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RESUMO
Na expectativa de fornecer um produto de software com qualidade, as
organizações escolhem pontos que devem ser medidos no desenvolvimento deste
produto, porém nem sempre questionam se estes pontos realmente são aqueles que
deveriam ser medidos. Este trabalho propoõe um conjunto de indicadores que apontam
o quanto um determinado erro pode afetar o negócio da organização. Estes indicadores
utilizam a abordagem Goal-Question-Metric (GQM), Objetivos-Questões-Métricas, que
permite, a partir da análise dos objetivos da organização desenvolver questões, e a partir
destas questões desenvolver medições, que considerem as variáveis que impactam o
negócio da organização. As medições são realizadas quando estão fundamentadas por
uma meta claramente definida e os indicadores são gerados se estiverem fortemente
relacionados com os objetivos de negócio desta organização. Após estes indicadores, é
elaborado um relatório indicando quais medidas a organização deverá tomar para que os
erros não venham mais a ocorrer. Este relatório corresponde a um Laudo Técnico, que
possibilita tomada de decisões mais assertivas por parte da organização. Após a
elaboração destes indicadores, os mesmos constituirão as bases históricas de erros e
bases históricas de medições.
Palavras-Chaves: Produto de software, qualidade de software, abordagem GQM,
ISO/IEC 15939, indicadores e laudo técnico.

ABSTRACT

Indicators for decision making using GQM approach
In anticipation of providing a software product quality, organizations select points
to be measured in developing this product, but do not have a question if they really are
those points that should be measured. This work aims to propose a set of indicators that
show how a deterministic error affects the business of the organization. They use the
approach Goal-Question-Metric (GQM) which allows the analysis of the goals of the
organization questions, and from these questions develop metrics that consider the
variables that impact the business of organization. Measurements are performed when
justified by a clearly defined goal and the indicators are generated if they are strongly
related to the business objectives of this organization. After these indicators, is a report
indicating what steps the organization should take to ensure that errors do not occur
further. This report is a Technical Report, which enables decision-making more
assertions by the organization. After the development of these indicators, they form the
basis of historical errors and historical bases of metrics.
Keywords: Software product, quality of software, GQM approach, ISO / IEC 15939,
indicators and technical report.
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1

INTRODUÇÃO
Os objetivos deste capítulo são: fazer uma apresentação do trabalho, a motivação para o

trabalho, o enunciado do problema, o objetivo e a justificativa da pesquisa e por fim a estrutura do
trabalho.

1.1

Apresentação
Vários métodos têm sido elaborados com o objetivo de obter melhorias no processo de

desenvolvimento de software para garantir qualidade na sua entrega. Técnicas e ferramentas são
integradas para permitir o controle de cada uma das etapas que são necessárias para desenvolver
um produto de software [NASCIMENTO, 2001]. Neste contexto surgiram então os ambientes de
desenvolvimento de software com foco não mais no produto, mas foco no processo de construção
do mesmo, com o objetivo de garantir uma estrutura que administre a troca de informações entre
as etapas do desenvolvimento do software, permitindo controlar suas atividades, todos os recursos
utilizados, os prazos e as entregas acordadas com o cliente. Os modelos são utilizados como
modelos de referência e melhoria dos processos de software. O modelo Capability Maturity Model
Integrated (CMMi) - Modelo Integrado de Maturidade da Capacidade e a International
Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission 15504 (ISO/IEC
15504) – Organização Internacional para Padronização / Comissão Eletrotécnica Internacional são
considerados dois frameworks mais utilizados atualmente pelo mercado de Tecnologia da
Informação (TI) [SALVIANO, 2006]. A ISO/IEC 15504 é representada no Brasil pela Norma
Brasileira – Tecnologia da Informação – Avaliação do Processo, publicada em fevereiro de 2008
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) [NBR ISO/IEC 15504, 2008a]. Ela
apresenta uma representação contínua para o seu modelo de melhoria do processo de software,
permitindo que sejam selecionadas determinadas áreas de processo para que sejam melhoradas
[BERNARDO e BECERRA, 2005].
Publicado oficialmente no ano de 2000, o CMMi-DEV é hoje o modelo mais adotado e
adaptado às condições, necessidades e estratégias das organizações. VOLPE [2005] afirma porém
que nada impede que uma organização estabeleça seu próprio método de gestão aplicando
requisitos do CMMi que considera essenciais para seu sucesso, incorporando melhorias de outros
modelos existentes.
O modelo CMMi apresenta em seu contexto o objetivo de promover à organização a
habilidade de atingir os melhores resultados nos seus processos, por meio da característica de ter
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seu processo bem definido, documentado e aprimorado continuamente. Dentro do contexto de
atingir os melhores resultados está, por exemplo, a capacidade de produção em uma instituição
financeira de um software no tempo de 32 horas/homem a uma taxa de somente 1 linha de código
com erro a cada 1000 linhas de código produzidas. Os modelos de melhoria dos processos de
software têm permitido às empresas, após a sua aplicação, uma orientação voltada para os
processos no qual é validado o uso das práticas adotadas, e isto tem garantido confiabilidade nos
resultados finais [SALVIANO, 2006]. Aplicar qualidade no processo de construção do software é
ter a garantia de que haverá qualidade no produto final deste [OLIVEIRA et al, 2004]. Os
resultados são obtidos por meio da definição do perfil dos processos utilizados na organização,
observando-se seus pontos fortes e fracos, indicando aqueles que devam ser corrigidos e / ou
reforçados para então fornecer à gerência de desenvolvimento de software o uso disciplinado
destes processos, permitindo automatizar o desenvolvimento por meio do estabelecimento de
etapas bem definidas, proporcionando desta forma, um mecanismo de controle para o processo
[OLIVEIRA et al, 2004]. O uso de conceitos de construção, verificação e validação de software
permite à organização ter evolução no seu processo produtivo, identificando seus ganhos pelo
resultado da análise da relação da situação pós-melhoria com a situação pré-melhoria. Os
programas de melhoria de processos de software são reconhecidos como tendo grande potencial
para melhorar a competitividade, através do aumento da produtividade, da redução de custos,
defeitos e retrabalho, e da melhora no tempo de entrega do produto e da satisfação dos usuários
[BERNARDO e BECERRA, 2005].
Neste contexto de avaliar a evolução do processo produtivo, as organizações indicam
pontos a serem medidos sem criar o questionamento se estes pontos realmente são aqueles que
deveriam ser medidos. As medições são realizadas para monitorar, entender e melhorar os
processos de software, porém a maioria delas torna-se extensa e resulta em um volume de dados
que nunca são analisados e usados [BERANDER e JONSSON, 2006].
A definição do plano de medições não se apoia em um modelo de referência do processo
de desenvolvimento, pelo qual é possível dirigir e explicar as atividades de medição. Muitos
problemas afetam a definição e a execução dos planos de medições do processo, pois não se sabe
exatamente o que deveria ser medido e o que não deveria; é difícil ainda garantir que dados
coletados em um passado mesmo recente correspondam aos planos atuais da organização e ainda
existe o conceito de que as medidas apuradas poderão ser usadas em propósitos punitivos
[LAVAZZA e BARRESI, 2006]. Outro problema também é a dificuldade que os desenvolvedores
apresentam face à um processo de medição, posto que acreditam que o mesmo terá pouca utilidade
para a organização [UMARJI e SEAMAN, 2008]. A International Organization for
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Standardization / International Electrotechnical Commission 15939 (ISO/IEC15939) é uma norma
internacional que define um processo de medição que seja aplicável às disciplinas de gestão e
engenharia de software e sistema. Seu processo é descrito por meio de um modelo que define as
atividades do processo de medição, atividades essas que são necessárias para especificar quais
informações de medição são necessárias, como devem ser aplicados as medidas e os resultados da
análise e como determinar se os resultados são válidos.
Mesmo participando dos processos definidos de desenvolvimento de software de muitas
instituições de software, a escolha de métricas e indicadores ainda não consta como um dos
assuntos importantes nas pesquisas de mestrado e doutorado. Cabe à ciência investigar os
elementos utilizados no momento da escolha das métricas utilizadas pelas instituições, assim como
seus indicadores, seus resultados positivos e também suas frustações, para que cada vez mais
sejam identificados pontos de melhoria.

1.2

Momento Inicial – A Motivação
O trabalho desenvolvido por MONTINI [2005] apresenta um modelo para apoiar a Área de

Processo Causal Analysis Resolution (CAR), Análise de Causas e Resoluções do CMMi. A CAR
tem por princípio identificar a origem de defeitos, falhas e erros em um sistema a partir da
identificação e constatação fenomenológica, pelo qual observando o fenômeno busca-se o
entendimento e a relação a ser estabelecida entre o efeito e as possíveis causas. Após aplicar uma
Final Inspection (FI), Inspeção Final no System Development Life Cycle (SDLC), Ciclo de Vida do
Desenvolvimento do Sistema, em um determinado sistema de informação, a CAR gera um
processo de Plan-Do-Check-Act (PDCA), Planejar-Fazer-Checar-Atuar. Este processo produz um
Laudo Técnico (LT), por meio do qual é possível interpretar quais são os problemas e soluções do
mesmo processo.
Após a leitura e interpretação de trabalhos que utilizaram a abordagem Goal-QuestionMetric (GQM), Objetivos-Questões-Métricas, por meio da qual são gerados indicadores que têm a
finalidade de contribuir na melhoria do processo de desenvolvimento, foi observado que esta
abordagem pode ser utilizada na geração de indicadores do Laudo Técnico, possibilitando assim
uma contribuição em processos de decisão que qualquer organização precise tomar. UMARJI e
SEAMAN [2008] afirmam que o uso de métricas em tomadas de decisão são indicadores de
sucesso das iniciativas de software.
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1.3

O Enunciado do Problema
Objetivo é um resultado específico que se deseja alcançar. É algo desejado, idealizado pelo

cliente quando solicita determinado desenvolvimento ou manutenção no software. Este desejo está
associado diretamente à atividade que sua organização desenvolve e o que se espera que este
software realize, para que a organização tenha sucesso. Ter sucesso ou não, neste momento,
refere-se à organização continuar ou não as suas atividades. O termo ‘foco do negócio’ refere-se a
uma atividade ou resultado que esteja direcionada à atividade fim da organização. Se a
organização visar lucro financeiro, como fazem todas as instituições, o foco do seu negócio será
possuir software que lhe permita, de uma maneira ou de outra, auferir ganhos financeiros
disponibilizando o mínimo possível de capital. Se a organização for um órgão público de
atendimento à população, o foco do seu negócio será a prestação inequívoca e mais rápida possível
ao público, que é seu cliente, do serviço solicitado.
SALVIANO [2006] afirma que um modelo de capacidade de um processo de software é
um conjunto de melhores práticas a serem desempenhadas nas atividades deste processo de
software. Essas melhores práticas estão divididas em duas categorias, aquelas que indicam o que
fazer e as que indicam como melhor fazer. A efetividade das práticas que indicam como melhor
fazer é confirmada após um monitoramento realizado por medições. Alguns programas de
medição, métricas de software e indicadores têm sido aplicados para o monitoramento dos projetos
de software. Porém, segundo BARBARÁN [2005] a falta de relacionamento entre os softwares
implantados e os objetivos do cliente tem sido a causa pela excessiva coleta de dados
quantitativos, no qual muitas vezes os gerentes dispõem de uma determinada quantidade de dados,
mas são incapazes de tomar ações corretivas ou preventivas em relação a esses dados. Neste
sentido o problema não é a ausência de métricas e indicadores, o problema é como defini-los e
como usá-los.
Considerando o acima exposto foi apresentada a pergunta desta pesquisa:

Pergunta-Problema
É possível a partir da identificação de casos particulares de erros sistemáticos definir
indicadores quantitativos e qualitativos utilizando a abordagem GQM, que verifiquem e validem a
qualidade de um software criado e apoiem na criação de um tomador de decisão?
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1.4

Objetivo

Objetivo Geral
Esta pesquisa tem por objetivo geral criar, a partir de uma lista de erros e utilizando a
abordagem GQM, indicadores que subsidiem o processo de decisão após testes realizados, com a
intenção de identificar quais dos erros são os mais relevantes em um projeto de desenvolvimento.
Implementar um processo de medição objetivo e baseado em fatos inclui definir as necessidades
de informação do produto e da organização e então selecionar as medições que apóiam as
informações relativas a essas necessidades [JONES, 2003]. Ao evitar os erros desta lista a
organização estará mais próxima de alcançar seus objetivos de negócio.
O trabalho desenvolvido por MONTINI [2005] apresenta uma sugestão de um processo
que apoia a generalização com o objetivo de criar software para ser reutilizado. Isto se faz por
meio do estudo de semelhanças semânticas, que facilitam a identificação dos pontos de
customização. Após a aplicação de uma Inspeção Final em um framework SDLC de um sistema de
informação, a CAR recebe os fenômenos identificados por esta Inspeção Final e gera um processo
de PDCA, que por sua vez produz um Laudo Técnico, um relatório. Por meio deste é possível
definir, após a utilização de processo heurístico, quais são os problemas e soluções do framework
SDLC, contribuindo assim para interpretar os fatores de risco no orçamento de software de uma
linha de produção. No contexto pesquisado foi identificado que um Laudo Técnico produzido
carece de um gerador de indicadores, embasado cientificamente, que garanta aos profissionais
responsáveis pelo sistema de informação uma exatidão no seu processo de tomada de decisões.

Objetivos Específicos
Para atingir o objetivo geral desta pesquisa foram definidos quatro objetivos específicos:
1 - Analisar os dados dos erros relatados;
2 - Desenvolver questões a partir dos objetivos gerados, para sustentar as atividades de
medição;
3 - Desenvolver as métricas a partir das questões, gerando indicadores;
4 - Analisar os indicadores para contribuirem no laudo a ser gerado.
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1.5

Justificativa
Algumas organizações atuam com sistemas de grande porte utilizando determinados

métodos para melhoria do processo na atividade de manutenção do software de seus sistemas
legados. Estas organizações utilizam estes métodos com seus processos definidos para sua
melhoria, sem porém contrastar os resultados desta manutenção com indicadores que evidenciem
esta melhoria em ganhos.
Estes ganhos deveriam ser, entre outros:
•

Diminuição no tempo da manutenção;

•

Redução dos erros de manutenção;

•

Utilização de menos recursos (humano, tempo, máquina);

•

Diminuição de atividades que os profissionais executam e que não agregam valor ao
objetivo, pois perdem o foco do negócio da instituição.

Segundo MARTINS e LAUGENI [2005] o termo Produtividade é definido como a relação
entre os recursos utilizados para o desenvolvimento de qualquer produto com os resultados obtidos
deste desenvolvimento. Os resultados obtidos são definidos em unidades produzidas e os recursos
utilizados são definidos em unidades utilizadas para atingir estes resultados.
Vários fatores são necessários para a produção do resultado pretendido. Porém esta
produção pode ser realizada em dimensões das mais variadas possíveis, e fatores como unidades
produzidas, tempo de produção, custo de produção, recursos utilizados, entre outros, poderão
influenciar de forma positiva ou negativa na produtividade, ampliando ou diminuindo a sua
dimensão. SÁ [1993] contribui para esta afirmação ao dizer que “... é preciso controle para que
não haja desperdício e nem extravios. Não se pode pensar em produtividade sem um bom
controle...”.
A Figura 1 apresenta o contexto da pesquisa, assim como os objetivos específicos acima
descritos. Este contexto possui a seguinte descrição: uma organização desenvolvedora de software,
identificada na figura como fábrica de software, atua utilizando um framework chamado System
Development Life Cycle (SDLC), Ciclo de Vida do Desenvolvimento do Sistema. Sua metodologia
exige uma Inspeção Final dos códigos de softwares que foram produzidos e/ou alterados. Nesta
inspeção são identificados erros sistemáticos que se repetem em determinadas situações,
constituindo-se assim em um fenômeno. Estes erros geram um processo denominado Causal
Analysis Resolution (CAR), Análise de Causas e Resoluções. Este processo, que é descrito na
seção 2.2.2.2 desta pesquisa, gera um plano denominado Plan-Do-Check-Act (PDCA), Planejar-
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Fazer-Checar-Atuar. Este por sua vez produz um relatório denominado Laudo Técnico. A
abordagem Goal-Question-Metric foi desenvolvida para contribuir na solução de problemas das
organizações no quesito Geração de Indicadores. O presente trabalho identifica assim que o Laudo
Técnico pode fundamentar a abordagem escolhida, fornecendo no seu primeiro momento as
entradas necessárias para que sejam gerados os indicadores qualitativos e quantitativos. Com bases
nestes, a alta direção da organização poderá tomar decisões que terão a contribuição direta destes
indicadores. Além de a abordagem GQM permitir a conexão direta dos objetivos organizacionais
(em relação ao software desenvolvido e/ou alterado no seu ciclo de vida) com o processo decisório
da alta direção, ela funciona ainda como elemento realimentador da Inspeção Final, pois fornece
subsídios para os itens exigidos nesta inspeção. Esta outra contribuição permite um ajuste fino,
pois em cada ciclo que funcionar da Inspeção Final até a GQM (na figura 1 percebe-se este ciclo
em sentido horário) é possível alterar as exigências da Inspeção Final de acordo com os objetivos
organizacionais, fazendo assim com que o Laudo Técnico torne-se, em um último momento, um
elemento de saída. Quanto mais ciclos houver, mais úteis serão os indicadores para tomada de
decisão utilizando a abordagem GQM.
O uso de uma Inspeção Final identifica fenômenos e permite gerar o processo CAR que,
após a geração do PDCA produz o Laudo Técnico. Este, depois de interpretado e associado ao uso
da abordagem GQM permite identificar métricas para o rastreamento sistemático dos erros
[BERNARDO et al, 2009].
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Figura 1 – Objetivo da Pesquisa

A comunidade de engenharia de software utiliza termos associados à produtividade quando
o assunto é desenvolvimento (de software). Segundo [MARIANO, 2007] o termo Eficiência é um
deles e pode ser definido como sendo a capacidade do sistema utilizar, da melhor maneira
possível, os recursos disponíveis e de aproveitar, ao máximo, as condições ambientais para obter o
desempenho ótimo em alguma dimensão. Trata-se da relação entre o que se obtém (output) e o que
foi consumido (input) para sua produção, medidos na mesma unidade. Outro termo é Eficácia, e
KASSAI [2002, apud MARIANO, 2007] afirma que ela está relacionada ao cumprimento de
ojetivos traçados e que quanto mais perto um sistema chega de uma meta traçada, mais eficaz ele
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é. MARTINS e LAUGENI [2005] corroboram dizendo que uma decisão é mais eficaz quanto mais
próximo os resultados obtidos chegaram dos objetivos estabelecidos. SÁ [1993] afirma que é um
termo utilizado para análise do desempenho de um sistema, seja qual for ele, propiciado pela sua
mensurabilidade (capacidade original de ser mensurável).
LAURINDO, SPÍNOLA e PESSOA [2000] declaram que os modelos de avaliação de TI
são divididos em Modelos de Avaliação segundo a Eficiência e Modelos de Avaliação segundo a
Eficácia, e que para esses dois atingirem seus objetivos é necessária a compreensão do papel da
Tecnologia da Informação na organização, e que a avaliação seja de acordo com este papel
compreendido.
SÁ [1993] afirma:
A produtividade é uma variável dependente da eficiência dos meios utilizados, que são os
recursos humanos e o patrimônio.
MARIANO [2007] declara:
“... O conceito de produtividade nasce a partir da necessidade de se definir um indicador de
desempenho para uma DMU1...” CAMPOS [2004, apud MARIANO, 2007] afirma que a
produtividade pode ser definida como sendo a relação entre os outputs e inputs de uma
determinada DMU. Para uma DMU que apresente um único input e um único output, a
produtividade é o resultado do primeiro pelo segundo.
Para a caracterização da produtividade de uma organização, é necessário tirar medidas.
MARTINS e LAUGENI [2005] afirmam que devem ser usados métodos adequados que atribuam
determinados níveis, e que a partir destes níveis identificados pode-se planejar outros níveis a
serem atingidos, tanto a curto quanto a longo prazo. Para alcançar um ciclo de melhoria da
produtividade, devem ser implantadas as melhorias propostas, fazendo as verificações e tomando
novas medidas, até alcançar o resultado esperado. SLACK et al [1999] afirma que é preciso
determinar o desempenho da organização por meio das medidas de desempenho, no qual “...
medida significa o processo de quantificação e o desempenho da produção é presumido como
derivado de ações tomadas...”. São apresentados desta maneira cinco objetivos de desempenho
para uma organização: Qualidade, Velocidade, Confiabilidade, Flexibilidade e Custo.

1

DMU – Decision Making Unit, de Unidade Tomadora de Decisões – Trata-se da unidade em análise que
engloba o conceito de eficiência produtiva, porque as técnicas de análise de eficiência não podem se limitar
somente à manufatura. Toda e qualquer produtividade está relacionada a decisões tomadas por uma unidade
tomadora de decisões, que pode ser definida como todo tipo de sistema produtivo que processa um
conjunto de entradas (inputs) em um conjunto de saídas (outputs) [MARIANO, 2007].
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Sobre os projetos de desenvolvimento e manutenção de software JONES [1991, apud
Barbarán, 2005] afirma que a suposição mais difundida a respeito da produtividade nestes era a de
que melhorará-la significava aumentar a capacidade de se escrever linhas de código a uma taxa
mais rápida e ainda, de que as linguagens de alto nível melhoravam a produtividade, isto porque
atendiam à mesma demanda de negócio com menos código. Esta suposição levava a crer que
quanto mais alto fôsse o nível da linguagem de programação, maiores seriam as taxas de produção
de linhas de código de programa. BARBARÁN [2005] afirma que apesar da indústria de software
ter evoluído muito ela ainda enfrenta problemas crônicos, pois pouca coisa tem sido feita para
melhorar a produtividade das pessoas da área de software. No setor financeiro, por exemplo,
segundo FEBRABAN [2009] além dos serviços conhecidos costumeiramente prestados pelos
bancos, tais como operações em terminais de auto-atendimento (ATM), home-banking2, officebanking3, internet banking4, ponto de venda no comércio (PDV)5, call center6 e unidades de
resposta audível (URA)7, outras tecnologias emergem da necessidade da extensão das transações
financeiras. Estas tecnologias emergentes se traduzem em novos produtos e novos serviços
abrangendo áreas diferentes de negócios, diretamente ligadas à utilização de softwares a serem
desenvolvidos. Apesar desta realidade nem todas as instituições financeiras aproveitam
completamente as novas tendências, e esta demanda é resultante direta de ítens dependentes da
produtividade do software, tais como a melhoria dos instrumentos de gestão dos bancos, do
desenvolvimento de novas aplicações e da necessidade de controles mais sofisticados, assim como
da necessidade de processamento de maiores volumes de transações. Constatações como estas
indicam que um dos grandes objetivos de negócio das organizações desenvolvedoras de soluções
em TI é construir suas soluções em um ambiente de produtividade. VRIES [2008] afirma que
atualmente construir softwares é difícil, pois os sistemas ficam cada dia maiores e mais complexos
e é necessário enfrentar a rápida mudança da tecnologia e, ao mesmo tempo, acompanhar as
demandas dos clientes corporativos que desejam que sejam escritos melhores produtos e cada vez
2

Canal de conveniência do banco que permite a realização de operações bancárias a partir da residência,
pela Internet. O acesso é feito utilizando senha eletrônica.
3
Produto bancário que permite às empresas efetuarem operações bancárias como pagamentos,
transferências, cobranças e pagamentos a fornecedores diretamente do escritório, através da Internet.
4
Ato de realizar qualquer operação bancária via Internet.
5
Equipamento pelo qual são realizadas as vendas dos produtos nos estabelecimentos. Por exemplo: caixa
do supermercado, caixa de farmácia.
6
Setor de atendimento de uma organização que possui estrutura montada para centralizar o relacionamento
com seus clientes através de ligações telefônicas. É realizado pelas próprias empresas ou por operadoras
especializadas, que contam com grande número de linhas telefônicas, atendentes e computadores para
acesso às informações contidas nos bancos de dados dos clientes
7
O mesmo que Call Center, porém sem intervenção de operador. A operadora telefônica efetua o
atendimento com voz sintetizada
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mais rápido. E conclui com alguns questionamentos: Será que é realmente possível ser mais
produtivo e, ao mesmo tempo, produzir software de melhor qualidade? Será que a maior
produtividade no desenvolvimento de software poderá ser sustentada por meio de manutenção e
atualização sem degradar a qualidade ou sem necessidade de reescrever grandes volumes?
Considerando esta discussão, a pesquisa pretende criar indicadores que controlem o
processo de decisão em testes, realizado com a intenção de identificar quais destes erros são os
mais relevantes em um projeto de desenvolvimento. Evitando esses erros a organização estará
mais próxima a alcançar seus objetivos de negócio.

1.6

Estrutura da Dissertação
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram analisados alguns métodos que utilizam a

abordagem GQM, no qual as referências bibliográficas de BASILI, CALDEIRA e ROMBACH
[2006], BERANDER e JONSSON [2006], LAVAZZA e BARRESI [2006] contribuem com casos
ocorridos anteriormente. Inicialmente será apresentada a definição da pesquisa, distribuída em
introdução, motivação, o problema, o objetivo, a justificativa e este capítulo, que apresenta a
estrutura da dissertação. Após a definição da pesquisa será desenvolvida a revisão da literatura,
pelo qual será apresentado todo o levantamento acadêmico sobre o método Análise de Causas e
Resoluções, sobre Laudo Técnico e da metodologia de definição de métricas a partir da elaboração
de questões que têm origem nos objetivos da organização. Serão revistos os conceitos de
indicadores de desempenho, de produtividade, eficiência e eficácia na produção de software.
Após a revisão bibliográfica será apresentada a metodologia da pesquisa, com a abordagem
a ser utilizada para a elaboração das métricas que gerarão os indicadores quantitativos e
qualitativos e o tipo de pesquisa, assim como o método de pesquisa e a definição da unidade de
análise e o instrumento de coleta dos dados. Após a metodologia da pesquisa será apresentado a
proposta de solução. Finalmente serão realizadas as análises e conclusões da pesquisa. Esta
dissertação está dividida em 6 capítulos e mais 5 apêndices, que são os documentos criados e
utilizados na definição dos indicadores.
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2

REVISÃO DA LITERATURA
Neste segundo capítulo são apresentados os conceitos sobre medição, e por extensão os

conceitos de métrica, métrica de qualidade, indicador, escala, medida base, medições quantitativas
e qualitativas, variáveis quantitativas e qualitativas; a Norma NBR ISO/IEC 15504; a Norma
ISO/IEC 15939 e por extensão suas quatro grandes atividades; o processo Medição e Análise do
CMMi e por extensão suas áreas de processo Measurement and Analysis (MA) e Causal Analysis
Resolution (CAR); uma ferramenta CAR; a abordagem Goal-Question-Metric (GQM), seus seis
processos básicos e por extensão alguns históricos de práticas efetivas. Para finalizar apresenta um
exemplo prático desta abordagem e como sua aplicação pode colaborar para solucionar problemas
apresentados por um Laudo Técnico.
Esses conceitos constituem parte importante da pesquisa, pois permitem a eliminação de
dúvidas conceituais nesta área, que à primeira vista parece ser subjetivo, não o sendo a uma vista
mais aprofundada. Essas definições conceituais contribuem no entendimento dos elementos que
são apresentados no capítulo 4. Esta pesquisa apresenta uma solução para um sistema de
informação trazendo uma melhoria na engenharia do processo de desenvolvimento de software.
Alguns métodos definem melhoria de processo como um conjunto de atividades a serem
desempenhadas. SALVIANO [2006] citando a NBR ISO/IEC 15504 [2008b] afirma que consiste
de proporcionar uma melhoria contínua da eficiência e eficácia da organização por meio dos
processos utilizados e mantidos de forma alinhada às necessidades de negócio.

2.1

Conceitos sobre Medição de Software
Para o desenvolvimento desta pesquisa é necessário apresentar alguns conceitos sobre

medição de Software. Certamente as definições a seguir não têm a pretensão de apresentar este
assunto como esgotado.

2.1.1 Métrica
Métrica é a medição de um atributo (propriedades ou características) de uma determinada
entidade (produto, processo ou recursos). Na teoria da medição este é o mapeamento usado para
apontar um valor para um determinado atributo de uma entidade. Uma medida quantitativa de um
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grau na qual o sistema, componente ou processo possui certo atributo [CMU/SEI, 2006].
VASCONCELOS [2005] cita como exemplos: Tamanho do produto de software (ex: Número de
Linhas de código); Número de pessoas necessárias para implementar um caso de uso; Número de
defeitos encontrados por fase de desenvolvimento; Esforço para a realização de uma tarefa; Tempo
para a realização de uma tarefa; Custo para a realização de uma tarefa; Grau de satisfação do
cliente (ex: adequação do produto ao propósito, conformidade do produto com a especificação).
Segundo o autor, existem algumas propriedades desejáveis de uma métrica, que são: ser
facilmente calculada, entendida e testada; ser passível de estudos estatísticos; ser expressa em
alguma unidade; ser obtida o mais cedo possível no ciclo de vida do software; ser passível de
automação; ser repetível e independente do observador e que sugira uma estratégia de melhoria.
Uma métrica deve ser válida, pois quantifica o que se quer medir; confiável e produzir os mesmos
resultados dadas as mesmas condições, e ainda prática, devendo ser barata, fácil de computar e
fácil de interpretar [PRESSMAN, 2006]. Para alcançar estas características é importante observar
que se torna um desafio escolher métricas apropriadas, que atinjam um propósito e que não gerem
custo necessário [CYRA e GÓRSKI, 2008]. Outro desafio é vencer a ameaça, infundada, que as
métricas apresentam para os desenvolvedores. Uma vez que eles estejam convencidos de que os
dados de métricas serão usados para medir os processos e os produtos de software, e não eles, esta
resistência é reduzida [UMARJI e SEAMAN, 2008].
SALVIANO [2006] relata o impacto provocado pelos autores do PSM e da ISO/IEC 15939
o fato da não utilização do termo “métrica” para software e sistemas. Segundo ele foi constatado
que o termo tem uma definição bem precisa na matemática, não sendo assim adequado à área de
software e sistemas, também porque diferentes grupos tinham diferentes definições para o mesmo.
O presente trabalho por algumas vezes usou o termo “métrica” dado que a literatura básica usada
foi a que trata da abordagem GQM, que possui o termo em sua definição.

2.1.2 Métrica de Qualidade
Métrica de Qualidade é uma medida quantitativa no qual um ítem possui um dado atributo
de qualidade, uma função na qual os inputs são dados de software e o output é um valor numérico
singular que pode ser interpretado como o grau no qual o software possui certo atributo de
qualidade.

2.1.3 Medição
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Medição é a atribuição de uma medida através de um símbolo a um atributo do mundo real.
É o conjunto de operações que tem por objetivo determinar o valor de uma medida, possuindo o
propósito de determinar conclusões sobre os atributos de um domínio. Para ser precisa a medição
deve especificar qual é o seu domínio (p.ex: O que será medido, a largura ou a altura das
pessoas?); a sua faixa (p.ex: A medida da altura foi feita em metros ou em centímetros?); as regras
de mapeamento (p.ex: Será permitido medir altura considerando pessoas calçando sapatos?). A
medição fornece apoio para o gerenciamento e para a melhoria dos processos e dos produtos de
uma organização, assim como permite administrar as atividades do ciclo de vida de um sistema,
pois avalia a viabilidade ou não dos planos do projeto, monitorando a aderência das atividades do
projeto em relação a estes planos. Segundo a ISO/IEC 15939 [2007] a medição de sistema e de
software é também o assunto principal na avaliação da qualidade de produtos e da capacidade dos
processos de uma organização. Para competir em um mercado globalizado, os produtores de
software devem priorizar a qualidade e a capacidade de seus processos [BERNARDO e
BECERRA, 2005]. Como a melhoria contínua requer mudança em uma organização, a avaliação
das mudanças requer medição.
PRESSMAN [2006] define que a medição possui quatro papéis importantes:


Entender

- Métricas ajudam a entender o comportamento e funcionamento de

processos, produtos e serviços de software;


Avaliar

- Métricas podem ser utilizadas para tomar decisões e determinar o

estabelecimento de padrões, metas e critérios de aceitação;


Controlar

- Métricas podem ser utilizadas para controlar processos, produtos e serviços

de software;


Prever

- Métricas podem ser utilizadas para prever valores de atributos.

2.1.4 Indicador
Indicador é uma medida que fornece uma estimativa ou avaliação de atributos
especificados para atender a necessidades de informação que foram definidas e derivadas de um
modelo de análise. Pode ser apresentado como exemplo um gráfico que contém várias medidas
obtidas em geral ao longo do tempo, servindo como uma bandeira ou semáforo. FISCHMANN
[2000, apud BARBARÁN, 2005] afirma que é essencial ao planejamento e controle dos processos
das organizações, pois possibilita estabelecer metas e o seu desdobramento, considerando que seus
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resultados são fundamentais para a análise crítica dos desempenhos, é essencial também para a
tomada de decisão e para o novo ciclo de planejamento.

2.1.5 Escala
Escala representa os símbolos na faixa de uma medida acrescidos às manipulações
permitidas. VASCONCELOS [2005] cita um determinado mapeamento como um caso de
manipulações, pelo qual pode, por exemplo, transformar símbolos de um conjunto em outros
símbolos de outro conjunto, de {verdadeiro, falso} para {1, 0}. Segundo a ISO/IEC 15939 [2007]
escala é um conjunto ordenado de valores, contínuos ou discretos, ou ainda um conjunto de
categorias para os quais o atributo é mapeado. Afirma que o tipo de escala depende da natureza do
relacionamento entre os valores. Quatro tipos de escala são comumente definidos, que são i)
nominal, em que os valores de medição são categóricos; ii) ordinal, tendo os valores de medição
como pontuações; iii)intervalo, pois seus valores de medição possuem distâncias iguais que
correspondem a quantidades iguais do atributo e iv) proporção, pois os valores de medição
possuem distâncias iguais que correspondem a quantidades iguais do atributo, em que o valor zero
corresponde a nenhum atributo.

2.1.6 Medida Base
Medida Base é uma medida de um atributo simples definida por um método de medição
específico, funcionando independente de todas as outras medidas e obtendo informação sobre um
atributo simples.
As medições existem para representar em dados uma determinada realidade. Seus eventos
podem ser de natureza qualitativa ou quantitativa. Aqueles de natureza qualitativa podem receber
tratamento quantitativo, desde que o pesquisador possa assumir algumas premissas de natureza
ontológica e semântica para a concepção de seus dados [PEREIRA, 2004]. A mensuração de um
objeto de estudo qualquer pode realizar-se com dados de uma ou mais dimensões, desde que sejam
inerentes à sua própria natureza (ou seja, representados por medidas fundamentais) ou de projeção
de sua imagem (representados por mensurações derivadas). A descrição deste objeto, sua análise
ou comparação com outro objeto poderá ser feita por medidas originais ou por processamento da
combinação delas.

2.1.7 Variáveis
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Variáveis são o agrupamento das medidas repetidas de um dado objeto de estudo,
realizadas em diferentes unidades de observação. Sua natureza, assim como os eventos, divide-se
em qualitativa, por ser a alocação em uma categoria e quantitativa, por ser de posição em uma
escala. A Tabela 1 apresenta a classificação de variáveis.
Tabela 1 – Classificação de Variáveis
Tipo de

Subtipo

Característica

Variável
Números inteiros, sem frações, como em contagens.
Discreta

Constituem um conjunto finito. Ex: Número de filhos,
idade em anos completos.

Quantitativa
Números que podem assumir valores fracionários.
Contínua

Normalmente têm intervalo de valores conhecidos, mas
um conjunto infinito de valores possíveis, como estatura
e peso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Categorias, sendo que cada categoria é independente,
Categórica

sem relação com as outras. Ex: raça, com categorias como

nominal

negra, branca; ou nacionalidade, como brasileira e russa.

Qualitativa
Categorias, sendo que cada categoria mantém uma relação
Categórica

de ordem com as outras que pode ser ou não regular. Ex:

ordinal

escolaridade com categorias, como nível 1, 2, 3; classe
social (A, B, C,...).

Fonte: adaptação de PEREIRA [2004]

Para realizar medidas o pesquisador concebe variáveis que podem ter uma destas naturezas
(quantitativa ou qualitativa). A última implica a perda de precisão de medida, porém não implica a
perda de acurácia, isto porque concessões em precisão - caracterizada por resultados próximos,
não dispersos - podem assim mesmo contribuir para uma melhor acurácia - caracterizada como
estar próxima do alvo, mesmo tendo resultados não próximos - ou seja, uma melhor representação
do evento estudado. PEREIRA [2004] afirma que o uso de medidas incorpora incerteza às
medidas mas isso não implica em obstrução à produção do conhecimento. Ao contrário, a história
recente das ciências sugere que a admissão da incerteza é uma estratégia importante para o avanço
do conhecimento. Para conceber uma representação numérica para eventos qualitativos, o
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pesquisador deve examinar os fundamentos de valor e de finalidade da mensuração que realiza,
pois sua análise é uma busca de síntese das várias informações recolhidas.

2.2

Modelos de Medição de Software

2.2.1 A Norma ISO/IEC 15939 – Processo de Medição
No ano de 2002 foi definida a Norma ISO/IEC 15939 – Software Engineering – Software
Measurement Process e no ano de 2007 foi lançada uma segunda edição. Esta norma define um
processo de medição aplicável às disciplinas de gestão e engenharia de software e sistema, que é
descrito por meio de um modelo que define as atividades para especificar quais informações de
medição são necessárias, como as medidas e os resultados da análise devem ser aplicados e como
determinar se os resultados são válidos [ISO/IEC 15939, 2007]. Esta norma formaliza o Practical
Software and Systems Measurement (PSM), que é um modelo para a estruturação da medição de
projetos de software. Este modelo de processo de medição para desenvolvimento de software e
engenharia de sistemas sugere que para haver uma medição são necessários dois elementos: o
planejamento do processo de medição especificando cada atividade e a realização propriamente
dita, a condução do processo de medição. O núcleo do processo de medição é alimentado com
experiências anteriores de outros processos de medições e gera resultados que são os produtos da
informação. Ele é descrito em termos do propósito e resultados de um processo completo, junto
com as atividades e tarefas associadas. Define o modelo de informações de medição e a
terminologia completa, abrange as atividades de medição, as informações exigidas e a aplicação
dos resultados da análise da medição, determinando se esses resultados da análise são válidos. Ele
pode ser usado tanto pelos desenvolvedores do sistema quanto pelos clientes que demandam o
sistema. O PSM serviu como documento base para o desenvolvimento da ISO/IEC 15939 por
possuir detalhes adicionais nas atividades às quais ela faz menção. Apresenta um guia detalhado
de medições, quais são as lições aprendidas, alguns estudos de casos e um guia de implementação.
Apresenta ainda uma lista de amostra de medidas que usa a terminologia do modelo de
informações de medição. Ambos são desenvolvidos para fornecer ao usuário um framework
consistente na implementação de um programa de medição. SALVIANO [2006] afirma que para
acontecer o sucesso em um programa de medição é necessário que ele seja customizado para as
necessidades específicas e as características únicas do projeto em questão, e também que seja
realizado por técnicos conhecedores deste projeto a ser medido e ainda que o produto da
informação, resultado final da medição, seja utilizado para tomadas de decisões.
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No PSM a estrutura para a definição das medidas a serem utilizadas, ou seja, o caminho a
ser tomado é denominado de Modelo da Informação. Neste modelo são definidos conceitos como
i) atributo, necessário ao considerar as necessidades de informação; ii) método, que é a operação
que determina o atributo para uma escala; iii) medida básica, que é o valor resultante da aplicação
do método a um atributo; iv) função, que é um algoritmo que combina mais de uma medida básica;
v) medida derivada que é o valor resultante quando se aplica uma função; vi) modelo, que é o
algoritmo que combina as medidas e os critérios de decisão e finalmente vi) indicador, que é a
avaliação ou estimativa realizada [PSM, 2009]. A Figura 2 apresenta o escopo do PSM, orientando
ao praticante como conduzir as atividades de medição.
Para realizar o Modelo de Informação é necessário o Modelo de Processo, pois serve de guia
para a implementação do PSM. Dentre as atividades mais importantes do PSM estão as de
Identificação e Priorização das Necessidades de Informação, que define o que se quer abstrair
como informação após a realização do processo de medição. Após esta decisão é realizada a
seleção e especificação das medidas, a integração da mensuração aos processos do projeto, a
coleta e o processamento dos dados. Após estes são feitas análises dos dados, são produzidas as
recomendações para tomadas de decisões, avaliações de medidas, avaliações do processo de
mensuração e atualizações da base de experiências.

Fonte: [PSM, 2009]

Figura 2 – Modelo de Processo do Practical Software and Systems Measurement

O PSM classifica as Necessidades de Informação em 7 categorias, que são:
i.

Prazo e progresso;
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ii.

Recursos e custos;

iii.

Tamanho e estabilidade do produto;

iv.

Qualidade do produto;

v.

Desempenho do processo;

vi.

Eficácia da tecnologia;

vii.

Satisfação do cliente.

O modelo do PSM liga as necessidades de informação aos tomadores de decisão com os
atributos dos processos e produtos que podem ser medidos. Desta forma, apresenta os conceitos de
medição e garante a comunicação dos resultados precisos dentro da organização. A figura 3
apresenta o mecanismo que faz esta ligação e mostra como os atributos relevantes são
quantificados e transformados em indicadores que colaboram com os tomadores de decisão.
O propósito e os resultados do processo de medição são considerados na revisão pela qual
está passando a ISO/IEC 12207 - Software Life Cycle Process, dentro de um processo de apoio
chamado estrategicamente de medição. A nova terminologia de medição foi refeita com as
revisões da ISO/IEC 9126 - Software Product Quality e da ISO/IEC 14598 - Evaluation of
Software Products, de tal forma que estas três usarão um grupo comum de terminologias de
medição logo após toda a revisão estiver completa. Para ficar mais íntegro ainda, os resultados de
todo o processo de medição da ISO 15939 foram adicionadas à ISO 9000-3 - Application of ISO
9001:2000 to Software.

Figura 3 – Ligação das necessidades de informação com o que pode ser medido
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O modelo de processo de medição de software sugerido pela ISO/IEC 15939 possui quatro
grandes atividades [ISO/IEC 15939, 2007]. A Figura 4 apresenta a sua origem e aplicação. Usada
como base para o processo Medição e Análise do CMMi, suas atividades são as seguintes:
i)

Estabelecer e sustentar o compromisso de instituir a medição

Esta atividade prevê as seguintes tarefas:
a. Reconhecer e aceitar os requisitos (de medição);
b. Atribuir recursos.
Para que haja o compromisso por parte da gerência de alto nível da instituição faz-se
necessário que a mesma entenda e aceite os requisitos apresentados pelo programa de medição.
Esta mesma gerência fará a atribuição dos recursos financeiros, materiais e humanos sem as quais
o programa não poderá ser continuado. Tarefas menores como divulgação do processo de medição
nos periódicos ou reuniões de lançamento ou ainda campanhas pró-medição são também
aconselháveis.

PSM – Practical Software Measurement

ISO/IEC 15939 - Software Measurement Process

Padrões ISO/IEC SC7
PA Medição e
Análise CMMI

12207 - (Revisão – Processo de Apoio)
15288 - (Conceitos de Medição)
9126 - (Terminologia Coordenada)
14598 - (Terminologia Coordenada)
ISO 9000-3:2000 - (Objetivos)
Fonte: www.goldpractices.com
Figura 4 – Origem e Aplicação da ISO/IEC 15939

ii)

Planejar o processo de medição
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Esta atividade prevê as seguintes tarefas:
a. Caracterização da instituição;
b. Identificação das necessidades de informações;
c. Seleção das medições a serem feitas;
d. Definição dos procedimentos para coleta e análise de dados;
e. Divulgação dos produtos de informação;
f. Definição dos critérios para avaliação dos produtos de informação e avaliação do processo
de medição;
g. Revisão, aprovação e disponibilização dos recursos para as atividades;
h. Instituição de ferramentas para dar apoio à atividade de medição.
No momento do planejamento todas as tarefas são primordiais para a existência do
processo de medição. Inicialmente é fundamental o conhecimento da instituição e suas
necessidades de informação, que indicarão o que deverá ser medido, quais procedimentos deverão
ser adotados para obter dados de medição. A previsão de divulgação dos produtos de informação
torna-se essencial para a definição dos critérios que irão avaliar os mesmos. A previsão de instituir
uma ferramenta para apoiar a atividade de medição não é uma prática obrigatória, porém torna-se
recomendável posto que reduza o tempo de trabalho enquanto evita possíveis erros manuais.
iii)

Realizar o processo de medição

Esta atividade prevê as seguintes tarefas:
a. Integração dos procedimentos;
b. Coleta dos dados;
c. Análise dos dados;
d. Desenvolvimento dos produtos de informação.
O momento em que a medição acontece tem a coleta dos dados. Os produtos de informação
são gerados após a análise desses dados coletados e a interpretação dos atributos das entidades que
participaram desta coleta de dados.
iv)

Avaliar a medição

Esta atividade prevê as seguintes tarefas:
a. Avaliação dos produtos de informação;
b. Avaliação do processo de medição;
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c. Identificação das possíveis melhorias.
Após a análise dos dados é necessário fazer a avaliação dos produtos de informação e da
avaliação para chegar a um resultado que justifique o investimento feito no processo de medição.
Este resultado pode ser representado por um relatório com possíveis tomadas de decisão para a
realização de melhorias ou ainda a sugestão de uso por outras unidades da mesma organização. A
comparação da Figura 5 - que apresenta as atividades da ISO/IEC 15939 - com a Figura 2 - que
apresenta o Modelo de Processo do PSM - permite observar que a norma teve origem neste
modelo. O processo de medição envolve atividades como estabelecer e sustentar o
comprometimento para medição, planejar o processo de medição, realizá-lo e avaliar a medição. A
partir dos processos técnicos e gerenciais são gerados requisitos para que seja dado início ao
processo de medição. Seu planejamento é gerado a partir destes requisitos, do feedback da última
avaliação realizada e do banco de experiências de medições. Este banco de experiências - que
colabora com informações para a realização do processo de medição - são alimentados pelos
produtos de informação e resultados das avaliações realizadas.

Requisitos para Medição

Processos
Técnicos e
Gerenciais

Necessidades
de Informação

Feedback para o Usuário sobre a Medição
Produtos de Informação

Núcleo do Processo de Medição
Estabelecer e
Sustentar o
Compromisso
Compromisso de
Medição

Planejar o
Processo de
Medição

Planejando
Informação

Realizar
Processo de
Medição

Banco de Experiência da Medição

Avaliar
a Medição
Produtos de
Informação e
Medida de
Desempenho

Produtos de Informação
e Resultado
de Avaliação

Abrangência e objetivo da Norma ISO/IEC 15939

Ações de Melhoria

Legenda
Atividade

Fluxo de dados

Armazenamento
de dados

Figura 5 – Modelo de Processo de Medição de Software da ISO/IEC 15939

O Produto de Informação é apresentado no modelo de processo de medição de software
sugerido pela ISO/IEC 15939. É fundamental perceber que este modelo atende a necessidade de
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informação, que por sua vez tem origem nos objetivos e metas a serem alcançadas pela
organização.

2.2.2 A Medição no CMMi
Após a criação de alguns modelos para busca de soluções estruturadas na análise e
definição de processos organizacionais com o objetivo de implementar melhoria contínua dos
processos de software, em 2005 foi desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI) o
Capability Maturity Model Integration (CMMi), Modelo Integrado de Maturidade da Capacidade,
que tem a finalidade de melhorar os processos organizacionais e suas habilidades ao gerenciar o
desenvolvimento, aquisição, manutenção de produtos e serviços, garantindo consistência com as
normas pré-existentes. O processo de maturidade para software significa então o quanto um
processo está definido, o quanto ele é gerenciado, medido, controlado e efetivo. Isto implica no
potencial de crescimento da capacidade de um processo, além de indicar os detalhes dos processos
e a consistência com que os mesmos são aplicados dentro da organização, mostrando que a
produtividade e a qualidade resultantes destes processos podem ser consistentemente melhoradas
no decorrer do tempo. Visando contemplar a engenharia de software, engenharia de sistemas e o
desenvolvimento integrado de produtos e processos, sua adoção por parte das organizações
desenvolvedoras de software está se tornando uma exigência para a comercialização internacional
de produtos e soluções de software.
O CMMi não pretende fornecer soluções rápidas e eficientes para projetos que tenham
problemas, mas visa identificar suas deficiências orientando os responsáveis pelos mesmos no que
fazer, pelo qual atuar. Sua solução estabelece uma estrutura para a organização em passos graduais
agrupados em 5 níveis de maturidade, proporcionando as bases para a melhoria contínua, através
de uma escala ordenada para mensuração do grau de maturidade dos processos de uma
organização. Cada nível representa um estágio bem definido dos processos, ao mesmo tempo em
que é a base para o melhoramento contínuo. Cada nível compreende um conjunto de áreas de
processo, cada uma composta por um grupo de objetivos que, quando são atingidos, garantem a
estabilização de um importante integrante do processo de software. Cada área de processo é
organizada em características comuns, que são atributos que indicam se sua implementação é
efetiva, repetitiva e duradoura. As características comuns listam diversos procedimentos que
descrevem ações e atividades, cujo atendimento contribui para a satisfação dos objetivos de cada
área de processo.
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Existem quatro categorias do CMMi para as áreas de processos, que são: a) Gerenciando o
Processo, b) Gerenciando o Projeto, c) Fazendo Engenharias do Sistema e d) Suporte. Nesta
última, seus processos são: 1 - Configuração do Gerenciamento, 2 - Garantia da Qualidade dos
Processos e Produtos, 3 - Medição e Análise, 4 - Análise de Decisão e Resolução, 5 - Ambiente
Organizacional Integrado, 6 - Análise de Causas e Resoluções. Nesta dissertação usamos a área de
processo 3 - Medição e Análise e a área de processo 6 - Análises de Causas e Resoluções.
Há 22 áreas de processo no CMMi e cada área é descrita por um propósito. A Tabela 2
descreve as áreas de processo do modelo através de suas declarações de propósito.
Tabela 2 – Áreas de processo do modelo CMMi
Abreviatura
CAR

CM

DAR

IPM

MA

OID

OPD

OPF

OPP

OT

Área de Processo

Propósito

Identificar causas dos defeitos e outros problemas e
Causal Analysis and
tomar ação corretiva para prevenir sua ocorrência no
Resolution
futuro.
Estabelecer e manter a integridade dos produtos de
Configuration
trabalho usando identificação, controle, status e
Management
auditoria de configuração.
Analisar possíveis decisões usando processo formal
Decision Analysis and
de avaliação que considere alternativas identificadas
Resolution
em função de critérios estabelecidos.
Estabelecer e gerenciar o projeto e o envolvimento
Integrated
Project dos interessados de acordo com processo integrado e
Management
definido customizado a partir do conjunto de
processos padrão da organização.
Desenvolver e sustentar uma capacitação de medição
Measurement
and
usada para atender às necessidade de informação da
Analysis
gerência.
Selecionar e implementar melhorias incrementais e
Organizational
contínuas que quantitativamente melhorem processos
Innovation
and e tecnologias da organização, em apoio aos objetivos
Deployment
de qualidade e de desempenho de processo derivados
dos objetivos de negócios.
Estabelecer e manter um conjunto praticável de
Organizational Process
processos organizacionais e padrões ambientais de
Definition
trabalho.
Planejar, implementar e disseminar melhorias de
Organizational Process processos
organizacionais
com
base
em
Focus
entendimento dos pontos fortes e fracos dos
processos.
Estabelecer e manter entendimento quantitativo do
desempenho do conjunto padrão de processos da
Organizational Process
organização e prover dados de desempenho de
Performance
processo, baselines e modelos para gerenciar os
projetos da organização.
Desenvolver as habilidades e conhecimento do
Organizational Training pessoal para que possam desempenhar seu papel de
forma eficaz e eficiente.
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Abreviatura

Área de Processo

Propósito

Integrar o produto a partir de seus componentes,
garantir que o produto funcione adequadamente
conforme integrado e entregar o produto.
Prover entendimento do progresso do projeto, de tal
Project Monitoring and
PMC
forma que ação corretiva apropriada seja tomada
Control
quando de desvios significativos do plano.
Estabelecer e manter planos que definam as
PP
Project Planning
atividades do projeto.
Process and Product Prover às equipes e gerência visibilidade dos
PPQA
Quality Assurance
processos e respectivos produtos de trabalho.
Gerenciar os processos definidos para o projeto de
Quantitative
Project
QPM
forma quantitativa para alcançar os objetivos de
Management
qualidade e desempenho de processos estabelecidos.
Requirements
Produzir e analisar requisitos do cliente, produto e
RD
Development
componentes do produto.
Gerenciar os requisitos dos produtos do projeto e de
Requirements
componente dos produtos e identificar as
REQM
Management
inconsistências entre esses requisitos e os planos e
produtos de trabalho do projeto.
Identificar problemas antes que ocorram para que as
atividades de gerenciamento de risco sejam
RISKM
Risk Management
planejadas e invocadas quando necessário no ciclo de
vida do produto ou projeto para mitigar impactos no
atingimento dos objetivos.
Supplier
Agreement
SAM
Gerenciar a aquisição de produtos de fornecedores.
Management
Projetar, desenvolver e implementar soluções para
requisitos, incluindo produtos, componentes de
TS
Technical Solution
produto e processos relacionados ao ciclo de vida do
produto.
Demonstrar que os produtos ou componentes de
VAL
Validation
produto cumpram o uso pretendido quando colocado
no ambiente planejado.
Garantir que os produtos do trabalho cumpram com os
VER
Verification
requisitos especificados.
Fonte: CMU/SEI [2006, apud NOGUEIRA, 2007]
PI

Product Integration

2.2.2.1 O processo Medição e Análise
O CMMi apresenta a área de processo Medição e Análise como parte do CMMi Nível 2
[CMU/SEI, 2006] . Esta PA fornece uma metodologia para avaliar se o programa de um projeto
está em conformidade com o padrão internacional e fornece ainda informações para as atividades
de melhoria dos demais processos do CMMi. Seu propósito, que também é apresentado na Figura
6, é desenvolver e manter uma capacidade de medição de tal maneira que possa ser usada para
apoiar as necessidades de informação da diretoria da organização. Nesta as atividades de
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planejamento da medição e execução da medição são detalhados em dois objetivos específicos que
devem ser implementados e em oito práticas específicas que são consideradas importantes por
ajudarem no momento de identificar o objetivo específico associado. A junção destes documentos
significa que as comunidades de software e engenharia de sistemas têm uma consistente fonte de
informações, padrões e guias para implementar um projeto e um processo completo de medição. O
texto abaixo é integrante desta PA. Embora não exista nenhuma menção no seu texto, os seus
fundamentos, seus objetivos e as suas práticas descritas mantêm uma forte ligação com as
descrições da GQM, abordagem que será descrita na seção 2.3 deste trabalho. A área de processo
em questão orienta:
 Especificar os objetivos de medições e análises de tal forma que fiquem alinhados com
os objetivos e as necessidades de informações identificadas;
 Especificar as medições, as coletas de dados e as ferramentas para o armazenamento
dos dados, as técnicas de análise a serem utilizadas e os relatórios a serem gerados e
mecanismos de feedback a serem usados;
 Implementar a coleta, o armazenamento, a análise e o relato dos dados;
 Garantir resultados objetivos que possam ser usados na tomada de decisões e que
possam permitir a tomada de ações corretivas apropriadas.
O processo Medição e Análise possui os seguintes propósitos:
1 - Elaborar um indicador para medir as informações necessárias;
2 - Especificar os objetivos e as informações necessárias para serem coletadas;
3 – Criar mecanismos de guarda destas informações;
4 - Relatar os dados;
5 - Criar um processo de análise e decisão e de correção dos dados;
6 - Monitorar a performance do projeto;
7 – Realizar entrevistas com os envolvidos para checagem de dados;
8 – Realizar planos estratégicos;
9 – Realizar planos de negócios;
10 – Criar requerimentos formais;
11 – Realizar experiências em outros projetos.
Alguns exemplos de medidas bases freqüentes, sao as seguintes: número de páginas;
número de horas/pessoas; número de erros. Alguns exemplos de defeitos de dados são os
seguintes: reportar os erros e requerer as ações corretivas; defeitos relatados pelos clientes;
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defeitos relatados pelo usuário final; defeitos encontrados nos testes. CMU/SEI [2006] apresenta
os seguintes exemplos de ações propostas: processo; treinamento; ferramentas; métodos;
comunicação e produtos, e apresenta alguns exemplos de recursos e ferramentas a serem
utilizados, como base de dados; ferramentas de modelo de processos e análise estatística de
pacotes.

Figura 6: PA (Área de Processo) Medição e Análise CMMi
Fonte: http://www.osqa.org/documents/siviy.pdf

CMU/SEI [2006] lista os objetivos e as práticas específicas para Medição e Análise, que
são apresentados na Tabela 3 e afirma que a integração dessas atividades, quando ocorre dentro
dos processos do projeto, fornece um planejamento e uma estimativa dos objetivos e fornece
ainda a rastreabilidade da performance atual em contraponto com os planos e objetivos
estabelecidos, fornece a identificação e a resolução de características de outros processos
relacionados e ainda uma base para a inclusão da medição em processos adicionais a serem criados
no futuro.
As práticas são específicas porque foram definidas para atender a um objetivo específico
de medição. A equipe contratada para implementar um projeto de medição poderá ser apartada da
equipe que desenvolverá o projeto. A capacitação de medição pode ser integrada em projetos
individuais ou ainda em outras funções da empresa. O foco inicial para estas atividades de
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medição é atender a um projeto, porém podem se tornar muitos úteis ao trazer à tona algumas
necessidades de informação que a empresa possua e não tenha identificado até este momento.
Tabela 3 – Práticas CMMi Específicas para Medição e Análise
Objetivos
Alinhar as Atividades de Medição
e Análise
Gerar Resultados de Medição
Alcançar Objetivos Específicos

Estabelecer um Processo
Gerenciado

Estabelecer um Processo
Definido
Estabelecer um Processo
Gerenciado Quantitativamente
Estabelecer um Processo
Otimizado
Fonte: [CMU/SEI , 2006]

Práticas Específicas
. Estabelecer Objetivos de Medição
. Especificar as Medições
. Especificar a Coleta de dados e o Armazenamento
. Especificar Análise
. Coletar Dados de Medição
. Analisar os Dados de Medição
. Armazenar os Dados e os Resultados
. Comunicar os Resultados
. Executar Práticas Bases
. Estabelecer Política Organizacional
. Planejar o Processo
. Providenciar Recursos
. Determinar Responsabilidades
. Treinar a Equipe
. Gerenciar as Configurações de Software
. Identificar e Envolver os Stakeholders que sejam relevantes
. Monitorar e Controlar o Processo
. Avaliar a Aderência Objetivamente
. Relatar a Situação do Projeto com a Gerência Superior
. Coletar Informações de Melhoria
. Estabelecer Objetivos Quantitativos para o Processo
. Estabilizar a Performance dos Sub-Processos
. Garantir a Melhoria Contínua do Processo
. Corrigir as Raízes dos Problemas

2.2.2.2 Área de Processo Análise de Causas e Resoluções - CAR
O processo Análise de Causas e Resoluções possui os seguintes propósitos:
 Identificar as causas de defeitos e outros problemas inerentes aos processos e ter
uma ação para prevenir que tais defeitos não ocorram novamente;
 Realizar a análise de causa e resolução para melhorar continuamente a qualidade e
a produtividade dos processos da organização.
Os alvos destas atividades de melhorias são os processos que estão definidos e o conjunto
de processos que fazem parte do padrão da organização. A sua utilização permite à equipe do
projeto entender as causas comuns das suas variações e removê-las, assim como utilizar esse
conhecimento para a melhoria contínua dos processos da organização. Ele melhora a qualidade e a
produtividade ao prevenir a introdução de defeitos em um produto. Trabalhar com um detector de
defeitos depois de terem sido introduzidos não é uma maneira eficaz. É mais eficaz preveni-los
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executando atividades de análise de causas e resoluções dentro de cada fase do projeto. Desde que
estes defeitos e problemas possam ser previamente encontrados em outros projetos ou em fases
precoces ou ainda nas tarefas do projeto atual, tornam-se um mecanismo para passar lições
aprendidas entre os projetos.
Nesta área de processo foi assumida a execução de algumas práticas específicas, que
devem ser aplicadas para um processo gerenciado quantitativamente. Cada prática específica está
associada a um objetivo específico e cada prática genérica está associada a um objetivo genérico.
A tabela 4 apresenta o relacionamento que existe entre os objetivos específicos e suas práticas
específicas.
Tabela 4 - Relacionamento CAR Objetivos Específicos x Práticas Específicas
Objetivos Específicos

Práticas Específicas

Determinar as causas dos defeitos

Selecionar dados de defeitos para análises
Analisar as Causas

Relacionar as causas dos defeitos

Implementar as ações propostas
Avaliar os efeitos das mudanças
Gravar os dados

Fonte: [CMU/SEI, 2006]

Os tipos de defeitos e outros problemas encontrados são analisados para identificar
quaisquer anomalias e, baseados no entendimento dos processos definidos e como eles são
implementados, são determinadas sistematicamente a raíz das causas dos defeitos e outros
problemas, bem como são previstas as implicações futuras dos defeitos, justamente para que sejam
prevenidos. A tabela 5 apresenta o relacionamento que existe entre os objetivos genéricos e as
práticas genéricas sugeridas para a CAR.
Segundo BERNARDO et al [2009] é possível interpretar os objetivos da CAR e
transformar estes objetivos em questionamentos em uma linha de produção de software. Algumas
das práticas genéricas sugeridas também constam na área de processo Medição e Análise.
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Tabela 5 - Relacionamento CAR Objetivos Genéricos x Práticas Genéricas
Objetivos Genéricos
Práticas Genéricas

Alcançar os objetivos específicos
Estabelecer um processo gerenciado

Estabelecer um processo definido
Estabelecer um processo gerenciado
quantitativamente
Estabelecer um processo de otimização

Executar práticas bases
Estabelecer uma política organizacional
Planejar o processo
Garantir Recursos
Apontar responsabilidades
Treinar pessoas
Gerenciar as configurações
Identificar e envolver os stakeholders relevantes
Monitorar e controlar os processos
Avaliar a aderência objetivamente
Revisar os status com o gerenciamento superior
Estabelecer um processo definido
Colecionar informações de melhoria
Estabelecer objetivos quantitativos para o
processo
Estabelecer performance do sub-processo
Garantir a melhoria continua do processo
Corrigir as raízes das causas dos problemas

Fonte: [CMU/SEI, 2006]

2.2.2.3 Área de Processo Análise de Decisão e Resolução - DAR
O processo Análise de Decisão e Resolução possui o seguinte propósito:
 Analisar as possíveis decisões usando um processo formal que avalie as alternativas
que foram identificadas contra os critérios que foram estabelecidos
Um processo de avaliação formal é uma abordagem estruturada para avaliar as soluções
alternativas contra os critérios que forem estabelecidos, para determinar uma solução recomendada
que atenda a um problema identificado. A área de processo DAR estabelece um guia para
determinar quais problemas devem ser submetidos a esse processo de avaliação formal. Ela
determina as seguintes ações: i) estabelecer um critério para avaliar as alternativas; ii) identificar
alternativas de soluções; iii) selecionar os métodos para avaliação das alternativas propostas; iv)
avaliar as soluções alternativas usando os critérios e os métodos que foram estabelecidos e v)
selecionar as soluções recomendadas a partir das alternativas baseadas no critério de avaliação.
Também nesta área de processo cada prática específica está associada a um objetivo
específico e cada prática genérica está associada a um objetivo genérico. A tabela 6 apresenta o
relacionamento que existe entre os objetivos específicos e suas práticas específicas.
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Tabela 6 - Relacionamento DAR Objetivos Específicos x Práticas Específicas
Objetivos Específicos
Práticas Específicas

SG 1 Avaliar as Alternativas

SP 1.1 Estabelecer Guias para Análise de
Decisão
SP 1.2 Estabelecer Critérios de Avaliação
SP 1.3 Identificar Alternativas de Soluções
SP 1.4 Selecionar Métodos de Avaliação
SP 1.5 Avaliar as Alternativas
SP 1.6 Selecionar as Soluções

Fonte: [CMU/SEI, 2006]

Um processo de avaliação formal reduz a natureza subjetiva das decisões e tem uma maior
probabilidade de selecionar uma solução que alcance as demandas múltiplas dos stakeholders mais
importantes. Da mesma forma que a aplicação primária dessa área de processo está para conceitos
técnicos selecionados, o processo de avaliação formal pode também ser aplicado para questões não
técnicas, principalmente quando o projeto estiver sendo planejado. Os problemas que têm soluções
de alternativas múltiplas e critérios de avaliação emprestam a idéia de um processo formal. Este
processo acata a recomendação dos objetivos genéricos com suas práticas genéricas. A tabela 7
apresenta o relacionamento que existe os objetivos genéricos e as práticas genéricas sugeridas.
Tabela 7 - Relacionamento DAR Objetivos Genéricos x Práticas Genéricas
Objetivos Genéricos

GG 1 Alcançar os objetivos específicos
GG 2 Institucionalizar um processo
gerenciado

GG 3 Institucionalizar um processo
definido
GG 4 Institucionalizar um processo
gerenciado quantitativamente
GG 5 Institucionalizar um processo
otimizado
Fonte: [ CMU/SEI, 2006]

Práticas Genéricas

GP 1.1 Executar as Práticas Específicas
GP 2.1 Estabelecer uma Política Organizacional
GP 2.2 Planejar o Processo
GP 2.3 Fornecer os Recursos
GP 2.4 Apontar as Responsabilidades
GP 2.5 Treinar as Pessoas
GP 2.6 Gerenciar as Configurações
GP 2.7 Identificar e Envolver os Stakeholders mais
Importantes
GP 2.8 Monitorar e Controlar o Processo
GP 2.9 Avaliar a Aderência Objetivamente
GP 2.10 Rever o Status com a Alta Direção da
Empresa
GP 3.1 Estabelecer um Processo Definido
GP 3.2 Coletar Informações de Melhoria
GP 4.1 Estabelecer Objetivos Quantitativos para o
Processo
GP 4.2 Estabilizar a Performance dos Subprocessos
GP 5.1 Garantir a Continuidade da Melhoria do
Processo
GP 5.2 Corrigir as Causas Raízes dos Problemas
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2.3

A abordagem Goal-Question-Metric
A abordagem Goal-Question-Metric (Goal significando Objetivo, Question significando

Pergunta e Metric significando Métrica) é um método usado para definir medições em projeto de
software e tem por finalidade melhorar o seu processo de desenvolvimento, assim como todos os
produtos resultantes deste. Publicado no ano de 2004 como relatório para o Departamento de
Defesa dos Estados Unidos da América, declarou que o sucesso de uma organização na criação de
software é atribuído à criação de um ambiente que seja gerenciável, que use processos
disciplinados e que colete e analise métricas que sejam significativas para o processo de medição
[GQM, 2007]. Entende-se aqui sucesso de uma criação de software como aquele que tenha
qualidade, ou seja, que seja entregue no prazo estabelecido e esteja de acordo com o que foi
projetado que fizesse quando concluído.
A GQM é uma abordagem top-down (de cima para baixo) e inicia com os objetivos da
organização identificados por meio de questionamentos e finaliza ao identificar métricas que
trazem as respostas para os questionamentos realizados. É criado um plano de medição que,
quando combinado com um plano GQM especifica quem coleta os dados requisitados, como os
dados serão coletados e quando deverão ser coletados. Um plano de medição inclui formulários de
coleta de dados a serem preenchidos manualmente e que podem ser substituídos por ferramentas
que executam esta coleta on-line. UMARJI e SEAMAN [2008] afirmam que tendo um processo
sistemático de coleta e análise de dados instalado o uso das métricas tem uma influência
significativa nas tomadas de decisões da organização.
A Figura 7 apresenta os níveis da GQM, que pode ser aplicada para os produtos, processos
e recursos de todo o ciclo de vida do sistema [GQM, 2007]. Seus níveis são:
•

Nível Conceitual

- Os objetivos de medições envolvem produtos, processos

e/ou os recursos;
•

Nível Operacional

- As perguntas tentam caracterizar o objeto de medição dentro

do contexto de qualidade criado a partir de um ponto-de-vista particular;
•

Nível Quantitativo

- Caracterizado pela existência de uma lista de dados, tanto

subjetivos quanto objetivos, que são associados com todas as perguntas realizadas
conduzindo às respostas quantitativas.
Para a seleção dos objetivos, define-se que eles devem estar associados a um período de
tempo, como por exemplo, aumentar a produtividade em 20% no prazo de 12 meses. Deve ainda
facilitar o acompanhamento e a tomada de ações para viabilizar o objetivo, pela existência de um
prazo. VASCONCELOS [2005] afirma que estudos indicam que objetivos muito complexos e de
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longo prazo podem causar impacto na motivação. Objetivos menores, em curto prazo, permitem
que as pessoas visualizem o progresso e alcancem sucessos e com o tempo e com a maturidade da
organização, os objetivos vão se tornando mais complexos e mais desafiadores. Segundo BASILI,
CALDEIRA e ROMBACH [2006], ao selecionar as métricas o profissional deverá ser realista e
prático, deverá considerar o processo e o ambiente de desenvolvimento atual, e ainda não
selecionar métricas em que os dados sejam difíceis de serem coletados na sua realidade. Deverá
começar com o que for possível, a equipe não deverá ser muito impactada, deverá utilizar a
abordagem incremental. Com o tempo e com os benefícios, mais dados surgirão.

GQM - Definição de Métricas
Nível Conceitual
Objetivos que identificam o que
queremos realizar em relação aos
produtos, processos ou recursos

Objetivo 1

Objetivo 2

Nível Operacional
Perguntas que nos ajudam a entender
como atingir o objetivo.Eles apontam o
contexto de qualidade a partir de um
ponto de vista

P1

P2

P3

P4

P5

Nível Quantitativo
Métricas que identificam as medições
que são necessárias para responder às
perguntas.

M1

M2

M3

M4 M5

M6

P
M

Legenda
Pergunta
Métricas

Figura 7: O Paradigma Goal-Question-Metric [GQM, 2007]

Ao surgir o objetivo, como por exemplo, aumentar a satisfação do cliente, surgirão
perguntas como: que atributos dos nossos produtos e serviços são mais importantes para os nossos
clientes?
Um Processo de Medição deve:
•

Quantificar a qualidade e a produtividade;

•

Fornecer uma base para melhoria contínua do processo;

•

Medir o impacto de vários métodos, ferramentas e técnicas de melhorias;

•

Estar integrado com o ciclo de vida de desenvolvimento;

•

Possuir objetivos claros e bem-definidos;

•

Ser usado para medir os processos e não para medir as pessoas;
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•

Ser fortemente acoplado com o processo de gerência da qualidade e estar integrado
dentro dos planos e orçamentos;

•

Ser contínuo;

•

Ser sujeito a melhorias;

•

Possuir um processo de coleta de dados que seja simples;

•

Possuir ferramentas automáticas para a extração dos dados.

Um Plano de Métricas deve, para cada objetivo técnico, possuir um plano contendo
informações sobre:
•

POR QUE as métricas satisfazem o objetivo;

•

QUAIS métricas serão coletadas;

•

COMO as métricas serão definidas;

•

COMO as métricas serão analisadas;

•

QUEM fará a coleta de dados;

•

QUEM fará a análise dos dados coletados;

•

QUEM verá os resultados;

•

QUE ferramentas serão utilizadas;

•

QUAIS técnicas e práticas serão usadas para apoiar a coleta e análise das métricas;

•

QUANDO no processo as métricas serão coletadas e analisadas;

•

COM que freqüência as métricas serão coletadas e analisadas;

•

ONDE os dados serão armazenados.

2.3.1 Processo da Abordagem
Os conceitos básicos desta abordagem podem ser usados em trabalhos cuja necessidade
seja alcançar a eficiência das métricas para garantir que os objetivos serão atingidos [RAMOS et
al, 2004]. Ela pode ser usada por membros de um projeto, pode ser usada individualmente para
manter o foco no trabalho assim como para avaliar o progresso do desenvolvedor por meio da
identificação de alcance dos objetivos específicos. Também para outras utilizações como, por
exemplo contribuir para a definição de uma outra metodologia que defina um modelo de medição
que apresente como resultados a evolução de duas abordagens de teste [NASCIMENTO e
MACHADO, 2007]. A literatura apresenta alguns documentos que ajudam na identificação dos
objetivos da organização. O guia ‘Goal-Driven Software Measurement’ criado pelo SEI orienta os
passos que auxiliam na identificação dos objetivos de negócio e orienta também a geração de subobjetivos gerenciáveis, que ajudam a identificar objetivos mais específicos [CMU/SEI, 1996]. Sua
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contribuição é propor a construção de um plano que implemente medições e indicadores bem
definidos que apoiam os objetivos específicos, permitindo rastreabilidade de tal forma que os
responsáveis não percam de vista o foco central do negócio da organização. A Tabela 8 apresenta
os dez passos deste guia.
Tabela 8 – Roteiro para o processo Goal-Driven Measurement
Ordem Passo do Processo

1
2
3
4
5
6

Identificar os objetivos do negócio
Identificar o que se deseja conhecer ou aprender
Identificar seus sub-objetivos
Identificar as entidades e atributos relacionados aos seus sub-objetivos
Formalizar seus objetivos de medição
Identificar questões quantificáveis e indicadores relacionados que voce usará para
ajudá-lo a encontrar os objetivos de medição
7
Identificar os elementos de dados que voce coletará para construir os indicadores que
ajudarão a responder suas questões
8
Definir as medidas a serem usadas, e torná-las definições operacionais
9
Identificar as ações que você tomará para implementar as medições
10
Preparar um plano para implementar as medições
Fonte: [CMU/SEI, 1996]
Para definir os conceitos básicos da abordagem GQM foram definidos 6 processos básicos
e são eles:

2.3.1.1 Processo 1 – Estabelecer os Objetivos
Para a abordagem é necessário que a empresa comece estabelecendo objetivos de medidas
usando como orientação os objetivos definidos do negócio [GQM, 2007]. Existem dois tipos de
objetivos, que são os objetivos de negócio e os objetivos de medidas. O primeiro leva ao segundo,
porém algumas vezes é difícil distinguir entre um e o outro. Os objetivos de negócio originam da
equipe responsável pelo escopo da iniciativa de software e o ambiente do negócio no qual esta
iniciativa ocorre. Eles devem existir, devem ser identificados e devem ser o foco para estabelecer
os objetivos de medidas. Sem os mesmos, o programa de medição perde o foco. Sem este
alinhamento é improvável que a implementação do restante da GQM tenha um impacto
significante. Quando o objetivo de negócio existir então os projetos múltiplos ou subgrupos dentro
da organização terão uma base para identificar os objetivos de medidas relatando-os para a
gerência de mais alto nível, ou seja, aqueles que têm poder de decisão dentro da empresa. Os
objetivos de mais alto nível da GQM são conceituais e não são quantitativos, e são quantificados
pelas suas ligações com as questões e métricas. Por tratar-se de um problema a tarefa de definir
boas perguntas e por não ter soluções óbvias, foram propostos alguns passos adicionais na
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intenção de trazer mais precisão à abordagem [CYRA e GÓRSKI, 2008]. Foram criados cinco
elementos da informação para definir o que a medição deve possuir em termos exatos. Cada
sentença do objetivo GQM explicitamente contém estes elementos:
i.

Objetivo:

O produto ou o processo em questão;

ii.

Propósito:

A motivação por trás do objetivo, o porquê, que pode ser

resumido em adquirir melhor entendimento, adquirir melhores guias de tomada de
ações, mais controle, possível predição e consequentemente a melhoria do
processo;
iii.

Foco:

O atributo de qualidade do objeto em estudo, que pode ser

resumido em confiabilidade, em esforço e em mitigação dos erros;
iv.

Ponto de Vista:

A perspectiva do objetivo, do ponto-de-vista de quem está

envolvido, isto é, do gerente do projeto, do desenvolvedor, do cliente e da equipe
do projeto;
v.

Ambiente:

O contexto ou escopo do programa de medição.

A Figura 8 ilustra o refinamento de um conceito de medição dentro de uma sentença de
objetivo GQM contendo estes cinco elementos da informação.

Figura 8: Os cinco elementos de uma Sentença de Objetivo GQM [GQM 2007]
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Algumas implementações da GQM usam o template apresentado na Tabela 9, que foi
criado para a definição de objetivo. A coluna da esquerda identifica os cinco elementos da
informação e a coluna da direita atende ao objetivo apresentado nestes cinco elementos.
Tabela 9: Template e exemplo de definição de objetivos GQM
Análise
(O objeto que está sendo medido)

Programas de Cálculo de Parcelas

Com o propósito de
(Entender, controlar ou melhorar o objeto)

Medir

Com o foco em
(O foco da qualidade do objeto que a medição está
atuando)

O alcance dos objetivos

Do ponto-de-vista de
(As pessoas que medem o objeto)

A equipe do projeto

No contexto de
(O ambiente no qual a medição se estabelece)

Projeto Cálculo de Parcelas

Fonte: [GQM, 2007]

Com o tempo a GQM vem evoluindo por meio do desenvolvimento de variantes baseadas
no modelo acima apresentado, porém a idéia básica ainda é a mesma, que é derivar métricas a
partir dos objetivos usando um procedimento de três passos no sentido top-down [CYRA e
GÓRSKI, 2008].

2.3.1.2 Processo 2 – Gerenciar as Questões
Este processo foi criado para clarear e refinar os objetivos das medições, mudando do nível
conceitual para o nível operacional criando algumas questões [GQM, 2007]. Ao responder às
questões o desenvolvedor será capaz de concluir se o objetivo foi atingido ou não. Estas questões
ajudam a interpretar os objetivos dos stakeholders tão bem quanto as restrições impostas pelo
ambiente. No nível do projeto os objetivos de medições conceituais são identificados
relacionando-os à qualidade do produto, do processo, dos recursos ou do ambiente. A equipe do
projeto então identifica as questões que a equipe (individualmente ou coletivamente) percebe que
deveriam ser feitas para captar várias perspectivas do objetivo e indicar se ele está sendo atingido.
Essas questões devem capturar todas as nuâncias e percepções relacionadas ao objetivo, apontando
tanto percepções de qualidade e o contexto ou ambiente no qual o objeto participará. Este é um
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processo dos stakeholders, que converge para um entendimento comum e para a interpretação do
objetivo no nível apropriado de abstração. Em outras palavras, os gerentes de projeto e analistas de
sistemas apresentam a sua perspectiva do que o objetivo significa. Fazem isto criando as questões
e respondendo-as com suas métricas. À primeira vista este processo pode parecer trivial, e para
alguns objetivos pode ser o caso, mas os especialistas e implementadores consideram que pode ser
difícil atingir o nível correto de abstração para as questões GQM. Se as questões são muito
abstratas, o relacionamento entre as métricas e as questões pode ser modificado. Por outro lado, se
são muito detalhadas poderá ser mais difícil ter uma interpretação clara do objetivo. Em muitos
casos, particularmente pelo qual o propósito dos objetivos é entender ou caracterizar o processo ou
produto, as questões precisam ser quebradas em muitas sub-perguntas para trazer a identificação
apropriada das métricas. A empresa que estiver implementando pode customizar este processo
quanto necessário para garantir que o nível de questionamento é suficiente para fazer a
identificação das métricas corretas. Em algumas implementações a equipe GQM entrevista os
stakeholders individualmente para captar seus objetivos (suas questões) e para conseguir que
formulem as respostas esperadas como hipótese. Essas hipóteses tornam claro o conhecimento que
está na mente dos membros da equipe, formando assim uma baseline para análises posteriores das
métricas. O fato de comparar os resultados com as hipóteses durante a fase de interpretação da
GQM aumenta o efeito do aprendizado da medição.

2.3.1.3 Processo 3 – Especificar as Medições
Este processo trata de examinar como as questões devem ser respondidas, mudando do
nível qualitativo/operacional para o nível quantitativo [GQM, 2007]. Já que os objetivos são
refinados para uma lista de questões, as métricas precisam ser definidas de tal maneira que
garantam todas as informações quantitativas para responder as questões de uma maneira
satisfatória. Os stakeholders devem estar diretamente envolvidos no passo de identificação de
métrica tão bem quanto no passo do questionamento. O envolvimento direto destes minimiza as
ambigüidades e conclusões falsas e contribui para o entendimento global e a completude da
identificação das métricas. Neste contexto, o termo “métrica” está definido erradamente, pois pode
significar uma medida base, uma medida derivada, uma composição ou um agregado de medidas,
ou o que alguns poderiam chamar de um indicador [GQM, 2007]. O nível de definição depende do
escopo do objetivo e do ambiente da implementação GQM.
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2.3.1.4 Processo 4 – Preparar para a Coleta de Dados
Após as métricas serem identificadas, já se podem determinar quais itens de dados são
necessários para apóiá-las e como esses itens serão coletados [GQM, 2007]. A métrica garante o
entendimento de como os dados precisam ser organizados com o objetivo de serem significativos
para o recipiente da informação. É necessário um planejamento para garantir as rotinas detalhadas
para a coleta dos dados que apoiarão as métricas identificadas. Alguns projetos acompanham este
planejamento detalhado preparando um Plano de Medição que inclui o seguinte:
•

Definições formais de medições diretas;

•

Descrições textuais de medições diretas;

•

Todas saídas (valores) possíveis das medições diretas;

•

A pessoa que faz cada medição direta;

•

O momento no tempo (ou frequência) quando a medida direta deve ser coletada;

•

A ferramenta (ou formulário) que deve ser usada para fazer as medições.

O plano de medição também define e descreve todos os tipos de formulários de coleta de
dados a serem usados e as ferramentas de coleta de dados automatizadas. Ele aponta as questões
de como os dados podem ser coletados mais eficientemente e efetivamente e para quais eles
devem ser entregues. As rotinas de medições precisam ser testadas e validadas após serem
desenvolvidas e isto antes do software ser implantado. Ao exercitar os formulários e as rotinas
durante um período de teste algumas falhas são revistas, podendo assim ser corrigidas antes da
implementação do início do programa de medição. É importante lembrar que é fundamental treinar
as pessoas envolvidas na coleta de dados para garantir que tenham entendido porque os dados são
necessários, como eles serão usados e como suas ações contribuem para uma validação geral do
processo de coleta de dados.

2.3.1.5 Processo 5 – Coletar, Validar e Analisar os dados para a tomada de
decisões
Este processo define que a coleta de dados deve seguir a rotina pré-definida no Plano de
Medição. É um processo contínuo (ou periódico) antes mesmo de ser uma atividade. Além do
mais, ele é somente um significado para um fim. A coleta de dados é processo sem trabalho pelo
qual ninguém faz nada com os dados. O foco precisa estar na preparação dos dados para um uso
ótimo. Apesar da média da coleta, os dados precisam ser validados antes de serem usados para
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análise. GQM [2007] relata um caso no qual um gerente de projeto apresentou uma breve história
sobre um grupo de desenvolvedores responsáveis pela manutenção de uma determinada aplicação,
que era particularmente volátil. A cada hora eles fixavam um problema e digitavam um “1’ no
campo do formulário Relatório de Problemas que pedia o tempo atual gasto na manutenção. De
suas perspectivas, existia um campo irrelevante porque nada estava feito com os dados. Eles
estavam muito ocupados com o backlog do Relatório de Problemas e isto levou tempo para
acertadamente estimar o tempo de resolução de cada problema. O gerente destes, que sabia que
muitos relatórios exigiam um tempo extenso para correção, mostrou aos tais uma requisição de
equipe adicional que tinha sido negada com base no relatório de utilização da equipe, que
mostrava um gráfico de tempo médio por relatório de problemas, demonstrando claramente que a
equipe atual estava sendo subutilizada. Assim que a equipe entendeu o significado daquele item de
dados, quais decisões isto afetou e que isto não estava medindo sua performance pessoal, eles
começaram a inputar suas estimativas de tempo corretamente e o gerente começou a obter dados
válidos para seus propósitos de gerenciamento.
Uma ferramenta pode apoiar, mas não pode substituir todos os formulários da coleta e
validação dos dados. O que importa é minimizar o trabalho das pessoas exigidas ao mesmo tempo
em que dá a garantia que estas entenderam o significado de seus esforços de coleta de dados. A
validação consiste em checar os dados coletadas para correção, completude e consistência. A
completude é o problema da fase de coleta de dados mais significante. O que faz uma pessoa com
um formulário preenchido só até a sua metade? Como uma pessoa garante que todas as instâncias
dos dados foram capturadas neste momento? Essas e outras questões similares precisam estar no
planejamento do programa de medição de tal maneira que exista um curso de ação preparado e
disponível para as pessoas que tem a tarefa da validação. Outro fator importante é que os líderes
precisam reforçar o propósito e o valor da coleta de dados para promover uma qualidade nesta
atividade. Uma parte significante do processo de validação é checar o mais próximo possível a
validade dos dados para que seja tomada uma ação corretiva imediata se precisar invalidar os
dados. Uma vez validados é importante armazenar os dados de medição de tal maneira que os
mesmos possam ser acessados para análises variadas e variados propósitos de geração de
relatórios. Por causa do volume dos dados de medição necessários para todos os projetos, mesmo
para o menor que seja, é fundamental desenvolver e usar um sistema de apoio à medição com
flexibilidade e acessibilidade, que contenha uma base de dados para o armazenamento dos dados
de métricas e das ferramentas.
A análise trata de organizar os dados e preparar as métricas para apresentação aos
stakeholders com a intenção de sugerir as questões que pertençam aos objetivos de medições.
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Normalmente uma equipe GQM junto com a equipe de projeto desenvolve um plano de análise tão
logo eles saibam que as métricas são necessárias. O plano detalha como os dados devem ser
organizados, quais os formatos de apresentação são necessários, quem revisará os dados e quando
revisará. Desenvolver o plano de análise sempre ajuda na escolha sobre a coleta dos dados. Apesar
de alguns usarem os termos ‘Análise’ e ‘Interpretação’ como a mesma coisa, apenas os
implementadores da GQM são capazes de distinguir um do outro, porque a análise deve ser feita
pela equipe GQM por serem os especialistas em medição e a interpretação deve ser feita pela
equipe do projeto, por serem os donos dos objetivos de medição. Ambos os termos significam
passos interativos tipicamente integrados com o progresso do projeto.

2.3.1.6 Processo 6 – Analisar os dados para atingir os objetivos e aprender com
eles
Este processo trata de encontrar nos resultados das medições a avaliação dos objetivos
atendidos assim como para apontar as lições aprendidas e o que vale a pena passar para os
próximos projetos [GQM, 2007]. Quando a GQM, cujas quatro fases são apresentadas na figura 9,
é implementada para apoiar um processo de melhoria de uma empresa, as experiências aprendidas
de cada implementação são consideradas como política, rotinas e melhores práticas para apoiar os
futuros projetos e as iniciativas de melhorias, e também para ajudar a empresa a encontrar maior
proveito de seu programa de medição.
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Figura 9 – As quatro fases da abordagem GQM

2.3.2 Práticas genéricas
Segundo a literatura consultada em BASILI, CALDEIRA e ROMBACH [2006] e GQM
[2007], quando da criação deste paradigma os seus autores realizaram inúmeras reuniões para
feedback e foram unânimes em identificar os fatores de sucesso que batizaram de práticas
genéricas, e que são aplicáveis a qualquer metodologia de medição [BERANDER e JONSSON,
2006]. São elas:

2.3.2.1 Envolver as pessoas certas no processo
O gerenciamento da atividade define claramente o projeto e os objetivos da organização.
Após isso institui os seguintes atores para esta atividade:
•

Proprietário dos Objetivos

– A pessoa responsável em controlar se as atividades

desempenhadas estão de acordo com o foco do trabalho, podendo ser o gerente do
projeto, o analista da garantia da qualidade ou mesmo o cliente;
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•

Gerente de Medição

– Responsável por executar o processo de medição

sob o ponto de vista operacional;
•

Provedor de Dados

– Garante a coleta e armazenamento dos dados

identificando aqueles que fogem ao objetivo final da medição;
•

Expert

– Responsável em garantir as tarefas técnicas do

programa, tais como a entrevista. Inicialmente identificado como um consultor
externo torna-se um ator importante após o envolvimento com o objetivo de
negócio da instituição;
•

Equipe

– Depende do tamanho da organização e do escopo

da implementação proposto e deve estar alinhada com a equipe de Garantia de
Qualidade dos projetos. Atua intensamente com o gerente do projeto em todas as
fases do cronograma, ajudando na interpretação dos dados coletados ao apresentar
os resultados de medição.

2.3.2.2 Apontar objetivos de medição explícitos e aplicá-los explicitamente
Os objetivos de medição não são objetivos organizacionais ou objetivos de projetos. Eles
descrevem como avaliar o progresso do projeto por meio destes e identifica a diferença entre estes,
alinhando as atividades de medição com os objetivos de negócio, ao ser constantemente realizado
o questionamento se os mesmos estão corretos, se foram identificados todos os objetivos de
maneira clara, gerando assim sentenças explícitas.

2.3.2.3 Não gerar falsos objetivos de medição
Devido à característica humana de preferir sempre trabalhar a partir de um trabalho
anterior, esta prática toma o cuidado em garantir que os objetivos criados não sejam simplesmente
tirar proveito das métricas pré-existentes. Existe uma tendência forte de coletar os dados que são
fáceis de coletar ou ainda utilizar dados coletados para outros fins, forçando o seu uso no projeto
em questão [RAMOS et al, 2004]. Em projetos que não seguem um processo disciplinado
costuma-se perguntar o que pode ser feito com os dados que já existe, tanto para não criar trabalho
extra por envolver acréscimo nos custos, quanto por acomodação natural do ser humano. A
abordagem GQM ensina exatamente o contrário desta prática, ou seja, deve-se refinar o
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questionamento do objetivo até chegar às métricas, e não utilizar métricas existentes para então
definir o objetivo.

2.3.2.4 Adquirir modelos de qualidade implícitos das pessoas envolvidas
Considerando que os desenvolvedores precisam estar envolvidos em noções de qualidade e
que sua percepção é importante por estarem próximos aos esforços de desenvolvimento, a GQM
aponta como uma prática importante a possibilidade de identificar por meio das pessoas
envolvidas seu entendimento e aceitação dos objetivos da organização, ajudando nos inputs, na
forma de questões que demonstram sua percepção de qualidade. Algumas questões apresentadas
são as seguintes: o que é qualidade do produto e do processo; quando o produto está ok para ser
implantado; como saber se a qualidade do produto é boa ou ruim; quais os atributos de qualidade
são mais importantes do que outros para o projeto; a noção de boa qualidade da equipe coincide
com a noção do cliente; os componentes do projeto têm a mesma noção de qualidade.
Para chegar a este ponto a equipe deve utilizar determinadas técnicas para que todos
possam identificar o que é um projeto de qualidade e como isto poderá acontecer. Dentre algumas
outras técnicas estão a Brainstorming, no qual todos podem trazer várias sugestões que
posteriormente são revistas de uma forma racional. Ainda a técnica da Facilitação, que encoraja a
discussão dentro de um grupo focado na resolução de um problema permitindo o máximo de
inputs para um posterior filtro. Para a equipe chegar ao estágio de identificação das métricas todos
seus membros precisam se sentir confortáveis com todos os itens, sem exceção, e este estágio deve
acontecer de maneira democrática, resultando em um processo de convergência de todos ao focar
em cada um dos objetivos.

2.3.2.5 Considerar o contexto
Quais são os fatores de variação do foco de qualidade para o contexto de seu projeto?
Quais limitações ele tem? Quais fatores nós esperamos que mais influencie nosso modelo de
qualidade adotado? A equipe gerou questões para indicar como o contexto particular do ambiente
do projeto poderia impactar o foco da qualidade. Um exemplo poderia ser relatado para o nível das
revisões de código feitas em um projeto. Como revisões de código afetarão a qualidade? Se mais
revisões de código forem feitas, talvez encontrem menos falhas durante o teste. Por exemplo, se o
foco da qualidade se refere a encontrar uma redução de defeitos de 10% na próxima implantação,
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mas não foram rastreados adequadamente os defeitos no passado, então como saber se o objetivo
foi atingido? Isto provavelmente poderia levar a uma revisão do objetivo, e talvez alguns novos
objetivos relatados levariam ao estabelecimento de uma baseline de rastreamento de defeitos. Na
essência, na parte do estágio Q - question, foi customizado o foco de qualidade para um ambiente
particular, para fazê-lo realístico.

2.3.2.6 Derivar métricas apropriadas
Existem muitas métricas relevantes para qualquer questão e objetivo que exista. O segredo
é identificar quais métricas claramente satisfazem a questão, e muitas delas não são necessárias. A
sua definição, a coleta de dados e a análise e interpretação são trabalhos extras e caros para serem
produzidos. Não devem ser criadas mais métricas do que realmente é necessário. Em alguns casos,
a mesma pode fazer referência a mais de uma questão. O mapeamento de suas questões deve ser
feita uma por uma. As métricas escolhidas devem ser específicas para o que se está tentando
medir, não métricas genéricas que são coletadas porque elas podem ser coletadas. A escolha errada
causa esforços extras [RAMOS et al, 2004]. Esta tarefa é complicada pelo fato de que a
comunidade de software ainda não chegou a um consenso padronizado de definição de métrica e
algumas vezes usam este termo para descrever alguns conceitos de medição diferentes, ou
trocando os termos ‘Métrica’, ‘Medição’ e ‘Indicador’.
A métrica é uma expressão composta de uma ou mais medidas bases ou medidas derivadas,
e outras métricas que podem incluir sentenças de seleção condicionais. Por exemplo, em um
determinado projeto uma métrica poderia ser o número de defeitos encontrados durante o teste. As
medidas usadas como integrantes da métrica, são elementos tais como contador de defeitos que
foram detectados em cada fase. A redução no número de defeitos encontrados no teste poderia ser
considerada como indicador de um processo de desenvolvimento melhorado. Na fase de
planejamento conclui-se que a redução nos defeitos encontrados no teste estaria significando que a
implementação de inspeções formais funciona de acordo com o planejado e os indicadores
expressam a importância das métricas no ambiente especificado.

2.3.2.7 Permanecer focado nos objetivos quando estiver analisando os dados
Em um plano de análise da GQM, o processo de análise deve ser claramente especificado,
incluindo como os dados precisam estar organizados e apresentados para a interpretação. A equipe
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tem a responsabilidade de determinar como agregar e apresentar os dados de tal maneira que
estejam ligados ao objetivo, mas eles fazem isto com os inputs e as revisões da equipe de projeto.
Seu plano inicial pode não ser perfeito, mas a equipe do projeto será capaz de identificar temas e
questões. Esse feedback é então usado para melhorar o apoio da análise.

2.3.2.8 Permitir que os dados sejam interpretados pelas pessoas envolvidas
Toda medição é vista como externa a um projeto e é realizada por alguém fora do projeto
que executa várias análises e interpretações, que podem ser ou não ser comunicadas à equipe do
projeto. As interpretações deveriam ser feitas pelas pessoas que representam o ponto de vista do
objetivo, isto é, os proprietários do objetivo. Se o gerente do projeto tem o objetivo, então deveria
interpretar os resultados. Quando os objetivos são explicitamente identificados e existe um
responsável por eles, a tarefa fica mais fácil. Não que os outros membros da equipe não tenham
importância nesta atividade, mas é ele quem deve liderar o processo de interpretação. Sem seu
envolvimento direto, o processo de medição tende a fracassar, pois as pessoas verão esta atividade
como estranha ao seu projeto.

2.3.2.9 Integrar as atividades de medição com as atividades de projeto regular
Devido à sua complexidade a implementação do programa de métrica já deveria ser vista
como uma atividade dentro do plano do projeto. As responsabilidades da medição necessitam estar
claramente delineadas e os responsáveis indicados pela mesma. Se for difícil usar a equipe de
medição em muitos projetos, então cada projeto precisa entender como esta equipe poderá
interagir no projeto. Ambos deverão rever o plano detalhadamente para chegar a uma lista de
termos padronizados para os modelos de processo e produto, e para eliminar obscuridades e
ambigüidades. O plano de medição mencionado no ítem 2.3.1.4 – Processo 4 – Preparar para a
Coleta de Dados descreve a métrica e procedimentos necessários para coletar, relatar e validar os
dados para cada objetivo. O plano de análise descreve como analisar e agregar dados de medição
em formato de apresentação, de tal maneira que outros possam facilmente interpretar e usar para
responder as questões do plano GQM. Deve-se descrever como comparar dados atuais com os
dados hipotéticos estabelecidos durante as entrevistas usadas para formular o plano GQM. O plano
e a análise ajudam durante o estágio de interpretação para focar no que a equipe de projeto
considera essencial. Se for a primeira implementação do programa de medição, então é importante
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estabelecer objetivos do projeto que estabeleçam uma baseline para atividades de medição. Neste
cenário objetivos de medição focariam em entender o estado corrente do processo de
desenvolvimento para estabelecer uma baseline para quantificar melhorias.
Outro importante elemento de integração é a participação da equipe de projeto nas sessões
de feedback, interpretando os dados que são preparados e apresentados pela equipe GQM de
acordo com o plano. Tais sessões deveriam ocorrer com freqüência, permitindo tempo suficiente
para novas coletas de dados e para manter o interesse da equipe. Estas sessões promovem
atualizações significantes na análise, medição e planos GQM e iniciam o estágio de melhoria.

2.3.2.10 Não usar as medições para outros propósitos
A maneira mais rápida para um programa de medição não ter sucesso é usar seus
resultados para outros propósitos que nada tem haver com o objetivo. Principalmente quando
algumas medidas são usadas erroneamente para avaliar a produtividade individual ou como base
para premiações individuais. Isto pode acontecer quando alguma pessoa que não seja o
proprietário dos objetivos interpreta as medições, segundo seu próprio entendimento. Isto causa
uma ruptura na confiança mútua entre os membros da equipe e entre a equipe e sua liderança,
sempre resultando em coleta de dados distorcida e influenciando os resultados e degradando a
integridade dos dados.

2.3.2.11 Garantir o envolvimento dos executivos para apoiar os resultados das
medições
Talvez este seja o fator de sucesso da GQM mais crítico de todos, e se aplica para qualquer
implementação de medição. Se os gerentes do projeto ignoram as recomendações do resultado das
medições, então o próprio trabalho de medição torna-se fútil e desta maneira nenhum programa de
medição sobrevive. Uma forma de ter o apoio dos executivos da organização, não importando os
níveis hierárquicos existentes, é informá-los como os objetivos de medição apoiarão as atividades
do negócio. Isto os prepara para os resultados antecipados, removendo o elemento surpresa. Desde
que o negócio ou os objetivos organizacionais conduzam à identificação dos objetivos de medição,
não será difícil ter sucesso neste empreendimento. Deve existir uma boa comunicação entre a
equipe técnica e a gerência de negócios. Sem o apoio real, não faz sentido continuar com nenhum

60

programa de medição. Deve ser gerado um plano de medição que identifique os recursos, o
período e a coordenação necessária para implementar a medição.

2.3.2.12 Estabelecer uma infra-estrutura para apoiar os programas de medição
Um plano de medição GQM com um objetivo simples pode gerar uma centena de métricas.
É difícil manter um número grande de metadados sob controle sem o apoio de uma ferramenta
automatizada. Um banco de dados deve ser utilizado para todos os projetos, para armazenamento e
análise, e também serve como um recurso da organização para estimar futuros projetos. Devem ser
armazenadas também as seguintes informações: Nome e definição de cada métrica única;
Classificação para cada métrica; Momento exato no desenvolvimento do software que identifique
quando e como o dado será coletado; Procedimentos para coleta, validação e relato dos dados;
Referências às métricas no plano GQM, ou seja, ligações com os objetivos.
Existem muitas ferramentas úteis para coleta e análise dos dados disponíveis no mercado.
O segredo é escolher qual ferramenta poderá ser utilizada no plano de medição, e isso deve ser
feito com muita cautela. Em alguns casos pode até existir uma ferramenta na empresa, porém
deve-se atentar para o detalhe se ela atende às perspectivas do plano, se, por exemplo, possui
alguns elementos, como: Rastreabilidade de defeitos e eventos; Gerenciamento de configuração de
software; Geração de estatísticas; Gerenciamento de banco de dados; Ferramenta de desenho;
Gerenciamento de requisitos.

2.3.2.13 Garantir que a medição seja vista apenas como uma ferramenta, não
como um ponto final
A medição deve adicionar e não limitar o desenvolvimento do processo. Não se deve ficar
apenas focado nas métricas e medições, pois se pode tirar a visão do projeto. O líder do projeto
deve estar atento para manter o foco no projeto, produto, ou melhoria do processo mais do que em
administrar os dados coletados.
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2.3.2.14 Treinar a equipe na abordagem GQM antes de iniciar os trabalhos
Apesar de parecer simples é necessário haver um treinamento inicial para entender os
pontos mais importantes e entender como transformar o pensamento e conceito da equipe na
hierarquia GQM. Um instrutor experiente ou alguém que tenha tido uma experiência de sucesso
deverá apresentar a definição e as fases de interpretação da GQM, listando as principais
dificuldades pelas quais passou anteriormente.

2.3.3 Exemplo Prático
VASCONCELOS [2005] apresenta um caso prático no qual a equipe GQM pôde aplicar os
conceitos apresentados nos itens anteriores. A Tabela 10 resume os elementos deste caso. Foi
definido um objetivo de negócio de forma clara e deste objetivo foi extraída uma pergunta e suas
decorrências, como um exemplo da abordagem GQM:


Objetivo: Assegurar que o número máximo de defeitos seja corrigido antes do software ser
liberado para uso.



Perguntas:
o Quantos defeitos têm atualmente?
o Qual o status de cada defeito?
o Qual a cobertura dos testes?



Métricas:
o Número de defeitos;
o Número de defeitos por status;
o Número de casos de testes planejados versus executados;
o Número de requisitos testados;
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Tabela 10 - Um caso prático de aplicação da GQM

Fonte: [VASCONCELOS, 2005]

2.3.4 O método GQIM: Goals-Questions-Indicators-Measures
A GQIM surgida nos anos 90 é outro processo desenvolvido pelo SEI que tem por
propósito orientar as organizações a identificarem e definirem medidas de software para dar apoio
aos negócios, à melhoria do processo e aos objetivos do projeto. Nele o usuário define os
indicadores e as métricas baseados no que é necessário para gerenciar seus objetivos e decisões,
assim como os critérios de decisão relacionados aos objetivos do cliente final. Ela difere da GQM
ao focar preferencialmente na identificação dos indicadores antes mesmo do que nas métricas. Os
indicadores tornam-se informações gerenciais com dados de medições, apresentados em formato
gráfico. CMU/SEI [1996] define um indicador como sendo uma mostra de um ou mais resultados
de medição projetados para comunicar ou explicar o significado dos resultados. A GQIM é precisa
quando ao enxergar como os dados medidos serão mostrados (focando em indicadores) ajuda a
apontar e identificar claramente o que se deve medir, posicionando-nos melhor a desenvolver as
rotinas para a coleta dos dados [GQM, 2007]. Ela evita o uso do termo ‘métrica’ porque este não
está padronizado no desenvolvimento industrial, e a pretensão é que esta abordagem também seja
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utilizada neste mercado. São necessárias medidas bases para a construção dos indicadores. A
Figura 10 demonstra o foco da GQIM.
A abordagem GQM também gera indicadores, porém estes sempre são desenvolvidos como
parte de uma análise funcional, na qual é executada mais tarde no processo depois das métricas já
terem sido identificadas. Os dois métodos também diferem no foco dos stakeholders. Como é
notada na Figura 10, a GQIM é primeiramente orientada por gerentes seniors, enquanto a GQM
está focada em envolver as pessoas certas no processo de medição independente do receptor que se
quer alcançar com os resultados de medição.

Figura 10: O Paradigma GQIM.

Fonte: [GQM, 2007]

2.3.5 Estratégias GQM
Assumindo o fato da dificuldade que é para os usuários da GQM fazerem uma ligação entre os
objetivos de medição de software com os objetivos de alto nível da organização onde o software
está sendo desenvolvido, seu criador Victor Basili coordena pesquisa no Centro Fraunhofer para
Engenharia de Software Experimental, em Maryland – USA, para desenvolver uma extensão da
abordagem chamada ‘Estratégias GQM’, que fornece mecanismos para explicitar esta ligação
[BASILI et al, 2007]. Os objetivos são definidos de uma forma operacional, rastreável, por meio
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do refinamento sucessivo até chegar a uma lista de questões quantificáveis que são usadas para
extrair informações apropriadas dos modelos. As questões e os modelos definem as métricas e
estas, por sua vez, especificam os dados que precisam ser coletados. Os modelos fornecem um
framework para interpretação dos dados coletados.
Estratégias são elementos que lidam com objetivos de negócios tais como melhorar a
satisfação do cliente, melhorarem a posição da organização no mercado ou ainda reduzir o custo
de produção. A extensão da abordagem permite o relacionamento entre as atividades relacionadas
com o software e os objetivos de medição explicitamente. São definidas pela organização
sequencias de atividades necessárias e que são embutidas no cenário com o objetivo de alcançar
objetivos de software. As ligações são estabelecidas entre cada objetivo de software e o nível de
negócio estratégico que ele apoia. Cada nível do modelo, conectado aos objetivos, estratégias e
cenários torna-se uma informação sobre o relacionamento entre os objetivos e fatores relevantes
do contexto.
Um exemplo prático pode ser o seguinte:
a) Objetivo da Organização: Aumentar a satisfação do cliente.
b) Estratégia escolhida:

Melhorar a confiabilidade dos produtos (elementos de

software e elementos de hardware).
c) Como fazer:

Área de desenvolvimento de software reduz os prejuízos dos

defeitos aos clientes melhorando o processo de testes dos sistemas.
d) Atividades:
 Criar uma baseline de dados dos prejuízos provocados pelos atuais defeitos
 Consultar especialistas para sugerir melhorias específicas e consideráveis no
processo de teste do sistema
 Implementar estas melhorias
 Medir os resultados
Alguns dos passos deste cenário geram objetivos de medição diretos, tais como: medir o
prejuízo do defeito. Estes objetivos são o ponto inicial da GQM, para determinar as perguntas, as
métricas e os dados (por exemplo, total de defeitos no teste do sistema) que permitam atingir esses
objetivos de medição. Esta extensão da GQM permite então a ligação ‘Aumentar a satisfação do
cliente’ com ‘Total de defeitos ocorridos no teste do sistema’.
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2.4

Outras utilizações da GQM e abordagens para a Melhoria da Qualidade
Com a intenção de colaborar para o sucesso dos negócios das organizações de software

foram desenvolvidos outros trabalhos, alguns na figura de abordagens, outros na figura de
modelos, métodos ou infra-estrutura, como a Fábrica de Experiência [BASILI, CALDEIRA e
ROMBACH, 1994]. Esta sugere uma estrutura organizacional que separe o foco no
desenvolvimento do produto do foco de aprender e reusar suas experiências. Por meio de suas
atividades é possível consolidar e integrar atividades tais como empacotar experiência, consultoria,
garantia da qualidade, educação e treinamento, suporte aos processos, medição e avaliação.
Desenvolvido há quase duas décadas por Victor Basili - o mesmo autor da GQM - sua
maior contribuição é fornecer às organizações um patrimônio tangível em forma de experiências
empacotadas, que auxiliam na formalização do gerenciamento e no desenvolvimento dos
processos. Este conhecimento é passado pelo apoio ao desenvolvimento de projetos. A figura 11
apresenta a contribuição da fábrica de experiência.

Figura 11 – Contribuição da Fábrica de Experiência na Organização de um Projeto

Ao analisar e sintetizar todos os tipos de experiência atua como um repositório de
experiência e fornece toda essa experiência para os projetos que apresentarem tal demanda.
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Usando estas informações, a organização seleciona métodos e técnicas para melhorar seus
processos e seus produtos [BASILI, CALDEIRA e ROMBACH, 1994].
Outro importante trabalho a comentar é a experiência relatada em SALVIANO e ALVES
[2009]. Com a necessidade de entender os objetivos da organização em um primeiro momento
para depois analisar o estado atual dos seus processos considerando o nível 3 de maturidade do
CMMi-DEV [CMU/SEI, 2006], considerando também o recente capitulo 7 da ISO/IEC 15504-7
[2008b] e considerando a abordagem para engenharia de processos PRO2PI [SALVIANO, 2006],
os autores desenvolveram uma avaliação exploratória para o ciclo de melhoria do processo de
desenvolvimento de software da organização analisando as suas práticas, relacionadas às 356
práticas do CMMi-DEV nível 3. A figura 12 demonstra que esta experiência, tal qual sugere a
abordagem GQM partiu dos goals e de forma top-down estes (objetivos) foram organizados por
áreas de processo.
A partir dos resultados desta experiência foi produzido um plano geral para um ciclo de
melhoria do processo de desenvolvimento, cujo foco foi atingir os objetivos definidos pela
organização.
Mais um recente trabalho foi apresentado em MONTINI et al [2009], que apresentou uma
utilização de restrição de hipóteses GQM para inferir testes em Rede Bayesiana. Segundo seus
autores o escopo de uma rede bayesiana está relacionado ao conceito específico de um grafo
cíclico não direcionado, onde cada um dos nós desta rede representa uma variável discreta
randômica, ilustrada por arcos diretos de relacionamentos de causa e efeito entre as variáveis
utilizadas no desenvolvimento de software. Como o escopo da rede bayesiana necessita usar
técnica complementar para restringir o alcance do modelo utilizado, o trabalho utilizou a GQM
como a técnica de restrição. A hipótese testada relacionou as probabilidades condicionais de causa
e efeito em uma fase de testes de uma linha de produção de fábrica de software de uma
organização.
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Figura 12 – Plano de um Ciclo de Melhoria do Processo de Sw
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3

METODOLOGIA DA PESQUISA
Segundo MARCONI e LAKATOS [2006] uma metodologia científica introduz o leitor no

mundo dos procedimentos sistemáticos e racionais, que é base da formação tanto do pesquisador
quanto do profissional, pois ambos atuam além da prática, no mundo das idéias. Afirmam ainda
que a prática surja da concepção sobre o que deve ser realizado e que qualquer tomada de decisão
é fundamentada naquilo que se apresenta como o mais lógico, racional, eficiente e eficaz. As fases
da metodologia científica estão divididas nos capítulos a seguir.

3.1

Abordagem da Pesquisa
Na classificação desta pesquisa quanto à sua abordagem ela foi considerada como uma

pesquisa qualitativa, por fornecer base para uma aplicação prática objetivando solucionar um
problema específico. GREENHALGH e TAYLOR [1997, apud PEREIRA, 2004] escrevem: a
pesquisa qualitativa inicia com a intenção de explorar uma área particular, coletar dados
(observações e entrevistas) e gerar quase que completamente idéias e hipóteses a partir destes
dados, por meio do que é conhecido como conclusão indutiva. Desta forma, esta pesquisa foi
assim classificada por ser avaliada em um caso específico de um sistema de informação e seus
dados serem analisados pelo pesquisador. Ela é direcionada, não enumera eventos, não usa
estatística para análise dos dados, posui um foco de interesse amplo, parte da necessidade do
pesquisador de entender os fenômenos apresentados no sistema de informação e criar uma
interpretação destes fenômenos por meio das métricas e consequentemente os indicadores
quantitativos e qualitativos.

3.2

Tipo de Pesquisa
Considerando o seu objetivo esta pesquisa está classificada como exploratória. SELLTIZ et

al [1974, apud BARBARÁN, 2005] classificam uma pesquisa exploratória quanto ao seu objetivo
quando ela parte de uma hipótese e aprofunda seus estudos nos limites de uma realidade
específica, procurando antecedentes, maiores conhecimentos para planejar uma pesquisa descritiva
ou experimental. GIL [2002] afirma que na maioria dos casos essas pesquisas envolvem
levantamento bibliográfico e análise de exemplos que possam estimular a compreensão do tema.
Nessa pesquisa o autor pesquisou trabalhos correlatos que apresentam métodos de geração de
métricas para um determinado fim. Este trabalho iniciou na necessidade de gerar um tomador de
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decisão a partir de indicadores quantitativos e qualitativos e pode ser então enquadrada nesta
classificação. Com base nos procedimentos técnicos utilizados foi considerada como uma pesquisa
bibliográfica. GIL [2004] afirma ainda que esta é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos, e assim este trabalho pode ser
enquadrado nesta sub-classificação, já que o autor procurou como fontes livros, obras de
referência, periódicos científicos, trabalhos de pesquisa publicados em bibliotecas de instituições
internacionais tais como a ACM e o IEEE, rede eletrônica (internet), teses de doutorado e
dissertações de mestrado e ainda anais de encontros científicos, como os simpósios de engenharia
de produção, simpósios de melhoria do processo de software e outros correlatos. Após o estudo de
uma realidade em profundidade, esta pesquisa bibliográfica permitiu realizar uma pesquisa
exploratória porque procurou aperfeiçoar a idéia de criação de um elemento que permita
compreender melhor o fenômeno analisado, sendo assim possível definir objetivos e questões para
gerar métricas e gerar indicadores.

3.3

Método de Pesquisa
Para apresentar o método de pesquisa utilizado neste trabalho é necessário apresentar

inicialmente a definição de método. Segundo MARCONI e LAKATOS [2006] é o conjunto das
atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o
objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectanto
erros e auxiliando nas decisões do cientista. Considerado como o elemento mais importante para a
identificação de um plano de pesquisa, o procedimento adotado para a coleta de dados escolhido
para esta pesquisa foi o Estudo de Caso. A justificativa desta escolha é que um estudo de caso
caracteriza-se pelo estudo profundo e abrangente de poucos objetos, de maneira que permita seu
conhecimento detalhado e forneça subsídios para uma atuação sobre o que este detalhamento
apresentará. Procura confrontar a situação encontrada com outras já conhecidas apresentadas na
bibliografia, assim como apresenta as teorias que existem sobre o tema procurando novos
elementos para o caso apresentado. Nesta pesquisa foi realizado um estudo de caso por meio do
qual o autor apresenta a aplicação de um trabalho para contribuir na solução de um outro trabalho.
Para que em uma pesquisa seja confrontada a visão teórica com os dados da realidade é necessário
fazer um planejamento da pesquisa de uma maneira ampla, que envolva a análise de dados e a sua
interpretação, considerando o momento e o meio em que estes dados aconteceram. GIL [2004]
afirma que o plano de pesquisa considera o ambiente em que são coletados os dados e as formas
de controle das variáveis envolvidas. Esta pesquisa descreve a fundamentação da abordagem
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Goal-Question-Metric e nela foram definidos indicadores com base em métricas quantitativas e
qualitativas.
A utilização desta abordagem visa:
 Solucionar casos particulares de erros sistemáticos;
 Colaborar com um Laudo Técnico de uma Área de Processo CMMi para projetos de
sistemas.
A escolha do método de estudo de caso então se justifica:
 Pelo objeto final desta pesquisa, que focou no teste, verificação e avaliação da
qualidade dos softwares reutilizáveis criados;
 Pela proposta do modelo de criação de indicadores, que pode ser aplicado na
monitoração de desvios de desenvolvimento.

3.4

Unidade de Análise
A unidade de análise alvo desta pesquisa foi uma organização desenvolvedora de software

no Estado de São Paulo na qual foi implementado um projeto de medição de software. Foi
estabelecida uma agenda para discutir o fenômeno encontrado no Laudo Técnico, para resultar um
processo de elicitação de requisistos para GQM. Os conceitos básicos desta abordagem podem ser
usados sempre que for necessário a definição da eficiência das métricas nos objetivos da
organização [RAMOS et al, 2004]. A localização e o estudo das relações dos erros e a sua origem
propostos pela Área de Processo Análise de Causas e Resoluções permite que se possa entender
mais sobre a natureza do problema e permite que seja analisada a sua existência, os meios e a
hipótese de como removê-los e também como preveni-los [CMU/SEI, 2006]. Os tipos de defeitos
e outros problemas encontrados foram analisados para que fosse possivel identificar a existência
de tendências e erros sistemáticos.

3.5

Instrumento de Coleta de Dados
Para a realização desta pesquisa foram usados os dados obtidos da bibliografia apresentada,

foram utilizados também os dados da análise realizada com base no laudo técnico gerado pela
Análise de Causas e Resoluções. Os conceitos pesquisados pela resolução do problema de teste,
identificados pelo laudo por meio de uma inspeção final são apresentados no trabalho de
MONTINI [2005]. O objeto final deste estudo focou no teste, verificação e avaliação da qualidade
dos softwares reutilizáveis a serem criados. Como esta pesquisa teve por objetivo criar, a partir de
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uma lista de erros e utilizando a abordagem GQM, indicadores que controlem o processo de
decisão em testes realizados, com a intenção de identificar quais destes erros são os mais
relevantes em um projeto de desenvolvimento, os dados coletados permitiram verificar se é
possível pelo uso do GQM definir os objetivos operacionais de medições da área de processos
Medição e Análise do CMMi. Para gerar elementos para os procedimentos da técnica GQM foi
necessário desenvolver as tarefas com suas respectivas atividades constantes na Tabela 11.
Tabela 11 – Relação entre as Tarefas GQM e suas Atividades
TAREFAS

ATIVIDADES

Planejar

Analisar as equivalências semânticas dos requisitos de Negócios,
Financeiros, Funcionais, Não Funcionais e Detalhados e criar as
Matrizes de Atributos de Requisitos

Medir

Consultar os procedimentos de coleta definidos para a GQM

Analisar os Dados
Executar Tomada de Decisões

Implementar as Decisões

Voltar a Planejar e Medir
Finalizar o Projeto de
Reutilização

Tabular os dados de acordo com a tecnologia que implemente o
sistema de informação da GQM e checar os limites encontrados
pelo indicador
Detalhar os pontos críticos e definir as ações a serem realizadas de
acordo com a disponibilidade do planejamento
Localizar e disponibilizar para a equipe de desenvolvimento os
resultados e conscientizá-los sobre a interrupção do processo e o
motivo das novas ações para o alinhamento
Consultar os procedimentos de coleta definidos para a GQM, afim
de verificar a efetividade dos ações tomadas
Revisar a documentação

Fonte: Autor

3.6

Uma ferramenta Causal Analysis Resolution (CAR)
No capítulo 1.2 deste trabalho foi comentada a pesquisa de MONTINI [2005] que trata de

um modelo de indicadores de risco para o orçamento de componentes de software para célula de
manufatura, modelo este que apoia uma área de processo CAR. Nele foi sugerido como produto
final um Laudo Técnico para a identificação dos erros sistemáticos no desenvolvimento de um
determinado software e foi realizada a identificação e análise dos cenários de atuação de uma
organização desenvolvedora de software. Foi considerado um modelo que tinha como contexto um
ambiente de engenharia de software e sua atuação foi focada no ambiente de fábrica de software.
Seu objeto final estava focado nos testes, na verificação e na avaliação da qualidade dos softwares
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reutilizáveis que foram criados. Com isso, a intenção foi a possibilidade de em cada novo projeto
da organização poder estabelecer definições estratégicas dos usos dos seus recursos com base nas
dimensões apresentadas. O resultado deu-se pelo conjunto de atividades específicas na coleta de
dados, de informações e para a realização de um gap analysis, ou seja, lacunas existentes. Foi
então preparado um laborátorio para testar um design pattern e foi necessário assim pesquisar uma
forma de implementação da atividade de clonagem de um modelo de classe. No laboratório foi
então realizada uma redução do escopo para restringir as características específicas de software e
hardware necessárias para a criação de um dispositivo comercial que fosse funcionalmente
completo, já que seu objetivo era assegurar que grande parte dos defeitos do desenvolvimento
fosse corrigida antes do software ser liberado para uso. Esta redução de escopo também pretendeu
realizar um estudo de comportamentos e fenômenos. Desta maneira foi decidido que o processo
somente seria possível com uma constante avaliação das suas atividades, por meio do qual um
instrumento de melhoria de processo ou reengenharia permitisse avaliar e corrigir os desvios
ocorridos durante as atividades de desenvolvimento, mesmo porque estas atividades foram
comparadas com as diretrizes estratégicas da organização. As atividades foram organizadas de
forma a proporcionar uma sistemática na sua execução, no qual cada uma delas foi baseada no
conceito do ciclo PDCA. Este diagnóstico da situação serviu de base para um plano de ação e
obteve um relatório conclusivo sobre as lacunas encontradas na comparação com as práticas e o
nível do CMMi escolhido; detalhou os requisitos de software, as necessidades específicas e o grau
de severidade e complexidade deste. Para atingir este objetivo foi definida uma linha de produto
de software, um desenho da fábrica de software, e foram identificados e dimensionados os riscos e
o orçamento deste software. Foi ainda definido um contexto do processo de rastreamento dos
defeitos encontrados. A identificação de erros do sistema e a sua localização partiram do trabalho
da área de garantia da qualidade da organização, e todos os defeitos relatados no processo de
rastreamento de defeitos foram identificados pelo profissional que iniciou o processo e que foi
responsável pelos testes, pela verificação da solução e para quem foi encaminhado o fechamento
do defeito. Então foi realizada uma revisão dos mesmos e removida toda duplicidade ou defeito,
para os quais houve correções de padrões, correções essas conhecidas de natureza sintática e
metodológica.
O ponto central deste trabalho – que foi implementado em uma empresa de médio porte
localizada na cidade de São Paulo e que atua na área de integração de sistemas - focou na
estabilização

e

no

monitoramento

dos

processos

de

desenvolvimento

de

software,

contextualizados na reengenharia de processos por meio de uma metodologia de gestão de
vulnerabilidades para fábrica de software. Sua atividade central foi como saber se um processo
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estava com a sua eficiência esgotada ou não, e dentro deste foco foi preciso delimitar e medir a
saturação da eficiência de seus processos. A metodologia usada sugeriu que as informações
deviam apoiar os indicadores de processo, para que esses fornecessem os subsídios para que
houvesse mudanças necessárias nos mesmos. Foram apresentados os dados tabulados de um
indicador de processo e os métodos utilizados foram condensados em questões abertas,
qualitativas, em agrupamentos comuns de idéias e em questões fechadas, quantitativas. O sucesso
do instrumento de pesquisa foi obtido pela capacidade da organização identificar as causas e os
efeitos no seu produto final. O cenário contendo as principais características para o uso dos
métodos qualitativos e quantitativos foi o seguinte: para a análise quantitativa, continha as
características lógica, dados históricos, pesquisa de mercado, análise científica e modelagem; para
a análise qualitativa, as características emoções, intuições, experiência pessoal e motivação. Essas
duas formas de análise fornecem condições para que sejam gerados dados para uma tomada de
decisão, orientando a classe executiva de uma organização a quais atitudes devam ser tomadas,
quais as próximas medidas a serem adotadas. A análise qualitativa permitiu estruturar o
julgamento dos especialistas no que concerne aos riscos do projeto e ela sempre é possível, pois
coleta dados e informações subjetivas que devidamente tratadas podem ser organizadas e podem
gerar análise com um maior grau de estruturação [MONTINI, 2005]. Essas foram revisadas
durante todo o ciclo de vida de cada projeto, de forma a colecionar todos os dados categorizados
para poder compor o resultado sobre as subcategorias que mais impactaram nos resultados do
projeto. Já as análises quantitativas que foram realizadas forneceram informações sobre as
características do processo e do produto. Essas informações serviram para que se pudesse
conhecer o quanto do processo avançou, quanto faltou ser realizado, qual foi a performance dos
colaboradores envolvidos e se as características solicitadas no produto foram testadas e seus erros
removidos.
A estratégia da fábrica era identificar e reaproveitar as funções já prontas que se
adequariam sem a necessidade de grandes alterações. A reutilização se deu quase que na sua
totalidade. O desenvolvimento das novas funções do sistema integrado e as adequações
necessárias foram executadas no próprio processo, na qual o arquiteto de software junto ao
engenheiro identificaram se as novas funcionalidades eram boas o suficiente para serem
cadastradas em um novo sistema que seja padrão. Com o fundamento da utilização de software,
foi perseguida a prática da reutilização de código e como essa modalidade era recente nos projetos
realizados, foi desenvolvida uma proposta para a criação de uma biblioteca piloto. A lacuna de
conhecimento analisada foi a implementação de um modelo de risco a ser analisado, que
constituiu um sistema de informação especialista e que identificou quantitativa e qualitativamente
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os riscos de um projeto, traçando assim uma relação de causa-efeito e gerando um Laudo Técnico.
A organização analisada desenvolve soluções de programas, adequando-as como uma solução
única para cada cliente. O serviço oferecido para cada um de seus clientes compreende todo o seu
projeto de desenvolvimento de software, desde o levantamento e análise do problema, até a
codificação, testes e a implantação dos programas. Sua meta é realizar projetos personalizados
para cada cliente e com alto nível de reutilização de seus códigos.
Após a preparação do Laudo Técnico, esta organização teve que repensar sua forma de
trabalho para melhorar as estimativas para os próximos lotes de programas. Foi percebida então a
necessidade de uma ferramenta que pudesse contribuir no desenvolvimento, quando se propõe a
agilizar o conhecimento dos dados e informações durante o processo. Concluiu-se que os
conceitos de alguns aspectos relevantes do uso de projetos de software devem ser levados em
consideração, tais como o foco estratégico de atuação da organização, o seu modelo de processo
de desenvolvimento de software, a identificação da sua capacidade nominal instalada e o seu
modelo de reutilização de programas. Foi analisado que a tomada de decisão de uma organização
pode constituir em um estratégico elemento de planejamento por medir a capacidade produtiva de
uma equipe desenvolvedora, das suas ações interativas, das ações proativas e de correções, para
que possa ser viabilizada a contingência assegurando a retomada da eficiência e eficácia. O
presente trabalho apresenta a abordagem GQM e tem a intenção de colaborar na preparação do
Laudo Técnico tratado em [MONTINI, 2005], sendo uma extensão a este, ao identificar um meio
pelo qual são constituídas métricas que monitoram os erros sistemáticos identificados, gerando
assim indicadores qualitativos e quantitativos por meio dos quais se possibilitou a criação do
processo decisório.
Considerando que a abordagem a ser tratada nesta dissertação pode sim colaborar para a
criação de indicadores que aproveitam os resultados das duas formas de análise, é percebido que
ela contribui para cobrir o hiato científico que existe entre o momento da geração do Laudo
Técnico, descrito nos parágrafos acima e o momento do processo decisório da organização.
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4

PROPOSTA DE PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE INDICADORES
Este capítulo descreve a proposta do processo que definirá os indicadores utilizando a

abordagem GQM. A Figura 13 apresenta de forma gráfica este processo. Para o seu início é
necessário identificar no projeto pesquisado os erros sistemáticos, que são aqueles que ocorrem
com frequência, tornando-se resultado da falta de exatidão no sistema. O próximo passo do
processo é capturar os objetivos específicos desta organização para este projeto. Seguindo as
orientações da abordagem é possível transformar os objetivos específicos desta organização em
questões e determinar as medidas que deverão ser coletadas. Após o entendimento das medidas a
serem coletadas, será preciso coletar os dados, analisar e apresentar os indicadores que foram
criados nestas medidas. Estes indicadores, quando finalizados, irão contribuir para as conclusões
do Laudo Técnico que fazem parte da área de processo Análise de Causas e Resoluções.
Finalizados os indicadores pretende-se assim responder a pergunta-problema, já que este Laudo
Técnico, que será cientificamente construído com a contribuição da pesquisa poderá apoiar um
processo tomador de decisão na organização.
Para a realização das atividades constantes na Figura 13 foram definidos os seguintes
atores: a - proprietário dos objetivos, que foi o ator que controlou se as atividades desempenhadas
estavam de acordo com o foco do trabalho; b - gerente de medição, que foi o responsável por
executar o processo de medição sob o ponto de vista operacional; c - provedor de dados, que
garantiu a coleta e o armazenamento dos dados, tomando o cuidado de identificar os dados que
fujam ao objetivo final da medição; d – expert, que foi o responsável em garantir as tarefas
técnicas do programa, tais como a entrevista; e – equipe, que atuou com o gerente do projeto em
todas as fases do cronograma, ajudando na interpretação dos dados coletados ao apresentar os
resultados de medição.
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Figura 13 – Processo de Definição de Indicadores
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A Tabela 12 apresenta o relacionamento entre as atividades da solução GQM, seus atores e
suas respectivas funções. Para o registro destes atores foi criado um documento Microsoft Word
denominado DI01-Definição dos Atores, apresentado no Apêndice A.1. Neste mesmo documento
constam os demais atores envolvidos no processo, tais como cliente externo, cliente interno e
funcionário.
Tabela 12 - Atividades da solução GQM, seus atores e suas respectivas funções
ATIVIDADES
Identificar erros
sistemáticos do projeto
Capturar objetivos da
organização
Transformar os objetivos
em perguntas (questões)
Determinar medidas que
devem ser coletadas
Coletar, analisar e
apresentar indicadores
Fonte: Autor

ATOR
Proprietário dos objetivos,
cliente externo, cliente
interno, funcionário
Gerente de medição
Provedor de dados, equipe

Gerente de medição
Provedor de dados, gerente
de medição

FUNÇÃO
Verificação das atividades desempenhadas x
foco do trabalho; preenchimento do
documento DI03-Registro de Defeito
Execução do processo de medição sob o ponto
de vista operacional; preenchimento do
documento DI02-Atividade de Medição
Coleta e armazenamento dos dados,
identificando aqueles que não atendem o
objetivo final da medição; definição das
questões; entrevista dos stakeholders
Criação da solução GQM; execução do
processo de medição sob o ponto de vista
operacional
Coleta e armazenamento dos dados,
identificando aqueles que não atendem o
objetivo final da medição; preenchimento do
documento DI04-Registro de Metrica
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4.1

Identificar erros sistemáticos do projeto
Os erros sistemáticos encontrados em um projeto são defeitos que ocorrem com frequência,

obedecendo a um padrão apresentado e que possuem como resultado a falta de exatidão no
sistema. A área de processo do CMMi Análise de Causas e Resoluções apresenta em seu objetivo a
necessidade de determinar as causas raízes dos defeitos de um projeto. Se essas causas são
removidas, correspondentemente o defeito também é removido (ou pelo menos reduzido) [CMMi,
2007]. Nem sempre é possível encontrar todos os erros em um sistema, e desta forma o propósito
do teste deve ser a utilização de um número finito de casos de testes para detectar o máximo
número de erros usando o mínimo de recursos, tais como os recursos humanos e de máquina, entre
outros [MONTINI, 2005]. A efetividade dos testes pode ser atingida somente por meio de uma
abordagem sistemática e planejada, que deve envolver mais de um elemento para cobrir o máximo
nos testes [TATA CONSULTANCY SERVICES, 2006]. Neste trabalho, para identificar os erros
foi criada uma planilha Microsoft Excel denominada DI03-Registro de Defeito, que conteve uma
relação de defeitos ocorridos e está apresentada no Apêndice A.3. Nesta relação constam as
informações representadas em colunas: código do defeito, descrição, data da ocorrência, impacto
ocorrido, severidade, nome e identificação de quem fez esse relato, pois pode ser um cliente
externo, um cliente interno ou um funcionário da organização desenvolvedora do software.
Contem ainda a frequencia da ocorrência, o tempo para sua análise, data prevista do concerto,
causa raiz, ação proposta para correção, identificação do funcionário que efetuou o cadastramento
do defeito e a data de cadastramento. Ao interpretar o erro ocorrido a equipe gerou um relatório
das possíveis causas raízes da ocorrência deste erro, concentrando em reuniões todas as pessoas
envolvidas com a ocorrência e o seu foco.
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4.2

Capturar os objetivos da organização
Os objetivos de uma organização representam suas metas e para a captura desses objetivos

a GQM sugere que sejam realizadas algumas práticas. Uma das práticas sugeridas neste nível
conceitual foi apontar objetivos de medição explícitos e aplicá-los explicitamente. A primeira
tarefa no planejamento de um programa de medição é definir as necessidades de informação
[JONES, 2003]. Para essa atividade foi elaborado um documento que fez a correspondência de
cada objetivo organizacional com cada objetivo de medição que foi gerado. Este alinhamento das
atividades de medição permitiuu o mapeamento de cada atividade, para que a qualquer momento
pudesse ser conferido cada objetivo mencionado.
Outra prática que contribui na captura dos objetivos é integrar as atividades de medição
com as atividades do projeto regular. A GQM sugere que devem ser apontadas as
responsabilidades da medição, o plano de medição deve ser revisto detalhadamente para chegar a
uma lista de termos padronizados para os modelos de processo e produto, e também para eliminar
obscuridades e ambigüidades. Deve ainda entender o estado corrente do processo de
desenvolvimento para que seja criada uma baseline para quantificar as melhorias. Após isso deve
ser informado aos executivos como os objetivos de medição apoiam as atividades do negócio. No
momento de definir a medição os cinco elementos da informação devem ser criados com exatidão,
e são eles: a) objetivo, ou o objeto que está sendo medido nesta pesquisa. Para facilitar sua
identificação basta responder a seguinte indagação: Qual é o nosso objetivo de negócio? b) o
propósito por trás do objetivo de negócio. Deve ser respondida a indagação: Porque foi gerado este
objetivo de negócio, qual o seu propósito? c) foco, que traduz-se no atributo de qualidade do
objeto em estudo, que pode ser resumido em confiabilidade, em esforço e em mitigação dos erros.
Deve ser respondida a questão: Onde quer se chegar, qual resultado de qualidade se quer atingir?
d) ponto de vista, que indica qual é a visão, o resultado esperado, que traduz a perspectiva do
objetivo por parte do responsável pela medição; e) ambiente, que aponta o escopo do programa de
medição.
Para essa atividade foi criado um documento em Microsoft Word, denominado DI02
Atividade de Medição, que é apresentado no Apêndice A.2 e que contem as seguintes
informações: Atividade de medição / Negócio a que este projeto atende / Código do negócio /
Contribuição da Medição para o Negócio / Métrica sugerida / Informação de qual o quesito de
qualidade que esta métrica contempla, tais como confiabilidade, redução de esforço ou mitigação
de erros / objetivo de medição / propósito do objetivo / foco / ponto de vista / ambiente.
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4.3

Transformar os objetivos em perguntas (questões)
Um dos processos básicos sugeridos pela abordagem GQM é o gerenciamento das

questões. Após a realização do nível conceitual a equipe trabalhou no nível operacional, definindo
as questões que ajudam a entender como atingir o objetivo, formatando o contexto da qualidade a
partir do ponto de vista. Ao responder estas questões, a equipe é capaz de concluir se o objetivo foi
atingido. Para isso é necessária a realização de uma entrevista com os stakeholders (membros da
equipe do projeto) individualmente, pois as questões ajudam a interpretar os objetivos do ponto de
vista deles tão bem quanto identificar as restrições impostas pelo ambiente ao qual o projeto estará
submetido. Então é solicitado aos mesmos que formulem respostas esperadas como hipótese, e
estas formam uma baseline para análises posteriores das métricas. A comparação dos resultados
atuais com essas hipóteses durante a fase de interpretação aumenta o efeito do aprendizado da
medição.
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4.4

Determinar as medidas que devem ser coletadas
Nesta etapa são especificadas as métricas, e neste momento é que ocorre a mudança de

status do nível qualitativo/operacional (representado pela definição das questões que definem
como deverá ser avaliado o objeto) para o nível quantitativo (que é o momento em que acontece a
definição das métricas). A chave para balancear as necessidades de informação de vários níveis
organizacionais é definir medições organizacionais que sejam úteis no nível de projeto tanto
quanto no nível organizacional [JONES, 2003]. Um documento de refinamento dos objetivos foi
criado. Este refinamento reduz cada objetivo ao seu nível mais elementar possível, de tal maneira
que seja elaborada uma lista de questões. É importante lembrar que as métricas precisam ser
definidas de forma que garantam todas as informações quantitativas. Neste momento o gerente da
equipe deve estar atento à sugestão proposta pela literatura da GQM para que sejam adotadas
algumas outras práticas. Uma delas é a observância de que não devem ser gerados falsos objetivos
de medição e que não sejam aproveitadas métricas pré-existentes, com conceitos e conclusões de
outros resultados. A Figura 14 apresenta uma solução GQM. Nesta solução de BERNARDO et al
[2009] foi realizado um refinamento sucessivo do questionamento dos objetivos até que se chegou
às métricas. Foi levada em conta outra prática sugerida que é considerar o contexto, pois para
determinar as medidas que devam ser coletadas serão identificados quais os limites da medição.
Uma forma de atingir este resultado é detectar o que pode contribuir para que a equipe varie o foco
da qualidade, não a permitindo perder-se do contexto.
JONES [2003] afirma que um bom processo de medição supre as organizações com seus
objetivos de informação. Estes objetivos tornam-se importantes para lidar em um mercado com
constantes mudanças, como é o mercado de TI. Nestas mudanças, as informações objetivas são
muito requisitadas, pois apóiam as tomadas de decisões críticas.

86

GQM
Objetivo
do
Negócio
Objetivo
da
Medição
Questões

Medidas

Indicador

Assegurar que grande parte dos defeitos são corrigidos antes do software ser liberado para uso.

Remover grande parte dos defeitos do software pelo processo de teste.
Qual o número de requisitos de
testes planejado e qual o número
realizado?
Número de
Número de
requisitos de
requisitos de
teste
teste realizados
planejados
(quantitativo)
(a)
Quantitativo
(b)
--- * 100
(a)

(b)
Qualitativo
(péssimo,ruim,
médio,bom,
ótimo)

Quantos defeitos de teste
unitário existem atualmente?
Número de
defeitos
(quantitativo)

(c)
Quantitativo
(d)
--- * 100
(c)

Limite
aceitável de
defeitos

(d)
Qualitativo
(péssimo,ruim,
médio,bom,
ótimo)

Figura 14 – Uma solução GQM
Fonte: [BERNARDO et al, 2009]

Quantos defeitos de teste
integrados existem atualmente?
Número de
defeitos
(quantitativo)

(e)
Quantitativo
(f)
--- * 100
(e)

Limite
aceitável de
defeitos

(f)
Qualitativo
(péssimo,ruim,
médio,bom,
ótimo)
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4.5

Coletar os dados, analisar e apresentar os indicadores
No processo de preparo e coleta dos dados o responsável pela medição determina quais

itens de dados são necessários para apóiar as métricas e definir as rotinas de forma detalhada para
a coleta dos dados. Foi seguida a rotina pré-definida no plano de medição. Os dados coletados
foram checados quanto à sua completude e consistência. Após isso foi desenvolvido um plano de
análise dos cálculos efetuados. Para este momento é importante estabelecer uma infra-estrutura
para apoiar os programas de medição. Para isso foi montado um banco de experiência de medição,
que é um banco de dados utilizando a planilha Microsoft Excel denominada DI04-Registro de
Métrica, apresentada no Apêndice A.4, que armazena os dados coletados. Esse banco de dados
possui as seguintes colunas: Nome da métrica / Descritivo / Classificação / Fase do projeto em que
foi feita a coleta/ Formato da coleta / Validação (Sim/Não) / Código do objetivo correspondente /
Data da Realização / Identificação do funcionário cadastrador. Na coluna código do objetivo
correspondente deve conter um objetivo que já esteja cadastrado no documento DI02-Atividades
de Medição. Caso este objetivo seja novo, não relacionado anteriormente, primeiro deve ser feito o
seu cadastramento neste outro documento, para que depois possam ser feitos estes
relacionamentos, garantindo assim uma integridade entre os documentos.

4.5.1 Definição de Critérios Qualitativos
Esta seção define uma matriz semântica por meio da qual determinam quais serão os
valores qualitativos para os atributos das entidades apresentadas nas métricas deste trabalho. Foi
atribuido um sentido para cada critério. Para esta pesquisa foi necessário considerar o conceito de
métrica de qualidade, que é um atributo de qualidade (ex: péssimo, ruim, médio, bom, ótimo) para
uma medida quantitativa (ex: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Segundo a ISO/IEC 15939 [2007] atributo é
uma propriedade ou característica de uma entidade que pode ser distinguida quantitativa ou
qualitativamente por humanos ou por meios automatizados. O atributo de qualidade é uma
variável qualitativa alocada em uma das categorias apresentadas e a apresentação dessas variáveis
de qualidades que são alocadas (outputs) são resultados das quantidades coletadas (inputs).
Variáveis é o agrupamento das medidas repetidas de um dado objeto de estudo, realizadas
em diferentes unidades de observação. Sua natureza, assim como os eventos, divide-se em
qualitativa, por ser a alocação em uma categoria e quantitativa, por ser de posição em uma escala
[PEREIRA, 2004].
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São adotados, portanto para este trabalho os seguintes critérios:
i)

Na construção da matriz semântica Escala x Atributo, a partir de uma escala com
as quantidades 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 é considerado o atributo de ‘Péssimo’ os
dados que contem as quantidades menores do que 2 (o intervalo entre 0 e 2). É
considerado ‘Ruim’ aquele com as quantidades iguais ou maiores do que 2 e
menores do que 4. É considerado ‘Médio’ aquele com as quantidades iguais ou
maiores do que 4 e menores do que 6. É considerado ‘Bom’ aquele dado com as
quantidades iguais ou maiores do que 6 e menores do que 8 e é considerado
‘Ótimo’ o dado com as quantidades iguais ou maiores do que 8. A Tabela 13
apresenta esta matriz.
Tabela 13 - Matriz semântica Escala x Atributo
ESCALA

ATRIBUTO

< 2

Péssimo

>=2 e <4

Ruim

>=4 e <6

Médio

>=6 e <8

Bom

>=8

Ótimo

Fonte: autor

ii)

Na construção da matriz semântica Percentual Realizado x Alcance do Objetivo,
para considerar o alcance de um objetivo em uma escala com percentuais de 0 a
100 é considerado como ‘Não Atingido’ os dados que contem o percentual
inferior a 50%. É considerado ‘Parcialmente Atingido’ o percentual igual ou
superior a 50% e inferior a 90% e é considerado ‘Totalmente Atingido’ o
percentual igual ou superior a 90. A Tabela 14 apresenta esta matriz.
Tabela 14 - Matriz semântica Percentual Realizado x Alcance do Objetivo
PERCENTUAL REALIZADO

ALCANCE DO OBJETIVO

< 50 %

Não Atingido

>= 50% e 90%

Parcialmente Atingido

> 90%

Totalmente Atingido

Fonte: autor
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iii)

Na construção da matriz semântica Alcance do Objetivo x Grau de Aderência,
para identificar a aderência de uma atividade à sua especificação é considerada
‘Aderente’ aquela atividade que contem a semântica ‘Totalmente Atingido’; é
considerarada ‘Não aderente’ a atividade que contem a semântica ‘Não atingido’
ou ‘Parcialmente Atingido’. A Tabela 15 apresenta esta matriz.
Tabela 15 - Matriz semântica Alcance do Objetivo x Grau de Aderência
ALCANCE DO OBJETIVO

GRAU DE ADERÊNCIA

Totalmente Atingido

Aderente

Parcialmente Atingido

Não Aderente

Não Atingido

Não Aderente

Fonte: autor
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4.6

Contribuir para o Laudo Técnico
O último dos seis processos sugeridos para a abordagem GQM é a atividade de analisar os

dados para atingir os objetivos e aprender com eles. Neste momento deve haver o alcance dos
objetivos nos resultados das medições e deve conter um breve relato das lições aprendidas e uma
orientação do que é importante passar para os próximos projetos da organização. Seguindo mais
uma sugestão de promover algumas práticas, o responsável deve permanecer focado nos objetivos
quando estiver analisando os dados e deve especificar claramente o processo de análise, apontando
como os dados precisam ser organizados e apresentados para a interpretação. Uma atividade
importante é garantir que os dados sejam interpretados pelas pessoas envolvidas, aquelas que
representam o ponto de vista do objetivo, tais como os proprietários do objetivo.

4.6.1 Definição de critérios para elaboração de um Laudo Técnico
Neste trabalho é elaborado o Laudo Técnico, que evidencia inferências realizadas com base
nos dados analisados, tabulados de acordo uma tecnologia de implementação utilizada e
apresentados na forma de indicadores. A abordagem utilizada alinha o objetivo organizacional
com os indicadores definidos. Este documento deve então identificar as vulnerabilidades dos
artefatos de software desenvolvidos e a correção destes antes de passarem para a próxima
atividade. Deve ainda decidir quais são os planos de mitigação dos riscos e determinar qual é a
solução a ser tomada, depois que for identificada a causa raíz do defeito. Para essa atividade foi
criado um documento em Microsoft Word, denominado DI05-Laudo Técnico, apresentado no
Apêndice A.5 e que contem as seguintes informações: fase do projeto; descrição do laudo com
uma conclusão da análise realizada após a definição dos indicadores, apresentando o defeito, a
sentença do problema e determinando a sua causa; itens afetados; sugestão de melhoria; qual
método foi utilizado para identificar as alternativas de melhoria; necessidade de envolvimento dos
stakeholders.
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4.7

Considerações finais
Após a criação dos indicadores apresentados no resultado final deste trabalho, o

questionamento da possibilidade de defini-los recebeu uma resposta positiva, pois este trabalho
apresentou uma proposta de um processo de criação de indicadores objetivos para solucionar
problemas detectados pela área de processo do CMMi Análise de Causas e Resoluções, utilizando
a abordagem Goal-Question-Metric. A descrição em detalhes de cada atividade para a geração de
indicadores que são fortemente relacionados com os objetivos gerais e específicos da organização
proprietária do projeto proporcionou como resultado final um relatório indicando quais medidas a
organização deve tomar para que os erros não venham mais a ocorrer, assim como uma série de
elementos que facilitam a atividade de tomada de decisões.
As medições só devem ser realizadas se estiverem fundamentadas por uma meta
claramente definida. O ponto de partida para a escolha das medidas foi então a definição das metas
da organização, pois estas é que devem guiar o restante do processo [BARBARÁN, 2005]. A
construção dos objetivos, que são seguidos das questões e que, por conseguinte são seguidas pelas
métricas iniciam verdadeiramente a definição dos indicadores. O sistema GQM implementa a
rastreabilidade da performance de um projeto e esta pode ser aferida nas seguintes dimensões: em
relação ao planejado inicialmente, em relação aos objetivos estabelecidos, para a identificação e
resolução das características afetadas com outros processos e também para nortear, por meio da
criação de indicadores, quais atitudes devem ser tomadas em relação a este projeto. O seu
relacionamento e utilização serviram para compor uma base de dados para as medições e medidas
a serem consultadas no futuro.
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5

APLICAÇÃO DO PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE INDICADORES
Neste capítulo, após a descrição do cenário da pesquisa são apresentados os dados do

projeto de desenvolvimento, suas fases, os profissionais envolvidos nele e o processo de medição
dos indicadores, que foi proposto no capítulo 4 com todos os seus detalhes.

5.1

Descrição do cenário
Para aplicar a sugestão desta pesquisa foi escolhido um cenário real, em uma organização

desenvolvedora de software na Cidade de São Paulo. Esta empresa atua como fabricante de
software por encomenda e como mantenedora de software legado de alguns clientes. Para esta
atuação existem os processos de pré-venda, proposta técnica, proposta comercial e venda que não
são apresentados neste trabalho. Após o processo de venda, uma equipe de desenvolvimento entra
em ação para desenvolver o projeto, limitado ao prazo e escopo definidos na proposta técnica. Por
tratar-se de uma organização que possui CMMi nível 5 ela atua em um primeiro momento
definindo com o cliente um modelo operacional e todas as atividades desempenhadas nos projetos
seguem passos deste modelo, utilizando funções e documentos reaproveitados de outros projetos e
que foram previamente armazenados em uma base histórica. As sugestões deste trabalho foram
aplicadas em um dos projetos que a organização desenvolveu. Apesar do fato desta organização ter
o nível 5 do CMMi é importante observar que isto não é condição sine qua non para que o trabalho
possa ser aplicado em outra instituição, pois o mesmo pode ser usado em empresas com níveis
inferiores.
Na organização, os projetos de desenvolvimento e manutenção são classificados por
características de negócio. Essa classificação divide-se em Indústria, Comércio, Negócios com
Governos e Instituições Financeiras. Cada uma destas classificações possui a seguinte linha
hierárquica, de cima para baixo: Diretor / Superintendente / Gerente Sênior / Gerente Junior /
Analista de Sistemas Sênior / Analista de Sistemas Pleno / Analista de Sistemas Junior.
Considerando as atividades referentes aos projetos de software, o diretor assume o papel do
tomador de decisão. Os objetivos da organização para os projetos de software são de
responsabilidade da Presidência (que representa o grupo de acionisas da instituição) que os repassa
para os diretores. A presente pesquisa apresenta uma proposta final de geração de indicadores
quantitativos e qualitativos iniciados a partir destes objetivos organizacionais e os indicadores
contribuem para as decisões a serem tomadas pelo diretor e desta maneira quaisquer decisões
estarão conectadas diretamente à mesa da presidência.
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5.1.1 Dados do Projeto de Desenvolvimento
Cliente: Instituição Financeira sediada na Cidade de São Paulo.
Projeto: Geração de Interfaces para Cobrança/Estorno de Tarifas.
Equipe de Desenvolvimento: A equipe foi composta por um gerente de projetos, que
liderou um analista de sistema senior, que por sua vez foi responsável por três analistas juniores.
A equipe dispôs ainda de um profissional documentador, responsável em controlar o
versionamento de todos os documentos exigidos pelo modelo operacional acordado com o cliente.
A figura 15 apresenta o organograma utilizado no projeto, que por sua vez é semelhante ao
organograma de todas as equipes que trabalham nos outros projetos da mesma organização.

Figura 15 – Organograma da Equipe de Projetos

5.1.2 Fases do Projeto de Desenvolvimento
Fases do Projeto: O projeto foi realizado em fases cronologicamente dependentes. As fases
foram: Inicio; Análise e Desenho da Solução; Construção com Testes Individuais e Testes
Integrados; Teste de Homologação pelo Usuário; Promoção para o Ambiente de Produção. A
Tabela 16 apresenta a distribuição das horas desenvolvidas em cada fase.
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Tabela 16 – Distribuição das Horas do Projeto por Fases

5.1.3 Atores do Projeto de Desenvolvimento
As seguintes funções foram utilizadas no desenvolvimento do projeto: Gerente do Projeto;
Documentador de Sistemas; Analista de Sistemas Sênior e Analistas de Sistemas Junior. A Tabela
17 apresenta o esforço em horas de trabalho aplicado por cada função.
Tabela 17 – Esforço Aplicado no Projeto por Função

Fonte: Autor

5.2

Processo de Medição
Para o processo de medição foi montada a equipe de medição, foram gerados alguns

documentos para esta atividade e definidos os indicadores resultantes do processo. A fase
analisada foi a fase de testes, caracterizada pelo teste unitário, que é o teste de programa
individualmente com massa de dados gerada apenas para esta tarefa, e também o teste integrado,
por meio do qual todos os programas são testados juntos, simulando uma execução de produção
com massa de dados próximas à realidade. Como a inspeção final a ser realizada tratava de itens
relativos aos códigos produzidos e/ou alterados e os fenômenos identificados estavam se
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constituindo em erros sistemáticos gerados no desenvolvimento ou na manutenção destes códigos,
foi utilizada esta fase para a constatação da realimentação da inspeção final pela GQM.

5.2.1 Atores da Atividade de Medição do Projeto
O envolvimento das pessoas certas no processo de medição é uma das práticas
identificadas por BASILI, CALDEIRA e ROMBACH [2006] como prática genérica. Desta forma
foram definidos os atores da equipe de medição procurando atender a orientação relatada na tabela
12, que diz quais atividades deverão ser aplicadas em uma soluçao GQM, quais deverão ser os
atores e quais as suas respectivas funções. Foi criado um documento denominado DI01 –
Definição dos Atores, que é apresentado no apêndice A.1 deste trabalho. A tabela 18 sintetiza este
documento e apresenta a equipe montada utilizando os funcionários da organização
desenvolvedora do software e da organização cliente.
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5.2.2 Documentos Gerados no Processo de Medição
De acordo com o que foi sugerido no capítulo 4 deste trabalho foram gerados os
documentos que são apresentados no apêndice. Além do documento DI01 comentado no ítem
anterior, foram criados os documentos DI02 – Atividade de Medição, DI03 – Registro de Defeito,
DI04 – Registro de Métrica e DI05 – Laudo Técnico.

5.2.3 Indicadores GQM
Após investigação da fase de testes do projeto de desenvolvimento, a equipe implementou
um protótipo de sistema de informação com a definição de algumas soluções GQM. Essas
soluções permitiram a geração de três indicadores:

5.2.3.1 Indicador de Testes Realizados
Este indicador tratou do volume de testes realizados em comparação aos requisitos de
testes apresentados pelo usuário. A tabela 19 apresenta a sentença GQM que solucionou o objetivo
de medição criado.
O usuário apresentou uma lista de requisitos de testes para serem atendidos. Na
composição desta lista havia requisitos de testes unitários e requisitos de testes integrados da
solução do sistema. Os indicadores calculados são resultantes da orientação apresentada na figura
14 e os critérios qualitativos definidos são resultantes das matrizes semânticas apresentadas nas
tabelas 13, 14 e 15 deste trabalho. Nas medidas dos requisitos de testes unitários o indicador
quantitativo foi de 90,47% e a este indicador foi dado o atributo de Otimo, posto ter atingido a
última faixa da escala da matriz semântica Escala versus Atributo. Na matriz semântica Percentual
Realizado versus Alcance do Objetivo o indicador qualitativo calculado foi Totalmente Atingido,
por ter ultrapassado o percentual de 90% e isto teve como conseqüência alcançar o indicador
qualitativo Aderente ao utilizar a matriz que cruza o alcance do objetivo versus o grau de
aderência. Já nas medidas dos requisitos de testes integrados o indicador quantitativo foi de
73,33%. Mesmo o atributo sendo Bom, o indicador de alcance do objetivo foi Parcialmente
Atingido pelo fato deste percentual ficar abaixo de 90%, para que fosse considerado totalmente
atingido. Na matriz semântica Alcance do Objetivo versus Grau de Aderência este indicador
recebeu o grau de Não Aderente em conseqüência de não ter sido totalmente atingido.
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Tabela 19 – Solução GQM para o Indicador de Testes Realizados

Fonte: Autor
Ser aderente significa que os defeitos encontrados não comprometeram a bateria de testes
realizados. Inversamente a esta afirmação, se o grau atribuído for Não Aderente, este indica que os
defeitos encontrados comprometeram todos os testes que foram feitos, não garantindo que o
software desenvolvido realmente esteja satisfatório. Este indicador ajuda o tomador de decisão
resolver qual caminho seguir a partir de suas análises.

5.2.3.2 Indicador de Defeitos Encontrados
Este indicador trata do percentual de defeitos de teste encontrados. Cruza o percentual de
defeitos aceitável pelo cliente com o percentual de defeitos encontrados nos testes. Importante
observar que este limite aceitável varia de acordo com o que foi definido no momento do contrato
entre a organização desenvolvedora do software e o cliente. A tabela 20 apresenta a sentença
GQM que solucionou o objetivo de medição criado.

100

Tabela 20 – Solução GQM para o Indicador de Defeitos Encontrados

Fonte: Autor
Na medida do percentual de defeitos encontrados em confronto com o percentual de
defeitos aceitáveis para os testes unitários se chegou ao indicador quantitativo de 94,74%. É
necessário observar que se o percentual de defeitos aceitável é de 8% o grau limite a ser alcançado
é de 92%. Como o grau alcançado foi de 94,74%, foi superior em 2,74 pontos percentuais. Desta
forma o indicador qualitativo de alcance do objetivo foi calculado como Atingido e teve como
conseqüência o grau de aderência Aderente. O mesmo não pode ser dito do percentual de defeitos
para os testes integrados. Como o grau a ser atingido era de 97%, posto que o percentual de erro
fosse de apenas 3% e o percentual verdadeiramente realizado foi de 95,45%, resultou no alcance
do objetivo Não Atingido e o grau de aderência Não Aderente. Como o percentual alcançado foi
inferior ao estipulado o resultado não foi satisfatório. Por se tratar de testes realizados em
ambiente de integração de sistemas o cliente apresentou um percentual de defeitos aceitáveis de
3%, que foi mais exigente do que o percentual de defeitos aceitáveis para os testes unitários de
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8%. A justificativa desta exigência deve-se ao fato de que o ambiente de integração apresenta uma
complexidade no envolvimento dos sistemas maior do que o ambiente unitário.
Os três defeitos encontrados nos 50 testes unitários e integrados foram relatados no
documento DI03 – Registro de Defeito, que é apresentado na figura 16. Neste documento foram
registradas todas as ocorrências dos defeitos apresentados com a descrição, data da ocorrência,
impacto, grau de severidade do erro, causa raiz da ocorrência e uma proposta de ação para sua
correção, além de outros dados.
Os dois defeitos apresentados neste documento com os códigos DEF001 e DEF006 são
oriundos dos testes unitários e o defeito com o código DEF005 é oriundo dos testes integrados.

102

Figura 16 – Documento Registro de Defeito
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5.2.3.3 Indicador de Execução do Ciclo de Teste
Este indicador trata do percentual de execução do ciclo de testes. Cruza o total de
atividades realizadas em um ciclo de testes com o total de atividades necessárias para realizar todo
este ciclo. Na medida das atividades realizadas em confronto com atividades a realizar pode ser
observado que das 8 atividades a realizar apenas 7 foram cumpridas, ou seja, não foi realizado o
ciclo inteiro de testes integrados. A tabela 21 apresenta a sentença GQM que solucionou o objetivo
de medição criado para o ciclo de testes integrados.
Tabela 21 – Solução GQM para o Indicador de Execução de Ciclo de Teste Integrado

Fonte: Autor
Apesar de o indicador quantitativo ter atingido 87,50% e o indicador qualitativo atributo ter
ficado como Otimo, o alcance do objetivo foi Parcialmente Atingido e por isso o grau de aderência
ficou como Não Aderente. Este indicador mostra que é necessário realizar todo o ciclo de testes.
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6

CONCLUSÃO
Este trabalho propôs a geração de indicadores para apoiar a tomada de decisão dos

diretores de uma organização. Estes indicadores utilizam a abordagem GQM, permitindo a partir
da análise dos objetivos da organização desenvolver questões e a partir destas questões
desenvolverem medidas, considerando as variáveis que impactam o negócio da organização.
As medições foram fundamentadas por uma meta claramente definida e os indicadores
gerados estavam relacionados diretamente com os objetivos de negócio. Após estes indicadores foi
elaborado um relatório indicando quais atitudes a organização deve tomar para que os erros não
venham mais a ocorrer.
Este relatório chamado de Laudo Técnico é o documento final de todo o processo de
medição, e ele evidenciou inferências realizadas com base nos dados analisados e apresentados na
forma de indicadores. A abordagem utilizada alinha o objetivo organizacional com os indicadores
definidos. Este documento identificou as vulnerabilidades dos artefatos de software desenvolvidos
e permitiu a correção destes antes que passassem para a próxima atividade.
Após a identificação da causa raiz do defeito foram apresentadas algumas soluções para
mitigação dos riscos e determinação de qual deveria ser a solução a ser tomada. O Laudo Técnico
conteve os seguintes itens: fase do projeto; descrição do laudo com uma conclusão da análise
realizada após a definição dos indicadores, apresentando o defeito, a sentença do problema e
determinando a sua causa; itens afetados; sugestão de melhoria; qual método foi utilizado para
identificar as alternativas de melhoria e necessidade de envolvimento dos stakeholders.
Este documento tem como sua função principal contribuir para a tomada de decisão por
parte da diretoria da organização desenvolvedora do software.

6.1

Contribuições do trabalho
A principal contribuição deste trabalho foi demonstrar que é possível, a partir da

identificação de casos particulares de erros sistemáticos, definir indicadores quantitativos e
qualitativos utilizando a abordagem GQM, verificando e validando a qualidade de um software
criado, contribuindo nas tomadas de decisão da direção executiva de uma organização. Este
trabalho foi utilizado para orientar outras pesquisas que constam nas referências bibliográficas de
BERNARDO et al [2009] e MONTINI et al [2009] e apresentadas no 6th International
Conference on Information Technology: New Generations (INTG’09), na Cidade de Las Vegas,
Estado de Nevada, USA, conferência esta patrocinada pela IEEE Computer Society.
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6.2

Extensões para esta pesquisa
Esta pesquisa pode ser utilizada em quaisquer trabalhos que queiram relacionar as

probabilidades condicionais de causa e efeito no desenvolvimento de software. Pode ainda ser
utilizada para o tratamento da criação de indicadores associados aos objetivos da organização, seja
na área de tecnologia da informação como em outra área, tal qual a área financeira e a área
administrativa. Os resultados desta pesquisa podem ainda ser utilizados em diferentes linhas de
produção de software. É possível evoluir o processo proposto neste trabalho para todos os passos
de um projeto de medição e não apenas o plano de medição. Podem ser incluídos nesta extensão
atividades que complementem o processo de mediçãlo tais como o preparo do projeto, as
atividades de treinamento da equipe, os elementos para a divulgação do projeto, entre outros. O
processo proposto também pode ser aproveitado para o uso de outros modelos de medição.
Mais outra sugestão para extensão desta pesquisa é o seu uso em organizações que não
possuem o nível 5 do CMMi, sendo que para o uso em outros níveis algumas adaptações deverão
ser feitas.
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APÊNDICE A.1 DI01 – DEFINIÇÃO DOS ATORES

DEFINIÇÃO DE INDICADORES
DI01 – DEFINIÇÃO DOS ATORES

07/2009
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 2009

Este é um documento controlado. Acesso não autorizado,
cópia, réplica e uso para propósito que não este aqui
pretendido são proibidos. Este documento não deve ser
distribuído fora do relacionamento BCS, por qualquer motivo.

Código de Conduta BCS
Nós, nos nossos negócios, somos regulados por um Código de Conduta conforme rege o
“Código de Conduta BCS”. Solicitamos o seu apoio para nos ajudar a aderir ao código.
Solicitamos que qualquer violação, ou violação em potencial do Código, por qualquer pessoa,
seja prontamente trazido ao conhecimento do Conselheiro de Ética Local, ou do Conselheiro
Geral de Ética, ou ao CEO da Bernardo Consultancy Services Limited (BCS). Todas as
comunicações recebidas relativas a esta questão serão tratadas e mantidas como confidenciais.

GREEN IT
Este documento pode ser impresso em duas folhas por página e se possível utilizar impressão
frente e verso.
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SOBRE ESTE DOCUMENTO
OBJETIVO
Este documento tem como objetivo apresentar os atores na atividade de criação de indicadores.
ALCANCE PRETENDIDO
Este documento tem o seguinte alcance:
• LG – Líder de Grupo, LP – Líder de Projeto, GP – Gerente de Projeto e ME – Membro de
Equipe.
ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO
Foram relatados todos os atores necessários à criação de indicadores, com a descrição da função
de cada um.
VERSÃO MAIS RECENTE
A versão mais recente deste documento está disponível no repositório BCS de documentos,
acessível para funcionários autorizados da BCS.
Este é um documento eletrônico. Qualquer cópia impressa pode ser obsoleta.
HISTÓRICO DE REVISÕES
VERSÕES
Versão
Data
1 .0
01/ 10/ 2008
1 .1
17/ 10/ 2008
1 .2
07/ 11/ 2008
1 .3
14/ 05/ 2009
1 .4
03/ 06/ 2009

Autor
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo

Descrição
Versão inicial
Resultados da orientação de 17/10/2008
Resultados da orientação de 07/11/2008
Resultados da orientação de 14/05/2008
Resultados da orientação de 03/06/2009
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ACRÔNIMOS E REFERÊNCIAS
Os acrônimos usados neste documento são:
Acrônimo
Descrição
BCS

Bernardo Consultancy Services do Brasil

GQM

Goal – Question – Metrics (Objetivos – Perguntas – Métrcas )

PESSOAS ENVOLVIDAS NESTE TRABALHO:
Nome
Claudio Bernardo

Cia.
BCS
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DEFINIÇÃO DOS ATORES
PROPRIETÁRIO DOS OBJETIVOS
Função:

Define o responsável pela elaboração dos objetivos da organização.

O Proprietário dos Objetivos da organização é o Diretor de Negócios para Instituições Financeiras.
GERENTE DE MEDIÇÃO
Função:

Define o responsável pela execução do processo de medição sob o ponto de vista

operacional.
O Gerente de Medição é o Gerente de Projetos Sênior da BCS, responsável pelo projeto.
PROVEDOR DE DADOS
Função:

Define o responsável em garantir a coleta e o armazenamento dos dados.

O Provedor de Dados é o Gerente de Projetos Junior da BCS.
EXPERT
Função:

Define o responsável em garantir as tarefas técnicas do programa de medição.

O Expert é o Analista de Sistemas Sênior.
EQUIPE
Função:

Define os membros da equipe que atuarão na atividade de medição.

Os membros da equipe são:
a) Analista de Sistemas Jr.
b) Analista de Sistemas Jr.

CLIENTE EXTERNO
Função:

O Cliente Externo do processo de medição é o usuário final do software. Trata-se

do profissional do setor de negócios do cliente que demandou o software utilizando um documento
de requisitos.
O Cliente Externo é o Gerente do Setor de Cobranças da instituição financeira.
CLIENTE INTERNO
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Função:

O Cliente Interno do processo de medição é o profissional do setor de Tecnologia

da Informação que recebe a demanda da Gerência de Cobranças e a transforma em um documento
de requisitos de software, que é adaptado a partir da Norma IEEE 830-1998 para Especificação de
Requisitos para Projetos de Software, aderente a Norma NBR ISO/IEC 12207 – Norma de
Processos de Ciclo de Vida de Software.
O Cliente Interno é o Setor Tecnologia da Informação – Finanças.
FUNCIONÁRIO CADASTRADOR
Função:

Elemento da organização que preenche o documento.

O Funcionário Cadastrador é o Documentador.
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APÊNDICE A.2 DI02 – ATIVIDADE DE MEDIÇÃO

DEFINIÇÃO DE INDICADORES
DI02 - ATIVIDADE DE MEDIÇÃO

07/2009
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Este é um documento controlado. Acesso não autorizado,
cópia, réplica e uso para propósito que não este aqui
pretendido são proibidos. Este documento não deve ser
distribuído fora do relacionamento BCS, por qualquer motivo.

Código de Conduta BCS
Nós, nos nossos negócios, somos regulados por um Código de Conduta conforme rege o
“Código de Conduta BCS”. Solicitamos o seu apoio para nos ajudar a aderir ao código.
Solicitamos que qualquer violação, ou violação em potencial do Código, por qualquer pessoa,
seja prontamente trazido ao conhecimento do Conselheiro de Ética Local, ou do Conselheiro
Geral de Ética, ou ao CEO da Bernardo Consultancy Services Limited (BCS). Todas as
comunicações recebidas relativas a esta questão serão tratadas e mantidas como confidenciais.

GREEN IT
Este documento pode ser impresso em duas folhas por página e se possível utilizar impressão
frente e verso.
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SOBRE ESTE DOCUMENTO
OBJETIVO
Este documento tem como objetivo apresentar as informações sobre uma atividade de medição,
alinhando o objetivo organizacional com o objetivo de medição.
ALCANCE PRETENDIDO
Este documento tem o seguinte alcance:
• LG – Líder de Grupo, LP – Líder de Projeto, GP – Gerente de Projeto e ME – Membro de
Equipe.
ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO
Foram relatados todos os dados de uma atividade de medição que faça parte da criação de
indicadores, com a descrição da função de cada um destes dados.
VERSÃO MAIS RECENTE
A versão mais recente deste documento está disponível no repositório BCS de documentos,
acessível para funcionários autorizados da BCS.
Este é um documento eletrônico. Qualquer cópia impressa pode ser obsoleta.
HISTÓRICO DE REVISÕES
VERSÕES
Versão
Data
1 .0
01/ 10/ 2008
1 .1
17/ 10/ 2008
1 .2
07/ 11/ 2008
1 .3
14/ 05/ 2009
1 .4
03/ 06/ 2009

Autor
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo

Descrição
Versão inicial
Resultados da orientação de 17/10/2008
Resultados da orientação de 07/11/2008
Resultados da orientação de 14/05/2008
Resultados da orientação de 03/06/2008
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ACRÔNIMOS E REFERÊNCIAS
Os acrônimos usados neste documento são:
Acrônimo
Descrição
BCS

Bernardo Consultancy Services do Brasil

GQM

Goal – Question – Metrics (Objetivos – Perguntas – Métricas)

PESSOAS ENVOLVIDAS NESTE TRABALHO:
Nome
Claudio Bernardo

Cia.
BCS

121

DEFINIÇÃO
ATIVIDADE DE MEDIÇÃO
Função:

Relatar explicitamente e de maneira sucinta qual é a atividade de medição.

Medição do número de requisitos de testes planejados.
Medição do número de requisitos de testes realizados.
Medição do número de defeitos de teste unitário encontrados.
Medição do número de defeitos de teste integrados encontrados.

CÓDIGO DO NEGÓCIO
Função:

Código do negócio que justifica o objetivo. Este código será utilizado como chave

de identificação na base de dados de registro de métrica.
Código CZ01.

CONTRIBUIÇÃO DA MEDIÇÃO PARA O NEGÓCIO
Função:

Justificar qual é o resultado previsto que a atividade de medição vai trazer. Relatar

o objetivo de negócio ao qual a medição está relacionada e explicar como ela vai colaborar para o
seu alcance.

As atividades de medição relacionadas anteriormente permitirão mapear a quantidade de defeitos
por meio dos indicadores, para atingir os objetivos definidos.

MÉTRICA SUGERIDA
Função:

Apresentar qual foi a métrica sugerida.

Total de requisitos de teste realizados / planejados.
Total de defeitos de teste unitário / limite máximo definido no Acordo de Nível de Serviço.
Total de defeitos de teste integrado / limite máximo definido no Acordo de Nível de Serviço.
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Total de atividades realizadas no ciclo de teste / total de atividades para realizar no ciclo de teste.

ESTA MÉTRICA CONTEMPLA QUAL QUESITO DE QUALIDADE?
Função:

Relatar de forma explícita qual será o quesito de qualidade que a adoção destas

métricas atingirá. Alguns exemplos são: confiabilidade, redução de esforço, mitigação de erros.

Mitigação de erros;
Aumento da confiabilidade no atendimento das funcionalidades apresentadas nos requisitos
entregues.

OBJETIVO DE MEDIÇÃO
Função:

Relatar explicitamente e de maneira sucinta o objetivo de medição da empresa.

A medição visa identificar se os objetivos de negócio estão sendo atendidos, e caso não estejam
deverá ser apresentada no Laudo Técnico a orientação para esse atendimento.

PROPÓSITO
Função:

Define o propósito do objetivo.

Entregar o projeto sem falhas no desenvolvimento para a implantação em ambiente de produção
no prazo estabelecido com os entregáveis pré-definidos.

FOCO
Função:

Relata qual é o foco da medição.

Mostrar o andamento do projeto e os seus resultados.

PONTO DE VISTA
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Função:

Descreve qual é o ponto de vista que justifique a medição apresentada.

Ponto de vista dos stakeholders do projeto.

AMBIENTE
Função:

Descreve qual é o ambiente em que a medição será realizada.

Projeto de desenvolvimento e manutenção, no ambiente de teste integrado em plataforma
Mainframe. Os sistemas envolvidos são 2: Sistema CZ – Cruzamento Geral e TF – Tarifas.

DATA DE REALIZAÇÃO
Função:

Registrar a data da realização destas medições.

02 fev 2009

ID FUNCIONÁRIO
Função:

Identificar a pessoa responsável pelo preenchimento das informações acima. Este

ator deverá estar cadastrado como Funcionário Cadastrador no documento DI01-DefAtores.

Documentador.
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APÊNDICE A.3 DI03 – REGISTRO DE DEFEITO
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APÊNDICE A.4 DI04 – REGISTRO DE MÉTRICA
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APÊNDICE A.5 DI05 – LAUDO TÉCNICO

DEFINIÇÃO DE INDICADORES
DI05 – LAUDO TÉCNICO

07/2009
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Este é um documento controlado. Acesso não autorizado,
cópia, réplica e uso para propósito que não este aqui
pretendido são proibidos. Este documento não deve ser
distribuído fora do relacionamento BCS, por qualquer motivo.

Código de Conduta BCS
Nós, nos nossos negócios, somos regulados por um Código de Conduta conforme rege o
“Código de Conduta BCS”. Solicitamos o seu apoio para nos ajudar a aderir ao código.
Solicitamos que qualquer violação, ou violação em potencial do Código, por qualquer pessoa,
seja prontamente trazido ao conhecimento do Conselheiro de Ética Local, ou do Conselheiro
Geral de Ética, ou ao CEO da Bernardo Consultancy Services Limited (BCS). Todas as
comunicações recebidas relativas a esta questão serão tratadas e mantidas como confidenciais.

GREEN IT
Este documento pode ser impresso em duas folhas por página e se possível utilizar impressão
frente e verso.
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SOBRE ESTE DOCUMENTO
OBJETIVO
Este documento tem como objetivo apresentar um laudo técnico evidenciando as inferências
realizadas com base nos dados analisados de um sistema de informação, tabulados de acordo uma
tecnologia de implementação utilizada e apresentados na forma de indicadores. A abordagem
alinha o objetivo organizacional com os indicadores definidos. Este documento identifica as
vulnerabilidades dos artefatos de software desenvolvidos e a correção destes antes de passarem
para a próxima atividade. Pretende decidir os planos de mitigação dos riscos, determinar qual é a
solução depois que for identificada a causa raíz do defeito.
ALCANCE PRETENDIDO
Este documento tem o seguinte alcance:
• LG – Líder de Grupo, LP – Líder de Projeto, GP – Gerente de Projeto e ME – Membro de
Equipe.
ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO
Foram relatados todos os dados referentes ao sistema de informação e os indicadores resultantes.
VERSÃO MAIS RECENTE
A versão mais recente deste documento está disponível no repositório BCS de documentos,
acessível para funcionários autorizados da BCS.
Este é um documento eletrônico. Qualquer cópia impressa pode ser obsoleta.
HISTÓRICO DE REVISÕES
VERSÕES
Versão
Data
1 .0
01/ 10/ 2008
1 .1
17/ 10/ 2008
1 .2
07/ 11/ 2008
1 .3
14/ 05/ 2009
1 .4
03/ 06/ 2009

Autor
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo
Cláudio Bernardo

Descrição
Versão inicial
Resultados da orientação de 17/10/2008
Resultados da orientação de 07/11/2008
Resultados da orientação de 14/05/2008
Resultados da orientação de 03/06/2008
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Os acrônimos usados neste documento são:
Acrônimo
Descrição
BCS

Bernardo Consultancy Services do Brasil

GQM

Goal-Question-Metrics (Objetivos-Perguntas-Métricas)

PESSOAS ENVOLVIDAS NESTE TRABALHO:
Nome
Claudio Bernardo

Cia.
BCS
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DEFINIÇÃO
NOME DO PROJETO
Função:

Apresenta o nome do projeto.

Projeto de Geração de Interfaces para Cobranças / Estorno de Tarifas.

ÁREA RESPONSÁVEL EM TI
Função:

Qual área de Tecnologia da Informação da organização é responsável por este

projeto.
Setor Tecnologia da Informação – Finanças.

ÁREAS USUÁRIAS / RESPONSABILIDADES
Função:

Qual área do cliente é a área usuária e quais são suas responsabilidades neste

projeto.
Setor de Cobranças da instituição financeira.

FASE DO PROJETO
Função:

Identifica qual fase do ciclo de vida de um sistema este laudo será apresentado.

Fase de Testes (Teste Individual e Teste Integrado de Sistema).

RESPONSÁVEL PELA FASE DO PROJETO
Função:

Identifica o funcionário da organização responsável pela fase do projeto ao qual o

laudo faz menção.
Gerente de Projetos Sênior da BCS.

NÚMERO DO LAUDO
Função:

Numeração sequencial do laudo, pois este documento poderá apresentar mais de um

laudo, sem limite máximo.
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Laudo Técnico número 1.
DESCRIÇÃO DO LAUDO
Função:

Descreve sucintamente e de maneira clara a conclusão da análise realizada após a

definição dos indicadores. Apresenta o defeito, a sentença do problema e determina a sua causa.
Este ítem deverá fazer referência apenas ao laudo numerado no ítem anterior.
Foi identificado o defeito DEF001 – “Erro na rotina de cálculo de tarifas”. Como conseqüência
deste erro o impacto ocorrido foi o fato de que algumas tarifas foram geradas e informadas
contendo erro. Com a identificação do defeito DEF001 a Causa Raiz foi: “Requisito inadequado.
Não foi informado que as tarifas cujos cálculos sairam com erros deveriam ser aplicadas outras
regras.” Para o defeito DEF001 a Ação Proposta para Correção foi: “Treinar a equipe de
desenvolvimento para esclarecer as dúvidas do usuário, na hora de elicitar os requisitos; Validar
os requisitos com o usuário antes de elaborar o desenho físico do desenvolvimento.”
REFERÊNCIA TÉCNICA
Função:

Apresenta qual documento normativo a descrição do laudo foi baseada. Caso não

haja nenhum documento como referência técnica (por exemplo ABNT, ISO, Estatuto
Organizacional, CMMi-dev, etc..) deverá ser preenchido com ‘Não se aplica”. Esta referência
deverá pertencencer apenas ao laudo numerado no ítem Número do Laudo deste documento.
Não se aplica.

ITENS AFETADOS
Função:

Descreve sucintamente e de maneira clara quais os itens do projeto ou ainda os ítens

da organização que poderão ser afetados pelo relato apresentado na descrição do laudo. Esta
relação de itens afetados deverá pertencencer apenas ao laudo numerado no ítem Número do
Laudo deste documento.
Os itens que poderão ser afetados pelo defeito DEF001 são: a geração de tarifas com erro levará a
Instituição Financeira a perder arrecadação quando do recebimento dos títulos de cobrança com
atrasos, pois são calculadas as tarifas que foram acordadas quando da contratação do produto;
perda de confiabilidade no produto, pois o cliente da instituição financeira faz comparativos de
tarifas entre as instituições financeiras que são concorrentes; perda de confiabilidade no mercado,
já que a instituição financeira faz parte de um mercado altamente competitivo e a notícia de erro
em rotinas de cálculo é facilmente divulgada entre os players do mercado.
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SUGESTÃO DE MELHORIA
Função:

Descreve sucintamente e de maneira clara quais as possíveis atitudes a serem

tomadas para evitar que os itens acima descritos sejam realmente afetados. Declara qual critéro
levará à solução do defeito e indica uma possibilidade de melhoria do projeto. Esta sugestão
deverá pertencencer apenas ao laudo numerado no ítem Número do Laudo deste documento.
Para a solução do defeito DEF001 este Laudo Técnico sugere que deverão ser realizados
treinamentos da equipe de desenvolvimento de software para que sejam esclarecidas todas as
dúvidas do usuário no momento em que o mesmo estiver elaborando os requisitos funcionais e não
funcionais. Com este treinamento serão evitados desentendimentos e defeitos da mesma família e
magnitude; outra atitude que deverá ser tomada pela equipe de desenvolvimento é a validação dos
requisitos com o usuário antes do responsável pela fase de definição do projeto físico do
desenvolvimento desenhar a solução. Com esta atitude evita-se que o desenho da solução sugira
alguma construção falha.

NECESSIDADE DE ENVOLVER OS STAKEHOLDERS
Função:

Descreve sucintamente e de maneira clara a necessidade de envolver os

stakeholders para que sejam informados e possam contribuir para que defeitos da mesma família e
magnitude não sejam mais introduzidos no projeto. Caso não seja necessário deverá ser
preenchido ‘Não se aplica’.
Não se aplica.

ID DO PREENCHEDOR DESTE DOCUMENTO
Função:

Identifica qual funcionário preencheu este laudo técnico.

A identificação é 805791.

DATA DE REALIZAÇÃO
Função:
26/01/2009.

Registrar a data do preenchimento deste laudo técnico.

