicação da técnica.
É importante observar neste momento, que unidades monetárias não foram
consideradas nos cálculos destes fatores. A lista de prioridades resultante da
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aplicação da técnica ALPHA está considerando a priorização do atendimento de
problemas em função dos benefícios gerados e da complexidade envolvida em suas
respectivas soluções.

Resultados expressos em valores monetários - utilização do ROI
A aplicação da técnica ALPHA pode ser estendida para que a lista resultante
de prioridades de atendimento dos problemas de usabilidade leve em consideração,
não somente os fatores Benefício e Complexidade, mas também os custos financeiros
para cada alteração e a limitação orçamentária existente para o atendimento destas
prioridades.
Desta maneira, os fatores obtidos (Benefício e Complexidade) devem ser
transformados em uma única unidade monetária, para que o valor financeiro de cada
alteração possa ser calculado.
A partir desta conversão dos fatores de Benefício e Complexidade é possível
obter o ROI para cada problema de usabilidade e priorizá-los de acordo com o
orçamento disponível e com a classificação ascendente do ROI obtido, desde que haja
informações do histórico de produtividade de outros projetos.
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Figura 15 – Técnica ALPHA – ROI

O ROI, portanto, só pode ser utilizado como uma medida de avaliação, após a
conversão dos fatores obtidos em unidades monetárias.
ROI Problema = Média (FatorBenef ícioConver tido; FatorCompl exidadeCon vertido )
× 100
CustoTotal

Após a obtenção do ROI para cada problema de usabilidade, é necessário
compará-los entre si.

A sugestão de priorização de soluções apresentada pela

Técnica ALPHA é composta pelas atividades que obtiverem um ROI maior. No
entanto, a somatória dos custos financeiros destas soluções não pode ultrapassar o
orçamento disponível.
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Figura 16 – Técnica ALPHA – Limitação Orçamentária

A Tabela 9 abaixo ilustra uma situação onde há um conjunto de problemas de
usabilidade a serem priorizados. Observa-se que a técnica ALPHA foi aplicada
individualmente para cada problema identificado e a solução do problema “B” foi a que
obteve um ROI maior, ou seja, na pela análise custo x benefício este problema deve
ser o primeiro a ser resolvido. No entanto, esta priorização será modificada em função
do custo financeiro desta atividade, que é superior ao orçamento disponível para o
atendimento destas solicitações.
Tabela 9– Tabela exemplo – Limitação Orçamentária
Orçamento Disponível

R$50.000,00

Atividade

Custo

ROI

Solução do Problema "B"

R$ 55.000,00

45%

Solução do Problema "E"

R$ 25.000,00

36%

Solução do Problema "D"

R$

5.000,00

25%

Solução do Problema "A"

R$ 17.000,00

23%

Solução do Problema "C"

R$ 15.000,00

15%
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A técnica ALPHA sugere então uma priorização que considere as atividades
que possuem um ROI maior e que a soma dos seus custos financeiros não ultrapasse
a limitação orçamentária. No exemplo abaixo, somente as solicitações de solução para
os problemas “E”, “D” e “A” serão atendidas.
No capítulo 7, um exemplo ilustrativo de aplicação da técnica ALPHA é
apresentado.
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7 Exemplo de aplicação da Técnica ALPHA
Em caráter ilustrativo, neste capítulo a técnica ALPHA é aplicada a uma lista de
cinco problemas de usabilidade que foram selecionados a partir da lista real de
problemas identificados, que se encontra no ANEXO A .
Os problemas de usabilidade são problemas relacionados à interface, à
facilidade de uso e aceitabilidade do produto (software) pelos usuários para
executarem suas tarefas.
Os problemas relacionados à interface escolhidos são:
Tabela 10–Técnica ALPHA – Problemas de Usabilidade
Problemas de Usabilidade
1

É necessário salvar todas as informações a cada período de tempo determinado
(parametrizado).

2

É necessário salvar as informações no fechamento diário, incluindo fórmulas,
origem, data e vencimento das informações.

3

É necessário alterar as cores das fontes das telas.

4

É necessário incluir uma coluna adicional na tela para input manual pelo usuário.

5

É necessário inserir o recurso de tela para "Auto Hide" (mesma funcionalidade do
Windows para a barra de tarefas).

A aplicação da Técnica ALPHA para os problemas de usabilidade acima
selecionados, está detalhada a seguir:
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7.1 Cálculo do Fator Benefício

7.1.1

Cálculo do fator de Severidade

Para o cálculo do Fator Severidade, dado um conjunto de problemas de
usabilidade, é atribuído o peso de cada fator componente da Severidade (Impacto,
Frequência e Persistência) para cada problema identificado.
A tabela pode ser preenchida pelo analista responsável que recebeu a
solicitação de solução do problema pelo usuário. No entanto, a situação ideal é que os
dados de entrada desta tabela sejam preenchidos pelo analista juntamente com os
usuários envolvidos.
Para os problemas de usabilidade selecionados para este estudo de caso
(Tabela 10), os usuários afetados por estes problemas identificaram que:


O problema 1 : É necessário salvar todas as informações a cada período de
tempo

determinado

(parametrizado)

ocorre

em

100%

dos

casos

(Freqüência = 3, de acordo com a Tabela 3 apresentada neste documento),
pois o sistema não possui uma rotina de salvamento dos dados. Este
problema também possui um alto impacto porque se houver alguma falha
na aplicação ou no recebimento dos dados ou na infra-estrutura dos
servidores, todas as informações e cálculos serão perdidos. A aplicação é
online e por motivos de desempenho, nenhum dado é gravado em banco
de dados durante o dia (Impacto = 3, de acordo com a Tabela 3
apresentada neste documento). A ocorrência deste problema depende de
condições externas (infra-estrutura de máquinas e servidores, links
externos com instituições fornecedoras de informações de mercado,
estrutura da rede interna de computadores, ataques a servidores por
hackers ou vírus) alheias às ações do usuário, portanto ele não pode evitala (Persistência = 3, de acordo com a Tabela 3 apresentada neste
documento).
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O problema 2 : É necessário salvar as informações no fechamento diário,
incluindo fórmulas, origem, data e vencimento das informações ocorre em
100% dos casos (Freqüência = 3, de acordo com a Tabela 3 apresentada
neste documento),

porque o sistema não possui um procedimento de

fechamento do sistema, onde algumas informações devem ser calculadas e
outras salvas em banco de dados. Este problema possui um impacto
considerado médio (Impacto = 2, de acordo com a Tabela 3 apresentada
neste documento) porque atualmente o usuário pode incluir manualmente
no sistema no dia seguinte pela manhã, as informações de fechamento do
dia anterior. A ocorrência deste problema afeta o dia-a-dia dos usuários, no
entanto eles são capazes de executar normalmente as suas tarefas durante
o dia e já adicionaram como tarefa adicional às suas rotinas diárias, a
inclusão manual destas informações (Persistência = 2, de acordo com a
Tabela 3 apresentada neste documento).


O problema 3 : É necessário alterar as cores das fontes das telas, ocorre
em 100% dos casos (Freqüência = 3, de acordo com a Tabela 3
apresentada neste documento), pois o sistema não possui uma rotina que
permita a personalização de cores pelos usuários. Este problema impacta
pouco na execução diária das tarefas dos usuários (Impacto = 1, de acordo
com a Tabela 3 apresentada neste documento), embora eles assinalem a
necessidade de criação de um mecanismo que permita que eles próprios
sejam capazes de atribuir cores às fontes das telas do sistema. No entanto,
eles são capazes de executar normalmente as suas tarefas, apesar das
cores atribuídas às fontes das telas na versão atual da aplicação
(Persistência = 2, de acordo com a Tabela 3 apresentada neste
documento).



O problema 4 : É necessário incluir uma coluna adicional na tela para input
manual pelo usuário, ocorre em 30% dos casos (Freqüência = 2, de acordo
com a Tabela 3 apresentada neste documento), porque o sistema não
permite que ajustes manuais (valores) sejam feitos aos valores recebidos
de alguma empresa de divulgação de informações de mercado (feeders).
Este problema possui um impacto considerado médio (Impacto = 2, de
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acordo com a Tabela 3 apresentada neste documento) porque atualmente
o usuário pode exportar manualmente os valores que precisam de ajustes
para algum aplicativo de planilha eletrônica, incluir os ajustes necessários e
importar estes novos valores para o sistema. A necessidade destes ajustes
depende da estabilidade ou instabilidade do mercado financeiro, portanto
os usuários não são capazes de evitar este problema e o sistema não
permite que estes ajustes sejam feitos internamente, sem a necessidade de
utilização de um software aplicativo auxiliar (Persistência = 3, de acordo
com a Tabela 3 apresentada neste documento).


O problema 5 : É necessário inserir o recurso de tela para "Auto Hide"
(mesma funcionalidade do Windows para a barra de tarefas), ocorre em
100% dos casos (Freqüência = 3, de acordo com a Tabela 3 apresentada
neste documento), porque o sistema não permite que o menu principal do
sistema (localizado na lateral esquerda da tela) se torne invisível de acordo
com a necessidade do usuário. Este problema possui um impacto
considerado médio (Impacto = 2, de acordo com a Tabela 3 apresentada
neste documento) porque atualmente o usuário pode movimentar e/ou
fechar as telas do sistema e ajusta-las de tal maneira que o permita
visualizar as informações necessárias, mesmo com a presença fixa do
menu principal. Em um ambiente de negociações financeiras, que é o
ambiente onde este estudo de caso foi realizado, é muito importante que os
usuários consigam visualizar o máximo de informações possíveis em uma
única tela. No entanto, neste caso, o menu principal ocupa um espaço
significativo na tela do usuário, não permitindo a ele nenhuma ação para
minimizar este problema. A conseqüência direta é a visualização constante
de um número menor de informações, o que pode prejudicar a atividade
principal do usuário (Persistência =3, de acordo com a Tabela 3
apresentada neste documento).
É importante observar que, apesar da seleção de 5 problemas de usabilidade

diferentes selecionados para este estudo de caso, a análise de severidade é efetuada
isoladamente para cada problema.
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A tabela 12 apresentada a seguir, sumariza os graus de severidade atribuídos
aos fatores relacionados aos problemas de usabilidade, utilizados neste estudo de
caso e exibe o fator de severidade obtido para cada problema, através da somatória
dos graus atribuídos para cada um.
Tabela 11– Técnica ALPHA – Cálculo do Fator Severidade
Problemas de Usabilidade

Freqüência Impacto

Persistência

Fator de
Severidade

É necessário salvar todas as informações a
1

cada período de tempo determinado

3

3

3

9

3

2

2

7

3

1

2

6

2

2

3

7

3

2

3

8

(parametrizado)
É necessário salvar as informações no
2

fechamento diário, incluindo fórmulas, origem,
data e vencimento das informações

3
4

É necessário alterar as cores das fontes das
telas
É necessário incluir uma coluna adicional na
tela para input manual pelo usuário
É necessário inserir o recurso de tela para

5

“Auto Hide” (mesma funcionalidade do
Windows para a barra de tarefas)

Através da observação dos fatores calculados, conclui-se que os problemas de
usabilidade 1 e 5 são os mais importantes do ponto de vista da análise de severidade.
Como parte do processo de mensuração dos benefícios obtidos com as
soluções dos problemas de usabilidade, a importância e a opinião das partes
envolvidas (áreas ou pessoas) nestas soluções também são consideradas pela técnica
ALPHA.
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7.1.2

Cálculo do Fator de Importância para os stakeholders

A) Identificar a importância dos stakeholders
A necessidade de atribuir a importância aos stakehoders ocorre porque a
prioridade de atendimento das solicitações não pode ser a mesma para todos os
projetos, a importância política de cada stakeholder dentro da instituição deve ser
considerada.
A situação ideal é que esta atribuição de importância aos stakeholders seja
efetuada pela autoridade de tecnologia da informação, que é normalmente quem
possui uma posição política dentro da organização e conhece a estrutura da
instituição.
A importância atribuída às partes envolvidas do sistema deve ser capturada no
início da fase de levantamento de requisitos a fim de evitar conflitos posteriores entre o
que foi solicitado e o que foi desenvolvido. Da mesma maneira, quando há uma
solicitação de alteração de sistema, é necessário identificar quem são as partes
envolvidas e qual é a importância que deve ser atribuída a cada uma. Normalmente, o
grau de importância para cada stakeholder permanece o mesmo do início do projeto.
No estudo de caso apresentado neste trabalho, há somente duas áreas
diferentes envolvidas e com interesses na priorização e solução de problemas de
usabilidade da aplicação. São elas: a área de negócios com o mercado financeiro e
clientes e a área gerencial.
O ambiente considerado neste estudo de caso é uma instituição financeira. Seu
objetivo principal é captar recursos de pessoas físicas e jurídicas e obter alguma
vantagem financeira ao aplicar estes recursos em produtos diferenciados e oferecidos
pelo mercado.
Neste contexto, a área de negócios com o mercado financeiro e clientes é
considerada política e estrategicamente a área mais importante dentro da instituição,
uma vez que esta área é responsável por captar recursos diretamente através de
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clientes ou do mercado. É a área responsável pela entrada de recursos e pela geração
de receita financeira para a instituição. Por estes motivos, o grau de importância
atribuído foi o grau “4 – Muito importante”, de acordo com a Tabela 5 definida neste
documento.
A área gerencial é uma área de apoio, mas também é de fundamental
importância, pois é responsável pela apuração dos resultados financeiros da
instituição (lucro ou prejuízo). Portanto, é uma área que divulga informações de
resultados internamente, para a matriz estrangeira e para o mercado, exigindo assim
um nível avançado de automação tecnológica, para que os resultados possam ser
calculados e divulgados adequadamente. O grau de importância atribuído foi o grau “3
– Importante”, de acordo com a Tabela 5 definida neste documento.
É importante observar que neste exemplo, os problemas de usabilidade que
estão sendo considerados pertencem ao mesmo projeto, ou seja, todas as alterações
necessárias que precisam ser priorizadas afetam a mesma aplicação. Portanto, esta
atribuição de importância para os stakeholders deve ser efetuada uma única vez, pois
os stakeholders envolvidos nas soluções destes problemas são os mesmos
stakeholders do projeto.

A Tabela 12 sumariza a atribuição de importância dos stakeholders efetuada
pela gerência de tecnologia da informação, neste estudo de caso.
Tabela 12– Técnica ALPHA – Importância dos stakeholders
stakeholders

Importância

Área de negócios com o mercado e clientes

4

Área Gerencial

3

1 - Nada Importante; 2 – Pouco Importante; 3 – Importante; 4 – Muito Importante
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Além da importância dos stakeholders, as metas de usabilidade do projeto
devem ser resgatadas do levantamento de requisitos do projeto e consideradas na
priorização de soluções de problemas de usabilidade. Os problemas de usabilidade
que possuem grande impacto nas metas de usabilidade definidas pelos stakeholders
devem ter uma priorização de soluções diferenciada em relação aos demais
problemas. Neste sentido, faz-se necessária a atribuição de graus de importância
para estas metas, sob o ponto de vista dos stakeholders.

B) Identificar as metas de usabilidade mais importantes para cada stakeholder
As metas de usabilidade do projeto devem ser postuladas e documentadas na
etapa de levantamento e análise de requisitos do sistema.
No exemplo em questão, de acordo com os requisitos exigidos e as
necessidades expostas pelos usuários no momento de levantamento de requisitos do
projeto, as metas de usabilidade identificadas foram : Facilidade de Aprendizado,
Flexibilidade e Robustez.
Com as metas de usabilidade identificadas, é necessário que o analista
responsável pelo projeto obtenha junto aos stakeholders, o grau de importância que
eles atribuem para cada meta de usabilidade postulada na fase inicial do projeto e que
embasou toda a fase de desenvolvimento e testes do sistema.
A Tabela 13 sumariza os graus de importância atribuídos às metas de
usabilidade pelos stakeholders deste estudo de caso ( Área de Negócios e Área
Gerencial) e exibe os graus de importância obtidos para cada meta de usabilidade,
considerando neste peso, os graus de importância dos stakeholders obtidos na etapa
anterior.
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Tabela 13– Técnica ALPHA – Pesos para as Metas de Usabilidade
Peso da

Metas de Usabilidade

Área de Negócios

Área Gerencial

Facilidade de aprendizado (learnability)

1

3

6,5

Flexibilidade (flexibility)

3

2

9

Robustez (robustness)

3

1

7,5

Meta

1 - Pouco Importante; 2 - Importante; 3 - Muito Importante

Neste exemplo, as necessidades de que as informações fornecidas pela
aplicação sejam íntegras, de que haja a possibilidade de adicionar novas informações
às telas a qualquer momento, de que o sistema estará ativo e operante durante todo o
período de negociações aliadas ao fato de que qualquer perda de informação não é
admissível, pois uma perda financeira significativa pode ocorrer na instituição, fazem
com que as metas de usabilidade, robustez e flexibilidade, sejam muito importantes
para os usuários da área de negócios que operam diretamente o sistema, justificando
assim os graus de importância atribuídos para as metas de usabilidade (Tabela 13).
A área gerencial utiliza a aplicação como uma fonte de informações para os
cálculos de resultados. No entanto, eles participam das definições e conceitos de
novas implementações mas não operam o sistema diretamente. Para esta área o mais
importante é que eles conheçam o que está disponível na aplicação em termos de
produtos e cálculos e a maneira como eles devem capturar estas informações que
servirão de apoio às principais atividades da área. Neste sentido, justifica-se que a a
facilidade de aprendizado de cada funcionalidade nova implementada e do processo
de captura das informações geradas por estas novas funcionalidades, seja mais
importante do que a flexibilidade ou a robustez da aplicação (Tabela 13).
Novamente nesta situação, é importante observar que os problemas de
usabilidade que estão sendo considerados pertencem ao mesmo projeto, ou seja,
todas as alterações necessárias que precisam ser priorizadas afetam a mesma
aplicação. Portanto, a atribuição de importância às metas de usabilidade do projeto
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pelos stakeholders deve ser efetuada uma única vez, pois as metas de usabilidade e
os stakeholders envolvidos nas soluções destes problemas são as mesmas metas e
os mesmos stakeholders do projeto.

C) Identificar a importância dos problemas de usabilidade para cada stakeholder
Apesar dos problemas de usabilidade pertencerem ao mesmo projeto, a
importância atribuída por cada stakeholder às soluções dos problemas de usabilidade
varia significativamente, em função das metas de usabilidade que cada stakeholder
considera importante. Por esta razão, é necessário que cada stakeholder envolvido
defina a importância de cada problema de usabilidade, para que estes possam ser
priorizados e solucionados.
A atribuição de importância aos problemas de usabilidade é feita pelos
stakeholders, com a presença do analista responsável, pois é de responsabilidade
deles identificar qual é a importância de cada problema de usabilidade, ou seja, definir
qual é a solução do problema de usabilidade que lhe trará melhores benefícios.
Esta análise de importância deve ser feita isoladamente para cada problema de
usabilidade identificado.
No exemplo atual, as áreas de negócios e gerencial fizeram as classificações
dos problemas de usabilidade, conforme a Tabela 14, apresentada abaixo:

Tabela 14– Técnica ALPHA – Pesos para os Problemas de Usabilidade
Problemas de Usabilidade

Área de Negócios Área Gerencial

É necessário salvar todas as informações a
1

cada período de tempo determinado

4

3

2

2

(parametrizado)
É necessário salvar as informações no
2

fechamento diário, incluindo fórmulas, origem,
data e vencimento das informações
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3
4

É necessário alterar as cores das fontes das
telas
É necessário incluir uma coluna adicional na
tela para input manual pelo usuário

3

0

3

2

3

1

É necessário inserir o recurso de tela para
5

"Auto Hide" (mesma funcionalidade do
Windows para a barra de tarefas)

0 - Não é um problema; 1- Cosmético (não é necessário consertá-lo, a menos que haja tempo extra no
planejamento); 2 – Baixa Prioridade; 3 – Média Prioridade; 4 - Catastrófico

É importante observar que os graus de importância atribuídos aos problemas
de usabilidade pelos stakeholders estão diretamente relacionados às metas de
usabilidade que cada um deles considera importante.
É de responsabilidade do analista responsável fazer a associação entre os
problemas e as metas de usabilidade postuladas.
Na Tabela 15, estas associações são apresentadas e as justificativas foram
adicionadas para cada associação efetuada.

Tabela 15– Técnica ALPHA – Associação entre Problemas e Metas de Usabilidade
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Problemas de Usabilidade
1

Salvar todas as informações a cada
período de tempo determinado
(parametrizado)

2

Salvar as informações no
fechamento diário, incluindo
fórmulas, origem, data e
vencimento das informações

3

Alterar as cores das fontes das
telas

4

Incluir uma coluna adicional na tela
para input manual pelo usuário

5

Inserir o recurso de tela para "Auto
Hide" (mesma funcionalidade do
Windows para a barra de tarefas)

Meta de
Usabilidade
correspondente

Justificativa

A solução deste problema está relacionada com
a garantia de integridade e segurança das
informações.
A solução deste problema está relacionada com
a possibilidade das informações mais
Flexibilidade importantes serem salvas ou não na base de
dados. O critério de gravação destes dados é do
usuário.
A solução deste problema está associada com a
possibilidade de cada usuário poder alterar e
Flexibilidade
personalizar as suas telas através da mudança
de cores.
A solução deste problema está relacionada com
a capacidade do usuário em utilizar um recurso
Facilidade de
do sistema para incluir ajustes e recalcular
Aprendizado
valores, será necessário um treinamento para a
adaptação dos usuários.
A solução deste problema está associada com a
possibilidade de cada usuário optar por visualizar
Flexibilidade ou não o menu principal do sistema, aumentando
ou diminuindo o espaço útil de visualização das
informações na tela.
Robustez

D) Cálculo do Fator de Importância para os stakeholders
O Fator de Importância para os stakeholders é obtido isoladamente para cada
problema de usabilidade , a partir da somatória entre :
•

A média ponderada calculada entre o peso de importância atribuída a
cada stakeholder e o grau de importância atribuído pelos stakeholders
à meta de usabilidade, correspondente ao problema de usabilidade;

•

A média ponderada calculada entre o peso de importância atribuída a
cada stakeholder e a importância atribuída ao problema de usabilidade
sob o ponto de vista dos stakeholders.

A Tabela 16, apresentada a seguir, sumariza estas informações:
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Tabela 16– Técnica ALPHA – Fator Importância para stakeholders
Peso da Meta de
Problemas de Usabilidade

Usabilidade
correspondente

Média(Peso do
stakeholder * Peso
atribuído ao
problema)

Fator
Importância
StakeHolders

É necessário salvar todas as informações a
1

cada período de tempo determinado

7,5

12,5

20

9

7

16

9

6

15

6,5

9

15,5

9

7,5

16,5

(parametrizado)
É necessário salvar as informações no
2

fechamento diário, incluindo fórmulas, origem,
data e vencimento das informações.

3
4

É necessário alterar as cores das fontes das
telas.
É necessário incluir uma coluna adicional na
tela para input manual pelo usuário.
É necessário inserir o recurso de tela para

5

"Auto Hide" (mesma funcionalidade do
Windows para a barra de tarefas).

No exemplo atual, através dos resultados apresentados na Tabela 16, observase que os problemas 1 e 5 são considerados mais importantes sob o ponto de vista
dos stakeholders (possuem maiores fatores).
Cálculo do Fator Benefício
A partir dos cálculos dos fatores de Severidade e de Importância dos
stakeholders, é possível calcular o fator Benefício. Este fator expressa, em termos de
benefícios gerados, qual é a ordem de priorização de atendimento dos problemas de
usabilidade.
O fator Benefício é obtido através da somatória entre os seus fatores
componentes que são: o

fator Severidade e o fator de Importância para os

stakeholders.
Tabela 17– Técnica ALPHA – Fator Benefício
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Problemas de Usabilidade

Fator
Severidade

Fator
Importância
stakeholders

Fator
Benefício

É necessário salvar todas as informações a
1

cada período de tempo determinado

9

20

29

7

16

23

6

15

21

7

15,5

22,5

8

16,5

24,5

(parametrizado)
É necessário salvar as informações no
2

fechamento diário, incluindo fórmulas, origem,
data e vencimento das informações

3
4

É necessário alterar as cores das fontes das
telas
É necessário incluir uma coluna adicional na
tela para input manual pelo usuário
É necessário inserir o recurso de tela para

5

"Auto Hide" (mesma funcionalidade do
Windows para a barra de tarefas)

No exemplo atual, observa-se que as soluções para os problemas 1 e 5 são
considerados mais importantes em termos de benefícios gerados(possuem maiores
fatores).
Em termos financeiros, é possível converter o fator Benefício em unidades
monetárias, através da base histórica de solicitações efetivadas. Por exemplo:
Através da base histórica de solicitações efetivadas da instituição,

foram

obtidos os custos e o total de horas reais de uma atividade semelhante à solução a ser
adotada para o problema 4, do conjunto de problemas de usabilidade que está sendo
avaliado (Tabela 18).

Tabela 18– Técnica ALPHA – Conversão do Fator Benefício I
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Custo/Hora obtida por Histórico de Produtividade
Atividade
Horas
Custo
Custo/Hora
Inclusão de uma coluna adicional na
tela para input manual pelo usuário no
32
1120,00
35,00
sistema de boletos
Ao manter o custo da atividade constante, é possível calcular o valor hora para cada ponto
do Fator de Benefício (Tabela 19).
Tabela 19– Técnica ALPHA – Conversão do Fator Benefício II
Custo/Benefício obtida por Fator Benefício
Atividade
Benefício
Custo Custo/Benefício
Inclusão de uma coluna adicional na
tela para input manual pelo usuário no
22,5
1120,00
50,00
sistema de boletos

É necessário, no entanto, avaliar também as soluções destes problemas de
usabilidade em termos de suas complexidades, para que estas possam ser priorizadas
também em relação ao esforço requerido.
7.2 Cálculo do Fator Complexidade
A primeira atividade a ser desenvolvida para o cálculo do Fator Complexidade
é classificar os problemas de usabilidade que terão suas complexidades calculadas
por Pontos de Função e por Tabela Parametrizada.
A classificação para os problemas de usabilidade selecionados para este
estudo de caso está expressa na Tabela 20.

Tabela 20– Técnica ALPHA – Fator Complexidade
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Complexidade
Problemas de Usabilidade

obtida por Pontos obtida por Tabela
de Função

É necessário salvar todas as informações a
1

Complexidade

cada período de tempo determinado

Parametrizada

9

(parametrizado)
É necessário salvar as informações no
2

fechamento diário, incluindo fórmulas, origem,

9

data e vencimento das informações
3
4

telas
É necessário incluir uma coluna adicional na
tela para input manual pelo usuário
É necessário inserir o recurso de tela para

5

9

É necessário alterar as cores das fontes das

"Auto Hide" (mesma funcionalidade do

9
9

Windows para a barra de tarefas)

Esta classificação é feita de acordo com algumas características de problemas
de usabilidade que não são abordadas pela Técnica de Pontos de Função (IFPUG,
1999, p. 9-12).

A) Cálculo do Fator Complexidade por Pontos de Função
A complexidade para os problemas de usabilidade 1,2 e 4 são obtidas pela
Técnica de Pontos de Função. Maiores detalhes do cálculo são encontrados no Anexo
B deste documento.

Tabela 21 – Técnica ALPHA – Fator Complexidade por PF
Fator Complexidade
Problemas de Usabilidade
obtido por PF
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1

É necessário salvar todas as informações a cada
período de tempo determinado (parametrizado)

55

É necessário salvar as informações no fechamento
2

diário, incluindo fórmulas, origem, data e vencimento

26

das informações.
4

É necessário incluir uma coluna adicional na tela para
input manual pelo usuário

37

Entre os problemas de usabilidade que podem ter suas complexidades
calculadas pela técnica de Pontos de Função, observa-se que a solução para o
problema 1 é a mais complexa.

B) Cálculo do Fator Complexidade por Tabela Parametrizada
As complexidades para os problemas de usabilidade 3 e 5 são obtidas
através da entrada do número de horas estimadas para atividade, baseando-se no
histórico de atividades semelhantes.
O cálculo dos fatores de complexidade para os problemas 3 e 5 são obtidos
através da entrada isolada na tabela parametrizada, do número de horas estimadas
para as soluções dos problemas (NHE).
O NHE é o número de horas estimadas de execução para a atividade.
Considerando que há histórico de produtividade, este número é obtido através da
comparação com atividades semelhantes que foram feitas no passado.
No exemplo atual, a base histórica de solicitações finalizadas é consultada e o
número de horas reais gastos para atividades semelhantes às soluções dos problemas
3 e 5 são obtidos e utilizados como referência para as estimativas de soluções dos
mesmos.
Há uma atividade na base histórica que se refere à alteração de cores de
fontes de telas do sistema de controle de pagamentos. Este sistema está desenvolvido
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sob a mesma plataforma tecnológica da aplicação que está sendo considerada no
estudo de caso e o número de telas alteradas difere muito pouco do número de telas
que abrange o problema de usabilidade em questão. Para esta atividade, o total real
de horas cadastrado para um único recurso é de 8 horas para a sua execução, testes
e implantação. Portanto, 11 é o NHE considerado para a análise de complexidade do
problema 3.
Para a obtenção do fator de complexidade para o problema 5, uma atividade
semelhante foi pesquisada na base histórica de solicitações finalizadas. Esta atividade
refere-se à implementação de um recurso do Windows no sistema de contas correntes
para a criação de uma barra de ferramentas, com as mesmas funcionalidades
(visualização ou não da barra, inclusão / exclusão de botões de comando, etc). O
sistema de contas correntes está desenvolvido sob a mesma plataforma tecnológica
da aplicação que está sendo considerada no estudo de caso e a alteração também foi
efetuada na tela principal do sistema. Para esta atividade, o total real de horas
cadastrado para um único recurso é de 16 horas para a sua execução, testes e
implantação. Portanto, 16 é o NHE considerado para a análise de complexidade do
problema 5.
Ao informar estes valores na tabela parametrizada, obtém-se:
Tabela 22 – Técnica ALPHA – Fator Complexidade por Tabela Parametrizada
Baixa

Média

Alta

Complexidade Complexidade Complexidade
Abaixo de 8 horas

NHE x 1

Entre 8 e 16 horas

11 x 2 = 22

Entre 16 e 40 horas
Entre 40 horas e 80 horas

16 x 3 = 48
NHE x 6

Entre 80 e 160 horas

NHE x 8

Acima de 160 horas

NHE x 10

Partindo do princípio de que os valores acima obtidos não estão expressos em
Pontos de Função, estes não podem ser comparados aos fatores de complexidade
obtidos para os problemas de usabilidade através da técnica de Pontos de Função.
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Assim, é necessário encontrar um fator de ajuste e conversão entre estes dois
fatores, para que eles possam ser comparados.
A solução encontrada é buscar na base histórica de solicitações de
produtividade alguma atividade semelhante para a solução de um dos problemas de
usabilidade que pôde ter a sua complexidade calculada por Pontos de Função. É
importante observar que a atividade utilizada como referência deve ser a mesma
utilizada para a obtenção do custo/unidade de benefício.
Desta maneira, para o problema 4: “É necessário incluir uma coluna adicional
na tela para input manual pelo usuário”, uma atividade semelhante foi encontrada na
base histórica de solicitações, com as seguintes características:
Tabela 23 – Técnica ALPHA – Complexidade por Histórico de Produtividade
Complexidade obtida por Histórico de Produtividade
Atividade
Horas
Custo Custo/Hora
Inclusão de uma coluna adicional na tela para input
manual pelo usuário no sistema de boletos
32
1120,00
35,00

Considerando que esta atividade equivale a 37 Pontos de Função, obtidos no
cálculo do fator de complexidade deste estudo de caso e mantendo–se o custo da
atividade constante, obtém-se:
Tabela 24 – Técnica ALPHA – Complexidade obtida por Pontos de Função
Complexidade obtida por Pontos de Função
Atividade
É necessário incluir uma coluna adicional na tela
para input manual pelo usuário

PF

Custo

Custo/PF

37

1120,00

30,27

1,16os
PF’s
A partir desta equivalência,1éHORA
possível=obter
fatores de complexidade obtidos
pela entrada de dados na tabela parametrizada, expressos em pontos de função.
Para o exemplo atual, temos:
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Tabela 25 – Técnica ALPHA – Fator Complexidade dos problemas de usabilidade
calculado por Tabela Parametrizada
Fator
Problemas de Usabilidade
Complexidade
3

Alterar as cores das fontes das telas

22 * 1,16 = 25

Inserir o recurso de tela para "Auto Hide"
5

(mesma funcionalidade do Windows para a

48 * 1,16 = 56

barra de tarefas)

A Tabela 26 sumariza os valores obtidos para os fatores de complexidade
obtidos para todos os problemas de usabilidade considerados neste estudo de caso.
Tabela 26 - Técnica ALPHA – Fator Complexidade - Resultados
Fator
Problemas de Usabilidade
Complexidade
É necessário salvar todas as informações a
1

cada período de tempo determinado

55

(parametrizado)
É necessário salvar as informações no
2

fechamento diário, incluindo fórmulas, origem,

26

data e vencimento das informações
3
4

É necessário alterar as cores das fontes das
telas
É necessário incluir uma coluna adicional na
tela para input manual pelo usuário

25
37

É necessário inserir o recurso de tela para
5

"Auto Hide" (mesma funcionalidade do

56

Windows para a barra de tarefas)
No estudo de caso atual , até o momento os fatores obtidos não foram
convertidos em unidades monetárias, e o resultado da técnica ALPHA é apresentado
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em função dos benefícios obtidos com a solução dos problemas de usabilidade
selecionados e da complexidade dos mesmos, conforme dados exibidos na Tabela 27.
Tabela 27– Técnica ALPHA – Resultados
Problemas de Usabilidade

Fator

Fator

Complexidade Benefício

É necessário salvar todas as informações a
1 cada período de tempo determinado

55

29

56

24,5

26

23

37

22,5

25

21

(parametrizado)
É necessário inserir o recurso de tela para
5 "Auto Hide" (mesma funcionalidade do
Windows para a barra de tarefas)
É necessário salvar as informações no
2

fechamento diário, incluindo fórmulas,
origem, data e vencimento das
informações.

4
3

É necessário incluir uma coluna adicional
na tela para input manual pelo usuário
É necessário alterar as cores das fontes
das telas

Como resultado da aplicação da técnica ALPHA , a ordem disposta na Tabela
27 é a ordem sugerida de priorização de atendimento dos problemas de usabilidade.
No estudo de caso acima apresentado, a ordem de priorização obtida do
resultado da aplicação da Técnica ALPHA está de acordo com o grau de severidade
que as áreas usuárias apontaram no momento de identificação e solicitação de
solução para os problemas de usabilidade, com apenas uma inversão de prioridade
(entre os problemas 2 e 4) ,veja a Tabela 28, que é uma versão resumida da tabela
de problemas de usabilidade que consta no Anexo A.
Tabela 28– Técnica ALPHA – Tabela original dos problemas de usabilidade selecionados
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Problema de
Usabilidade?

Severidade

Definições iniciais
1. É necessário salvar todas as informações a cada período de tempo

S

Alta

determinado (parametrizado)
2. É necessário salvar as informações no fechamento diário, incluindo

S

Média

fórmulas, origem, data e vencimento das informações

S

Baixa

3. É necessário alterar as cores das fontes das telas
4. É necessário incluir uma coluna adicional na tela para input manual

S

Alta

pelo usuário
5. É necessário inserir o recurso de tela para "Auto Hide" (mesma

S

Alta

funcionalidade do Windows para a barra de tarefas)

É importante considerar que a partir do momento que variáveis financeiras
(conversões em unidades monetárias a partir do histórico de produtividade e limitação
orçamentária) forem incorporadas à técnica, outros resultados poderão ser obtidos
para o mesmo conjunto de problemas de usabilidade.
A Tabela 29, por exemplo, exibe que para a mesma lista de problemas de
usabilidade, ao converter os fatores em valores monetários, a ordem de priorização de
atendimento das solicitações é modificada.
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Tabela 29– Técnica ALPHA – Conversão dos fatores em unidades monetárias

Fator
Fator
Problemas de Usabilidade Benefício Complexidade
É necessário salvar todas
as informações a cada
período de tempo
29
55
determinado
1 (parametrizado)
É necessário inserir o
recurso de tela para "Auto
Hide" (mesma
23
56
funcionalidade do
Windows para a barra de
5 tarefas)
É necessário incluir uma
coluna adicional na tela
21
37
para input manual pelo
4 usuário
É necessário alterar as
24,5
25
3 cores das fontes das telas
É necessário salvar as
informações no
fechamento diário,
22,5
26
incluindo fórmulas,
origem, data e vencimento
2 das informações

Fator
Fator
Benefício Complexida Média (em
R$)
(em R$)
de (em R$)
1450,00

1664,85

1557,43

25,91%

1150,00

1695,12

1422,56

23,66%

1050,00

1119,99

1085,00

18,05%

1225,00

756,75

990,88

16,48%

1125,00

787,02

956,01

15,90%

Para a conversão dos fatores Benefício e Complexidade em unidades
monetárias, adota-se o seguinte critério:
•

Fator Benefício:

para cada problema de usabilidade, multiplica-se o fator

Benefício pelo Custo / Benefício = R$ 50,00, obtido na Tabela 19.
•

Fator Complexidade:

para cada problema de usabilidade, multiplica-se o

fator Complexidade pelo Custo/Ponto Função = R$ 30,27 , obtido na Tabela
24.

ROI
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Através da conversão de fatores em valores monetários, observa-se que há
alterações na lista de prioridades, em função da comparação entre as médias dos
valores financeiros e ROI obtidos.
A priorização de atendimento destas solicitações também pode ser alterada em
função do orçamento disponível. Por exemplo, com a lista atual de problemas a serem
resolvidos, apenas em caráter ilustrativo, considera-se que o orçamento disponível
para as alterações é de R$ 4000,00. Neste caso, somente os problemas 1,5 e 3 serão
atendidos, pois a soma dos custos financeiros das atividades não deve ultrapassar a
limitação orçamentária.
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8 Conclusão e Contribuições
A Técnica ALPHA tem como um dos seus objetivos trazer para a comunidade
de Engenharia de Software uma ferramenta que auxilie na priorização de solicitações
de mudanças de requisitos e o aprimoramento na obtenção de custos de alterações
de problemas de usabilidade.
O desafio principal durante o desenvolvimento deste trabalho foi a dificuldade
em encontrar um critério em que fosse possível expressar quantitativamente aspectos
que possuem como característica, a subjetividade. É o caso da visão das partes
envolvidas e interessadas nas soluções dos problemas (stakeholders) e dos benefícios
gerados pelas soluções dos problemas.
A técnica ALPHA foi aplicada em um estudo de caso efetuado em uma
instituição financeira. Os resultados obtidos foram semelhantes, com poucas
variações, à ordem de priorização definida pelos stakeholders no momento de
identificação e solicitação de soluções para os problemas de usabilidade existentes na
aplicação. No entanto, as pessoas que são responsáveis pela priorização de
atendimento destas alterações, possui agora uma importante ferramenta. Através dos
resultados gerados, é possível justificar para as áreas usuárias e stakeholders o
critério

utilizado,

permitindo

assim

uma

transparência

no

processo

e

consequentemente evitando os conflitos entre as áreas usuárias e a prestadora de
serviços de informática.
Um aspecto importante que foi observado durante a aplicação da técnica, foi a
ausência de uma técnica análoga à técnica de Pontos de Função, mas que esteja
direcionada para as interfaces, para a usabilidade. No caso específico da técnica
ALPHA, uma solução alternativa teve que ser elaborada para que a complexidade
também pudesse ser quantificada para os problemas de usabilidade que não possuem
seus atributos considerados pela técnica de Pontos de Função.
Um outro aspecto que deve ser considerado a partir da aplicação da técnica é
a possibilidade de obtenção de resultados parciais, mas significativos. Nas situações
em que as empresas não possuem o histórico de produtividade, os valores financeiros
não podem ser atribuídos e considerados. No entanto, a técnica ALPHA é capaz de
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oferecer como resultado, a lista de prioridades de atendimento em função dos
benefícios gerados e da complexidade envolvida nas soluções dos problemas, sem
considerar os valores financeiros, que dependem diretamente da base histórica de
produtividade. É importante ressaltar que os resultados obtidos podem ser diferentes,
uma vez que nas situações em que valores monetários são envolvidos, a limitação
orçamentária para os serviços de atendimento destas solicitações deve ser
considerada e pode alterar significativamente a ordem de priorização de atendimento
das solicitações de mudanças, através do cálculo do ROI para cada solicitação.
A técnica ALPHA é uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisões
para as áreas usuárias e prestadoras de serviços. Espera-se que a sua utilização seja
responsável por agregar valor às decisões tomadas e à qualidade do serviço prestado
pela área que é responsável por receber estas solicitações.

8.1 Sugestões de Trabalhos Futuros
Como sugestão para a comunidade de Engenharia de Software, de
aprimoramento futuro da técnica ALPHA, algumas propostas podem ser consideradas.
São elas:
•

Generalização da técnica para que ela seja utilizada para priorizar
problemas que não estejam relacionados somente à interface homemcomputador, mas qualquer tipo de problema / manutenção;

•

Simulação da utilização de Object Points no cálculo do fator Complexidade;

•

Inclusão de novas metodologias de apuração de custos (exemplo: curva
ABC) para a identificação de custos associados para cada alteração;

•

Utilização de conceitos financeiros para aprimoramento do fator Benefício,
exemplo: Payback, Valor Presente, Taxa Interna de Retorno e Índice de
Lucratividade;
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•

Utilização de Balanced Scorecards -

sistema de gerenciamento que

permite que as organizações tenham bem definidas as suas visões e
estratégias e traduza este conhecimento em ações concretas (Artigo: “What
is the Balanced Scorecards?”) - na avaliação dinâmica da importância
dos stakeholders, em função da estratégia da organização.
•

Aprimoramento do cálculo do fator de Complexidade para os problemas de
interface que não são abordados pela técnica de Pontos de Função.

A Técnica ALPHA apresentada neste trabalho é uma ferramenta que ainda
pode ser aprimorada, em função da multidisciplinaridade envolvida. Mas, todo o
esforço envolvido no seu desenvolvimento e os resultados obtidos justificam a
importância da sua aplicação no sentido de minimizar a subjetividade inerente ao
processo de tomada de decisões.
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ANEXO A
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Tabela 30 – Classificação dos problemas identificados
P ro b lem a d e
U s ab ilid ad e ?

N
S

A lta

S

A lta

S

A lta

N
S

A lta

S

A lta

S

M é d ia

S

A lta

N
S

R e q u is ito s p a ra a lte ra ç õ e s

S ev erid ad e

A lta

N
S
N
S

A lta
M é d ia

S
S

M é d ia
B a ix a

D is po nib iliz ar so m en te a s se gu in tes c u rv as pa ra o s tes tes in ic iais : D I, D óla r
(C up om L im po e D esv . C am bial), D D I e F R A
A lte rar o n úm e ro d e c a sas de cim a is d e to do s o s v a lore s n um éric o s
P e rm it ir qu e a o rige m d a in fo rm a çã o s eja esc o lh ida p a ra c ad a v en c im en to
de c a da pro du to/c urv a
P e rm it ir a in clu sã o o nline d e f ó rm u las de c álc ulo na s c élula s pa ra to da s a s
c u rv a s.
A lte rar/R e v e r cá lc ulo s d a c urv a d e F R A de v ido às alte ra ç õe s na s
c irc u nstâ nc ia s de m erc ad o
Inc lu ir u m a c o lun a a dicio na l pa ra re gistra r o s a ju stes m a nu ais e sen sib iliz ar
a c olun a d o c álc u lo f ina l p ara to da s a s cu rv a s.
M e lho ra r a p erf orm a nc e da ap lic a çã o. U tiliz ar 2 s erv ido res s ep ara do s, u m
pa ra c ad a ro bô de c a ptu ra
S a lv a r as inf orm aç õe s n o f ec ha m en to d o d ia, in c lu siv e as fó rm u las e a s
orig en s da s in f o rm a ç õe s p or v e nc im e nto e d ata .
S a lv a r tod as a s in f o rm a ç õe s a ca da pe ríod o d e tem po de term ina do
(pa ra m etriz ad o) a fim de ev ita r pe rd a d e in f orm aç õe s d ura nte o dia e m ca so
de pro ble m as.
P rec if ic ar os sw ap s se m u tiliz ar a ta be la d e V értice s. Isto é p oss ív e l atra v é s
da alte raç ão do c álc u lo qu e p a ssa rá a te r co m o f on te d e in fo rm a ç ão os
v a lore s fin ais da s c u rv as de D I e D óla r. A T ab ela d e V értic es só e x ist iria
pa ra o s v é rtice s R 0,R 1 e R 2 (v en c im e nto s p ara h o je, a m an hã e d ep ois de
am an hã )
P e rm it ir o rec urso d e "A uto H id e" (o m es m o rec urso d a b arra d e ta re f as d o
W in do w s) pa ra o M e nu c o m o o bje tiv o d e o tim iz ar o e sp aç o n a te la .
D iv ulg ar s om en te o s d ad os qu e fo ram a ltera do s e re qu isita r som e nte as
inf orm aç õ es q ue a a plic aç ão es tá utiliz an do no m om e nto .
A g ru pa r as inf orm aç õ es sem e lha nte s e m jan ela s ú nic a s, otim iz a nd o a ssim
o e sp aç o n a te la (u m a ja ne la ú nica , só p os su i um a b a rra de título e d ua s
ba rra s d e rolag em )
P rec if ic ar os sw ap s , a lém d o D I e d o D ó la r, tam bé m a p artir do E uro .
D es en v o lv er m ód ulo pa ra a prec ific aç ão do s F R A ´s
P e rm it ir qu e a s inf orm aç õ es a se rem d iv u lg ad as s eja m ass ina lad as pa ra
div ulga çã o.
E m algu m as te la s nã o é p oss ív e l salv a r a s b ord as - fo rm ata çã o

N
N
S
S

A lta
B a ix a

S

A lta

S

B a ix a

Inc lu ir m e ns ag em d e e spe ra a o s air do sistem a

S
S
N
S
S
S

M é d ia
A lta

C he c k bo x pa ra "P arâ m e tros"

A lta
A lta
B a ix a

C on ex ão alte rad a p ara "T ru ste d C on ne c tio n"
M a nu ten ç ã o d a f órm ula m an u al

S
N
S
S

A lta
M é d ia
B a ix a

N
S

A lta

S
S

M é d ia
A lta

S
N

M é d ia

R etirar a f un çã o "C oloreC e lu la s", e sta v a p re ju dic a n do a ed iç ã o d as c élula s
A lte rar n o rob ô p ara su po rta r gran de v o lu m e de in f o rm a ç õe s
C us tom iz a r C ore s
A c e rta r C ore s d a F on te
Inc lu ir linh as n o S w a p n a c olun a "D ias "

D es ab ilita r grid line s d a C u rv a de D ó la r
A lte rar tab ela d e "P arâ m etro s"

R em od ela ge m da tela de D I (P ré )
C oloc a r a op ç ã o p ara co lo rir e m v e rm elh o a s o sc ilaç õ es q ua n do ne ga tiv a s
Inc lu ir u su ário no log da ap lic aç ã o
Inc lu ir c o lun as ad icion ais n a tela de "S w a ps "
R ee stru tu rar te la d e "D ólar F utu ro"
C on trole d e tim e r n o s rob ôs q ue rec eb em D D E - c on tin gê nc ia
E m "S w ap s", m a nte r da do s n a c olu na de p artida
P a ra o statu s d os v e nc im en tos , p ara m etriz ar o n º m ín im o d e c on trato s a
se re m c o ns ide rad os
C en traliz a r pa râ m etro s
F orm a taç ã o Y ie ld / C -B o nd / O sc ila ç ão D ow J o ne s / D u ratio n C B on d
Inc lu ir "O u ro" e "P etró le o" na tab ela de "M oe da s"
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Detalhamento do Cálculo de Pontos de Função

Nos cálculos apresentados a seguir, o idioma dos nomes das variáveis
utilizadas pelo IFPUG (IFPUG,1999) foi mantido em inglês. Esta decisão foi tomada
com o objetivo de manter a fidelidade dos conceitos ao manual original publicado e
devido à ausência de bibliografia adequada traduzida para o idioma português.
A)

Cálculo de Pontos de Função para a Aplicação
Function Type

Low

Average

High

Total

9x3

2x4

2x6

47

x4

1x5

x7

5

External Inquiries (EQ’s)

6x3

2x4

x6

26

Internal Logical Files (ILF’s)

4x7

x 10

x 15

28

External Interface Files (EIF’s)

2x5

x7

x 10

10

External Input (EI’s)
External Output (EO’s)

Total Unadjusted Function
Points (UFPs)

B)

116

Cálculo do Fator de Ajuste para a Aplicação

Value Adjustment Factor - 14 General System Characteristics
Characteristic
1. Data Communications

Degree of
Influence
4

Characteristic
8. Online Update

Degree of
Influence
4

9. Complex
2. Distributed Factors

4

Processing

1

3. Performance

5

10. Reusability

4

Configuration

3

11. Installation Ease

1

5.Transaction Rate

4

12. Operational Ease

1

4. Heavily Used

128

6. Online Data Entry

4

13. Multiple Site

2

7. End User Efficiency

5

14. Facilitate Change

5

Total Degree of Influence

47

Value Adjustment Factor (VAF)

1,12

Final Function Point Count (FP)

130

C) Cálculo de Pontos de Função para o Problema de Usabilidade 1 :
“Salvar todas as informações a cada período de tempo determinado
(parametrizado)”

Function Type

Low

Average

High

Total

External Input (EI’s)

6x3

x4

x6

18

External Output (EO’s)

2x4

x5

x7

8

External Inquiries (EQ’s)

3x3

x4

x6

9

Internal Logical Files (ILF’s)

2x7

x 10

x 15

14

x5

x7

x 10

0

External Interface Files (EIF’s)

Total Unadjusted
Function Points (UFPs)

49

D) Cálculo do Valor de Ajuste para o Problema de Usabilidade 1 :
Value Adjustment Factor - 14 General System Characteristics
Characteristic

Degree of
Influence

Characteristic

Degree of
Influence

1. Data Communications

4

8. Online Update

4

2. Distributed Factors

4

9. Complex Processing

1

3. Performance

5

10. Reusability

4

4. Heavily Used Configuration

3

11. Installation Ease

1

129

5.Transaction Rate

4

12. Operational Ease

1

6. Online Data Entry

4

13. Multiple Site

2

7. End User Efficiency

5

14. Facilitate Change

5

Total Degree of Influence

47

Enhancement Project Function Points (EFP)

55

Final Adjusted Function Point Count - Application

185

E) Cálculo de Pontos de Função para o Problema de Usabilidade 2:
“Salvar as informações no fechamento diário, incluindo fórmulas, origem, data e
vencimento das informações”
Function Type

Low

Average

High

Total

External Input (EI’s)

3x3

x4

x6

9

External Output (EO’s)

1x4

x5

x7

4

External Inquiries (EQ’s)

1x3

x4

x6

3

Internal Logical Files (ILF’s)

1x7

x 10

x 15

7

x5

x7

x 10

0

External Interface Files
(EIF’s)

Total Unadjusted Function Points
(UFPs)

23

F) Cálculo do Valor de Ajuste para o Problema de Usabilidade 2:
Value Adjustment Factor - 14 General System Characteristics
Characteristic
1. Data Communications

Degree of
Influence
4

Characteristic
8. Online Update

Degree of
Influence
4

130

2. Distributed Factors

4

9. Complex Processing

1

3. Performance

5

10. Reusability

4

4. Heavily Used Configuration

3

11. Installation Ease

1

5.Transaction Rate

4

12. Operational Ease

1

6. Online Data Entry

4

13. Multiple Site

2

7. End User Efficiency

5

14. Facilitate Change

5

Enhancement Project Function Points (EFP)

26

Final Adjusted Function Point Count - Application

156

Total Degree of Influence

47

G) Cálculo de Pontos de Função para o Problema de Usabilidade 4:
“Incluir uma coluna adicional na tela para input manual pelo usuário”

Low

Average

High

Total

External Input (EI’s)

4x3

x4

x6

12

External Output (EO’s)

2x4

x5

x7

8

External Inquiries (EQ’s)

2x3

x4

x6

6

Internal Logical Files (ILF’s)

1x7

x 10

x 15

7

x5

x7

x 10

0

Changed Function Type

External Interface Files (EIF’s)

Total Unadjusted Function Points
(UFPs)

33

H) Cálculo do Valor de Ajuste para o Problema de Usabilidade 4:
Value Adjustment Factor - 14 General System Characteristics
Characteristic

Degree of
Influence

Characteristic

Degree of
Influence

131

1. Data Communications

4

8. Online Update

4

2. Distributed Factors

4

9. Complex Processing

1

3. Performance

5

10. Reusability

4

4. Heavily Used Configuration

3

11. Installation Ease

1

5.Transaction Rate

4

12. Operational Ease

1

6. Online Data Entry

4

13. Multiple Site

2

7. End User Efficiency

5

14. Facilitate Change

5

Total Degree of Influence

47

Enhancement Project Function Points (EFP)
Final Adjusted Function Point Count - Application

37
167

