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RESUMO
O negócio Fábrica de Software prolifera no Brasil e, grandes organizações que
atuam no mercado de Tecnologia da Informação oferecem esse tipo de serviço,
sendo a maioria delas focalizada na modalidade de prestação de serviços de
Fábrica de Programas. Por gerar problemas relacionados ao trabalho que deve ser
executado e pela característica de independência na gestão e localização geográfica
diferente, o relacionamento entre a Fábrica de Programas e o Cliente é motivo de
preocupação para o mercado de software nacional e internacional, pois a gestão
operacional de uma Fábrica de Programas pode enfrentar diversos problemas,
dentre eles, a devolução de serviços pelo Cliente. É possível encontrar, dentre
outras, uma causa raiz para esse problema: a ausência do uso de conceitos e
atividades ligadas ao processo de Gerenciamento de Configuração de Software
(GCS). O GCS tem sido um problema amplamente tratado e explorado na área
acadêmica e industrial desde a década de 50. Contudo, nem sempre as
organizações dispõem de instrumentos capazes de ajudar na implantação de
conceitos e atividades ligadas ao processo de GCS. Este trabalho tem como objetivo
propor uma estratégia para evidenciar a existência da relação entre o problema de
devolução dos serviços pelo Cliente com a ausência do uso de conceitos e
atividades de GCS na Fábrica de Programas. É apresentado o relato de um exemplo
de aplicação para análise de problemas em uma grande empresa de Tecnologia da
Informação de São Paulo, a fim de servir como base para a observação do problema
enunciado e possibilitar análises mais apropriadas. Por fim, este trabalho propõe um
processo de software contendo conceitos e atividades de GCS para dar suporte ao
processo produtivo da Fábrica de Programas, com base na ISO12207 e CMMI, que
venha a resolver problemas relacionados especificamente à implementação e
gerenciamento de linhas de base, tão somente.

Palavras-chave: Gerenciamento de Configuração de Software, Fábrica de Software,
Fábrica de Programas, CMMI.

ABSTRACT
Software Configuration Management in Program Factory:
implementation and baselines management

The Software factory business proliferates in Brazil and large organizations
from the Information Technology segment offer this type of service, the majority
focused on the Program Factory modality. Due to problems generated by the nature
of the work that should be done, its independent management and the diversity of
locations, the relationship between Program factory and customer is a concern to
national

and international

markets

once the

Program Factory operational

management can face many problems such as the common return of service by
customers. It is possible to find, among other, one root cause for this problem: the
absence of concepts and practices from Software Configuration Management (SCM).
SCM has been a problem well known and explored by academic and industrial
segments since the Fifties. However, it is not common for organizations to have
capable instruments to help the deployment of concepts and activities connect to
SCM. The main focus of this thesis is to propose a strategy to make clear the
existence of a relation between the problem of return of services by customers and
the absence of concepts and activities from SCM in the Program Factory. It is shown
a report from a large company located in São Paulo – Brazil where the problem
analysis was applied, in order to set the ground for an observation of the proposed
problem and to allow more appropriate analysis. Finally, this thesis propose a
software process which includes concepts and activities from SCM to support the
production line of Program Factory, based on ISO12207 and CMMI, in order to solve
problems related specifically, and only, to the implementation and baselines
management.

Keywords: Software Configuration Management, Software Factory, Program Factory,
CMMI.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação
A indústria da Tecnologia da Informação prospera, motivada pela demanda

gerada por empresas, organizações, instituições e pessoas que necessitam de
produtos e serviços cada vez mais apoiados em sistemas, que de alguma forma
incluem o software como parte integrante [SOM06].

Por outro lado, surge um conjunto de problemas associados ao funcionamento
inadequado do software, a maneira como enfrentamos a crescente demanda por
mais software e a maneira como desenvolvemos software. Esse conjunto de
problemas é caracterizado pela indústria de software como “A Crise do Software”
[PRE06, SOM06].

Melhorar o processo de desenvolvimento de software e produzi-lo com uma
boa relação custo-benefício é essencial para que a indústria nacional e internacional
possa manter um equilíbrio econômico, tendo em vista que o software representa
uma porção significativa do custo total dos sistemas [SOM06].

Pesquisas realizadas desde a década de 60 na área de Engenharia de
Software deram origem a uma nova abordagem amplamente difundida e implantada
no mundo globalizado da Tecnologia da Informação, que tem estimulado um
processo de mudança na cadeia de valor de desenvolvimento e fornecimento de
software para o mercado nacional e internacional: o modelo de Fábrica de Software
[AMS03, FER04, LAR06, MAC04].

Segundo [FER04] o modelo Fábrica de Software pode ser definido como um
ambiente onde existe: “Um processo estruturado, controlado e melhorado de forma
contínua, considerando abordagens de engenharia industrial, orientado para o
atendimento a múltiplas demandas de natureza e escopo distintas, visando à
geração de produtos de software, conforme os requerimentos documentados dos
usuários e/ou clientes, da forma mais produtiva e econômica possível”.
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O conceito de Fábrica de Software está baseado na idéia de prover uma linha
de produção que atenda às necessidades específicas de cada cliente, sendo
necessário adotar um modelo de trabalho com processos bem definidos que permita
o acompanhamento efetivo da execução das atividades e a garantia da qualidade
dos produtos entregues ao cliente [LAR06, MAC04].

A Fábrica de Software deve ser vista como um negócio em condições de ser
rentável [SCOMP03], por meio do estabelecimento de algumas premissas, tais
como: demanda mínima e contínua para fazer o máximo uso da capacidade dos
recursos alocados, operação em locais cuja mão de obra é qualificada e com custo
baixo, e combinação dos componentes da fábrica (processo e sub-processos)
alinhados ao escopo de atuação [MAC04].

Quanto ao escopo de atuação de uma Fábrica de Software, alguns acreditam
que se refere apenas à codificação de programas, enquanto outros ao projeto físico
do software, e outros ainda ao ciclo de vida completo do projeto de software (projeto
lógico, projeto físico, construção, testes e implantação) [FER04, JOR04, LAR06,
MAC04]. Pode-se dizer que interpretações como essas ocorrem tanto por parte das
empresas que contratam os serviços, como por parte das contratadas.

A definição do escopo de atuação é orientada pelo tipo de demanda, pois é
necessário deixar claro para as partes interessadas1 quais são as características dos
produtos e serviços gerados, assim como, quais são as entradas, regras e insumos
necessários para atender à demanda solicitada. De acordo com [FER04], a Fábrica
de Software pode ser implantada de acordo com os seguintes tipos de escopo:
Fábrica de Projetos, Fábrica de Projetos Físicos, Outsourcing de Sistemas, Fábrica
de Componentes e Fábrica de Programas.

1

O termo Partes Interessadas representa pessoas e organizações, como clientes, patrocinadores,
organizações executoras e o público, que estejam ativamente envolvidas no projeto ou cujos
interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa pela execução ou término do projeto.
Elas podem também exercer influência sobre o projeto e suas entregas [PMI04].
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Desde a década de 90, o negócio Fábrica de Software prolifera no Brasil e
grandes organizações que atuam no mercado de Tecnologia da Informação pensam
exportar esse tipo de serviço. A maioria delas está focalizada no escopo Fábrica de
Programas [MAC04], que tem como objetivo, segundo [FER04]: “Codificar e testar
programas conforme um acordo de níveis de serviços com o cliente ou usuário,
considerando especificação padrão de programas, critérios de qualidade e tempo de
entrega”.

Por gerar problemas relacionados ao trabalho que deve ser executado e pela
característica de independência na gestão e localização geográfica diferente, o
relacionamento entre a Fábrica de Programas e a Fábrica de Projetos tem sido
motivo de preocupação para o mercado de software nacional e internacional
[SCOMP03]. De fato, a gestão operacional de uma Fábrica de Programas pode
enfrentar diversos problemas, dentre eles, a devolução de serviços pelo Cliente. Por
se tratar de um problema gerado a partir da identificação de defeitos no produto de
software durante o processo de homologação no ambiente do Cliente, esse
problema chama a atenção por que a princípio esses defeitos deveriam ter sido
identificados durante o processo produtivo na Fábrica de Programas.

Admitindo-se que existam outras, a experiência do autor mostra que parte das
causas para esse problema estão relacionadas à necessidade de executar
atividades não só de manipulação e armazenamento dos itens de configuração2,
como também: identificação dos itens de configuração, aprovação de alteração dos
itens de configuração, construção dos ambientes de implementação para
manutenção dos itens de configuração de acordo com as características do
ambiente do cliente, entre outras.

A bibliografia clássica relacionada à Engenharia de Software [ISO12207-08,
PRE06, SOM06], apresenta o processo de Gerenciamento de Configuração de
Software (GCS) como responsável pela identificação dos itens de configuração,

2

O termo Item de Configuração (IC) representa a agregação de hardware, software ou ambos,
tratada pelo GCS como um elemento único [IEEE610.12-90].
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controle de versão3, controle de modificação, auditoria de configuração e preparação
de relatórios, sendo considerado um conjunto de atividades abrangentes que é
aplicável ao longo de todo o processo de software [LEO05, PRE06, SOM06,
SWEBOK04, SEI06].

A definição proposta por [LEO05] é a que mais se aproxima do objetivo da
Fábrica de Programas, pois diz que o GCS é a arte de identificar, organizar e
controlar as modificações do software em construção por uma equipe de
programação, com o objetivo de maximizar a produtividade no ciclo de
desenvolvimento de software pela redução de defeitos.

Classificado como um processo de suporte e de aplicação não trivial (por
envolver aspectos gerenciais e culturais da organização), o GCS requer atenção
especial, pois a razão principal para tomar a decisão de implantá-la é a relação
direta com as atividades de controle das diversas modificações que podem ocorrer
nos produtos de software durante o processo de desenvolvimento [CMMI03, DOE00,
IEEE1042-87, SWEBOK04, PRE06, SOM06]. O software não é só apenas fácil de
mudar, por exemplo, por não estar restrito às leis da física, diferentemente do
Hardware que tem essas leis atuando como fatores que de certa forma inibem a
mudança sem critério [BEL05]. De forma pragmática, o GCS é definido como a
disciplina que permite manter produtos de software em evolução sob controle e,
portanto, contribuindo para satisfazer restrições de qualidade e de cronograma
[FIG04].

Não usar conceitos e atividades do processo de GCS, com o devido rigor e
grau de formalismo, considerando o contexto no qual ele está inserido [ISO1000705], pode trazer conseqüências que levam ao aumento dos custos de
desenvolvimento, à baixa qualidade de produto e à insatisfação do cliente ou usuário
final, tais como: (1) após uma modificação qualquer no produto de software, erros
removidos anteriormente reaparecem, ou então, funcionalidades são desativadas
sem razão; (2) surgem problemas de interface durante a integração dos diversos

3

O termo Versão representa o estado de um item de configuração em um determinado momento do
desenvolvimento do software [LEO05].
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componentes do produto de software; (3) problemas para identificar a última versão
do produto de software; (4) incapacidade de se reproduzir, no ambiente de
desenvolvimento ou homologação, um problema relatado pelo usuário; (5) perda ou
extravio dos arquivos-fonte que compõem os produtos de software distribuídos ao
cliente; (6) o aumento do número de integrantes nas equipes de desenvolvimento
requer a gestão concorrente de mudanças e o desenvolvimento paralelo,
consideradas atividades centrais do GCS [BEL05, BER02, CMMI03, DOE00,
IEEE1042-87, SWEBOK04, HAS03, MOR04, PRE06, SOM06].

O ideal seria que a implantação dos conceitos e das atividades do processo de
GCS pudesse garantir a precisa implantação do software e suas eventuais
modificações. Contudo, existe uma lacuna entre esse ideal teórico e o estado atual
da prática [EST05]. Apesar de ser um problema amplamente tratado e explorado na
área acadêmica e industrial desde a década de 50, é necessário considerar que a
implantação do GCS não costuma ser um processo fácil, pois não é uma atividade
trivial, exigindo conhecimentos, habilidades e infra-estrutura específicos [HAS03].

Embora as equipes de desenvolvimento de projetos de software entendam a
necessidade de usar conceitos e atividades de um processo de GCS, muitas falham
não apenas porque a implantação é complexa, mas por que não entendem o que um
bom processo de GCS deve fazer [BEL05, MAR04].

Para que o processo de GCS contribua efetivamente para o trabalho das
organizações e das equipes de projeto é preciso entender como as partes
interessadas interagem entre si considerando as particularidades do ambiente de
desenvolvimento do software [BER2]. Além disso, a GCS pode ser vista por
diferentes perspectivas, tais como: pessoas, arquitetura tecnológica, metodologia de
trabalho, tipo da organização [HAS03]. Contudo, nem sempre as organizações
dispõem de instrumentos capazes de ajudarem na implantação de conceitos e
atividades ligadas ao processo de GCS.
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1.2

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo propor uma estratégia para evidenciar que a

ausência do uso de conceitos e atividades de GCS no tipo de Fábrica de Programas
aqui descrito é uma causa raiz, dentre outras, ligada ao problema relacionado à
devolução dos serviços pelo Cliente. A fim de buscar um melhor entendimento deste
problema, é feito o relato de um exemplo de aplicação para análise de problemas.

Baseado no relato, propõe-se um processo de software contendo conceitos e
atividades de Gerenciamento de Configuração de Software para dar suporte ao
processo produtivo do tipo de Fábrica de Programas considerado, com base na
ISO12207 e CMMI, que venha a resolver problemas relacionados especificamente à
implementação e gerenciamento de linhas de base, tão somente.

Não faz parte do escopo desse trabalho a execução, medição e avaliação do
processo proposto, sendo indicados como trabalhos futuros no capítulo de
Considerações Finais. Por fim, não é proposto um modelo de Fábrica de Software,
na modalidade Fábrica de Programas, para atender necessidades do mercado
nacional ou internacional.

1.3

Resultados Esperados e Contribuições
Esse trabalho contribui com uma estratégia para a análise de problemas

ligados à questão de Gerenciamento de Configuração de Software em Fábrica de
Programas, utilizando como campo de estudo uma empresa de Tecnologia da
Informação que oferece este tipo de serviço ao mercado. Justifica-se a existência da
ligação entre as causas típicas do problema relacionado à devolução dos serviços
pelo Cliente e a ausência do uso de conceitos e atividades de GCS na Fábrica de
Programas.

O processo proposto para o gerenciamento de linhas de base poderá contribuir
na definição e implementação dos conceitos e atividades de GCS em Fábricas de
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Software, que atuam na modalidade Fábrica de Programas. Esse processo reúne
políticas, sub-processos (atividades), especificação de papéis, produtos de entrada e
produtos de saída, e pretende apresentar como os modelos de qualidade ISO12207
e CMMI podem guiar e facilitar a definição e implementação.

Estima-se que este trabalho poderá contribuir para organizações semelhantes
ao escopo definido, ajudando a obterem ganho de qualidade em seus processos.

Sob o ponto de vista acadêmico, a publicação desse trabalho pode servir de
referência a outros pesquisadores ou trabalhos futuros, pois contribui com uma visão
estruturada sobre Fábrica de Programas e sobre o uso de Gerenciamento de
Configuração de Software.

1.4

Método de Trabalho
O método de pesquisa adotado inscreve-se na área de pesquisa tecnológica

com objetivo exploratório, realizado por meio de levantamentos bibliográficos e
recuperação de informações disponíveis de uma experiência profissional do autor
numa grande empresa de Tecnologia da Informação.

As referências bibliográficas e normas relacionadas à disciplina de GCS são
analisadas com enfoque nas melhores práticas para implantação. Da bibliografia
sobre o tema, os artigos [ALB04, CUN06, DUR05, EST05] e as principais referências
bibliográficas [BER02, HAS03, LEO05, MAR04, MOR04] são analisados com o foco
nos padrões, princípios, estratégias e práticas de implantação propostos pelos
autores, e que dão sustentação teórica para o trabalho.

A recuperação das informações de uma experiência profissional vivenciada
pelo autor, coletadas da observação direta dos fatos, permitiu o relato de alguns
problemas e dificuldades na gestão operacional da Fábrica de Programas,
destacando e fazendo a análise das causas do problema relacionado à devolução
dos serviços pelo Cliente na perspectiva do Gerenciamento de Configuração de
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Software. Como as variáveis da observação direta foram identificadas depois do fato
acontecido – os fatos relatados aconteceram no passado, não podendo ser
manipulados – a justificativa da existência da ligação entre as causas típicas desse
problema e a ausência do uso de conceitos e atividades de GCS na Fábrica de
Programas resultou de inferências sobre aquelas variáveis.

O papel de suporte que a GCS desempenha no processo produtivo da Fábrica
de Programas foi definido segundo o modelo genérico proposto por [FER04]. Além
disso, com base nos modelos de qualidade ISO 12207 e CMMI, propostos como
base referencial para o trabalho, é feita a elaboração de um processo para
Gerenciamento de Configuração de Software, com foco exclusivo na definição e
implementação de um processo de gerenciamento de linhas de base.
Assim, a pesquisa realizada pode ser caracterizada como “ex-post-facto” (a
partir e depois do fato) [SAN07] e não, propriamente, como um estudo de caso. Por
essa razão, a análise e a aplicação dos conceitos apresentados no presente
trabalho são realizados na Fábrica de Programas em questão, considerada como
Exemplo de Aplicação, e não como Estudo de Caso.

1.5

Organização do Trabalho
O capítulo 2, Gerenciamento de Configuração de Software, descreve os

fundamentos conceituais desta disciplina, assim como o seu papel no contexto da
gestão de projetos de software, as suas principais atividades e os principais
elementos organizacionais.
O capítulo 3, Principais Normas e Modelos Aplicáveis ao GCS, descreve as
principais normas e modelos publicados por órgãos internacionais aplicáveis ao
tema Gerenciamento de Configuração de Software, destacando a estrutura de cada
um, assim como os propósitos e as características.
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O capítulo 4, Fábrica de Software e Fábrica de Programas, descreve os
fundamentos teóricos, os componentes e os requisitos da Fábrica de Software, com
ênfase na modalidade Fábrica de Programas.
O capítulo 5, A Fábrica de Programas considerada no Exemplo de
Aplicação, descreve a Fábrica de Programas onde é feita a análise de problemas e
dificuldades na gestão operacional, sendo apresentado desde definição da
organização, a estrutura da Fábrica de Programas, o seu processo produtivo, até
alguns problemas e dificuldades na gestão operacional e as iniciativas de melhorias
de processos de software.
O capítulo 6, Análise de Problemas na Gestão Operacional da FP do Ponto
de Vista do GCS, apresenta a análise de problemas e dificuldades na gestão
operacional da Fábrica de Programas.
O capítulo 7, Processo de Gerenciamento de Configuração Proposto –
Implementação e Gerenciamento de Linhas de Base, apresenta o processo
proposto

de

gerenciamento

de

configuração

de

software,

com

foco

na

implementação e gerenciamento de linhas de base em Fábrica de Programas
aderente aos modelos CMMI e ISO12207.
O capítulo 8, Considerações Finais, apresenta as conclusões da dissertação,
a relevância da análise dos problemas do ponto de vista do GCS, bem como as
possíveis sugestões para linhas de pesquisas futuras.
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2

GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE
Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos sobre o GCS, destacando

pontos e assuntos relevantes, tais como: histórico e contextualização, conceitos e
definições gerais, as principais atividades, os principais papéis organizacionais
envolvidos com essa disciplina, assim como um resumo dos benefícios e das
dificuldades relacionadas com o GCS.

2.1

Histórico do GCS
A história da Gerência de Configuração (GC) surge nos anos 50 com a

necessidade da indústria aeroespacial norte-americana controlar as modificações na
documentação de aviões de guerra e naves espaciais [HAS03, LEO05].
Posteriormente, nos anos 60 e 70, o software deixou de ser considerada parte
integrante do hardware para se tornar um produto independente, desencadeando o
surgimento do Gerenciamento de Configuração de Software (GCS), pois os
computadores começaram a ser utilizados de maneira geral para a solução dos mais
diversos e complexos problemas para os quais o processo de gerenciamento
tradicional mostrou-se inadequado [BER02].

Apesar do surgimento do GCS nos anos 70, o seu foco ainda era muito restrito
às aplicações militares e aeroespaciais, e somente no final dos anos 80, com o
surgimento do padrão [IEEE1042-87], e em meados dos anos 90, com o surgimento
da norma ISO10007- Sistema de Gestão da Qualidade – Diretrizes para
Gerenciamento de Configuração, a GCS foi finalmente assimilada no processo de
desenvolvimento de software de organizações não militares [LEO05]. Apesar de ser
considerada uma nova área de pesquisa, a consciência sobre a necessidade e
importância do GCS tem aumentado [LEO05], fazendo parte de modelos de
referência amplamente utilizados pelas organizações de Tecnologia da Informação
em seus programas de melhoria da qualidade, tais como: CMMI e ITIL.
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2.2

GCS no contexto da Engenharia de Software
Para dar suporte e compreender o contexto do GCS relembra-se as definições

clássicas da Engenharia de Software:

A definição de Engenharia de Software do [PRE06] é feita com base no IEEE,
onde diz que: “Engenharia de Software é (1) a aplicação de uma abordagem
sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e
manutenção de software, isto é, a aplicação dos conceitos de engenharia para
software; (2) o estudo de abordagem conforme o item (1).
De acordo com [SOM06], “A Engenharia de Software é uma disciplina da
engenharia que se ocupa de todos os aspectos da produção de software, desde os
estágios iniciais de especificação do sistema até a manutenção desse sistema, e
depois que ele entrou em operação”, não ficando restrito somente aos aspectos
técnicos, mas também as atividades de gestão de projetos de software e ao
desenvolvimento de ferramentas, métodos e teorias que dêem apoio à produção de
Software.

Apoiado nessa abordagem conceitual e considerando o desenvolvimento de
software um conjunto de processos inter-relacionados, o processo de GCS é uma
parte essencial da sólida prática de Engenharia de Software desempenhando um
papel fundamental no suporte ao ciclo de vida de software, beneficiando a gestão de
projetos, as atividades de desenvolvimento e manutenção, assim como as atividades
de garantia de qualidade, pois é vista como um conjunto de disciplinas dentro do
contexto do processo de desenvolvimento de software, ao invés de um conjunto de
atividades ou funções específicas dentro de uma organização [IEEE1042-87,
PRE06, SOM06]. Ainda segundo [PRE06], “toda a informação produzida como parte
da engenharia de software torna-se parte da configuração de software”.
GCS é um importante campo de pesquisa em engenharia de software, sendo
adotado de forma mais ampla a cada dia e podendo ser definido como uma
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abordagem disciplinada para gerenciar a evolução do desenvolvimento de software,
práticas de manutenção e os produtos de software.

Do ponto de vista da gerência do projeto, o GCS é importante porque controla
a evolução e a integridade de um produto ao identificar seus elementos, gerenciar e
controlar mudanças, e ao registrar e informar tais mudanças. Do ponto de vista dos
desenvolvedores, tal processo facilita a implementação das atividades de mudança e
desenvolvimento. Do ponto de vista da Qualidade de Software o objetivo é monitorar
o produto e os processos, para tentar assegurar que eles estejam em conformidade
com os requisitos especificados e os planos estabelecidos. Por fim, as atividades do
processo de GCS auxiliam a alcançar os objetivos da Engenharia de Software,
sendo, portanto um elemento importante na garantia da qualidade do software
[FIG04].

Existem livros tratando exclusivamente do tema GCS, livros de engenharia de
software que dedicam um capítulo exclusivo com esse tópico, além de conferências
e comunidades que contribuem regularmente para a melhoria contínua na
implantação do GCS [EST05].

Além do Departamento de Defesa americano, instituições organizacionais
como IEEE, ISO, ANSI e SEI tem normas e padrões que atuam como um guia ou
conjunto de melhores práticas, descrevendo e propondo “o que” deve ser
considerado no momento da implantação do processo de GCS. Porém, fica a cargo
das próprias organizações resolverem “como”

vão

implantar

o processo,

considerando o fato de que para usar esse conjunto de melhores práticas a
organização deve entender como elas se relacionam com outras práticas em uso, e
como é a interação das partes interessadas no ambiente e contexto organizacional
em que são utilizadas [BER02, LEO05].

2.3

Conceitos e Definições para a GCS
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Durante o processo de desenvolvimento de software são gerados diversos
produtos ou artefatos, tais como: declarações de escopo, cronogramas, estimativas
de custo, planos de para gestão da qualidade, planos de gestão de riscos, planos de
gestão de fornecedores, diagramas de projeto, especificações, códigos fonte, dados,
entre outros. Cada um desses produtos ou artefatos pode ser considerado um Item
de Configuração (IC) [PRE06, SOM06].

Dentre tantas definições para IC disponíveis na bibliografia, esse trabalho
destaca duas por considerá-las complementares e por fazerem parte dos modelos
que são utilizados na definição do processo proposto:
1. [ISO12207-08], “IC é a entidade dentro de uma configuração4 que satisfaz
uma função de uso final e que pode ser identificada de forma única em um
determinado ponto de referência”
2. [CMMI03], “IC é um agregado de produtos de trabalho que é designado
para a Gerência de Configuração5 e tratado como entidade única no
processo de gerenciamento da configuração”.

As modificações em um IC são inevitáveis, pois no processo de produção de
software, um IC em desenvolvimento não tem comportamento estático, ele evolui
com o tempo, gerando novas versões. Elas podem ocorrer pelo surgimento de novas
necessidades dos clientes, que exigem modificações nos dados produzidos por
sistemas de informação ou até mesmo por restrições de orçamento ou cronograma,
que causam redefinições no sistema ou produto.

Como as modificações nos IC´s são intrínsecas, se não forem bem
controladas, podem levar à perda de controle do produto e, como conseqüência,
comprometer sua integridade e qualidade. A escolha do nível de detalhe
(granulação) em que os IC´s serão controlados é crucial para o processo a
implantação do processo de GCS, pois segundo a [ISO10007-05], quanto maior a

4

O termo Configuração representa no contexto da Gerência de Configuração, o conjunto de
características físicas e funcionais de hardware ou software conforme estabelecidas em algum
documento técnico ou realizadas por um produto [IEEE610.12-90].
5
O termo Gerência de Configuração representa o conjunto de atividades para dirigir e controlar a
configuração, e geralmente se concentra em atividades técnicas e organizacionais que estabelecem e
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granulação, mais difícil a visibilidade e maior o esforço de controle (acarretando um
maior custo). Por outro lado, um número muito pequeno de IC´s (decomposição
insuficiente) leva a dificuldades de manutenção e limita as possibilidades de
gerenciamento. A escolha do melhor equilíbrio entre essas premissas é de caráter
puramente gerencial e deve ser estudada caso a caso. Um critério que pode ser
usado na seleção e classificação é escolher os itens que possuam características
físicas e funcionais que possam ser gerenciadas de maneira isolada [PRE06]. Outra
recomendação comum é que se comece com um nível menor de granulação e vá se
detalhando mais à medida que o processo amadureça e surjam necessidades
específicas que justifiquem tal detalhamento [MAG07], contudo isso pode causar
impacto no projeto ou produto devido à necessidade de retrabalhar a estrutura do IC.

Para que cada IC possa ser efetivamente gerenciado e controlado é necessário
o estabelecimento de pontos de controle bem definidos dentro do processo de
desenvolvimento: as chamadas linhas de base6, que também são conhecidas na
bibliografia como linhas de referência ou configuração-base. Esses pontos podem
ocorrer ao final de cada uma das fases do processo de desenvolvimento ou de
algum outro modo definido pela gerência do projeto. Nos pontos estabelecidos pelas
linhas de base, os IC´s devem ser identificados, analisados, corrigidos, aprovados e
armazenados em um local sob controle de acesso denominado repositório dos itens
de configuração.

Segundo [BAP98] a evolução da linha de base se dá por meio da evolução dos
IC´s existentes, exclusão de IC´s ou adição de IC´s, sendo um indicador do
progresso realizado no processo de desenvolvimento do software.

Todo esse processo de evolução dos IC´s e das baselines culmina na
necessidade de estabelecer procedimentos para gerenciamento dessas mudanças,
consideradas

a

motivação

principal

para

se

implantar

um

processo

de

mantém controle de um produto e seus itens de configuração ao longo do ciclo de vida do produto
[ISO10007-05].
6
O termo Linha de Base (Baseline) representa uma especificação ou produto que tenha sido
formalmente revisto e acordado e que, a partir de então, serve como base para desenvolvimento
futuro, podendo ser alterado apenas com o uso de um procedimento formal de alteração [CMMI03].
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Gerenciamento de Configuração de Software (GCS) [BEL05, MOR04, PRE06,
SOM06].

Existem várias definições de GCS na bibliografia, como em toda nova área de
pesquisa, dentre as quais podemos citar algumas:


O GCS compreende o desenvolvimento e aplicação de padrões e
procedimentos para gerenciar um produto de sistema em desenvolvimento
[SOM06].



O GCS é um conjunto de atividades projetadas para controlar as
mudanças por meio da identificação dos produtos do trabalho que serão
alterados, estabelecendo um relacionamento entre eles, definindo o
mecanismo para o gerenciamento de diferentes versões destes produtos,
controlando as mudanças impostas, e auditando e relatando as mudanças
realizadas [PRE06].



O GCS é a aplicação de procedimentos técnicos e administrativos, por
todo o ciclo de vida de software, destinado a: identificar e definir os itens
de software em um sistema, e estabelecer suas linhas de base; controlar
as modificações e liberação7 dos itens; registrar e apresentar a situação
dos itens e dos pedidos de modificação; garantir a completeza, a
consistência e a correção dos itens; e controlar o armazenamento, a
manipulação e a entrega dos itens [ISO12207-08].



A definição proposta por [LEO05] é a que mais se aproxima do objetivo da
Fábrica de Programas, pois diz que o GCS é a arte de identificar,
organizar e controlar as modificações do software em construção por uma
equipe de programação, com o objetivo de maximizar produtividade pela
redução de defeitos.

A GCS não se propõe a definir quando e como devem ser executadas as
modificações nos IC´s, não fornece um método de projeto, não fornece um modelo
de ciclo de vida de desenvolvimento, e não define como a qualidade dos itens deve
ser avaliada; ela fornece um fundamento sólido de suporte para todas as outras
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atividades de engenharia de software, podendo ser também definida como uma
disciplina para gerenciamento efetivo da produção de software [BER02].

Segundo [LEO05], o GCS não se resume a ter uma ferramenta em que se
pode registrar quais, quando e quem fez as mudanças no código ou na
documentação, mas sim criar diretivas e procedimentos que assegurem que todas
as partes interessadas no processo desenvolvimento são envolvidas nas
necessidades de mudança no software.

Um pensamento informal, mas bastante freqüente em algumas organizações,
consiste em julgar que o GCS é garantido pelo simples fato da empresa utilizar uma
ferramenta de controle de versões. De acordo com [HAS03], esse pensamento surge
quando as modificações não são analisadas antes de serem feitas, não são
registradas antes de serem implementadas, não são relatadas àqueles que têm
necessidade de saber delas ou não são controladas no sentido de melhorar a
qualidade e reduzir os erros. Na realidade, o GCS envolve todo um conjunto de
regras e procedimentos, que são parcialmente automatizáveis [OLI04].

Cabe ao GCS identificar a configuração de um sistema com a finalidade de,
sistematicamente, controlar as modificações desta configuração, manter sua
integridade e, desta forma, possibilitar seu rastreamento através do ciclo de vida do
sistema. Em geral, quando essas modificações são analisadas, controladas e
rastreadas, e os envolvidos são informados sobre o impacto das modificações, o
processo de GCS é considerado corretamente definido [HAS03, PRE06].

Segundo [PRE06, DOE02], é importante destacar que GCS é o conjunto de
atividades de acompanhamento e controle que começa quando o projeto de
engenharia de software tem início e só termina quando o software é retirado de
operação. Por este motivo é considerada uma disciplina abrangente, visto que pode
estar sendo executada durante todo o projeto, pois mudanças podem ocorrer a
qualquer momento, conforme representado na Figura 01.
7

O termo Liberação (Release) representa versão particular de um item de configuração que é
colocada à disposição para um propósito específico (por exemplo, liberação para teste) [ISO1220798].
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Na prática, o modo como as atividades de GCS são desempenhadas vai variar
de acordo com o tipo de software que está sendo desenvolvido (manufatura,
comercial, embarcado, etc.), assim como o grau de formalismo da documentação
requerida

pelas

diferentes

fases

do

ciclo

de

vida

gerencial

(pesquisa,

desenvolvimento do software, operação e manutenção) [DOE00].

Figura 01. O GCS como disciplina abrangente baseado no [DOE02, PRE06]

É possível perceber na bibliografia que não existe um total consenso entre os
autores e institutos quanto ao nome, à forma de agrupamento e a quantidade de
atividades no GCS. Para tanto, foram selecionadas algumas abordagens, dentre as
quais, os modelos, normas e padrões escolhidos para serem utilizados como
referência na elaboração do processo de GCS proposto por esse trabalho.

O padrão [IEEE1042-87] trata da criação do Plano de GCS, que contém
tópicos relacionados à: organização, responsabilidades de GCS, controle de
integração, implementação do Plano de GCS, e por fim um item para políticas,
diretrizes e procedimentos aplicáveis. O objetivo do Plano de GCS é integrar e
manter os detalhes necessários para direcionar a configuração no projeto de
software. Esse Guia diz que um único formato de plano de GCS nem sempre é
aplicável a todos os projetos, pois eles diferem em escopo e complexidade, além de
sugerir alguns exemplos. Em uma sessão específica dentro do Planejamento,
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apresenta as atividades para GCS: (1) Identificação da Configuração, (2) Controle da
Configuração, (3) Relato da Situação da Configuração, (4) Auditoria e Revisão e (5)
Processo de Liberação. No [DOE00] a abordagem é a mesma para tratar do
Planejamento e das Atividades de GCS, inclusive com os mesmos nomes utilizados
no [IEEE1042-87], conforme representado na Figura 02.

Figura 02. Visão macro do GCS baseado no [DOE00]

A [IEEE1074-06], um padrão para desenvolver um Processo de Ciclo de Vida
de Projeto de Software (PCVPS), diz que a GCS é uma atividade de suporte, faz
parte do grupo de atividades de planejamento de projeto e é composta pelas
seguintes

atividades:

(1)

Identificação

da

Configuração,

(2)

Controle

da

Configuração, e (3) Relato da Situação da Configuração. A Auditoria e a Revisão
são tratadas pelo grupo de atividades de Avaliação do PCVPS, e a Liberação é parte
do grupo de atividades de implementação do PCVPS. Quanto ao Plano de GCS, diz
que faz parte do grupo de atividades de Gestão do Projeto - Iniciação do Projeto, e
que o mesmo deve ser revisado e submetido ao controle de configuração, além de
servir como parâmetro de entrada para todas as atividades de GCS.
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[SWEBOK04], por sua vez, sugere um conjunto de atividades, também
chamadas de áreas chaves para GCS: (1) planejamento e gerenciamento do
processo de GCS (2) identificação da configuração de software, (3) controle da
configuração de software, (4) relato da situação da configuração de software, (5)
auditoria da configuração de software, e (6) gerenciamento da liberação e da
entrega do software. O planejamento das atividades de GCS é incorporado ao
conjunto, conforme apresentado na Figura 03. Essa abordagem é a mesma na
[ISO10007-05] para expressar atividades de GCS, com pequenas variações nos
nomes.

Figura 03. Atividades do GCS baseado no [SWEBOK04]

A [ISO12207-08] propõe que as atividades de GCS sejam: (1) implementação
do processo, (2) identificação da configuração, (3) controle da configuração, (4)
relato da situação da configuração, (5) avaliação da configuração, e (6) gerencia de
liberação e distribuição. Essa norma vê o GCS sob o ponto de vista de apoio aos
outros processos do ciclo de vida de software, por meio do atendimento às tarefas
específicas de cada um deles, conforme pode ser visto na sessão que descreve
Normas e Modelos neste trabalho.

Em seu livro, [KRU00] descreve a abordagem do RUP-Rational Unified
Process para GCS descrita como Configuration and Change Management, onde é
apresentada uma série de práticas consideradas essenciais no processo de
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desenvolvimento, porém sem explicitar uma relação direta com as atividades de
identificação, controle, relato e avaliação da configuração. A mesma abordagem é
proposta por [BEL05], onde é proposto também um conjunto de melhores práticas
associadas à adoção de uma ferramenta, e ao processo unificado de gerenciamento
de mudança definido pela IBM-Rational. Para organizações onde os recursos são
escassos essa abordagem pode ser difícil de ser adotada.

No [ITIL], o processo de gerência de configuração funciona como um sistema
de coleta, armazenamento e fornecimento de informações para os demais processos
de gestão de serviços de TI, com enfoque nas questões relacionadas aos IC´s,
contendo as seguintes atividades: (1) Planejamento, (2) Identificação dos IC´s, (3)
Controle, (4) Registro, (5) Verificação e Auditoria, (6) Geração de Informações para o
gerenciamento.

O [SEI06], no modelo CMMI, expressa as melhores práticas de GCS, por meio
da área de processo GC, cujo propósito é estabelecer e manter a integridade dos
IC´s, usando as seguintes atividades: (1) Identificação da Configuração, (2) Controle
da Configuração, (3) Relato da Situação da Configuração, (4) Auditoria da
configuração, conforme pode ser visto na sessão que descreve Normas e Modelos
neste trabalho.

Em seu artigo, [ASK02] diz que a GCS pode ser tratada sob diferentes
perspectivas em função do perfil dos papéis envolvidos no processo de
desenvolvimento de software. A primeira perspectiva é a gerencial, que corrobora
com a abordagem apresentada pelo [SEI06], enquanto que a segunda perspectiva é
a do desenvolvedor, onde a GCS é dividida em sete aspectos: controle de versões,
controle de modificações, seleção de configuração, gerenciamento do acesso
simultâneo, gerenciamento da área de trabalho, e controle de construções e
liberações. Contudo, apesar de existirem essas diferentes perspectivas para abordar
o GCS, elas não são complementares, pois as quatro funções descritas na
perspectiva gerencial são implementadas

por meio das perspectivas dos

desenvolvedores e do auxílio de procedimentos específicos.
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No artigo de [CUN06], é desenvolvida uma abordagem para implantação do
GCS onde é proposta um conjunto de atividades relacionadas com identificação,
controle, auditoria e relato da configuração de software, porém, apesar de citar o
CMMI como modelo de referência no artigo, não menciona a necessidade de
desenvolver a atividade de planejamento, liberação e entrega.

No [PMI04], algumas atividades de Gerenciamento de Configuração, são
incluídas no processo de Controle Integrado de Mudanças na área de conhecimento
para Gerenciamento de Integração do Projeto, sendo elas: (1) Identificação da
Configuração, (2) Relato da Situação da Configuração, (3) Auditoria e Verificação da
Configuração.

No padrão Project Configuration Management proposto por [PMI06], é
apresentado um conjunto de conhecimento contendo processo, atividades,
ferramentas e métodos usados para gerenciar produtos durante o ciclo de vida do
projeto. Dentre as atividades propostas estão: (1) Planejamento da Configuração, (2)
Identificação da Configuração, (3) Gerenciamento de Mudanças na Configuração, (4)
Relato da Situação da Configuração e Métricas, (5) Auditoria e Verificação da
Configuração. Esse padrão apresenta um exemplo de processo de Gerenciamento
da Configuração, assim como um modelo de Plano de Gerenciamento da
Configuração e formulários que apóiam as atividades de Controle de Mudança.

Em seu livro [MOR03], diz que a GCS inclui quatro componentes, que são
chamados de “fundamentos”: (1) identificação, (2) Controle, (3) Auditoria e (4)
Relato, e sugere a necessidade estratégica de divulgação de cada fundamento para
a organização onde se tem a intenção de implantar GCS, por meio de um plano de
comunicação.

Na bibliografia tradicional, [SOM06] propõe as seguintes atividades: (1)
Planejamento de Gerenciamento de Configuração, (2) Gerenciamento de Mudanças,
(3) Gerenciamento de Versões e Releases, e (4) Construção de Sistemas. Essa
última atividade tem um nome diferente das demais mencionadas até então, porém
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corresponde à atividade de entrega ou liberação ou distribuição mencionada
anteriormente pelas outras bibliografias.

[PRE06], por sua vez, diz que o processo de GCS é composto pelas seguintes
atividades: (1) Identificação, (2) Controle de Versão, (3) Controle de Modificação, (4)
Auditoria da Configuração, e (5) Preparação de Relatórios. As atividades de GCS
são desenvolvidas para: identificar modificações, controlar modificações, garantir
que

as

modificações

sejam adequadamente

implementadas

e

relatar

as

modificações a outros interessados.

Dentre todos esses modelos, normas e padrões, para apresentar e descrever
as principais atividades do GCS em uma Fábrica de Programas optou-se por utilizar
a abordagem proposta pela [ISO12207-08] e pelo [SWEBOK04], apesar de neste
trabalho ser utilizado como referência também o modelo CMMI. Essa escolha se
deve a cobertura que essas referências bibliográficas fazem das atividades de GCS,
além da quantidade e similaridade encontrada na descrição de cada uma delas. O
[SWEBOK04] apresenta no formato similar a uma estrutura analítica de trabalho, as
principais atividades e tarefas do GCS, conforme representado na Figura 04.

Figura 04. Estrutura de Atividades e Tarefas para o GCS baseado no [SWEBOK04] e na
[ISO12207-08]
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Sendo assim, na seqüência, são descritas as atividades de Gerência de
Configuração de Software de acordo com a abordagem selecionada.

2.4

Principais Atividades do GCS

2.4.1 Planejamento e Implementação do Processo de GCS

Essa atividade trata dos cuidados necessários com o planejamento e
implementação do processo de GCS, envolvendo as seguintes tarefas: (1)
entendimento do contexto organizacional, pois o GCS interage com outras
atividades e organizações, tais como garantia da qualidade, desenvolvimento de
software, entre outras; (2) análise das restrições e dos guias para implantação do
GCS, tais como: o modelo CMMI e a ISO que reúnem melhores práticas; (3)
planejamento da execução das atividades do GCS no projeto, consistente com o
contexto organizacional, as restrições, os guias de melhores práticas, e a natureza
do projeto (como por exemplo: tamanho e criticidade); (4) geração do Plano de GCS
que deve conter itens tais como: introdução e propósito do plano, aspectos
gerenciais do processo de GCS, o conjunto de atividades de GCS requeridas, o
processo de sincronização das atividades de GCS com as atividades de outros
projetos, os recursos necessários para desempenhar as atividades de GCS, e o
processo de manutenção do Plano de GCS; (5) medição e auditoria das atividades
de GCS, onde: a mediação do processo ajuda no monitoramento da efetividade das
atividades de GCS e a auditoria desempenha um papel formal de verificação do uso
do processo (essa atividade pode ser executada de forma coordenada com as
atividades de garantia da qualidade) [CMMI03, DOE00, IEEE1042-87, ISO12207-08,
SWEBOK04, PRE06, SOM06].

O Plano de Gerenciamento de Configuração de Software (PGCS) define a
estratégia do projeto ou da organização para GCS, e deve conter todos os requisitos
necessários para planejar e executar essas atividades, tais como: quais as
atividades que devem ser executadas, como elas devem ser executadas, quem são
os responsáveis pela execução das atividades, quando elas devem acontecer, quais
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recursos são necessários [LEO05]. Segundo o [ISO10007-05], o planejamento eficaz
coordena as atividades de GCS num contexto específico no decurso do ciclo de vida
do produto, e sugere que alguns pontos críticos sejam tratados, tais como: seja
documentado e aprovado, seja controlado, identifique os procedimentos de gestão e
configuração a serem utilizados, faça referência a procedimentos relevantes da
organização sempre que possível, descreva as responsabilidades e autoridades
para execução da durante o ciclo de vida do produto.

Quando do envolvimento de subcontratados e fornecedores no processo de
desenvolvimento, a organização precisará formalizar no PGCS como os itens
desenvolvidos por outras empresas ou adquiridos prontos são testados e
incorporados no projeto. No caso de subcontratação, a organização contratante
precisará solicitar ao seu fornecedor de software que apresente seu respectivo
PGCS ou solicitar que o fornecedor siga o PGCS definido pela contratante
[IEEE1042-87]. No caso de aquisição de itens prontos deve ser assegurado que a
gerência de configuração da empresa que vende o item seja adequada,
especificando no PGCS como os itens serão recebidos, testados e colocados sob
gerência de configuração, além de descrever como as mudanças no item serão
tratadas, deixando claro para a equipe do projeto se o fornecedor deve participar do
processo de controle de mudança no projeto e de que forma [IEEE1042-87,
SWEBOK04, ISO10007-05, LEO05].

Na definição do PGCS, um número significativo de procedimentos vai
determinar como os requisitos específicos de cada ambiente de projeto de software
serão atendidos e executados no dia-a-dia das atividades de GCS [IEEE1042-87],
pois o GCS não é apenas um conjunto de práticas padronizadas que são aplicadas
a todos os tipos de projetos de uma organização.

O [IEEE828-05] trata especificamente do Plano de GCS descrevendo o
conteúdo mínimo com o máximo possível de flexibilidade, e está alinhada com
[IEEE1042-87, ISO12207-08, SWEBOK04], sugerindo que as informações do plano
sejam agrupadas por classe, conforme apresentado na Tabela 01:
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Tabela 01. Classificação das informações do Plano de GCS baseado no [IEEE828-05]
Classe

de

Descrição

Informação

Introdução

Descrever o propósito do Plano, escopo da aplicação, termos
chave, referências, definir o contexto organizacional, definir
as integrações no ciclo de vida, definir o plano de
implementação das atividades de GCS e definir as políticas,
diretrizes e padrões aplicáveis ao planejamento de GCS

Gerenciamento do

Identificar as responsabilidades e autoridades por gerenciar e

GCS

realizar as atividades de GCS planejadas (QUEM)

Atividades do GCS Identificar todas as atividades a serem desempenhadas no
projeto (QUAIS)
Cronograma do

Definir a coordenação das atividades de GCS com as

GCS

atividades do projeto (QUANDO)

Recursos do GCS

Identificar ferramentas, recursos humanos e físicos
requeridos para execução das atividades do Plano de GCS (o
COMO)

Manutenção do

Identificar como o Plano será mantido e atualizado

Plano de GCS
O PGCS é um “documento vivo” que serve como uma referência para todo o
processo de GCS, por isso deve ser mantido e atualizado quando necessário
durante o ciclo de vida do software, além de obrigatoriamente fazer parte da linha de
base do projeto de software, e ser aprovado formalmente pelos envolvidos no
processo de GCS na organização. Devem ser realizadas revisões periódicas no
Plano de GCS para avaliar a efetividade da abordagem e da extensão com a qual os
procedimentos de gerenciamento de configuração estão sendo seguidos pelos
envolvidos no projeto, também chamada de vigilância do GCS [SWEBOK04].

2.4.2 Identificação de Configuração de Software
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A identificação de configuração de software é composta por duas tarefas: (1)
identificação dos itens a serem controlados, que compreende: (a) a seleção do
conjunto de itens de configuração do software, (b) o desenvolvimento de uma
estratégia para nomear e descrever o relacionamento entre os itens, e (c) a
identificação e o planejamento das linhas de base; (2) construção da biblioteca de
software, que compreende: (a) registrar todas as informações dos itens controlados,
(b) armazenamento e recuperação dos itens controlados [CMMI03, DOE00,
IEEE1042-87, ISO12207-08, SWEBOK04, PRE06, SOM06].

Todos os itens componentes de um produto de software devem ser
adequadamente especificados e identificados. Na seleção do conjunto de IC´s,
devem-se identificar os relevantes no ciclo de vida do software para estarem sob
gerenciamento da configuração, considerando critérios de seleção tais como:
requisitos do negócio e regulamentares, criticidade em termos de risco e segurança,
interface com outros itens de configuração, condições de aquisição, suporte ou
serviço [ISO10007-05]. Dentre os IC´s selecionados, estão os itens que são
aprovados formalmente (tais como: Plano de Projeto de Software, o PGCS e
Documento de Especificação de Requisitos), os IC´s que podem ser modificados
simultaneamente pela equipe de desenvolvedores (tais como: especificação técnica
do componente, caso de uso e código fonte), e os IC´s para serem reutilizados (tais
como: processos, classes e regras de negócio) [CMMI03, DOE00, IEEE1042-87,
MOR04, PRE06, SOM06].

Segundo [SOM06], o desenvolvimento de uma estratégia para nomear os IC´s
deve atribuir um único nome a todos os itens sob controle de configuração, e propõe
a organização dos itens mediante a criação de uma estrutura de denominação,
levando ao esquema de nomes hierarquizados, cujo problema é ficarem baseados
nos projetos, pois os identificadores associam o item com um determinado projeto,
dificultando o seu reuso. A hierarquia ajuda na descrição das características físicas,
funcionais e de desempenho dos IC´s, na forma como eles se relacionam, e permite
a rastreabilidade para identificar e localizar os IC´s que são afetados por eventuais
necessidades de modificações [CMMI03, DOE00, IEEE1042-87, MOR04, PRE06,
SOM06]. Outro ponto importante é que a estruturação de identificação dos itens
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influencia na decisão do nível de granulação ou detalhe com a qual a GCS será
executada no projeto [LEO05]. A escolha do nível de granulação dos IC´s é crucial
para o processo a implantação do processo de GCS, uma vez que iniciar com o nível
de detalhe muito alto pode representar excesso de dados que geram pouca
informação, levando assim ao descrédito do processo, retrabalho e alto custo
operacional.

Na tarefa de identificação das linhas de base, devem-se especificar quais IC´s
serão revisados e armazenados em cada uma das linhas de base planejadas, de
forma coesa e significativa para o produto de software. As linhas de base devem ser
estabelecidas através de um acordo formal em determinados pontos do ciclo de vida
do projeto e utilizadas como ponto de partida para o controle formal da configuração.
Estes pontos podem ser as mudanças de fase no ciclo de vida, bem como “marcos”
estabelecidos no

cronograma

do

projeto

[CMMI03,

DOE00,

IEEE1042-87,

ISO10007-05, MOR04, PRE06, SOM06].

Segundo [SOM06], a biblioteca de software é utilizada para registrar todas as
informações e a documentação dos itens controlados designada para auxiliar no
desenvolvimento, uso e manutenção do software. A biblioteca também é um
instrumento que ajuda nas atividades de liberação e entrega do software, pois provê
funcionalidades para capturar e rastrear a situação das mudanças para os itens sob
gerenciamento de configuração [DOE00].

2.4.3 Controle da Configuração de Software

O Controle da Configuração de Software é composto por três tarefas: (1)
implementação da mudança, que compreende: a aprovação de mudanças de acordo
com um procedimento documentado, a manutenção da rastreabilidade de mudanças
implementadas simultaneamente por meio de controle de versão e linhas de base;
(2) requisição, avaliação e aprovação de mudanças, que envolve: a definição de um
processo formal de requisição de mudança e a aprovação da mudança por um
Comitê de Controle da Configuração (CCC); (3) um processo formal de autorização
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para situações de divergências onde a aprovação da mudança pode ser ignorada
[CMMI03, DOE00, IEEE1042-87, ISO12207-08, SWEBOK04, PRE06, SOM06].

O Controle da Configuração de Software tem foco no gerenciamento das
mudanças que ocorrem durante o ciclo de vida, sendo composta por dois controles
com foco na perspectiva do desenvolvimento do software: controle de versão e
controle de mudança [PRE06]. Existem diversas formas de controlar versões e
controlar mudanças no ciclo de desenvolvimento de software, propostos na
bibliografia.

2.4.3.1 Controle de Versão
Durante o processo de desenvolvimento do software, um IC evolui até que
atinja o estágio que atenda aos requisitos para qual foi criado. Esse processo de
evolução pode dar origem a diversas alterações que são retratadas por meio da
criação de uma nova versão (revisão) do IC a cada requisição de mudança [LEO05,
MOR04].

Segundo [MUR06], o controle de versões permite que os ICs sejam
identificados, conforme definido na atividade de identificação da configuração, e que
eles evoluam de forma distribuída e concorrente, porém disciplinada. Essa
característica é necessária para que as diversas solicitações de mudança, também
efetuadas por meio da atividade de controle da configuração possam ser tratadas
em paralelo, sem corromper o processo de GCS.

O tratamento das requisições de modificação em paralelo é chamado de
ramificação, onde é possível abrir um ramo paralelo para construir uma variante do
item, sem interromper o tronco principal de evolução desse item. Um ramo pode,
após algumas revisões, voltar a se juntar ao tronco principal por meio do que é
chamada consolidação [LEO05].

A bibliografia em geral propõe que o esquema de identificação das versões
seja elaborado na forma de árvore, pois ao mesmo tempo em que mantém o
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histórico das revisões dos itens, permite a identificação única, assim como a
representação das ramificações e consolidações a partir de qualquer versão,
conforme representado na Figura 05.

Figura 05. Esquema de Identificação de Versões baseado em [LEO05].

Para estabelecer o controle sobre as diversas versões, todas devem ser
armazenadas e identificadas em bibliotecas e, hoje, diversas ferramentas apóiam
essa atividade, tais como: Clear Case (IBM), SVS (Free Software Foundation),
StarTeam (StarBase), Visual Source Safe (Microsoft). Contudo [LEO05], recomenda
que o processo de consolidação seja feito manualmente, pois entende que o
julgamento humano é melhor do que o julgamento feito pelos algoritmos
disponibilizados pelas ferramentas.

2.4.3.2 Controle de Mudanças
Segundo [PRE06], a evolução dos IC´s sem o controle adequado pode levar o
ambiente de desenvolvimento de software ao caos. Diante desse fato, é necessária
a criação de um processo formal para alteração dos IC´s com o objetivo de garantir
que toda e qualquer necessidade de mudança seja avaliada e acompanhada. Antes
que um IC torne-se parte da linha de base, apenas um processo de controle de
mudança informal precisa ser aplicado, considerando que os níveis de autoridade
para aprovação da execução da mudança também pode variar [CMMI03, IEEE104287].

O controle de mudanças é responsável por garantir que a atividade de
controle da configuração seja executada de forma sistemática, armazenando todas
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as informações geradas durante o ciclo de vida das requisições de mudança e
relatando essas informações aos envolvidos no ciclo de vida de software [MUR06].
Entretanto, para que esse controle ocorra de forma satisfatória, qualquer mudança
que ocorra nos IC´s, após o estabelecimento de uma linha de base, deve seguir
sempre o mesmo caminho [LEO05].

A menos que o IC faça parte de uma linha de base, apenas um processo de
controle de mudança informal é necessário, sem que a equipe envolvida no ciclo de
desenvolvimento do software tenha que seguir procedimentos formais de aprovação
de mudanças no IC [LEO05, PRE06]. Porém, [CUN06] em seu artigo diz que a
requisição da mudança deve ser aprovada formalmente por um comitê de controle
da mudança, que tem o papel de avaliar a mudança e agrupá-las por assuntos
similares.

A Figura 06, ilustra um procedimento de controle de mudanças que pode ser
implementado para os IC´s que fazem parte de uma linha de base, e representa a
interação dos principais papéis envolvidos no processo. [IEEE1042-87].

Segundo [DOE03, LEO05], são apresentados a seguir os estágios para o
processo de modificação de um IC:
1) Abertura: uma mudança deve ser documentada de acordo com um
procedimento padronizado e justificada por indivíduos que tenham
permissão dentro da organização. A mudança é iniciada com o
preenchimento de uma requisição de mudança que deve ser apresentada
ao responsável pela gerência de configuração.
2) Classificação: as requisições de mudança recebem uma classificação
que tem por objetivo determinar uma prioridade para a mudança, tais
como: baixa, média ou alta. Essa classificação visa orientar a prioridade
de implementação com base na severidade, importância, número de
usuários afetados, importância dos usuários que fizeram o pedido, impacto
para o negócio e para o faturamento.
3) Análise: a análise trata do impacto da mudança nos aspectos técnicos
(IC´s impactados pela mudança, segurança, confiabilidade, manutenção),
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assim como nos aspectos não técnicos (custos, prazos, riscos, aspectos
contratuais, etc).

Figura 06. Processo de Controle de Mudança baseado em [DOE00, LEO05].

4) Decisão: a decisão sobre a mudança e sua a avaliação é feita por um
comitê de controle de configuração que analisa os seus méritos e delibera
a respeito: aprova, não aprova, ou posterga a decisão. As mudanças não
aprovadas devem ser arquivadas para efeito de histórico.
5) Implementação: a mudança, uma vez aprovada, passa para a fase de
implementação. Os ICs envolvidos devem ser disponibilizados para que os
técnicos designados para a implementação da mudança possam realizála.
6) Verificação: uma vez realizada a mudança ela necessita ser verificada
antes de ser considerada efetiva. Verificações devem ser feitas no sentido
de averiguar que a mudança realizada foi feita conforme a sua requisição
e que não se encontraram erros na implementação.
7) Finalização: é o fechamento da requisição de mudança. Pode ser
executado quando a mudança foi implementada ou quando foi descartada,
por algum motivo. Uma boa prática é sempre fechar o ciclo com o
solicitante original da mudança, principalmente se for um cliente externo.
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Deve ser definido um caminho específico no processo de controle de
mudança para tratar situações emergenciais, onde é permitida a implementação da
mudança sem antes necessitar de execução dos trâmites formais [SWEBOK04].
Esse procedimento emergencial deve prever a formalização da mudança após a
implementação e entrega.

2.4.4 Relato da Situação da Configuração de Software

O Relato da Situação da Configuração de Software é composto por duas
tarefas: (1) armazenar as informações necessárias para gerenciar com efetividade a
configuração e (2) permitir o acesso a essas informações [CMMI03, DOE00,
IEEE1042-87, ISO12207-08, SWEBOK04, PRE06, SOM06].

Essa atividade inclui o registro e disponibilização das informações relacionadas
aos critérios de identificação dos IC´s, ao histórico de versões dos IC´s, a
identificação da versão dos IC´s que compõem uma linha de base, a descrição das
diferenças entre linhas de base, ao resultado da auditoria de linha de base, a
documentação das modificações e a liberação do software. Tem o propósito de
responder a todos os envolvidos as seguintes perguntas: (a) o que aconteceu? (b)
quem fez? (c) quando aconteceu? (d) qual será o impacto? [CMMI03, DOE00,
IEEE1042-87, PRE06].

Acessar rapidamente as informações sobre a configuração de software ajuda
na comunicação entre os envolvidos no projeto, pois efeitos colaterais graves podem
ser identificados antes de serem efetivados por meio de solicitações de
modificações. Permitir a o acesso as informações de configuração ajuda também a
gerenciar problemas relativos à modificação do mesmo IC por desenvolvedores com
necessidades diferentes e por vezes conflitantes [CMMI03, IEEE1042-87, PRE06]

Essas informações podem tornar-se registros de garantia da qualidade durante
o ciclo de vida do software, além de servirem de instrumento para melhorar o
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processo de GCS por meio da composição de métricas, tais como: número de
requisições de mudança por IC e a média de tempo para implementar uma mudança
[SWEBOK04, MOR04].

2.4.5 Auditoria da Configuração de Software

A atividade da Auditoria da Configuração de Software é composta por duas
tarefas: (1) auditoria funcional da configuração de software; (2) auditoria física da
configuração

de

software

[CMMI03,

DOE00,

IEEE1042-87,

ISO12207-08,

SWEBOK04].

A identificação, controle de versão e controle da modificação ajudam a manter
a ordem no ambiente de desenvolvimento de software, no entanto para garantir que
a modificação foi feita implementada adequadamente, é necessário executar
atividades de auditoria da configuração do software [PRE06].

Segundo [CMMI03], a auditoria da configuração é conduzida para verificar se a
documentação e as linhas de base estão em conformidade com padrões ou
requisitos especificados, sendo que esse processo é executado por um grupo
independente do grupo que produziu os IC´s.

O propósito da Auditoria Funcional é assegurar que o IC auditado está
consistente com as especificações documentadas na linha de base de referência
para o seu desenvolvimento, e que a documentação operacional e de suporte está
completa e satisfatória [CMMI03, IEEE1042-87, SWEBOK04]. Esse tipo de auditoria
faz uma verificação técnica formal para determinar a consistência com outros IC´s,
omissões ou efeitos colaterais em potencial, sendo também considerada uma
atividade de controle da qualidade [PRE06].

O propósito da Auditoria Física é assegurar que o IC foi construído de acordo
com a documentação de projeto e técnica que o define [CMMI03, IEEE1042-87,
SWEBOK04]. Esse tipo de auditoria tipicamente ocorre no final de cada fase do ciclo
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de vida do software para verificar se a linha de base está composta pela versão mais
recente dos IC´s selecionados para compor a fase do ciclo de vida especificada ou
finalizada.

O rigor e o formalismo da auditoria podem variar, dependendo de obrigações
legais ou externas, porém qualquer desvio encontrado durante as auditorias deve
ser corrigido, e a causa raiz do problema deve ser identificada e corrigida para
assegurar que o problema não volte a aparecer [CMMI03, IEEE1042-87].

2.4.6 Gerenciamento da Liberação e Entrega do Software

A atividade de Gerenciamento da Liberação e Entrega do Software é composta
por duas atividades: (1) construção do software; (2) gerenciamento da entrega do
software [CMMI03, IEEE828-05, ISO12207-08, SWEBOK04]. Essa atividade é
responsável por controlar formalmente a construção, a liberação e entrega de
software.

A construção do software é a tarefa responsável por reunir a correta versão de
cada IC em um programa executável, seguindo um conjunto de instruções que
devem ser executadas na seqüência correta, enquanto que a tarefa de
gerenciamento da entrega do software compreende a identificação, empacotamento
e entrega dos elementos do produto. O empacotamento deve identificar quais os
IC´s do produto devem ser entregues, além do conjunto de instruções de instalação
[ISO12207-08, SWEBOK04].

Segundo [MUR06], a semântica para liberação empregada nessa atividade
está fortemente relacionada com a entrega de versão fechada ao usuário final, e não
com a entrega de versão em desenvolvimento aos engenheiros de software.

2.5

Papéis envolvidos no GCS
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Inicialmente, a preocupação do GCS estava voltada basicamente para a
equipe de programação, o que não ocorre mais hoje. Atualmente, a GCS abrange
vários papéis de cunho organizacional, passando pelos papéis relacionados aos
projetos, e por fim chegando aos papéis mais próximos das atividades de GCS. O
nome dos papéis pode ser modificado para se adequarem as necessidades da
organização, aplicação ou tipo de projeto [MOR04].

[BEL05] propõe papéis para os membros da equipe de desenvolvimento, que
podem ser exercidos por uma ou mais pessoas ou mesmo uma pessoa acumulando
mais de um papel, dependendo do porte e complexidade do projeto, porém não
menciona o CCC. Os papéis são os seguintes: Arquiteto, Gerente de Configuração,
Gerente de Projeto, Desenvolvedor e Integrador e Comitê de Controle da
Configuração.

[CUN06] propõe que sejam criados os agentes de negócio com a
responsabilidade de executar as atividades de GCS, e sugere que esses agentes já
existem dentro das organizações. São eles: Gerente de Projeto, Engenheiro de
Software, Comitê de Controle da Configuração, Bibliotecário, Responsável pelo
Gerenciamento da Configuração, Comitê de Engenharia de Processo, Auditor e
Comitê de Garantia da Qualidade.

Nem sempre todos os papéis sugeridos pelo processo de GCS existem na
organização, contudo de alguma forma os papéis selecionados de maneira geral
desempenham as responsabilidades. [MOR06] sugere os papéis de Gerente de
GCS, Engenheiro de GCS, Coordenador de GCS, Gerente Sênior, Responsável pela
Aplicação, Gerente de Projeto, Time de Projeto, Administrador do Sistema, Comitê
de Controle da Configuração.

Em uma organização, diferentes pessoas podem desempenhar os diferentes
papéis

propostos

pela

GCS,

dentre

eles

os

sugeridos

por

[LEO05]:

Desenvolvedores, Testadores, Representantes da Garantia da Qualidade, Gerente
Responsável pela Entrega das Aplicações, Administrador e Comitê de Controle da
Configuração.
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[HAS03] diz que os papéis do GCS não podem absorver o tempo integral das
pessoas que o desempenham, porém não deve tomar menos que 25% do tempo, e
sugere os seguintes papéis:


Responsável pelo Gerenciamento de Configuração: responsável por
implementar o GCS, manter e melhorar o processo, assim como pelo uso
de ferramentas de suporte. Esse papel pode ter a responsabilidade global
pelo GCS na organização ou ter a responsabilidade limitada dentro de
uma unidade organizacional, como produto ou projeto. Esse papel tem a
incumbência de interagir com outros papéis que são desempenhados
dentro ou fora da organização ou unidade organizacional.



Bibliotecário: responsável pelo repositório que contém todos os IC´s sob
controle do Gerenciamento de Configuração, e por criar, organizar e
manter a integridade da(s) biblioteca(s) de GCS, assim como manter a
integridade entre bibliotecas. A responsabilidade pelo conteúdo é de quem
cria o IC.



Comitê de Controle da Configuração (CCC): composto por membros
responsáveis por avaliar, e aprovar ou reprovar mudanças nos itens de
configuração, por assegurar a implementação das mudanças aprovadas, e
atribuir recursos para execução das mudanças, sendo também conhecido
como comitê de controle de mudanças.

O modelo CMMI propõe os seguintes papéis e responsabilidades:
1. Responsável pelas atividades de GCS onde coordena ou implementa:
1. A criação e a gerência da biblioteca de IC´s e de linhas de base de
software do projeto;
2. O desenvolvimento, manutenção e distribuição dos planos, padrões e
procedimentos de GCS;
3. A identificação do conjunto de IC´s a serem postos sob GCS;
4. A gerência do acesso à biblioteca de linhas de base de software;
5. As atualizações nas linhas de base de software;
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6. A criação de produtos a partir da biblioteca de linhas de base de
software;
7. O registro das atividades de GCS;
8. A produção e distribuição de relatórios de GCS.


Comitê de Controle de Configuração de software tem autoridade para
gerenciar as linhas de base de software do projeto, onde:
1. Autoriza o estabelecimento de linhas de base de software identificando
os IC´s e respectivas versões que as constituem.
2. Representa os interesses do gerente de projeto e todos os outros
grupos que possam ser afetados por alterações nas linhas de base de
software.
3. Revisa e autoriza alterações em IC´s contidos nas linhas de base de
software.
4. Autoriza a criação ou evolução de IC´s compostos a partir da biblioteca
de linhas de base de software.

A bibliografia citada anteriormente destaca o papel de Comitê de Controle de
Configuração (CCC), que exerce maior influência no processo de GCS, pois atua
diretamente na atividade de controle de configuração.

Para as tomadas de decisão, o CCC deve levar em consideração os
seguintes fatores, entre outros: extensão da alteração, complexidade da alteração
em relação ao sistema, data da finalização, impacto no trabalho atual e nos futuros,
custo da alteração, criticidade da área envolvida, status das alterações aprovadas,
requisitos de teste, recursos envolvidos (habilidades, software, hardware, etc.),
impacto sobre uso de CPU e de memória, políticas relevantes, maturidade da
alteração e verificação de possíveis alternativas. Para saber quais desses itens
devem ser considerados, deve-se observar se o item analisado é um erro ou um
pedido de melhoria.

Segundo [IEEE1042-87, SWEBOK04], em projetos pequenos, o papel de
CCC pode ser atribuído a um gerente, ou individuo designado, ao invés de ser
constituído por um grupo. Pode haver múltiplos níveis de autoridade para avaliar as
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mudanças, dependendo dos critérios definidos, tais como: nível de importância do
IC, natureza da mudança (podendo ser impacto no orçamento ou no cronograma) ou
o estágio atual no ciclo de vida do software. [LEO05] sugere diferentes modelos
organizacionais para o CCC dependendo do tamanho, complexidade e natureza do
projeto: simples, múltiplo, ou multinível. Segundo o autor, os projetos pequenos
possivelmente não comportam um CCC, e neste caso, o Gerente do Projeto toma as
decisões de aprovar ou rejeitar as requisições de mudança.

A abordagem para os papéis de GCS embutida no modelo proposto por
[BEL05, LEO05, MOR04] é aplicável para organizações grandes e hierarquizadas.
Talvez para equipes menores este estilo não seja o mais adequado.

2.6

Benefícios e Valor do GCS
Dentre os benefícios que podem ser obtidos com a implantação adequada do

GCS destacam-se: o controle efetivo e sistematizado do que é produzido, a geração
de registro documental sobre o andamento evolutivo dos sistemas e suas alterações,
a facilidade de distribuição e o nivelamento do conhecimento absorvido ao longo de
todo o desenvolvimento realizado, tornando possível a rastreabilidade dos
componentes que se encontram sob controle [PRE06].

O GCS é considerada uma disciplina útil para a gerência do projeto, pois
permite executar tarefas complexas de uma maneira mais organizada, o que
proporciona benefícios em relação ao aumento de produtividade e redução de
defeitos [HAS03].

Segundo [MOR04], a percepção de valor e dos benefícios que o GCS traz
pode ser diferente para os diversos papéis envolvidos nesse processo, pois o que é
percebido como benefício para um pode ser considerado uma restrição para outro.
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A seguir, classificados por tipo do papel envolvido no processo, são
apresentados alguns benefícios que podem ser alcançados e que se recomenda
considerar no momento da implantação do GCS:
1) Gerentes: parte-se da premissa que a implantação GCS tem custos iniciais
envolvendo tecnologia e pessoas, e não pode ser ignorado, pois esse
público avalia a importância na perspectiva do custo/benefício, além de
focalizar nos problemas que podem ser resolvidos, e por conseqüência no
aumento da produtividade da equipe.
a. Oferece um caminho para identificar o custo da mudança antes de
executar a mudança;
b. Os ativos da organização estão em local seguro, evitando o custo da
procura por ativos perdidos;
c. Pode reduzir os custos de manutenção, pois uma vez o produto de
software entregue, pode-se ter certeza que a aplicação está sob
controle e pode ser recriada a qualquer momento.
2) Desenvolvedores: parte-se da premissa que o processo seja o mais enxuto
possível, evitando burocracias e ainda assim mantendo a integridade do
GCS.
a. Oferece controle da integridade do produto e confiabilidade;
b. Oferece uma tecnologia que permite fácil acesso e controle dos IC´s;
c. Oferece condições de saber o que foi mudado, onde, quando e por
quem;
3) Controle de Qualidade:
a. Oferece rastreabilidade, assegurando que as mudanças podem ser
controladas desde a origem (mudança de requisito ou defeito) até a
finalização, reduzindo

o esforço

de

rastreamento

dos itens

envolvidos;
b. Assegura que o processo de GCS seja seguido, e que as baselines e
as mudanças de baselines são controladas;
c. Permite que a situação das atividades de GCS seja reportada com a
devida visibilidade, ajudando a justificar oportunidades de melhoria,
tanto no processo como na tecnologia.
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Dentre os benefícios que podem ser obtidos com a implementação adequada
do GCS destacam-se: o controle efetivo e sistematizado do que é produzido, a
geração de registro documental sobre o andamento evolutivo dos sistemas e suas
alterações, facilidade de distribuição e nivelamento do conhecimento absorvido ao
longo de todo o desenvolvimento realizado, tornando possível a rastreabilidade dos
componentes que se encontram sob controle, além de maximizar a produtividade no
ciclo de desenvolvimento de software pela redução de defeitos [LEO05].

2.7

Dificuldades do GCS
É possível perceber que existem várias dificuldades relacionadas com a

Gerenciamento de Configuração de Software, sendo possível corroborá-las na
bibliografia [BEL05, BER02, CMMI03, DOE00, IEEE1042-87, SWEBOK04, HAS03,
MOR04, PRE06, SOM06]: (1) após uma modificação qualquer no produto de
software, erros removidos anteriormente reaparecem, ou então, funcionalidades são
desativadas sem razão; (2) surgem problemas de interface durante a integração dos
diversos componentes do produto de software; (3) problemas para identificar a
última versão do produto de software; (4) incapacidade de se reproduzir, no
ambiente de desenvolvimento ou homologação, um problema relatado pelo usuário;
(5) perda ou extravio dos arquivos-fonte que compõem os produtos de software
distribuídos ao cliente; (6) o aumento do número de integrantes nas equipes de
desenvolvimento

requer

a

gerenciamento

concorrente

de

mudanças

e

o

desenvolvimento paralelo, consideradas atividades centrais do GCS.

Ainda de acordo com [MOR04], qualquer discussão sobre a implantação do
GCS endereça pontos complexos sobre o controle das modificações, com os quais
uma organização que produz software deve lidar, tais como: definir quem tem a
responsabilidade de aprovar e classificar as modificações, garantir que as
modificações foram feitas adequadamente, definir um mecanismo para comunicar os
envolvidos sobre as modificações feitas, entre outras. Se por um lado não é possível
evitar as modificações, por outro, o controle inadequado delas pode ser considerado
um problema [PRE06, SOM06].
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No artigo: “Impact of Software Engineering Research on the Practice of
Software Configuration Management”, [EST05] diz que pode aumentar a
complexidade da implantação do processo de GCS em decorrência de fatores, tais
como: (1) aumento da complexidade na prática de desenvolvimento e manutenção
de software (diversos ciclos de vida, padrões e metodologias), (2) avanço da
tecnologia de hardware e software, (3) demandas por ferramentas de engenharia de
software mais sofisticadas, e (4) pressão por agilidade na implantação de mudanças
constantes no ambiente de negócio.

A argumentação de [BEL05] diz que em um ambiente de desenvolvimento de
software geograficamente distribuído ou em diferentes localidades, os desafios para
o GCS aumentam significativamente devido a problemas de comunicação que
podem surgir, em virtude das diferenças de cultura e estilos de desenvolvimento.
Além disso, o esforço de gerenciamento tende a ser maior nesse escopo, sendo
necessário criar um processo de GCS com fronteiras de atuação bem definidas, com
mecanismos de planejamento colaborativo para condução das atividades de GCS
entre os envolvidos, a fim de evitar problemas de integração dos componentes de
software, pois as equipes tendem a tomar decisões de forma independente mediante
os problemas técnicos e de arquitetura.

2.8

Conclusão
O Gerenciamento de Configuração de Software é uma parte essencial da

sólida prática de Engenharia de Software desempenhando um papel fundamental no
suporte ao ciclo de vida de software. O GCS é vista como uma disciplina útil tanto
para clientes quanto para gerentes e desenvolvedores, independente do grau de
formalismo adotado.

Do ponto vista gerencial, o GCS fornece os subsídios necessários para que
gerentes possam ter conhecimento sobre a evolução do software durante o ciclo de
vida, ajudando na tomada de decisões. Por outro lado, do ponto de vista de
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desenvolvimento, o GCS é uma disciplina indispensável para controlar a
complexidade decorrente da necessidade que as equipes de projeto tem de
manipular Itens de Configuração simultaneamente.

Para [LEO05], a GCS é a arte de identificar, organizar e controlar as
modificações do software em construção por uma equipe de programação, com o
objetivo de maximizar produtividade pela redução de defeitos. Independente do
ponto de vista, gerencial ou de desenvolvimento, é importante para a Fábrica de
Programas implantar processos baseados nas melhores práticas, ao mesmo tempo
em que evita a construção de controles burocráticos [BRI04], pois uma das
características da prestação do serviço de desenvolvimento de software na
modalidade Fábrica de Programas é ter um processo que contribua para o aumento
da qualidade e produtividade, além de proporcionar maior agilidade e pouco
formalismo na documentação [OLI04].

Atualmente muitas ferramentas de GCS ajudam a tornar a prática dessas
atividades mais fáceis, pois automatiza a maioria das atividades que tem
características repetitivas e monótonas. Em muitos casos essas ferramentas são
integradas ao ambiente de desenvolvimento de software, fazendo com que o GCS
torne-se parte do processo de desenvolvimento. Porém, pensar que as ferramentas
de GCS podem tomar conta de tudo pode ser um caminho para o fracasso na
implantação desse processo, pois elas não são suficientes para completa
implementação e institucionalização do processo [DUR05]. Segundo [LEO05],
atividades como controle de mudanças, gerenciamento da liberação e auditoria da
configuração requerem a intervenção e o julgamento humano.

O processo de interação da Fábrica com o Cliente está diretamente ligado ao
processo de GCS, pois há necessidade de estabelecer um controle bem definido da
configuração e de como as mudanças no software afetarão os envolvidos que estão
usando os componentes desenvolvidos [ALB04], a fim de contribuir para a
transparência no relacionamento entre o cliente e o fornecedor de software.
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Mesmo que a bibliografia não tenha agrupado as atividades de GCS de uma
única maneira, é notória que o planejamento da configuração é uma peça chave na
GCS por ser visto como referência para execução das demais atividades. O objetivo
básico do Plano de Gerência da Configuração do Software (PGCS) é delinear como
as atividades de GCS serão aplicadas, podendo abranger um projeto específico ou
toda uma organização. A elaboração do PGCS na Fábrica de Programas é
fundamental para evitar eventuais problemas no momento em que os itens são
recebidos, testados e colocados sob gerência de configuração no ambiente do
cliente. No PGCS deve estar especificado os requisitos de ambiente de
desenvolvimento, testes e homologação necessários para produção do software na
Fábrica de Programas em conformidade com o ambiente e com as práticas de GCS
do cliente.

Quando do envolvimento de terceiros no processo de desenvolvimento, a
organização geralmente precisará solicitar aos seus fornecedores de software que
apresentem seus respectivos PGCS, para serem incorporados ao PGCS do projeto
de software. Como um terceiro envolvido no processo de desenvolvimento, é
indispensável que a Fábrica de Programas construa um Plano de GCS alinhado ao
Plano de GCS do Cliente ou demandante, pois as características do tipo de
demanda influenciam na elaboração do documento de PGCS da Fábrica de
Programas.

Foram descritas as atividades relacionadas ao GCS sob o ponto de vista de
vários autores, normas e padrões, sendo escolhido o padrão [IEEE1042-87], a
[ISO12207-08] e o modelo CMMI como referência para elaboração do processo
proposto. Essa escolha se deve à cobertura que essas referências bibliográficas
fazem das atividades de GCS.

Quanto à atividade de identificação da configuração de software, a proposta de
nomeação dos itens mais adequada à realidade da Fábrica é definida pela
[IEEE1042], pois sugere a definição de dois níveis de identificação, sendo o primeiro
relacionado aos IC´s que contêm documentação e o segundo relacionado aos IC´s
que contêm os componentes do software. A estrutura de nomeação dos
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componentes segue o que é determinado pela estrutura de GCS definida e aplicada
pelo cliente da Fábrica de Programas no projeto, enquanto a nomeação de alguns
itens de documentação fica por conta da Fábrica de Programas determinar a forma
de estruturação.

Em se tratando da Fábrica de Programas, na implementação da atividade de
controle da configuração o objetivo principal é evitar o atraso no cronograma de
desenvolvimento e a criação de controles que gerem burocracia desnecessária, ao
mesmo tempo em que preserva o uso das melhores práticas na utilização de
processo de controle de versão e controle de mudança.

A execução das atividades de relato da situação da configuração de software
na Fábrica de Programas pode evitar riscos relacionados à qualidade do software,
pois ajuda na identificação de problemas antes que sejam colocados em produção.
Sendo assim, é recomendado o armazenamento e disponibilização das informações
necessárias para gerenciar com efetividade a configuração, apesar de eventuais
dificuldades que possam surgir na implantação.

Assim como as atividades de relato da situação da configuração de software, a
execução de auditoria na Fábrica de Programas pode evitar riscos relacionados à
qualidade do software, pois ajuda na identificação de problemas antes que eles se
propaguem à medida que as fases do ciclo de vida do software são concluídas.
Outra questão importante em relação a essa atividade é a necessidade que a
Fábrica de Programas tem de se submeter a eventuais auditorias requisitadas pelo
cliente, onde deve ser apresentado o PGCS e demonstrado como as atividades de
GCS são executadas.

A atividade de gerenciamento da liberação e entrega do software na Fábrica de
Programas tem relação direta com a geração da linha de base para envio do pacote
de IC´s ao cliente, contendo todas as implementações concluídas e testadas. O meio
de entrega dos itens depende do acordo firmado em contrato entre a Fábrica e o
Cliente, que pode adotar procedimentos tais como: envio de e-mail com os IC´s
desenvolvidos anexados ou disponibilização dos IC´s em uma área combinada
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previamente com o cliente. As instruções para geração da linha de base de liberação
e eventuais procedimentos a serem seguidos para a entrega devem estar
registrados no Plano de GCS.

Independente do tamanho, uma Fábrica de Programas não se caracteriza
como uma organização fortemente hierarquizada e multifuncional, o que denota que
modelo mais adequado para execução dos papéis exigidos pelo processo de GCS
seja o proposto pelo CMMI e por [HAS03]. Diferentes critérios podem levar a
diferentes composições do CCC [LEO05], porém recomenda-se que o responsável
por desempenhar o papel de CCC não seja a mesma pessoa a desempenhar o
papel de Responsável pela Gerência de Configuração, e que no mínimo as duas
façam parte do CCC. Quanto ao papel de auditor da configuração de software, ele
pode ser desempenhado por alguém que já desempenha o papel de Controle de
Qualidade.

Uma vez conceituada a necessidade de se tratar a Gerência de Configuração
de Software de maneira adequada ao perfil da organização e do tipo de projeto,
assim como explorar os benefícios e as dificuldades no processo de implantação,
pôde-se obter maior clareza e profundidade quanto à motivação, o problema, o
objetivo, assim como as contribuições e os resultados esperados para este trabalho.
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3

PRINCIPAIS NORMAS E MODELOS APLICÁVEIS AO GCS

Este capítulo apresenta as principais normas e modelos publicados por órgãos
internacionais aplicáveis ao tema Gerenciamento de Configuração de Software,
destacando a estrutura de cada um, assim como seus propósitos e características.
As principais normas e modelos aplicáveis a este trabalho são:


ISO/IEC (International Organization for Standardization / International
Electrotechnical

Commission)

com

norma

ISO/IEC

12207-2008

Engenharia de Sistemas e Software - Processos de Ciclo de Vida de
Software – padrão que define uma estrutura para os processos ligados ao
contexto do sistema e para os processos específicos do ciclo de vida de
software.


SEI-CMU (The Software Engineering Institute – Carnegie Mellon
University) com o modelo CMMI elaborado para avaliar o estado de
maturidade ou capacidade no processo de software de uma organização,
e servir de guia para implementação de melhores práticas.

3.1

A norma ISO/IEC 12207
A norma ISO/IEC 12207 fornece uma base de conhecimento para o

entendimento comum sobre construção de software e sua evolução. Estabelece uma
estrutura comum para os processos de ciclo de vida de software, com terminologia
bem definida, que pode ser referenciada pela indústria de software, além de prover
um processo que pode ser utilizado para definir, controlar e melhorar os processos
de ciclo de vida de software.

Na versão 2008, a norma estabelece uma estrutura comum para os processos
de ciclo de vida de software. Descreve processos, atividades e tarefas que devem
ser aplicados na aquisição de sistemas e produtos e serviços de software, e no
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fornecimento, desenvolvimento, operação, manutenção e distribuição de produtos de
software ou porções de software de um sistema, realizados interna ou externamente
à organização. Esse conjunto de processos, atividades e tarefas foi projetado para
ser adaptado, de acordo com as características específicas, a uma organização,
projeto ou aplicação, o que pode envolver o detalhamento, a adição e a supressão
de elementos de acordo com o objetivo de utilização.

Quanto à estrutura, a norma divide-se em dois grandes grupos de processos:
os processos do contexto do sistema e os processos específicos de software,
conforme apresentado na Figura 07.

Figura 07. Grupos de Processos do Ciclo de Vida. Fonte: [ISO/IEC 12207-2008].

O grupo de processos de contexto do sistema especifica processos de acordo,
processos de projetos, processos técnicos e processos organizacionais. Esses
processos são comuns e genéricos para projetos de software.
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O grupo de processos específicos de software especifica processos de
implementação, que são orientados ao desenvolvimento de novos artefatos de
software, e mais dois processos, relacionados a suporte e reuso.

Os processos de Suporte contribuem fornecendo funções especializadas para
outros processos específicos de software. A GCS é um desses processos, e define
um conjunto de procedimentos administrativos e técnicos por todo o ciclo de vida de
software destinados a:
-

Desenvolver a Estratégia do GCS;

-

Identificar, definir e estabelecer linhas de base dos IC´s gerados pelo
processo ou pelo projeto;

-

Controlar as modificações e liberações dos IC´s;

-

Realizar revisões nas modificações e liberações dos IC´s;

-

Registrar e apresentar a situação dos IC´s e das requisições de
modificação;

3.2

-

Garantir a completeza, a consistência e a correção dos IC´s;

-

Controlar o armazenamento, manipulação e a distribuição dos IC´s.

O Modelo CMMI
Capability Maturity Model Integration - CMMI [CMMI03, SEI06] é um modelo

que define um conjunto de melhores práticas que orientam um caminho sobre “o
que” deve ser realizado para a melhoria do processo de software sem a pretensão
de estabelecer “como” efetuar essa melhoria.

A versão 1.2 do modelo CMMI foi lançada em agosto de 2006. Esse modelo
reúne um conjunto de melhores práticas8 agrupadas em áreas de processo9 e define
duas representações de modelos de maturidade: por estágios e contínua.
8

O termo Práticas significa um conjunto de ações desempenhadas para atingir as metas de uma
área de processo [SEI06].
9

O termo Área de Processo é um agrupamento de práticas em uma área que, quando
desempenhada coletivamente, satisfaz um conjunto de metas consideradas importantes para
promover a melhoria nessa área [SEI06].
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Na representação por estágios são definidos cinco níveis de maturidade: Nível
1 - Inicial; Nível 2 - Repetível; Nível 3 - Definido; Nível 4 - Gerenciável; Nível 5 Otimizado. Para cada nível de maturidade, são definidas áreas de processo
agrupadas por nível e que devem ser institucionalizadas simultaneamente, para que
o nível desejado de maturidade seja alcançado no âmbito organizacional definido.
Diferente das normas ISO, esse modelo permite que o escopo organizacional seja
uma área específica da organização, tais como: Fábrica de Projetos, Fábrica de
Programas, Área de Manutenção de Sistemas legados, entre outras.

Na representação contínua é medido o nível de capacidade, que difere do
conceito de nível de maturidade usado pela representação em estágios por focalizar
de forma individual nas áreas de processo. A organização que opta por essa
representação dispõe de 06 níveis de capacidade: Nível 0 - Incompleto, Nível 1 Executável; Nível 2 - Gerenciável; Nível 3 - Definido; Nível 4 - Quantitativamente
Gerenciável; Nível 5 - Otimizado. A Figura 08 apresenta o modelo CMMI na
representação contínua e na estagiada.

Figura 08. Representações do Modelo CMMI Fonte: Adaptado de Carnegie Mellon Univertsity

Cada um desses níveis de capacidade, a partir do nível 1, tem objetivos
genéricos associados. Para cada objetivo genérico, são definidas práticas
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genéricas10 que devem ser atendidas para que a área de processo cumpra o
objetivo genérico e possa ser classificada no nível de capacidade que esse objetivo
genérico está relacionado.

O GCS é a prática genérica número 6 do objetivo genérico número 2,
relacionado ao uso efetivo de um processo Gerenciável. Desta forma, na
representação contínua o GCS é requisito para que qualquer área de processo do
modelo possa atingir o nível 2 de capacidade. No caso da representação por
estágios, a GCS é requisito obrigatório para alcançar o nível 2 de maturidade. A
Figura 09 apresenta as áreas de processo do modelo CMMI.
Essa área de processo é composta por três objetivos específicos 11, com suas
práticas específicas12:
1. Estabelecimento de configurações de referência: identificação dos itens de
configuração, estabelecimento de sistema de GCS, e criação e liberação
configurações de referência;
2. Acompanhamento e controle de modificações: acompanhamento das
requisições de modificações e controle dos itens de configuração;
3. Manutenção

da

integridade

das

configurações

de

referência:

estabelecimento do registro das informações de gerenciamento de
configuração e execução de auditoria da configuração.

Em seu artigo, [DUR05] descreve um estudo de caso sobre diagnóstico do
nível de institucionalização do processo de GCS em uma organização de software
utilizando o CMMI como modelo de referência para a avaliação. São desenvolvidas
tabelas que relacionam os objetivos específicos com práticas específicas, além dos
objetivos genéricos com as práticas genéricas para a GCS. Para executar avaliação
do GCS, é desenvolvido um mapa de indicadores de implementação das práticas
10

O termo Práticas Genéricas são atividades que asseguram que os processos associados com as
áreas de processo serão efetivos, repetíveis e duradouros [SEI06].
11

O termo Objetivo Específico é aplicado para a área de processo e endereça um conjunto único de
características que descrevem o que deve ser implementado para satisfazer a área de processo
[SEI06].
12
O termo Prática Específica é uma atividade importante que deve ser desempenhada para atingir a
meta específica associada [SEI06].
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utilizando o modelo SCAMPI, onde são relacionados artefatos diretos e indiretos que
ajudam a definir o nível de institucionalização do GCS na organização.

Figura 09. Áreas de Processo do Modelo CMMI. Fonte: Adaptado de Carnegie Mellon
Univertsity

O relacionamento existente entre as áreas de processo é apresentado em duas
dimensões. A primeira dimensão apresenta por meio de uma visão macro, como as
informações e os artefatos fluem de uma área de processo para outra. Na segunda
dimensão as áreas de processo são classificadas em dois grupos: Básicas e
Avançadas. Essa classificação propõe que as áreas de processo básicas sejam
implementadas antes das Avançadas, para garantir que os pré-requisitos para
implementação das áreas Avançadas sejam atendidos.

Em decorrência desse relacionamento, o modelo CMMI agrupa as áreas de
processo em 04 categorias: Gerenciamento do Processo, Gerenciamento do Projeto,
Engenharia e Suporte. O GCS faz parte do grupo de processos de suporte e está
classificada como uma área de processo Básica, envolvendo as seguintes atividades
[CMMI03]:
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Identificar a configuração dos produtos de trabalho que compõem as linhas
de base;



Controlar as mudanças nos itens de configuração;



Fornecer especificações para construir os produtos de trabalho a partir de
um sistema de gerenciamento de configuração;



Manter a integridade das linhas de base;



Prover o acompanhamento e as informações da configuração corrente para
desenvolvedores, usuários e clientes.

O GCS apóia todas as outras áreas de processos estabelecendo e mantendo a
integridade dos produtos de trabalho gerados por meio da execução de todos os
processos dentro do ciclo de vida do software, porém não entra em maiores detalhes
na forma como ocorre esse relacionamento [CMMI03]. A Figura 10 mostra esse
relacionamento por meio de uma visão abstrata.

Figura 10. Relacionamento do GCS com as Áreas de Processo do CMMI.
Fonte: Adaptado de CMMI [SEI06]

No detalhamento de cada uma das áreas de processo existe uma seção
destinada a tratar do relacionamento da área de processo com as demais do
modelo, conforme especificado na Tabela 02. Na especificação da área de processo
GCS, encontra-se uma referência as áreas de processo de Planejamento de Projeto
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e Monitoração e Controle de Projeto. Quanto às demais áreas de processo, as que
explicitam a referência a GCS são: Mediação e Análise, Integração do Produto,
Desenvolvimento dos Requisitos e Gerenciamento dos Requisitos.
Tabela 02. Relacionamento da área de processo GC no CMMI

Área de Processo

Referência

Gerenciamento da Configuração

Faz referência a área de processo
Planejamento de Projeto para obter
maiores

detalhes

desenvolvimento

dos

quanto
planos

ao
e

das

estruturas analíticas de projeto, que
podem ser úteis para determinar quais
são os itens de configuração do projeto.

Faz referência a área de processo
Monitoramento e Controle de Projeto
para

obter

mais

informações

sobre

análise de desempenho do projeto e
ações corretivas.

Faz referência a área de processo
Gerenciamento

dos

Fornecedores

para

Acordos
obter

de
mais

informações sobre o estabelecimento e
manutenção

dos

acordos

com

os

fornecedores.

Monitoramento e Controle de Projeto

Faz referência a área de processo
Gerenciamento de Configuração para
obter mais informações sobre com as
mudanças são gerenciadas.

Medição e Análise

Faz referência a área de processo
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Gerenciamento de Configuração para
obter

mais

informações

sobre

o

gerenciamento da medição dos produtos
de trabalho.

Integração do Produto

Faz referência a área de processo
Gerenciamento de Configuração para
obter

mais

informações

sobre

o

gerenciamento de mudança integradas e
sobre a distribuição das informações.

Desenvolvimento dos Requisitos

Faz referência a área de processo
Gerenciamento de Configuração para
assegurar que os produtos de trabalho
chave são controlados e gerenciados.

Gerenciamento dos Requisitos

Faz referência a área de processo
Gerenciamento de Configuração para
mais informações sobre como manter e
controlar

as

linhas

de

base

dos

requisitos, assim como fazer com que os
requisitos e dados de mudanças estejam
disponíveis no projeto.

Como apresentado, as referências entre as áreas de processo não explicitam
em detalhe “como” tratar e implementar essas relações, ficando a cargo da
organização essa interpretação.

3.3

Conclusão
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A ISO/IEC 12207 ajuda na compreensão do cenário dos problemas, pois
apresenta o processo de Gerência de Configuração dentro do contexto do ciclo de
vida de software. Em particular, o conjunto de processos organizacionais e de
adaptação propostos pela norma contribui para compreender como o perfil
organizacional e do projeto pode influenciar na implantação do processo de GCS.
Para este trabalho são utilizadas as atividades do Processo de Gerenciamento de
Configuração de Software, contidas na seção 7.2 – Processo de Suporte de
Software, por contribuírem na estruturação do processo proposto.

Independente da abordagem de implementação do CMMI, seja representação
por estágios ou representação contínua, a adoção das práticas propostas pelo
modelo ajuda as organizações a melhorar seus processos. Segundo [BEC05], a
filosofia do CMMI está diretamente ligada à idéia de Fábrica de Software, pois para a
fábrica é fundamental ter processos bem definidos e ter o nível de gerência
adequada às características dessa organização.

Em semelhança à abordagem organizacional que a ISO/IEC 12207 propõe, o
modelo CMMI define para cada área de processo um conjunto de objetivos e
práticas obrigatórias (genéricas). Essas práticas tem o papel de sustentar a
implementação dos objetivos e práticas específicas, ajudando a garantir o sucesso
da institucionalização. Compreender a necessidade de implementação desses
objetivos e práticas genéricas, ajuda na estruturação e definição do processo de
GCS proposto para Fábrica de Programas.

O agrupamento dos processos em categorias ajuda a compreender o
relacionamento entre a área de processo de Gerenciamento de Configuração com
as outras áreas de processos do modelo. Analisar essa relacionamento permite a
identificação das informações a serem trocadas entre os processos, além de ajudar
a aumentar a compreensão do papel fundamental de suporte que o processo de
GCS tem na execução dos demais processos da Fábrica de Software.

Para este trabalho, os conceitos e as atividades propostas pela área de
processo de Gerenciamento de Configuração do CMMI são utilizadas como
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referência na elaboração do processo de GCS proposto. Da mesma forma, a tabela
de indicadores de implementação, proposta por [DUR05] ajuda na compreensão do
cenário do problema, servindo como referência na elaboração do processo proposto.
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4

FÁBRICA DE SOFTWARE E FÁBRICA DE PROGRAMAS
Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos sobre o modelo de Fábrica de

Software, destacando o histórico, o contexto desse modelo na Engenharia de
Software, conceitos e definições gerais, os tipos de escopo, os componentes
estruturais, os requisitos para a modalidade Fábrica de Programas e visão geral
sobre o modelo de operação.

4.1

Histórico
A idéia de Fábrica de Software surgiu no mundo corporativo na década de 60 e

há mais de 30 anos vem sendo continuamente moldada [AAE97, AOY93, LI01,
SAS92]:


1968 - Bob Bemer relatou a criação de uma Fábrica de Software pela GE
– General Eletric.



1969 - M. D. McIlroy da AT&T, propôs novos conceitos para o
desenvolvimento

produtivo

de

software,

baseados na

reutilização

sistemática de código. A Hitachi se tornou a primeira empresa de
desenvolvimento de software a se autodenominar como uma Fábrica de
Software.


1971 - F. L. Bauer propôs que “o projeto e produção de software deve ser
visto como uma área da engenharia industrial”.



1975 - nos Estados Unidos a empresa System Development Corporation
monta uma Fábrica de Software.



Entre 1976 e 1977 o conceito se expandiu pelo mercado mundial, com o
surgimento de várias fábricas de software, dentre as quais a da NEC,
Toshiba e Fujitsu.



Fim da década de 80 nos Estados Unidos, o Laboratório de Engenharia de
Software, consórcio entre NASA, Universidade de Maryland e Computer
Science Corporation, desenvolveu a Fábrica de Software, e grandes
companhias da Europa se reuniram para dar início ao programa Eureka,
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cujo objetivo era a viabilização de uma arquitetura de referência para ser
utilizada na criação de fábricas de software específicas para diferentes
áreas de aplicação, tais como: sistemas comerciais, embarcados e
telecomunicações.


No início da década de 90, James Johson publicou em seu livro “The
Software Factory: managing software development and maintenance”,
suas experiências como diretor do Centro de Dados da Hallmarks Cards
Inc., onde implementou um modelo de Fábrica de Software com foco em
componentização, não em processos [FER04].

Cusomano apud [FER04], apresenta a evolução da Fábrica de Software em
estágios: Fase I- Organização Básica e Gerência da Estrutura (meados de 60 e
início de 70); Fase II- Customização da Tecnologia e Padronização (início da década
de 70); Fase III- Mecanização e Suporte ao Processo (final da década de 70); Fase
IV- Refinamento do Processo e Extensão; Fase V- Automação Flexível.

Na década de 90, a proliferação do modelo de Fábrica de Software começou a
surgir no Brasil, a partir de iniciativas de empresas nacionais e multinacionais
[FER04], tais como: CPM, DBA, Politec, Stefanini, EDS e Softtek.

4.2

Fábrica de Software no contexto da Engenharia de Software
A referência bibliográfica que mais expressa o contexto da Fábrica de Software

é a proposta por Evans apud [FER04], que define a Fábrica de Software como um
“Ambiente de Engenharia de Software de 4ª. Geração”. A abordagem do autor é a
de que o ambiente de software enxerga o processo de desenvolvimento como uma
linha de montagem, baseada em um ciclo de vida de desenvolvimento (processo
produtivo), que interage com os processos de garantia da qualidade, com os
processos de suporte para o desenvolvimento e gestão do ambiente, e com os
processos de gestão propriamente ditos. Segundo [PRE06], a Gerência de
Configuração de Software pode ser vista como uma atividade da Garantia de
Qualidade de Software.
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Cada vez mais esforços estão sendo despendidos no sentido de realizar o
conceito de Fábrica de Software devido à consolidação das técnicas de engenharia
de software, juntamente com o refinamento dos ambientes de desenvolvimento e o
surgimento de novos ambientes de projeto e suporte integrados [ALM04].

4.3

Conceitos e Definições
Existem algumas definições para Fábrica de Software propostas na bibliografia,

dentre as quais podemos citar algumas:


[CUS89] define a Fábrica de Software como “um processo fabril que
constitui-se na produção de produtos em massa, incluindo operações
centralizadas de larga escala, tarefas simples e padronizadas, controles
padronizados, trabalhadores especializados, mas com habilidades, divisão
de trabalho, mecanização e automação do processo. Desta forma, a
associação do termo fábrica ao desenvolvimento de software sugere que
se apliquem técnicas para produção em larga escala, de forma
coordenada e com qualidade”.



[AAE97] define que uma Fábrica de Software “é uma organização habitada
por pessoas engajadas em um esforço comum, cujo trabalho é
organizado, onde a padronização é usada para coordenação e
formalização, e a sistematização é importante”.



[SIY01] define Fábrica de Software como “uma organização que provê
serviços de desenvolvimento de sistemas com alta qualidade, a baixo
custo e de forma rápida, utilizando um processo de desenvolvimento de
software bem definido e tecnologia de ponta, além de alguns mecanismos
para reconhecer e lidar com oportunidades de melhoria do processo”.



[FER04] utiliza a perspectiva do fornecimento e define a Fábrica de
Software “como um processo estruturado, controlado e melhorado de
forma contínua, considerando abordagens de engenharia industrial,
orientado para o atendimento a múltiplas demandas de natureza e escopo
distintas, visando à geração de produtos de software, conforme os

70

requerimentos documentados dos usuários e/ou clientes, da forma mais
produtiva e econômica possível”.

A Fábrica de Software deve ser vista como um negócio em condições de ser
rentável, por meio de algumas premissas, tais como: demanda contínua fazendo uso
do máximo da capacidade instalada, processos alinhados com a operação e que
agreguem valor, forte automação dos processos, gestão do conhecimento, e
distribuição da operação para locais cuja mão de obra é qualificada, porém barata.

A comparação com linha de produção industrial de massa deve ser realizada
com ressalvas, principalmente pelo fato de um produto de software ser único
[FAB04], ou seja, cada nova demanda de produção da fábrica possuirá
características específicas, o que descaracteriza o conceito de produção em massa
que se tem para os produtos industriais. A rigor se a analogia de conceito com a
indústria fosse total, o termo Fábrica só poderia ser aplicado a programas, objetos,
componentes e testes, pois a princípio seriam os únicos elementos passíveis de
produção em linha seriada.

O conceito de fábricas industriais clássicas, onde as pessoas atuam como
máquinas na realização de tarefas predeterminadas, não é um modelo desejável e
nem apropriado para a Fábrica de Software [ALM04]. No contexto do software, a
analogia com a fábrica pode ser aplicada apenas aos objetivos da produção
baseada no estilo industrial, e não na sua implementação. A manufatura de software
envolve pouca ou nenhuma produção tradicional, pois todo software é único.

Segundo [LAR06], fica evidente a necessidade de se adequar o modelo de
produção de software à realidade das necessidades dos clientes, a fim de possibilitar
a seleção dos processos, das atividades, das ferramentas, dos pontos de controle e
das abordagens técnicas e gerenciais. Caso estas questões não sejam resolvidas de
maneira adequada, a empreitada de Fábrica de Software pode ficar sob pena de
insucesso.
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[FER04] propõe um modelo genérico, apresentado na Figura 11, onde são
apresentados componentes classificados em grupos de processos definidos a partir
de um framework genérico do processo de software. Esta proposta é representada
em forma de camadas da seguinte forma: Processos de Gestão Estratégica do
Processo de Software, Processo de Suporte e Processo de Gestão Operacional. De
acordo com esse modelo proposto, a Gestão operacional da Fábrica é dividida em:
Processo de Gestão da Operação, Processo de Gestão do Projeto e Processo de

Gestão Operacional

Construção do Produto de Software.

Figura 11. Componentes da Fábrica de Software. Fonte: [FER04].

A Fábrica de Software deve possuir um conjunto de atributos, independente do
escopo de atuação [FER04], dentre os quais são destacados alguns:


a fábrica deve ter um forte gerenciamento de interface com o cliente, tanto
na recepção, quanto na entrega dos produtos solicitados;



a fábrica deve controlar todos os itens de software (documentos, métodos,
procedimentos, ferramentas e código);
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a fábrica deve ter o controle da situação das múltiplas demandas em seu
processo e permitir o rastreamento delas.

4.4

Escopo da Fábrica de Software
Alguns acham que a designação Fábrica de Software se refere apenas à

codificação de programas, outros que se refere ao projeto físico do software e outros
ainda que se refira ao ciclo de vida completo do projeto de software (projeto lógico,
projeto físico, construção, testes e implantação). Esta confusão ocorre tanto por
parte das empresas que contratam os serviços, como por parte das contratadas.

Figura 12. Escopo de fornecimento da Fábrica de Software. Fonte: [FER04].

Segundo [FER04], para cada tipo de demanda, na prática temos um tipo
diferente de Fábrica a ser utilizado, conforme representado na Figura 12. É
fundamental esta distinção quando da negociação para contratação de serviços,
deixando claro para as partes envolvidas quais os insumos e produtos adequados
ao tipo de demanda solicitada. Neste tipo de negociação é recomendável inclusive
que ao invés de utilizarmos genericamente o termo Fábrica de Software passemos a
utilizar a nomenclatura associada ao tipo de demanda, ou seja, se for para uma
demanda de um projeto completo utilizar Fábrica de Projeto de Software, se for para
codificação de programas utilizar Fábrica de Programas e assim por diante.
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Para esse trabalho, será adotada a classificação de acordo com escopo de
fornecimento, pois deixa claro os tipos de escopo de atuação ao longo do ciclo de
desenvolvimento.

O escopo Fábrica de Projetos (Ampliada) abrange o desenvolvimento de uma
solução que pode envolver componentes de implantações de processos, software,
hardware, serviços e equipamentos de rede e telecomunicações.

O escopo Fábrica de Projetos atua no processo de produção, englobando além
das atividades de construção de código e teste unitário, fases como projeto
conceitual, especificação lógica, projeto detalhado da solução, realização de testes
de integração e de aceitação. Os requisitos e características básicas são
semelhantes entre a Fábrica de Projetos Software e Fábrica de Projetos Físicos,
com a particularidade que a Fábrica de projetos tem a necessidade de obter o
conhecimento do negócio do cliente [OLI04].

Figura 13. Modelo de Fábrica de Software: escopo de Codificação de Programas.
Fonte: [FER04].

O escopo Fábrica de Programas, selecionado para realização desse trabalho,
tem por objetivo principal codificar e testar programas de computador, onde engloba
praticamente fases de construção e testes unitários do ciclo de desenvolvimento de
software. A Figura 13 demonstra o modelo básico do processo desse escopo de
Fábrica.
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4.5

Fábrica de Programas
Conceitualmente, [LAR06] define a Fábrica de Programas como “um modelo de

operação em que uma Fábrica de Software recebe de seus clientes as
especificações de programas já prontas, codifica os programas e os testa com as
abordagens de testes unitários e funcionais”.

A Figura 14 apresenta o conjunto de componentes requeridos para Gestão
Operacional da Fábrica de Programas [FER04]. Os processos de Gestão da
Operação permanecem os mesmos em relação ao modelo genérico da Fábrica de
Software, enquanto os processos de Gestão do Projeto e do Produto não, devido às
características desse modelo de Fábrica. Na seqüência é apresentado de forma
resumida o propósito de cada componente, baseado na descrição genérica proposta
pelo autor, com objetivo de entender melhor o papel de cada um no modelo.

Figura 14. Componentes da Fábrica de Programas. Fonte: [FER04].

Componentes do processo de Gestão da Operação:


Gestão da Demanda: tem como objetivo monitorar e controlar todas as
demandas a fim de gerenciar a capacidade produtiva em médio prazo. Um
aspecto importante desse componente é o estabelecimento de portas-fólio
que ajudam na gestão de prioridade, considerando alguns critérios, tais
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como: tamanho da demanda, tipo da demanda, cliente, valor da demanda,
tecnologia da demanda.


Recebimento e Liberação: tem como objetivo a gestão da interação
operacional da Fábrica com o Cliente. De acordo com o autor as principais
atividades são: “recebimento da Ordem de Serviço (OS); análise da OS
em termos de atendimento aos padrões acordados; a liberação de OS
homologada; o recebimento de complementos da OS; recebimento de OS
com problemas de qualidade, recebimento de solicitações emergenciais;
encaminhamento de OS para o processo de planejamento ou atendimento
ao cliente; recebimento de solicitações de suspensão, substituição ou
cancelamento da OS; a manutenção de registros da qualidade da OS
recebida; e a negociação de prioridades com o cliente.



Planejamento e Aceitação: tem como objetivo estabelecer as estimativas
relativas a OS e montar o planejamento de atendimento, compreendendo
em linhas gerais as seguintes atividades: negociação do escopo com
cliente e estabelecimento do plano de atendimento por meio de acordos,
determinação dos produtos as serem entregues, estimativas de esforço
baseadas em tabelas de complexidade de linguagem de programação que
contém tempos padronizados de atendimento, estimativa de prazo,
elaboração do fluxo de caixa, elaboração de planos auxiliares de
qualidade, riscos, comunicação, aquisição e configuração.



Gestão de Problemas: tem por objetivo resolver problemas que ocorrem
durante a operação e execução da OS, fazendo uso de critérios de
severidade que podem levar a necessidade de escalada na estrutura
organizacional.



Planejamento e Controle da Produção: tem por objetivo planejar,
encaminhar e autorizar o início da OS na linha de produção, controlar a
flutuação da demanda. Esse processo depende de um rigoroso controle
da situação da OS na linha de produção para funcionar.



Gerenciamento da Configuração: tem por objetivo manter a biblioteca de
itens de configuração e controlar a versão dos itens de configuração
associados às ordens de serviços, apresentado de maneira geral o
conjunto das atividades que compreendem essa disciplina.
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Revisões Conjuntas da Operação: tem como objetivo revisar os Acordos
de Nível de Serviço, necessidade de melhorias, assim como realinhar ou
criar novas diretrizes para a operação.



Gestão de Subcontratados: tem por objetivo a gestão dos fornecedores da
Fábrica, por meio da execução das melhores práticas propostas pelos
modelos de qualidade, além da responsabilidade de auditar a operação do
fornecedor se esta for crítica para a Fábrica.



Controle do Risco I (da Operação): tem por objetivo identificar,
acompanhar e mitigar os riscos da operação da Fábrica.



Projetos de Implementação: tem como objetivo implantar novas linhas de
serviço, tecnologias e processos.



Gestão dos Acordos de Nível de Serviço e Contratos: tem por objetivo
gerenciar os acordos estabelecidos com os clientes que estão associados
a contratos, a fim de acompanhar o desempenho e implantar ações de
curto prazo quando são identificados desvios em relação ao acordo.



Gestão da Qualidade e Produtividade: tem por objetivo tratar questões
relativas a manutenção dos processos no sistema de qualidade da
Fábrica, fazendo auditorias periódicas e propondo ações corretivas e
preventivas, além de tratar dos questões relacionadas a tendências de
produtividade.



Logística de Recursos: tem por objetivo tratar da seleção, aquisição e
disposição, assim como controlar sua disponibilidade e utilização. O
planejamento de controle da produção depende desse processo, assim
como esse depende do controle de prazo e da gestão da demanda.



Controle de Custo I (da Operação): tem por objetivo controlar, monitorar e
avaliar as tendências de custos visando oportunidades de redução.



Gestão do Atendimento ao Cliente: tem por objetivo atender as chamadas
do cliente relativas a ordens de serviços que foram liberadas recentemente
ao cliente.

Componentes do processo de Gestão do Projeto:


Controle de Requisitos: tem por objetivo controlar o escopo dos serviços
as serem executados na ordem de serviço, compreendendo a avaliação
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do entendimento, registro de eventuais desvios nesse entendimento,
controle das mudanças, avaliação dos impactos dessas mudanças e
utilização de pontos de controle para verificação de aderência ao que foi
especificado.


Controle do Prazo: tem por objetivo medir o progresso físico do trabalho,
avaliar o desempenho da execução do cronograma, analisar o impacto de
eventuais mudanças nesse cronograma.



Controle do Custo II (do Projeto): tem por objetivo atualizar o orçamento
do custo das ordens de serviço e analisar o impacto de eventuais
mudanças nesse orçamento.



Controle da Qualidade: tem por objetivo assegurar que os produtos sendo
construídos estão aderentes aos padrões e requisitos especificados,
devendo manter relação estreita com o processo de construção.



Controle da Mudança: tem por objetivo controlar todas as mudanças nas
ordens de serviço, avaliando o impacto e coordenando as atualizações
necessárias no planejamento de escopo, prazo e custo, além de ajudar a
manter a integridade das “linhas de base” desses planos.



Gestão de Subcontratado: tem por objetivo controlar as atividades
desenvolvidas por parceiros e terceiros nas ordens de serviço.



Homologação da Ordem de Serviço: tem por objetivo validar a aderência
do trabalho solicitado aos requisitos especificados na ordem de serviço, a
fim de liberar para o cliente formalizar o recebimento e término do serviço.

Componentes do processo de Construção do Produto de Software:


Análise das Ordens de Serviço: tem por objetivo tratar do recebimento ou
aceite da ordem de serviço pela equipe de desenvolvimento (equipe de
execução da fábrica), que deve avaliar se é necessário esclarecer
eventuais dúvidas na especificação ou até mesmo complemento.



Construção: tem por objetivo construir o código com base nas
especificações e testes unitários.



Planejamento do Teste: tem por objetivo especificar o objetivo, tipo,
responsáveis, prazos, recursos, condições de tratamento de não
conformidade, e número de casos de teste.
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Preparação do Teste: tem por objetivos disponibilizar todos os recursos
necessários para execução dos testes.



Teste Unitário: tem por objetivo testar cada programa, a fim de assegurar a
aderência do código às especificações.



Atendimento a Ajustes: tem por objetivo executar os chamados recebidos
pelo processo de gestão do atendimento a clientes, com o propósito de
resolver defeitos encontrados na implantação do serviço.

Ainda segundo [FER04], o escopo de implementação na modalidade Fábrica
de Programas, deve considerar alguns requisitos para ter uma operação com o
controle de custos adequado para a organização. Os principais requisitos são:


Volume de Demanda: é preciso estabelecer a demanda mínima mensal e
os picos de demanda para garantir que custos de operação sejam
cobertos, assim como o tempo necessário para ajustes na fábrica na
eventual necessidade de montar a linha de codificação para atender a
uma nova linguagem de programação. Grandes flutuações de volumes
devem ser informadas com antecedência e formalizados em contrato por
meio de acordos de nível de serviço flexíveis, pois pode ser necessário
gastar mais tempo para atender a uma ordem de serviço.



Padrão de Ordem de Serviço e de Especificação: nem sempre a Fábrica
de Programas é capaz de trabalhar de acordo com as premissas do
cliente, sendo importante no início das negociações proporem um padrão,
pois alterações podem acarretar em custos adicionais nos processos da
fábrica. Caso o cliente exija a utilização do padrão dele, e necessário
analisar e sugerir melhorias a fim de não comprometer a qualidade da
operação.



Comunicação e Interface com o Cliente: é recomendado que haja somente
um ponto de contato entre a Fábrica e o Cliente, e que as regras de
recepção e envio das ordens de serviço estejam claras e expressas
formalmente em contrato. Em seu artigo, [BRI05] aborda alguns problemas
que

eventualmente

prejudicam a

comunicação

entre

as

equipes

geograficamente distribuídas, tais como: perda de contato não planejado,
dificuldade em saber quem procurar para tratar um problema, custo para
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iniciar o contato (desenvolvedor procurar saber se o outro está disponível),
e perda de confiança para comunicar abertamente, levando na maioria das
vezes a necessidade de fazer reuniões formais periodicamente.


Estimativas: ter tabelas de estimativas de tempo de atendimento de uma
ordem serviço e esforço efetivo de programação para cada tipo de
linguagem de programação.



Novos Serviços e Novas Linhas de Processo: a nova linha de
programação na fábrica deve ser planejada e alguns cuidados devem ser
considerados, tais como: criar um laboratório para experimentar a nova
tecnologia, planejar os ajustes que devem ser feitos nos processos,
métodos e técnicas, elaborar uma análise de custo benefício e implantar a
nova linha por meio da execução de projeto.



Acordos de Nível de Serviço: são atributos de desempenho requeridos e
geralmente são objetos de cláusulas contratuais. Os principais acordos de
nível de serviços são: percentual de ordens de serviço atendidas no prazo,
quantidade de ordens de serviços que retornam com problemas de
qualidade, tempo para que a fábrica instale uma nova linha de serviço,
ordens de serviço recebidas pela fábrica com especificação incompleta.



Métricas: as principais métricas a serem implementadas referem-se à
exatidão das estimativas e aos prazos comprometidos com o cliente
(visando a calibração contínua das estimativas), produtividade por linha de
serviço, produtividade por programador, taxa de entrega das ordens de
serviço, freqüência dos tipos de defeitos, entre outras.



Flexibilidade: tem seu foco no atendimento a demanda, que pode sofrer
flutuações de volume, sendo conseguida por meio de programadores que
dominam mais de uma linguagem de programação (onde o programa de
treinamento exerce um papel fundamental) e do programa de parcerias,
quando a capacidade da fábrica está esgotada no período.



Recursos Humanos: a fábrica precisa desenvolver um esquema de
formação e preparação contínua de mão de obra, por meio do convênio
com escolas técnicas ou universidades. Um dos fatores motivadores para
a fábrica implantar um programa como esse, é a rotatividade que ocorre
nesse ambiente organizacional devido a fatores tais como: o programador
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querer tornar-se analista e necessidade da fábrica liberar recursos com
maior experiência afim de reduzir custos.


Produtividade: é necessário implantar um controle rigoroso devido a níveis
de serviço com pouca margem de manobra. Os controles de produtividade
cobrem desde o desempenho individual dos programadores, reutilização,
treinamento, padronização de técnicas de programação, indo até a
implantação de melhores práticas para aumentar o desempenho.



Padrões internos: toda fábrica precisa ter padrões para de especificação,
codificação e testes unitários, a fim de uniformizar o modo de trabalho.
Esses padrões precisam ser constantemente reforçados e disseminados.



Riscos e Segurança: esse item trata especificamente da preocupação que
os clientes têm em relação ao uso indevido das especificações e dos
programas por terceiros ou concorrentes que possam fazer uso na mesma
fábrica, além da preocupação que fábrica tenha um Plano de Contingência
que ajude a garantir a continuidade da operação. A fim de viabilizar o
atendimento a esses requisitos a Fábrica precisa demonstrar essa
capacidade, fazendo uso de alternativas tais como: criação de um
ambiente específico e distinto para o cliente, instalação de um sítio
dedicado e segregado, uso de infra-estrutura dedicada totalmente ao
cliente. Nesse requisito o Gerenciamento de Configuração tem papel
importante, pois seus processos ajudam a minimizar os riscos de acesso
indevido aos Itens de Configuração.



Compartilhamento de Recursos: esse requisito trata da necessidade que a
fábrica tem de compartilhar os recursos humanos para atender a demanda
e aos níveis de serviços estabelecidos com os clientes.

Esse

compartilhamento parte da premissa que um recurso humano pertence à
fábrica e não a uma célula da produção, a fim de evitar sobrecarga em
uma célula, enquanto outra está ociosa.


Locais de Baixo Custo: é recomendada a instalação da Fábrica de
Programas em cidades que possuem centros acadêmicos de primeira
linha, onde o baixo custo da mão de obra formada pelas universidades
pode ajudar a reduzir o custo de operação da fábrica.
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Automação: é recomendada a utilização de soluções para automatizar o
controle das ordens de serviço, estabelecer um workflow e proporcionar ao
cliente visibilidade do andamento das ordens de serviço na fábrica. Sem
mecanismos para automação dos níveis de serviço fica difícil medir,
podendo prejudicar a operação.

A estrutura organizacional deve ser construída levando em consideração os
componentes do modelo genérico e nas tecnologias de processo escolhidas, sendo
recomendado que um grupo de Coordenação de Suporte seja responsável pelas
atividades de Gerenciamento de Configuração na Fábrica de Programas.

Além da estrutura organizacional, outro aspecto importante é a forma de
organizar a produção, onde é comum trabalhar com várias linhas de produção
(células de produção) relacionadas diretamente com um tipo de linguagem de
programação (linhas de serviço). Para cada linha de serviço é necessário considerar
alguns elementos, tais como: perfil de mão de obra, métodos e técnicas de
construção, padrões de programação, características do cliente, tipos de sites
(dedicados a clientes ou não), e distribuição geográfica dos sites.

4.6

Conclusão
Nesta seção foi apresentado um breve histórico sobre o modelo de produção

de software conhecido como Fábrica de Software, desde as primeiras iniciativas na
década de 60 até a proliferação do modelo no Brasil a partir da década de 90.

Apesar das ressalvas quanto à comparação do modelo de Fabrica de Software
com o conceito de fábricas industriais clássicas, em última instância a proposta da
Fábrica de Software é funcionar como uma unidade fabril, utilizando conceitos de
operação e engenharia de produção, com fronteiras estabelecidas, independência
de execução e suficiência em relação aos vários demandantes [LAR06].
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Para o funcionamento das atividades da Fábrica de Software é fundamental a
adoção de processos que definam tarefas, produtos e responsáveis pelas diversas
etapas do ciclo de vida do software [OLI04].

Os conceitos, processos e os componentes apresentados pelos autores
contribuem para a compreensão do escopo e atribuições a serem desempenhadas
por cada uma das modalidades de Fábrica de Software. Especificamente para a
modalidade Fábrica de Programas, o conjunto de componentes, requisitos e o
modelo de operação propostos por [FER04] ajudam a compreender o cenário do
problema, e, por conseguinte na elaboração do processo proposto.

Por fim, [FER04] faz uma recomendação que corrobora com a necessidade de
realização desse trabalho, na qual diz que a implementação e a utilização de
modelos de qualidade de software na Fábrica de Programas, tais como: CMMI, ISO
e PMBoK, ajudam a promover a excelência na operação dos processos de software
e obter reconhecimento mediante aos critérios de qualificação impostos pelo
mercado nacional e internacional.
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5

A FÁBRICA
APLICAÇÃO

DE

PROGRAMAS

CONSIDERADA

NO

EXEMPLO

DE

Este capítulo apresenta a Fábrica de Programas como objeto da análise de
problemas e dificuldades na gestão operacional. É apresentada desde definição da
organização, a estrutura da Fábrica de Programas, o seu processo produtivo,
características conceituais, até uma análise do relacionamento entre a Fábrica de
Projetos e a Fábrica de Programas com ênfase no processo de controle de versão
sob o ponto de vista do GCS.

5.1

Definição da Organização
Como unidade de análise é selecionada uma Fábrica de Programas

pertencente a uma grande empresa multinacional de Tecnologia da Informação em
São Paulo, doravante denominada Empresa “SS”. Enfatiza-se a compreensão de
alguns problemas e dificuldades na sua gestão operacional, destacando e fazendo a
análise das causas do problema relacionado à devolução dos serviços pelo Cliente,
na perspectiva do Gerenciamento de Configuração de Software [YIN05].

5.1.1 Contato com a Organização

O autor foi empregado da organização escopo deste trabalho, participando
desde 1998 na implantação de projetos relacionados à construção de Fábricas de
Projetos e de Fábricas de Programas, além de participar de projetos relacionados ao
programa de qualidade dessas unidades.

No ano de 2006 foi externado ao Diretor responsável pela Fábrica de
Programas o interesse na realização desta pesquisa para fins acadêmicos,
especificamente na implantação do processo de GCS. Esse interesse foi aceito de
prontidão, desde que não fosse citado de maneira direta ou indireta o nome da
empresa, além de não fazer qualquer menção que a exponha no meio acadêmico ou
empresarial.

84

5.1.2 Sobre a Organização

A organização oferece serviço de consultoria, desenvolvimento e operação de
aplicativos, que podem ser integrados para construir soluções nacionais e
internacionais específicas. Além disso, possui uma rede nacional e internacional de
filiais e parceiros que fornecem um excelente suporte para projetos.

A organização possuía a certificação ISO9000:2000, inclusive na unidade de
Fábrica de Programas, e tem como política da qualidade: “fornecer produtos e
serviços que atendam as expectativas do mercado de sua atuação, buscando
permanentemente um alto padrão de qualidade”.

5.2

A Fábrica de Programas e seu Modelo de Operação
A Fábrica de Programas da Empresa SS foi fundada em 2000 e possuía

aproximadamente 50 (cinqüenta) colaboradores, sendo 01 (um) Diretor, 01 (um)
Gerente, 04 (três) Líderes de Célula, 04 (quatro) Analistas de Qualidade, e 40
(quarenta) Desenvolvedores.

As células de programação tinham em média 10 (dez) profissionais, estando
estes organizados na Fábrica de Programas por especializações em função da
tecnologia e das características de negócio dos sistemas, de acordo com a visão
funcional proposta pelo [PMI04].

A Fábrica de Programas tinha uma gestão independente, prestava serviços de
codificação e testes unitários na tecnologia apresentada na Tabela 03, e ficava
localizada na matriz da Empresa SS, em São Paulo. A Fábrica de Programas
prestava serviços à Fábrica de Projetos da própria Empresa SS, que era
responsável pelo desenvolvimento de novos sistemas e pela manutenção dos
sistemas legados. No entanto a Fábrica de Projetos ficava em outra localização
geográfica, situada em um dos principais clientes.
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Tabela 03. Qualificação Tecnológica da Fábrica de Programas

Plataforma

Ferramentas/Linguagens
Cobol II, Cobol For OS/390
IMS DB/DC
Banco de Dados DB2

Mainframe IBM

A Fábrica de Projetos, chamada de “cliente” pela Fábrica de Programas, estava
dividida em quatro unidades caracterizadas pelas especialidades dos sistemas,
sendo elas: Sistemas Financeiros, Sistemas de Recursos Humanos, Sistemas de
Logística e Materiais, e Sistemas de Produção e Controle. Sendo assim a Fábrica de
Programas possuía 04 contratos internos de trabalho, informalmente estabelecidos e
chamados pela FP de „Acordo‟.

A equipe da Fábrica de Projetos realizava o levantamento das necessidades,
chegando até a especificação técnica de código e especificações de casos de testes
unitários que eram encaminhadas à Fábrica de Programas. A Fábrica de Programas
tem seu escopo de atuação semelhante ao proposto por [FER04], onde recebe de
seus clientes as especificações de programas já prontas, codifica os programas e os
testa com as abordagens de testes unitários.

As demandas para a Fábrica de Programas são executadas por meio de lotes
de serviços que são encaminhadas pela Fábrica de Projetos. Os lotes podem conter
especificações técnicas de código, especificações de casos de teste, códigos fonte,
além de tabelas de estimativa de esforço para execução do trabalho, informalmente
acordada entre a Fábrica de Programas e a Fábrica de Projetos. A Fábrica de
Programas por sua vez, cria uma ordem de serviço para cada programa que consta
do lote.

Para suporte à execução dos processos foram identificados instrumentos que
auxiliavam

nas

atividades

de

gerenciamento

da

Fábrica

de

Programas

desenvolvidos no formato Word, Excel e Project da Microsoft.

Para suportar o processo de gestão dos lotes e das ordens de serviço é
utilizada a ferramenta ClearQuest da IBM. Para a comunicação com os clientes, a
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Fábrica de Programas utilizava recursos convencionais para comunicação, tais
como: telefone e correio eletrônico.

Na Figura 15 estão apresentados os processos da Fábrica de Programas no
momento que antecedia a decisão da Diretoria da Empresa SS de implantar um
programa de melhoria de software específico para aperfeiçoar os processos de
gestão e desenvolvimento de software. A fim de facilitar a compreensão, os
processos foram agrupados em dois grandes blocos, e identificados de acordo com
a proposição da norma [ISO12207-08].

Figura 15. Processos da Fábrica de Programas da Empresa SS – Situação “As Is”.

O primeiro bloco especifica os processos de produção para o desenvolvimento
e manutenção de programas, e especifica as atividades ligadas a Visão da
Engenharia de Software, cobrindo o ciclo de desenvolvimento de programas, desde
a recepção até a entrega dos lotes aos clientes. Na seqüência é apresentada uma
breve descrição de cada macro processo dessa visão, no momento em que
antecedia a decisão de implantar um programa de melhoria de software:

1-a) Recepção: neste processo os itens associados ao lote enviado pelo
Cliente são avaliados e verificados quanto à sua completeza, inteligibilidade,
atendimento a padrões de documentação, especificação, coerência com relação à
métrica estabelecida e equivalência de nomenclatura entre a identificação descrita
no lote e a identificação física do item (nome lógico, nome físico, versão do item,
localização, entre outros). Este último deve ser pautado por uma matriz de
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relacionamento entre nomes lógicos e nomes físicos dos itens, por exemplo: nome
lógico = tela de cadastro de clientes, nome físico = cadcli01.

1-b) Planejamento e Distribuição: neste processo são planejadas as atividades
para execução do lote solicitado pelo Cliente. Os lotes são quebrados em ordens de
serviços, e o planejamento é realizado de acordo com a prioridade da solicitação e
com a disponibilidade de recursos da Fábrica. Os lotes são classificados entre:
desenvolvimento, correção ou garantia. O prazo de planejamento para atendimento
dos serviços para os lotes classificados varia de acordo com o nível de prioridade
indicado pelo cliente: emergencial, urgente e normal. Para os lotes com esforço de
programação acima de 48 horas o planejamento de atendimento é negociado com o
cliente no ato do recebimento. Dentre os itens planejados estão: recurso
responsável pela execução das atividades, prazo para atendimento do lote e riscos
associados ao lote, entre outros. Quando há uma solicitação com requisitos
específicos, por exemplo ligado a restrição de prazo, e o processo padrão não
atender à expectativa do Cliente, existe a possibilidade de negociação entre as
partes antes do início dos trabalhos, que deve ser documentada e formalizada. Os
lotes que forem enviados com problemas (especificação incorreta, impossibilidade
de entendimento, nomenclatura, entre outros) devem ser devolvidos pela Fábrica de
Programas, para que o Cliente retifique e reenvie. Após o planejamento, são
efetivamente direcionadas as ordens de serviços contendo as atividades específicas,
assim como as responsabilidades para as pessoas executarem as atividades dentro
da Fábrica de Programas.

1-c) Codificação e Testes Unitários: nesse processo a ordem de serviço é
efetivamente desenvolvida pelo(s) recurso(s) previamente definido(s), envolvendo as
atividades de codificação e testes unitários que são realizadas pele equipe
responsável pela programação. É feita a inspeção do padrão de código e padrão de
tela com base em checklist.

1-d) Envio: esta é a etapa final do processo de desenvolvimento, onde são
agrupados as ordens de serviços e disponibilizados os lotes em local previamente
definido pelo cliente. O envio do lote pode ser feito de forma parcial, situação essa
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onde algumas OS´s ficam ainda pendentes para finalização no processo produtivo,
enquanto as demais são liberadas para o Cliente.

O segundo bloco especifica o processo de controle de versão dos programas
que apóia os processos de produção para o desenvolvimento e manutenção. Na
seqüência é apresentada uma breve descrição desse processo:

2-a) Controle de Versão: neste processo são executadas as atividades
relacionadas ao controle de versão dos itens ligados ao lote de programas.

5.2.1 Características Conceituais

Considerando como referência conceitual o conjunto de componentes
requeridos para Gestão Operacional da Fábrica de Programas propostos por
[FER04] e apresentados na seção 4.5, é exposto na Tabela 04 se a Fábrica de
Programas, considerada como exemplo de aplicação desse trabalho, atende na
totalidade ou não a esses requisitos conceituais.
Tabela 04. Características da Fábrica de Programas considerada como exemplo de aplicação.

Componente do modelo proposto por [FER04]

A Fábrica de Programas
atende na totalidade aos
requisitos do componente?
Componentes do processo de Gestão da Operação
Gestão da Demanda

Recebimento e Liberação

Planejamento e Aceitação

Gestão de Problemas
Planejamento e Controle da Produção

Gerenciamento da Configuração
Revisões Conjuntas da Operação
Gestão de Subcontratados
Controle do Risco I (da Operação):
Projetos de Implementação
Gestão dos Acordos de Nível de Serviço e
Contratos
Gestão da Qualidade e Produtividade

Logística de Recursos
Controle de Custo I (da Operação)
Gestão do Atendimento ao Cliente
-
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Componentes do processo de Gestão do Projeto
Controle de Requisitos
Controle de Prazo

Controle do Custo II (do Projeto)
Controle da Qualidade

Controle de Mudança
Gestão de Subcontratado
Homologação da Ordem de Serviço
Componentes do processo de Construção do Produto de Software
Análise das Ordens de Serviço

Construção

Planejamento do Teste
Preparação do Teste
Teste Unitário

Atendimento a Ajustes
Requisitos para ter uma operação com o controle de custos adequado para a
organização
Volume da Demanda
Padrão de Ordem de Serviço e de Especificação

Comunicação e Interface com o Cliente
Estimativas

Novos Serviços e Novas Linhas de Processo
Acordos de Nível de Serviço
Métricas
Flexibilidade
Recursos Humanos

Produtividade
Padrões internos

Riscos e Segurança
Compartilhamento de Recursos

Locais de Baixo Custo
Automação
Na seqüência é feita uma apresentação do modelo de relacionamento entre a
Fábrica de Programas e a Fábrica de Projetos, com ênfase nos procedimentos de
Controle de Versão que eram praticados. O relato descreve o cenário no momento
em que antecedia a decisão de implantar um programa de melhoria de software.

5.3

Análise do Relacionamento entre a Fábrica de Projetos e a Fábrica de
Programas sob o ponto de vista do GCS
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A Fábrica de Projetos usava práticas básicas ligadas ao controle de versão e
adotava como padrão colocar a versão do código fonte no nome físico dele. Quando
enviava um código fonte para alteração na Fábrica de Programas, a Fábrica de
Projetos além de especificar o número atual da versão, informava com qual número
de versão o código fonte deveria ser entregue.

Os documentos eram construídos por meio de uma aplicação caseira chamada
DocSoft, no qual a Fábrica de Projetos fazia as especificações técnicas. Da mesma
forma que no código fonte, a Fábrica de Projetos adicionava ao nome físico do
documento o número da versão.

Quando a Fábrica de Projetos encaminhava um lote para a Fábrica de
Programas, ela especificava o nome e a versão de cada item que fazia parte do lote.
Para os itens do tipo código fonte que deveriam ser criados a partir de uma
especificação, era convencionado entre as partes que a Fábrica de Programas
deveria criar um cabeçalho de histórico de alteração dentro do código fonte com os
seguintes campos: data, versão, descrição da alteração e autor. No momento da
criação do programa, o campo „versão‟ deveria ser preenchido com o número „1‟ e o
campo „descrição da alteração‟ deveria ser preenchido com a literal „Criação do
Item‟. O nome físico deveria seguir o padrão definido pelo cliente. No caso de
manutenção em programa existente, a Fábrica de Projetos especificava no lote o
código da versão que deveria ser entregue, assim como encaminhava o código fonte
com o nome físico já contendo o número da versão que deveria ser entregue. Cabia
à Fábrica de Programas documentar no cabeçalho de histórico do programa a nova
versão, assim como informar a data, o nome do autor e os motivos da alteração.

Com o propósito de apoiar o processo de desenvolvimento e manutenção de
programas foram criadas algumas bibliotecas que auxiliavam na transição dos itens
a serem manipulados, conforme apresentado na Figura 16. Na Biblioteca de Entrada
o cliente depositava os itens relacionados no lote (código fonte, especificações
técnicas, entre outros), enquanto que a Biblioteca de Programação, criada
individualmente para cada desenvolvedor, era o local em que o programador criava
ou alterava o código fonte. Por fim, a Biblioteca de Saída tinha a função de receber
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os itens testados e considerados prontos para que o cliente pudesse pegar e
transferir para o seu ambiente de desenvolvimento na Fábrica de Projetos.

Figura 16. Bibliotecas que auxiliam na transição dos itens a serem manipulados.

A movimentação dos itens era feito por meio de cópia de um local pra outro,
sem uma política clara de restrição de acesso, pois tanto os recursos da Fábrica de
Projetos como os recursos da Fábrica de Programas tinham direitos de acesso
semelhante nas bibliotecas, ou seja, tinham direito de leitura, gravação e exclusão
nos itens dessas bibliotecas.

No macro-processo de Recepção, a Fábrica de Programas não registrava o
estado dos itens ligados ao lote no momento em que os recepcionava, assim como
não registrava o estado dos itens no momento em que o cliente encaminha
solicitações de mudança durante o período em que o lote estava em
desenvolvimento.

Da mesma forma, no macro-processo de Envio, a Fábrica de

Programas não registrava o estado dos itens antes de encaminhar ao Cliente o lote
contento os itens que foram criados ou alterados. Diante disso, a Fábrica de
Programas não tinha como evidenciar e nem comprovar o estado dos itens no
momento em que os recepcionava e os enviava. Esse fato agravava-se quando
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somado ao fato da Fábrica de Projetos ter condições de acessar as bibliotecas a
qualquer momento, e alterar os itens sem nenhum tipo de restrição de acesso.

5.4

Conclusão
A Fábrica de Programas apresentada e considerada no exemplo de aplicação

é designada como escopo de Fábrica de Programas para este trabalho. Fica
caracterizado do ponto de vista conceitual o seu escopo de atuação, por meio da
classificação da mesma em relação ao conjunto de componentes requeridos para
Gestão Operacional da Fábrica de Programas propostos por [FER04]. Toda essa
caracterização é relatada considerando o momento que antecedia a decisão da
Diretoria da Empresa SS de implantar um programa de melhoria de software
específico para aperfeiçoar os processos de gestão e desenvolvimento de software.

Apesar da independência na gestão, a Fábrica de Programas não tinha
autonomia sobre alguns processos operacionais, dentre eles, o próprio controle da
versão e o controle da evolução dos itens a partir do momento em que o lote era
recepcionado. A manipulação e o armazenamento dos itens dentro da Fábrica de
Programas eram frágeis, pois a mesma não contava com procedimentos específicos
para ajudar a controlar alterações nos itens, assim como para controlar o acesso a
esses itens nas diversas bibliotecas.
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6

ANÁLISE DE PROBLEMAS NA GESTÃO OPERACIONAL DA FP DO PONTO
DE VISTA DO GCS
Este capítulo apresenta alguns problemas e dificuldades na gestão operacional

da Fábrica de Programas, destacando e apresentando a análise do problema
relacionado à devolução dos serviços pelo Cliente na perspectiva do Gerenciamento
de Configuração de Software, assim como faz o relacionamento desse problema
com a ausência do uso dos conceitos e atividades de GCS. Por fim, apresenta o
papel de suporte que o GCS desempenha no processo produtivo da Fábrica de
Programas, utilizando o modelo genérico proposto por [FER04] como referência para
evidenciar esse papel. O próximo capítulo apresenta o processo proposto de
gerenciamento de configuração de software, com foco no gerenciamento de linhas
de base em Fábrica de Programas.

6.1

Problemas na Gestão Operacional da Fábrica de Programas

O relacionamento de fornecedor e cliente existente entre a Fábrica de
Programas e a Fábrica de Projetos gera problemas relacionados ao trabalho que
deveria ser executado, por vezes ainda aumentada pela independência na gestão e
localização geográfica diferente. Em decorrência disso, a experiência mostra que a
gestão operacional da Fábrica de Programas enfrenta diversos problemas, tais
como: (1) não ser comunicada com a devida antecedência sobre grandes flutuações
no volume de demanda de serviço; (2) atrasos freqüentes em relação ao prazo de
entrega dos serviços; (3) exceder o esforço estimado para execução dos serviços;
(4) excesso de defeitos identificados pelo controle de qualidade; (5) devoluções
freqüentes de serviços pelo Cliente.

Todos esses problemas precisam ser analisados e tratados, porém para a
Fábrica de Programas a investigação dos motivos relacionados à devolução dos
serviços pelo Cliente ganhava certo destaque por se tratar de um problema gerado a
partir da identificação de defeitos no produto de software durante o processo de
homologação no ambiente do Cliente, e que a princípio deveriam ter sido
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identificados durante o processo produtivo na Fábrica de Programas. A Figura 17
ilustra o cenário desse problema considerando a Fábrica de Projetos como cliente da
Fábrica de Programas.

Figura 17. Cenário do Problema no escopo de fornecimento Fábrica de Programas.

6.2

Iniciativas de melhoria de processos de software na Fábrica de Programas
Diante do cenário do problema e do propósito de buscar melhoria na qualidade

dos produtos produzidos pela Fábrica de Programas, a partir de 2003 a Diretoria da
Empresa SS tomou a decisão de lançar um programa de qualidade para implantar
melhores práticas baseadas no modelo CMMI, tendo como escopo melhorar o
processo de produção de software na unidade Fábrica de Programas. Apesar de
possuir a certificação ISO9000:2000, a Diretoria entendia que as instruções e
procedimentos de trabalho para gerenciamento e produção de software estavam
descritos de maneira inadequada, pois a abstração proposta pela norma, por vezes
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é insuficiente para ajudar a aprofundar no nível de detalhe adequado a descrição
das atividades ligadas especificamente a prestação de serviço de desenvolvimento e
manutenção de software.

Para a implementação e institucionalização do programa de melhoria de
processos da Fábrica de Programas com base no modelo CMMI, a organização
contava com um comitê de Qualidade dedicado a apoiar as iniciativas de melhoria
para a Empresa SS, do qual o autor fazia parte.

6.3

Análise do Problema: Devolução dos serviços pelo Cliente

Durante a implantação do programa de melhoria de software na Fábrica de
Programas, o autor teve a oportunidade de participar da análise das possíveis
causas do problema de devolução dos serviços pela Fábrica de Projetos, que se deu
por meio da realização de um brainstorming na unidade de Fábrica de Programas, e
que contemplava basicamente as seguintes etapas:
a) Participação do gerente da fábrica e de todos os líderes de célula;
b) Participação

de

alguns

programadores

e

analistas

de

qualidade,

selecionados a critério do gerente da fábrica;
c) Utilização do Diagrama de Causa e Efeito [ISH93, PMI04] com o propósito
de ajudar na representação e identificação das possíveis causas dos
problemas (um resumo dos conceitos e definições do Diagrama de Causa e
Efeito encontra-se no Apêndice A);
d) Análise do problema com foco no processo de construção do produto de
software na Fábrica de Programas [FER04];
e) Realização de duas sessões de trabalho, onde entre uma e outra seria feita
a compilação das informações identificadas e apresentado o resultado final
[PMI04].

Na seqüência é descrito o resultado das sessões de trabalho, apresentando os
diagramas de causa e efeito, assim como a associação entre as causas típicas dos
problemas e a ausência das atividades de GCS. Admitindo-se que existem outras
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possíveis causas para o problema, destacaram-se três possíveis causas durante a
realização do evento, conforme apresentado na Figura 18.

Devido às características e à natureza genérica dessas causas em relação ao
processo de construção de software, assim como da premissa que essas causas
são problemas que precisam ser explorados com maior profundidade na própria
Fábrica de Programas, prossegue-se na investigação deles admitindo-se que não
seja exaustiva a ponto de identificar todas as possíveis causas, uma vez que podem
existir outras causas relacionadas à operação e gestão identificadas durante a
aplicação de técnicas de qualidade de software aplicadas à linha de base, tais como:
inspeção da especificação técnica, inspeção dos casos de testes unitários, inspeção
dos códigos fonte, entre outras.

Figura 18. Análise das possíveis causas do problema com foco na Fábrica de Programas.

Contudo, durante a investigação de cada um dos problemas é possível
constatar que as causas são similares, sendo elas: (1) Falha na interpretação das
especificações; (2) Falha no registro e recuperação dos artefatos do produto de
software; (3) Falha no controle de mudanças nos artefatos do produto de software;
(4) Falha na montagem do ambiente de desenvolvimento, testes e homologação.
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Outra constatação é a de que somente os artefatos que são examinados ou
manipulados variam, no caso: as especificações técnicas de código, os códigos
fonte, as especificações de casos de testes unitários, as evidências de testes
unitários, as especificações técnicas de empacotamento e os pacotes a serem
entregues ao cliente.

Na seqüência são descritas de forma resumida as possíveis causas similares
para ocorrência de cada um dos problemas:

1. Falha na interpretação das especificações. Hipoteticamente no momento da
construção do código, execução dos testes unitários ou empacotamento dos
produtos de software, a equipe pode ter um entendimento equivocado em
relação às especificações elaboradas pelo cliente, sejam elas: requisitos
técnicos, casos de testes, ou roteiro de como compilar, integrar ou gerar os
programas executáveis. Além disso, a equipe pode também optar por: avançar
na implementação do código tomando decisões sem o prévio consentimento e
acordo do cliente, avançar na execução assumindo que os resultados dos testes
são equivalentes aos desejados pelo cliente, ou avançar na geração do pacote
de componentes de software assumindo que o conteúdo está equivalente ao
especificado pelo cliente.
2. Falha no registro e recuperação dos artefatos do produto de software.
Devido

às

características

de

trabalho

distribuído

e

do

processo

de

desenvolvimento concorrente, hipoteticamente a equipe de implementação pode
atribuir diferentes nomes e depositar em lugares diferentes: as especificações
técnicas de código que recebem do cliente, o código fonte que criam ou que
recebem para manutenção, as especificações dos casos de testes para criação
ou para manutenção em código fonte, ou as especificações técnicas para criação
do pacote a ser entregue ao cliente. Assim como repetir esse processo no
momento em que é necessário fazer revisão: no código fonte até que ele atinja o
estágio que atenda aos requisitos para o qual foi criado, nas especificações dos
casos de teste ou na especificação técnica de empacotamento. O mesmo
racional vale quando a equipe precisa recuperar o código fonte, especificação
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técnica de código, especificação de caso de teste, especificação técnica de
empacotamento ou evidências de testes, e esses se encontram espalhados em
lugares diferentes, sem que a equipe tenha consciência disso. Outro motivo que
pode contribuir para essa falha é o fato da equipe poder acessar todo e qualquer
código fonte, especificação técnica de código, especificação de caso de teste,
especificação técnica de empacotamento ou evidências de testes a qualquer
momento do ciclo de desenvolvimento, sem nenhum tipo de restrição. Quando se
trata do relacionamento dos artefatos com as fases do ciclo de desenvolvimento,
não ser capaz de fazer essa identificação, pode trazer dificuldades na execução
das tarefas relacionadas ao estágio corrente de desenvolvimento, uma vez que a
equipe pode estar recuperando códigos fonte, especificações técnicas de código,
especificações de casos de testes, especificações técnicas de empacotamento
ou evidências de testes que não tem relação alguma com aquelas aprovadas
formalmente no estágio do ciclo de vida do desenvolvimento que serve de
referência para execução das tarefas correntes.
3. Falha no controle de mudanças nos artefatos do produto de software.
Ocorrem diversas

modificações

nos

artefatos

durante

o

processo

de

desenvolvimento, sejam elas motivadas por necessidades do cliente, decisões de
arquitetura e de implementação, ou até mesmo favorecidas pelas características
de trabalho distribuído e do processo de desenvolvimento concorrente que é
típico das linhas de produção de software, como dito anteriormente.
Hipoteticamente o cliente ou a equipe da própria fábrica pode modificar ou alterar
as especificações técnicas de código, os códigos fonte equivalentes, ou os
demais artefatos durante o período em que a equipe de implementação está
executando a construção do código, os casos de testes unitários, ou fazendo o
empacotamento dos produtos de software a ser entregue ao cliente e não fazer a
comunicação formal dessa alteração. O que pode ainda agravar essa situação é
fato de a equipe mudar códigos fonte, especificações técnicas de código,
especificações de casos de testes, evidências dos testes, ou especificações
técnicas de empacotamento que foram aprovados formalmente e servem de
referência para execução das tarefas correntes, sem um procedimento de
avaliação do impacto que essas mudanças podem trazer no resultado final, e
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pior, sem um de acordo do cliente ou responsável pela execução dos trabalhos.
Outro ponto significativo para a ocorrência de falha no controle de mudanças é
não registrar a evolução provocada por elas nos artefatos, impedindo que a
equipe recupere o motivo que levou a alteração, assim como o estado do artefato
antes que uma mudança fosse implementada.

4. Falha

na

montagem

do

ambiente

de

desenvolvimento,

testes

e

homologação. Hipoteticamente a fábrica ignora a necessidade de construir e
preparar o seu ambiente de desenvolvimento, testes e homologação, e
empacotamento o mais próximo das características técnicas do ambiente do
cliente, por vezes deixando de considerar que podem existir incompatibilidades
sutis relacionadas à arquitetura de hardware, ao sistema operacional, a
linguagem de programação, aos artefatos de software que o código que está
sendo construído tem dependência, entre outras. Essa falta de conformidade
pode influenciar negativamente na construção do código, na execução dos
testes, ou no empacotamento dos produtos de software, que até podem atender
aos requisitos especificados, aos casos de testes especificados, ou estar de
acordo com as especificações técnicas de empacotamento, porém no momento
em que são instalados no ambiente do cliente não se integram ou não funcionam
como esperado. Outro fator que pode contribuir para a ocorrência de falhas na
montagem do ambiente é não conseguir identificar quais artefatos devem ser
armazenados nesse ambiente. Por vezes, após mudarem de fase no ciclo de
vida de software, os artefatos devem ser transferidos e armazenados em outro
ambiente de implementação que representa o próximo estágio do processo de
desenvolvimento.

A falha na interpretação das especificações técnicas, seja de código, de
casos de testes unitários ou de empacotamento, em resumo, é uma causa ligada a
questões do entendimento equivocado dos requisitos, questões de decisões de
implementação, questões de decisão de arquitetura, entre outras. A análise dessa
causa em particular está fora do escopo desse trabalho, pois além da Fábrica de
Programas, é necessário o envolvimento e participação direta do cliente nessa
investigação.
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Por outro lado, na percepção do grupo envolvido no brainstorming, as demais
causas, além de se repetirem sistematicamente em relação aos problemas
originalmente identificados, aparentemente apresentam motivos ligados às questões
da forma como é feita a manipulação e o armazenamento dos artefatos do produto
de software dentro da Fábrica de Programas. Sendo assim, em última instância,
essas causas também podem ser interpretadas como problemas passíveis de
exploração e investigação no ambiente da Fábrica de Programas, não havendo a
princípio a dependência do envolvimento de outra entidade nessa análise. Como até
o

momento,

dispõe-se

apenas

de

uma

descrição

genérica,

apresentada

anteriormente, onde são relatados em linhas gerais os motivos pelos quais essas
causas acontecem, avança-se nessa exploração por meio da criação de um
diagrama de causa e efeito para cada um dos problemas, partindo-se da premissa
que essa investigação não é exaustiva a ponto de identificar todas as possíveis
causas. Os diagramas são apresentados na seqüência:
a) Diagrama de causa e efeito para o problema relacionado à falha no
registro e recuperação dos artefatos do produto de software,
apresentado na Figura 19.
b) Diagrama de causa e efeito para o problema relacionado à falha no
controle de mudanças nos artefatos do produto de software,
apresentado na Figura 20.
c) Diagrama de causa e efeito para o problema relacionado à falha na
montagem do ambiente de desenvolvimento, testes e homologação,
apresentado na Figura 21.

Ao elencar nos diagramas as causas típicas para cada problema, fica ainda
mais perceptível para os envolvidos no brainstorming que as causas estão
relacionadas à necessidade de executar atividades não só de manipulação e
armazenamento dos artefatos, como também: identificação dos artefatos, aprovação
de alteração dos artefatos, construção dos ambientes de implementação para
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manutenção dos artefatos de acordo com as características do ambiente do cliente,
entre outras.

Figura 19. Análise das causas de falha no registro e recuperação dos artefatos.

Figura 20. Análise das causas de falha no controle de mudanças nos artefatos.
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Figura 21. Análise das causas de falha na montagem do ambiente de desenvolvimento, testes e
homologação.

Por fim, na busca de compreender, por meio da bibliografia clássica
relacionada à Engenharia de Software [ISO12207-08, PRE06, SOM06], os motivos
que levam essas causas a contribuírem para a ocorrência dos problemas
apresentados,

é

possível

encontrar,

entre

outras,

uma

causa

raiz

que

aparentemente é comum a maioria das causas raízes apontadas até aqui: a
ausência do uso de conceitos e atividades ligadas ao processo de
Gerenciamento de Configuração de Software (GCS).

O [SEI06], por meio do modelo CMMI, propõe um conjunto de melhores
práticas para GCS, cujo objetivo é estabelecer e manter a integridade dos itens de
configuração, referenciados até então no brainstorming como artefatos.

De acordo com a [ISO12207-08], o processo de GCS define um conjunto de
procedimentos administrativos e técnicos que se recomenda utilizar por todo o ciclo
de vida de software, destinados a: (a) identificar e definir os itens de configuração;
(b) estabelecer linhas de base; (c) controlar as modificações; (d) controlar as
liberações dos itens de configuração; (e) registrar e apresentar a situação dos itens
de configuração; (f) registrar e apresentar a situação das requisições de modificação;
(g) assegurar a completeza dos itens de configuração; (h) assegurar a consistência
dos itens de configuração; (i) assegurar a correção dos itens de configuração; (j)
controlar o armazenamento dos itens de configuração, (k) controlar a manipulação
dos itens de configuração; e (l) controlar a distribuição dos itens de configuração.
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Ainda segundo a [ISO12207-08] esses procedimentos fazem parte das seguintes as
atividades do processo de GCS: (1) implementação do processo de GCS, (2)
identificação da configuração, (3) controle da configuração, (4) relato da situação da
configuração, (5) avaliação da configuração, e (6) gerencia de liberação e
distribuição.

6.4

Relacionamento entre os problemas e ausência do uso dos conceitos e
atividades de GCS
A fim de justificar a existência de ligação entre os problemas e a ausência do

uso de conceitos e atividades de GCS na Fábrica de Programas, é apresentada na
Tabela 05, a associação entre as causas típicas dos problemas e as atividades do
GCS propostas pela bibliografia [CMMI03, ISO12207-08, SOM06].
Tabela 05. Associação entre causas típicas dos problemas e ausência das atividades do GCS.

Problema: 1 Falha no registro e recuperação dos artefatos do produto de software
Causas Típicas

Atividade(s) do
GCS
ausente(s)
Identificação da
Configuração

1.1 A equipe da
FP atribui
diferentes nomes
a um mesmo
artefato durante o
processo
produtivo
1.2 A equipe da
FP deposita ou
recupera de
lugares diferentes
um mesmo
artefato durante o
Implementação
processo
do Processo de
produtivo, sem
GCS
que haja
padronização
alguma
1.3 Ausência de
um repositório
estruturado para

Justificativa

A
atividade
de
Identificação
da
Configuração propõe que a organização
desenvolva uma estratégia para nomear e
identificar de maneira unívoca os itens de
configuração
[CMMI03,
ISO12207-08,
SOM06].
Um dos propósitos da atividade de
Implementação do Processo de GCS é a
criação do Plano de GCS, onde nele deve
ser feita a especificação de todos os
repositórios (bibliotecas) a serem utilizados
de forma compartilhada e padronizada entre
as equipes. A especificação dessas
bibliotecas deve conter o nome do
repositório, a localização física do
repositório, a estrutura padronizada de
diretórios, o conteúdo dos diretórios, as
definições de permissões e restrições de
acesso
aos itens de
configuração
classificadas pelo perfil do usuário, assim
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registro e
recuperação dos
artefatos
1.4 Ausência de
um procedimento
para registro e
recuperação das
informações dos
artefatos
1.5 Ausência de
um procedimento
de restrição de
acesso aos
artefatos
1.6 Ausência de
Identificação da
um procedimento Configuração
para agrupar e
registrar o vínculo
de artefatos a um
determinado
estágio do
processo
produtivo

como o procedimento para armazenagem e
recuperação dos itens de configuração.
Esse repositório também deve permitir que
sejam registradas as informações dos itens
de configuração, tais como: características
físicas e funcionais e interdependência
entre os itens [CMMI03, DOE00, ISO1220708, LEO05, SOM06].

O [DOE00] propõe o conceito de linha de
base cujo objetivo principal é organizar a
GCS em termos das fases do ciclo de vida
de software. Entende-se por linha de base
um conjunto bem definido de itens de
configuração que representam um estágio
do desenvolvimento. As linhas de base
devem ser estabelecidas em determinados
pontos do ciclo de vida do projeto e
utilizadas como ponto de partida para o
controle formal da configuração. Estes
pontos podem ser as mudanças de fase no
ciclo de vida, bem como “marcos”
estabelecidos no cronograma do projeto.
Linha de Base é um conceito do GCS que
ajuda no controle de mudança, porém faz
parte da atividade de Identificação da
Configuração identificar o conjunto de
linhas de base a serem criadas e mantidas,
assim como caracterizar o seu conteúdo,
identificando os elementos básicos que a
compõem e quais as condições impostas
para
o
seu
estabelecimento.
A
caracterização do conteúdo deve ser feita
de forma coesa e significativa para o
produto de software [CMMI03, DOE00,
IEEE1042-87,
ISO12207-08,
MOR04,
SOM06].

Problema: 2 Falha no controle de mudanças nos artefatos do produto de software
Causas Típicas
Atividade(s) do Justificativa
GCS
ausente(s)
2.1 Ausência de
Identificação da Segundo [SOM06], a evolução dos itens de
um procedimento Configuração
configuração sem o controle adequado
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para controlar a
execução de
alterações nos
artefatos

pode levar o ambiente de desenvolvimento
de software ao caos. Diante desse fato, é
necessária a criação de um procedimento
Controle da
formal para controle de alteração dos itens
Configuração de de configuração com o objetivo de garantir
Software
que toda e qualquer necessidade de
mudança possa ser acompanhada e
rastreada. [LEO05] propõe que durante
cada fase do ciclo de desenvolvimento do
software, a implementação dos itens de
configuração a ela referentes esteja sob
controle de seus desenvolvedores e possa
ser realizada com ampla liberdade, podendo
os itens de configuração serem criados e
modificados sem a necessidade de seguir
com rigor um processo de aprovação formal
para proceder com a alteração, bastando
para tal a aplicação sistemática de um
procedimento de controle de versão. O
controle de versão faz parte da atividade
de Controle da Configuração e tem como
objetivo permitir que os ICs sejam
identificados,
conforme
definido
na
atividade
de
Identificação
da
Configuração, e que eles evoluam de
forma distribuída e concorrente, porém
disciplinada
[CMMI03,
IEEE1042-87,
ISO12207-08]. Geralmente o esquema de
identificação das versões é elaborado na
forma de árvore, pois ao mesmo tempo em
que mantém o histórico das revisões dos
itens, permite a identificação única, assim
como a representação das ramificações e
consolidações a partir de qualquer versão
[MUR06].
e

2.2 Ausência de
Controle da
um procedimento Configuração de
para guardar uma Software
cópia dos
artefatos antes
que sejam
alterados
2.3 Ausência de
um procedimento
para registrar a
evolução dos
artefatos a cada
alteração

Durante o processo de desenvolvimento do
software, um item de configuração evolui
até que atinja o estágio que atenda aos
requisitos para qual foi criado. Esse
processo de evolução pode dar origem a
diversas alterações que são retratadas por
meio da criação de uma nova versão
(revisão) do IC a cada mudança [CMMI03,
ISO12207-08, LEO05, MOR04]. Um dos
propósitos do controle de versão, parte
integrante da atividade de Controle da
Configuração, é permitir a recuperação de
versões prévias (cópias anteriores as
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efetuada

alterações).

2.4 Ausência de
um procedimento
para controlar
alterações
simultâneas nos
artefatos

Implementação
do processo de
GCS

De acordo com [LEO05], a atividade de
Implementação do Processo de GCS
propõe que os itens de configuração devem
ser armazenados em uma biblioteca
e
centralizada, onde o acesso é restrito e um
procedimento formal de controle de
Controle da
alteração deve ser seguido [CMMI03,
Configuração de IEEE1042-87, ISO12207-08]. Quando a
Software
alteração é permitida deve ficar registrado
na biblioteca que este item está em
manutenção, a fim de evitar que ele sofra
manutenção por mais de um desenvolvedor
simultaneamente. A atividade de Controle
da Configuração de Software, por meio do
controle de versão, propõe evitar que os
itens de configuração sofram acessos
conflitantes, ao mesmo tempo em que
oferece um recurso para fazer o tratamento
das requisições de modificação em paralelo,
chamado de ramificação, onde é possível
abrir um ramo paralelo para construir uma
variante do item, sem interromper o tronco
principal de evolução desse item. Um ramo
pode, após algumas revisões, voltar a se
juntar ao tronco principal por meio do que é
chamada consolidação [LEO05].

2.5 Falha na
comunicação de
que um artefato
está sendo
alterado pelo
Cliente ou pela
própria equipe da
FP

Controle da
Configuração

2.6 Ausência de
um procedimento
para alterar
artefatos que
estão vinculados
ao término de um

Identificação da
Configuração

e
Relato da
Situação da
Configuração

e
Controle da

O GCS ajuda a evitar problemas no
processo de comunicação entre os
membros da equipe por meio do processo
de controle de mudanças, parte integrante
da atividade de Controle da Configuração
[CMMI03, IEEE1042-87, ISO12207-08]. Por
outro lado, a atividade de Relato da
Situação da Configuração se encarrega
de produzir relatórios que informam os itens
de configuração em alteração ou alterados,
quem está alterando ou alterou, e o porquê
estão em alteração ou foram alterados
[CMMI03, IEEE1042-87, ISO12207-08].
Como
mencionado
anteriormente,
o
[DOE00] propõe o conceito de linha de
base cujo objetivo principal é organizar a
GCS em termos das fases do ciclo de vida
de software. Linha de Base é um conceito
do GCS que ajuda no controle de mudança,
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determinado
estágio do
processo
produtivo

Configuração de porém faz parte da atividade de
Identificação da Configuração identificar o
Software
conjunto de linhas de base a serem criadas
e mantidas. Antes que um item de
configuração torne-se parte da linha de
base, apenas um processo de controle de
mudança informal precisa ser aplicado
(controle de versão) [CMMI03, IEEE104287, ISO12207-08]. Entretanto, a partir do
momento que o item é incorporado a uma
linha de base, aumenta-se o rigor no
processo de aprovação de mudança no
item. A atividade de Controle de
Configuração de Software, por meio do
processo de controle de mudança,
recomenda que um Comitê de Controle de
Mudança seja estabelecido e seja
responsável por avaliar, e aprovar ou
reprovar
mudanças
nos
itens
de
configuração
e
por
assegurar
a
implementação das mudanças aprovadas.
Todo
esse
procedimento
formal
é
recomendado, pois ao ser estabelecido, a
linha de base incorpora integralmente o
conteúdo da linha de base anterior. Desta
forma,
em
qualquer
instante
do
desenvolvimento, a última linha de base
estabelecida representa o estado oficial da
totalidade do desenvolvimento. Deve ser
definido um caminho específico no processo
de controle de mudança para tratar
situações emergenciais, onde é permitida a
implementação da mudança sem antes
necessitar de execução dos trâmites
formais [SWEBOK04]. Esse procedimento
emergencial deve prever a formalização da
mudança após a implementação e entrega.

Problema: 3 Falha na montagem do ambiente de desenvolvimento, testes e
homologação
Causas Típicas
Atividade(s) do Justificativa
GCS
ausente(s)
3.1 Ausência de
Identificação da Um dos propósitos da atividade de
Identificação da Configuração inclui a
um procedimento Configuração
que ajude a
definição estrutural dos repositórios na
manter a
e
forma de árvore para representar a maneira
conformidade dos
como são organizados os itens de
ambientes com
Implementação configuração e a relação de dependência
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as características
do ambiente do
Cliente
3.2 Ausência de
um procedimento
contendo
instruções para
construção do
ambiente de
acordo com as
características do
ambiente do
Cliente

do GCS

entre eles [LEO05]. A especificação
detalhada desses repositórios deve ser
registrada no Plano de GCS que faz parte
da atividade de Implementação do GCS
[CMMI03, ISO12207-08]. De acordo com
[IEEE1042-87], a definição do Plano de
GCS incorpora um número significativo de
procedimentos administrativos e técnicos
para determinar como os requisitos
específicos de cada ambiente de projeto de
software serão atendidos e executados no
dia-a-dia. Os requisitos podem se referir aos
padrões de arquitetura de hardware,
sistema
operacional,
linguagem
de
programação, itens de configuração que
são
adquiridos
ou
que
são
de
responsabilidade de terceiros, entre outros.
Tanto a especificação detalhada dos
repositórios, como o conjunto de requisitos
específicos de cada ambiente de projeto
descrito no Plano de GCS, servem de guia
para montagem dos ambientes de trabalho,
de acordo com as características do
ambiente do cliente.

3.3 Falha na
identificação dos
artefatos corretos
a serem
transferidos para
os ambientes
3.4 Falha na
recuperação de
artefatos que
estão vinculados
ao término de um
determinado
estágio do
processo
produtivo

Identificação da
Configuração

O [DOE00] propõe o conceito de linha de
base cujo objetivo principal é organizar a
GCS em termos das fases do ciclo de vida
de software. Entende-se por linha de base
um conjunto bem definido de itens de
configuração que representam um estágio
do desenvolvimento. As linhas de base
devem ser estabelecidas em determinados
pontos do ciclo de vida do projeto e
utilizadas como ponto de partida para o
controle formal da configuração. Estes
pontos podem ser as mudanças de fase no
ciclo de vida, bem como “marcos”
estabelecidos no cronograma do projeto.
Faz parte da atividade de Identificação da
Configuração identificar o conjunto de
linhas de base a serem criadas e mantidas,
assim como caracterizar o conteúdo de
cada linha de base, identificando os
elementos básicos que a compõem e quais
as condições impostas para o seu
estabelecimento. A caracterização do
conteúdo deve ser feita de forma coesa e
significativa para o produto de software
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[CMMI03,
DOE00,
IEEE1042-87,
ISO12207-08, MOR04, SOM06].

6.5

Papel do GCS no modelo de Gestão Operacional da Fábrica de Programas
Conforme apresentado anteriormente, [FER04] propõe um modelo genérico

para a Fábrica de Programas onde o processo de Gerenciamento de Configuração é
definido como um dos componentes que faz parte do grupo de processo de Gestão
Operacional. Até chegar a essa conclusão, o autor faz uma análise comparativa
desse modelo genérico com os modelos CMMI e ISO15504, onde considera que os
componentes de cada uma das camadas de processos são aderentes a esse
conjunto de melhores práticas.

Na comparação com o CMMI, o Gerenciamento de Configuração é alocado na
camada de processo de Suporte. Por outro lado, quando comparado com a
ISO15504, a Gerenciamento de Configuração aparece na camada de processo de
Suporte e na camada de Gestão de Projeto, pois de acordo com essa norma o
gerenciamento de configuração é responsável por atender ao projeto, controlando a
versão dos artefatos criados, e também por controlar as versões dos artefatos dos
demais processos.

[FER04] propõe um fluxo básico operacional para a Fábrica de Programas
onde apresenta a participação do Gerenciamento de Configuração com uma
unidade da estrutura organizacional nesse fluxo, assim como demonstra de maneira
genérica a necessidade de execução de atividades relacionadas ao processo de
GCS, conforme apresentado na Figura 22.

Nesse fluxo, [FER04] especifica que após a recepção da OS (Ordem de
Serviço) na Fábrica de Programas é necessário encaminhá-la para o Gerenciamento
de Configuração, onde deve ser colocada sob Gerenciamento de Configuração,
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porém não diz “como” fazer essa atividade 13, ou até mesmo se existem outras
atividades ligadas a Gerenciamento de Configuração que devem ser executadas
anteriormente ou posteriormente. O mesmo vale quando a OS é distribuída para
programação na fase produção, e é requisitada ao Gerenciamento de Configuração
que libere cópia do código para execução da codificação. Ainda na fase de
produção, após a execução dos testes unitários, o código deve ser encaminhado
para o GCS antes de ser verificado pelo controle de qualidade e enviado ao cliente,
porém não fica claro “o que” deve ser feito.

Figura 22. Fluxo básico operacional para a Fábrica de Programas. Fonte: [FER04].

6.6

Conclusão
Partindo-se da premissa de que o escopo do trabalho de [FER04], não

pretende resolver “o como” implementar, executar, ou até mesmo não pretende

13

A ausência do detalhamento da GCS no trabalho de [FER04] deve-se ao fato de que o escopo do
trabalho é o fluxo básico operacional da Fábrica de Programas, e não de determinadas unidades da
estrutura organizacional.
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assegurar que todas as atividades propostas pelo GCS estejam explícitas no modelo
de operação, surge a oportunidade de propor um processo que ajude a resolver “o
como” implementar conceitos e atividades de GCS, com o objetivo de dar suporte ao
processo produtivo da Fábrica de Programas, assim como diminuir os riscos de
operação e aumentar a qualidade do serviço.

Contudo, o presente trabalho não tem a pretensão de propor uma solução para
todas as causas típicas dos problemas apresentados até então. Diante disso, o foco
deste trabalho está exclusivamente voltado para a proposição de um processo de
software que venha a resolver problemas relacionados especificamente à
necessidade de implementação e gerenciamento de linhas de base. Com tal foco, é
possível aos menos propor um processo que ajude a atacar e resolver um conjunto
de causas raízes típicas que estão relacionadas a cada um dos problemas
apontados e discutidos até então no processo produtivo da Fábrica de Programas.

Na Tabela 06, são apresentados os problemas, as suas causas típicas, assim
como as atividades e o conceito de GCS ausente ligado às diferentes causas, que
este trabalho pretende resolver com a proposição do processo de implementação e
gerenciamento de linhas de base.
Tabela 06. Conjunto de causas típicas que são atacadas com a implantação do processo
proposto.

Problema

Causas Típicas a serem
atacadas com a implantação
do processo proposto
1 Falha no registro 1.6 Ausência de um
e recuperação dos procedimento para agrupar e
artefatos do
registrar o vínculo de artefatos
produto de
a um determinado estágio do
software
processo produtivo
2 Falha no
controle de
mudanças nos
artefatos do
produto de
software

Atividades do Conceito do
GCS ausentes GCS
ausente
Identificação
da
Configuração

Controle da
Configuração
2.6 Ausência de um
procedimento para alterar
artefatos que estão vinculados
ao término de um determinado
estágio do processo produtivo

Implementação
do Processo
de GCS

Linha de
Base
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3 Falha na
montagem do
ambiente de
desenvolvimento,
testes e
homologação

3.3 Falha na identificação dos
artefatos corretos a serem
transferidos entre os
ambientes
3.4 Falha na recuperação de
artefatos que estão vinculados
ao término de um determinado
estágio do processo produtivo
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7

PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO PROPOSTO Implementação e Gerenciamento de Linhas de Base
Este

capítulo

apresenta

o

processo

proposto

de

gerenciamento

de

configuração de software, com foco na implementação e gerenciamento de linhas de
base em Fábrica de Programas que possuam características semelhantes à Fábrica
de Programas considerada como exemplo de aplicação e descrita no capítulo 05
desse trabalho. A princípio é feito uma breve apresentação dos elementos que
compõem a estrutura do processo proposto. São apresentados os papéis e
responsabilidades, a descrição das atividades, assim como as diretrizes para
execução. Por fim, é apresentada a aderência do processo proposto ao modelo
CMMI e a norma ISO12207, apresentados no capítulo 03 como sendo as principais
normas e modelos aplicáveis.

7.1

Elementos do Processo Proposto
Os elementos do processo de implementação e gerenciamento de linhas de

base são descritos de acordo com a seguinte estrutura:
o Objetivo do processo – descreve de maneira sucinta o objetivo do processo
e seu campo de aplicação, assim como apresenta um conjunto de
procedimento que servem de sustentação para o processo.
o Atividades do processo – nomeia as atividades do processo, assim como as
associa com a disciplina de GCS.
o Descrição dos Papéis e Responsabilidades – descreve os principais papéis
organizacionais e responsabilidade envolvidos no processo proposto.
o Descrição das atividades – descrevem as principais atividades para
execução do processo (ou o “como” se executar), assim como associa os
papéis organizacionais envolvidos e responsáveis pela execução, gestão e
participação nas atividades. A descrição será feita em forma de tabela,
contendo o nome da atividade, a sua descrição detalhada, os papéis
envolvidos e suas responsabilidades.
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o Diretrizes para o processo – descrevem as políticas que estabelecem em
linhas gerais as regras de funcionamento do processo.

7.2

Processo Proposto

7.2.1 Objetivo do Processo Proposto

A implementação e gerenciamento de linhas de base na Fábrica de Programas
têm como objetivo principal registrar o estado dos itens ligados aos lotes no
momento em que são aceitos e no momento em que são considerados aptos para
serem entregues ao Cliente. Sendo assim, a geração de linhas de base fica
vinculada às fases de Recepção e Envio do processo de desenvolvimento e
manutenção de programas na Fábrica de Programas (ciclo de vida de produção). Se
analisado contra o modelo genérico proposto por [FER04], gerar a Linha de Base na
fase de Recepção, seria o correspondente a gerar essa linha de base na camada de
processo de “Recebimento”, após a execução da atividade de “Avaliar a OS”. Por
outro lado, para gerar a Linha de Base na Fase de Envio, seria o correspondente a
gerar essa linha de base na camada de processo de “Controle da Qualidade”, após
a constatação de que a execução da atividade “Analisa a aderência do código com a
especificação” foi executada com sucesso e não foram encontrados erros.

Estabelecer linhas de base nos processos do ciclo de vida da produção nos
quais ocorre interface com o Cliente ajuda a Fábrica Programas a melhorar o seu
relacionamento com o Cliente. Ao estabelecer uma linha de base dos itens ligados
aos lotes, a Fábrica de Programas cria um instrumento que ajuda a resolver
eventuais questões de divergências relacionadas ao estado dos itens recepcionados
para desenvolvimento na FP ou entregues para homologação do Cliente, pois serve
como referência para comprovar o real estado dos itens no momento em que esses
eventos ocorreram.

O processo de implementação de linhas de base aqui proposto integra-se a um
conjunto de bibliotecas que representam o ciclo de vida de produção de programas e
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servem de apoio para a montagem, a composição, a manipulação e o
gerenciamento das linhas de base na Fábrica de Programas.

Ao conjunto existente de bibliotecas de configuração apresentado no capítulo
05, são adicionadas outras bibliotecas que têm como principal função controlar a
manipulação dos itens de configuração do tipo código fonte, desde o momento em
que são recepcionados na FP até o momento em que são liberados para envio ao
Cliente. Além das bibliotecas de Entrada, Programação e Saída, o processo propõe
a criação de outras duas: Recepção e Liberação. A biblioteca de Recepção destinase a armazenar os itens de configuração do tipo código fonte após a aceitação do
lote, enquanto que a biblioteca de Liberação destina-se a armazenar os itens de
configuração do tipo código fonte cujo desenvolvimento foi concluído e estão
disponíveis para testes.

A transição dos itens de configuração do tipo código fonte entre as bibliotecas
representa de maneira geral o estágio deles durante o ciclo de vida de produção na
Fábrica de Programas. E esse controle de manipulação dos itens de configuração
ocorre basicamente por meio da execução dos seguintes passos:
1. Após o Líder de Célula fazer o cadastramento do lote, validação dos itens e
da documentação, será efetuada a cópia dos códigos fonte existentes na
biblioteca de ENTRADA para a biblioteca de RECEPÇÃO da FP.
2. Após o Líder de Célula encerrar as atividades de planejamento do lote e
distribuir as ordens de serviços aos programadores alocados para atender o
lote, será efetuada a cópia dos códigos fonte existentes na biblioteca de
RECEPÇÃO para a biblioteca de PROGRAMAÇÃO (criada individualmente
para cada desenvolvedor).
3. Após o programador encerrar as atividades de programação e testes
unitários, o Líder de Célula deve efetuar a movimentação dos códigos fonte
da biblioteca de PROGRAMAÇÃO para a biblioteca de LIBERAÇÃO.
4. Ao serem encerradas as atividades de testes de aderência e verificação de
padrões pelo Analista de Qualidade, caso não sejam encontrados
problemas, o Líder de Célula deve efetuar a cópia dos códigos fonte da
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biblioteca de LIBERAÇÃO para a biblioteca de SAÍDA, para que o Cliente
possa acessar os itens e fazer a homologação do lote. Caso sejam
encontrados erros durante os testes, o Líder de Célula deve efetuar a
movimentação dos códigos fonte da biblioteca de LIBERAÇÃO para a
biblioteca de PROGRAMAÇÃO, para que o programador possa fazer as
correções.

Essa estrutura de bibliotecas também se propõe a resolver questões de política
de acesso aos itens de configuração, por meio do estabelecimento de direitos de
acesso de acordo com o perfil dos usuários.

As bibliotecas de Recepção,

Programação e Liberação ficam com acesso restrito somente a equipe da Fábrica de
Programas, enquanto que as bibliotecas de Entrada e Saída ficam com o seu papel
voltado a auxiliar nas atividades ligadas a transição dos itens de configuração entre
a Fábrica de Programas e a Fábrica de Projetos. Os procedimentos de implantação
e uso dessas bibliotecas são especificados na descrição das atividades do processo
proposto.

Figura 23. Bibliotecas que auxiliam no processo de Implementação e Gerenciamento de Linhas de
Base.
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O Repositório de linhas de base, apresentado na Figura 23, tem o papel de
armazenar as linhas de bases que são geradas na Fábrica de Programas, a partir do
conteúdo vindo das bibliotecas (códigos fonte) e do conteúdo anexado ao lote
(documentação). O formato do repositório, tal como a maneira de gerar as linhas de
base estão especificados na descrição das atividades do processo proposto.

O processo proposto define atividades e procedimentos para implementação e
gerenciamento de linhas de base, e é aplicável a todos os itens de configuração
criados ou alterados por Fábrica de Programas que utilizam como referência a
plataforma Mainframe e as linguagens e ferramentas: Cobol II, Cobol For OS/390,
IMS DB/DC e Banco de Dados DB2.

Para implantação do processo implementação e gerenciamento de linhas de
base, deve-se avaliar a aplicabilidade de cada sub-processo ao contexto de
implementação de software do cliente em questão, considerando questões, tais
como: conhecimento sobre o sistema, sobre a tecnologia, conhecimento sobre o
cliente, disponibilidade dos recursos, tempo, custo, entre outras.

7.2.2 Atividades do processo proposto

Conforme descrito na Tabela 07, para a implementação e gerenciamento de
linhas de base na Fábrica de Programas o processo proposto nomeia um conjunto
de atividades ligadas ao que a disciplina de GCS define como Identificação da
Configuração de Software (conferir 2.4.2) e Controle da Configuração de Software
(conferir 2.4.3), a fim de eliminar as causas dos problemas apresentados na Tabela
06.
Tabela 07. Mapeamento das Causas do Problema com as Atividades de GCS requeridas na
definição do processo proposto.

Problema

Causas Típicas a
serem atacadas
com a implantação
do processo
proposto

Atividades
da disciplina
de GCS

Atividades do
Processo Proposto
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1 Falha no
registro e
recuperação dos
artefatos do
produto de
software

1.6 Ausência de um
procedimento para
agrupar e registrar o
vínculo de artefatos
a um determinado
estágio do processo
produtivo

Identificação
da
Configuração

- Identificar os Itens de
Configuração
- Definir as
Características das
Linhas de Base
- Criar Linha de Base

2 Falha no
controle de
mudanças nos
artefatos do
produto de
software

2.6 Ausência de um
procedimento para
alterar artefatos que
estão vinculados ao
término de um
determinado estágio
do processo
produtivo

Controle da
Configuração

- Definir o Comitê de
Controle de Mudanças
(CCMC e CCMP)
- Solicitar mudança no
Contrato/ Acordo
- Solicitar Mudança
nos Itens do Lote
- Criar Linha de Base

3 Falha na
montagem do
ambiente de
desenvolvimento,
testes e
homologação

3.3 Falha na
identificação dos
artefatos corretos a
serem transferidos
entre os ambientes
3.4 Falha na
recuperação de
artefatos que estão
vinculados ao
término de um
determinado estágio
do processo
produtivo

Identificação
da
Configuração

- Identificar os Itens de
Configuração
- Definir as
Características das
Linhas de Base

Identificação
da
Configuração

- Identificar os Itens de
Configuração
- Definir as
Características das
Linhas de Base

Além das atividades apresentadas na Tabela 07, para que o processo
proposto possa ser desempenhado adequadamente, são nomeadas outras
atividades ligadas ao que a disciplina de GCS define como Planejamento e
Implementação do Processo de GCS (conferir 2.4.1), a saber:
- Definir o Grupo de Gerência de Configuração (GGCS);
- Especificar as Características Técnicas dos Sistemas e dos Ambientes;
- Definir as Bibliotecas para apoiar o Sistema de GCS;
- Elaborar o Plano de GCS;
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- Obter a Aprovação do Plano de GCS;
- Divulgar o Plano de GCS.

7.2.3 Descrição dos Papéis e Responsabilidades

Na Tabela 08, é apresentado um conjunto hipotético de papéis organizacionais
para gerenciar o processo proposto, assim como a respectiva abreviação do nome, a
fim de facilitar a associação dos mesmos com as atividades do processo proposto.
Em outra implantação os papéis aqui sugeridos podem ter outros nomes.
Tabela 08. Papéis envolvidos no processo proposto.

Papel

Descrição

Abreviação

Diretor

Diretor Geral da Fábrica de Programas DIR
responsável pela gestão dos acordos /
contratos vigentes.

Gerente

Gerente Geral da Fábrica de Programas GER
responsável pela gestão dos acordos /
contratos vigentes.

Líder de Célula

Gerente

de

Equipe

de

Programação LIR

responsável pela gestão dos Lotes e das
Ordens de Serviço no processo produtivo.
Analisa de Qualidade

Profissional

responsável

por

validar

a ANQ

execução dos testes unitários e avaliar a
aderência das especificações aos programas
produzidos.
Desenvolvedor

Programador responsável pela construção DES
de código e execução dos testes unitários.

Cliente

Profissional da Fábrica de Projetos que CLI
demanda

serviços

para

a

Fábrica

de

Programas.
Grupo de

Profissional(ais)

Gerenciamento de

coordenação

e

responsável

pela GGCS

implementação

das
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Configuração de

atividades

de

GCS

na

Software

Programas.

Comitê de Controle de

Profissional(ais)

com

autoridade

Mudança do Contrato /

gerenciar mudanças nas linhas de base e

Acordo

aprovar mudanças no contrato/acordo.

Comitê de Controle de

Profissional(ais)

Mudança do Processo

gerenciar mudanças nas linhas de base e

Produtivo

por aprovar mudanças nos lotes e ordens de

com

Fábrica

autoridade

de

para CCMC

para CCMP

serviço em execução no processo produtivo.

Na Tabela 09, são apresentadas as responsabilidades que cada papel pode
exercer no processo proposto, assim como a respectiva abreviação do nome, a fim
de facilitar a associação das mesmas com os papéis envolvidos no processo
proposto.
Tabela 09. Possíveis responsabilidades dos papéis envolvidos no processo proposto.

Responsabilidade

Abreviação

Execução

E

Participação

P

Aprovação

A

7.2.4 Descrição das atividades

Na tabela 10, são apresentadas as atividades, suas respectivas descrições,
assim como os papéis envolvidos e suas responsabilidades no processo proposto.
Tabela 10. Descrição das atividades do processo proposto.

Atividade

1. Definir o Grupo de Gerência de Configuração (GGCS)

Descrição O Gerente da FP deve definir os membros e o líder do grupo
responsável pela coordenação e implementação das atividades de
GCS na Fábrica de Programas.
O Grupo de GCS deve ser treinado, estar apto e ser responsável pela:

121

- identificação do conjunto de IC´s a serem postos sob GCS;
- criação e gerenciamento da biblioteca de IC´s e de linhas de base;
- desenvolvimento, manutenção e distribuição dos planos, padrões e
procedimentos de GCS;
- gerência do acesso à biblioteca de IC´s e de linhas de base de
software;
- atualização nas linhas de base de software;
- criação de produtos a partir da biblioteca de linhas de base de
software;
- registro das atividades de GCS;
- produção e distribuição de relatórios de GCS.

As pessoas que fazem parte do Grupo de GCS, assim como suas
responsabilidades, devem ser especificadas no Plano de GCS do
contrato/acordo.

Recomenda-se que o Grupo de GCS seja composto pelos Líderes de
Célula da FP, e que um deles seja eleito responsável em última
instância pelo grupo.

Papel

DIR

Responsabilidade -

-

A

Papel

GER

Responsabilidade E

-

-

Papel

LIR

Responsabilidade -

P

-

Atividade

2. Definir o Comitê de Controle de Mudanças (CCMC e CCMP)

Descrição O Gerente da FP deve definir os membros e o líder do Comitê de
Controle de Mudanças (CCM) com autoridade para gerenciar
mudanças nas linhas de base.

O CCM deve ser treinado, estar apto e ser responsável pela:
- autorização de criação ou estabelecimento de linhas de base de
software identificando os IC´s e respectivas versões que os constituem;
- representação dos interesses do cliente e de todos os outros grupos
que possam ser afetados por alterações nas linhas de base;
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- autorização das alterações em IC´s contidos nas linhas de base;
- revisão e garantia da implementação das alterações aprovadas;
- autorização para criação ou evolução de IC´s criados a partir da
biblioteca de linhas de base.

Especificar no Plano de GCS as pessoas que fazem parte do Comitê
de Controle de Mudanças, assim como suas responsabilidades.

Recomenda-se criar dois CCM na FP, um para controlar mudanças nos
itens de configuração que fazem parte do processo de gestão do
Contrato ou Acordo, e outro para o processo de desenvolvimento e
manutenção de programas na FP (ciclo de vida de produção).
Recomenda-se que o „CCMC - CCM de Contrato/Acordo‟ seja formado
pelo Diretor e pelo Gerente da FP, onde esse último seja eleito o
responsável em última instância pelo comitê. Por outro lado,
recomenda-se que o „CCMP - CCM do Processo Produtivo‟ seja
formado pelos Líderes de Célula e pelo Gerente da FP, onde esse
último seja eleito o responsável em última instância pelo comitê.

Papel

DIR

Responsabilidade -

-

A

Papel

GER

Responsabilidade E

-

-

Papel

LIR

Responsabilidade -

P

-

Atividade

3. Especificar as Características Técnicas dos Sistemas e dos
Ambientes

Descrição É necessário que a FP mantenha o sincronismo com o ambiente de
projeto do cliente, a fim de evitar problemas no momento em que os
itens são recebidos, testados e colocados sob gerência de configuração
no ambiente do cliente.

O Grupo de GCS deve descrever as características e aspectos técnicos
dos ambientes e dos sistemas do Cliente, cujos programas são
manipulados na Fábrica de Programas. Esse procedimento é essencial
para montagem do ambiente de desenvolvimento (máquinas dos
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desenvolvedores) e do ambiente de testes e homologação (liberação)
dos itens de configuração, além de ajudar a assegurar o funcionamento
dos programas que serão desenvolvidos ou alterados pela FP.

Devem ser especificadas características, tais como: funcionalidades
dos sistemas, arquitetura, linguagem de programação, sistema
operacional, protocolos de comunicação, condições que devem ser
satisfeitas para viabilizar o desenvolvimento ou os testes.

Papel

GGCS

Responsabilidade E

-

A

Papel

LIR

Responsabilidade -

P

-

Atividade

4. Definir as Bibliotecas para apoiar o Sistema de GCS

Descrição O Grupo de GCS deve definir e criar os repositórios para armazenar e
manter os itens de configuração na FP.

Esses repositórios devem

apoiar o controle do processo de GCS em múltiplos níveis, oferecendo
desde

funcionalidades

para

o

armazenamento,

atualização

e

recuperação dos itens de configuração, até funcionalidades que ajudam
a assegurar o controle de criação de novas versões dos itens de
configuração, criação e manutenção de linhas de base e recuperação
de versões anteriores com os seus respectivos históricos de alteração.

A especificação das bibliotecas e repositórios deve fazer parte do
documento de Plano de GCS do contrato/acordo.

A princípio, na Fábrica de programas não é necessário a aquisição de
uma ferramenta para apoiar o processo de GCS no ciclo de vida de
produção, pois pode ser controlada por meio da definição de um
conjunto de bibliotecas estruturadas para atender o processo produtivo
e com permissões de acesso devidamente definidas.

Para atender ao escopo de trabalho da Fábrica de Programas no ciclo
de vida de produção devem ser criadas as seguintes estruturas:
1) Biblioteca de Códigos Fonte: os códigos fonte devem ser

124

armazenados em bibliotecas no ambiente de Mainframe com
permissões de acesso específicas, de forma a garantir a integridade
dos itens durante o desenvolvimento. Cada biblioteca retrata a
situação do item no ciclo de vida de produção.
Os códigos fonte estarão armazenados nas seguintes bibliotecas:
ENTRADA: onde o cliente disponibiliza os códigos fonte a serem
manipulados;
RECEPCAO: armazena os códigos fonte após a aceitação do lote;
PROGRAMACAO: armazena os códigos fonte que estão em
desenvolvimento, devendo obrigatoriamente existir uma para cada
programador, líder e analista de qualidade;
LIBERAÇÃO: armazena os códigos fonte cujo desenvolvimento foi
concluído e estão disponíveis para testes;
SAIDA: armazena os códigos fonte concluídos (programados e
testados) e que foram liberados para o cliente.

2) Repositório de Linhas de Base: os itens de configuração do tipo
documentação e os códigos fonte vinculados a linha de base,
devem ser armazenados em uma biblioteca destinada a registrar
todas as linhas de base executadas na Fábrica de Programas
durante o processo de produção de software. Essa biblioteca deve
conter a seguinte estrutura de pastas:
- Nome do Repositório de Linhas de Base (ex.: REPOSITORIO DE
LINHAS DE BASE)
- Número do Contrato/Acordo (ex.: AC001-2006)
- Documentação (ex.: Documentação)
- Códigos Fonte (ex.: Códigos Fonte)

O líder do grupo de GCS definido no plano será o responsável pela
criação das bibliotecas e do repositório.

As bibliotecas individuais dos recursos humanos (líderes, analistas de
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qualidade e desenvolvedores) deverão ser criadas no momento em que
os mesmos tornam-se disponíveis para execução de atividades na FP
(alocação no contrato/acordo) e serão excluídas logo após o
desligamento dos mesmos.

Devem ser especificados no Plano de GCS do contrato/acordo a
localização, o nome lógico e o nome físico das diferentes bibliotecas
para

os

diferentes

ambientes

que

apóiam

o

processo

de

desenvolvimento de programas (ciclo de vida de produção), assim
como para o repositório de linhas de base.

Deve ser definido o espaço em disco necessário para cada uma das
bibliotecas, assim como a periodicidade para mover dados dessas
bibliotecas para arquivo morto, periodicidade de backup, procedimentos
para backup e restore.

As bibliotecas devem possuir permissões de acesso específicas de
forma a garantir a integridade dos itens durante o desenvolvimento.
Devem ser aplicadas as seguintes permissões de acesso nas
bibliotecas de códigos fonte:
L – Leitura
I – Inclusão
A – Alteração
E – Exclusão
T – Todas

As bibliotecas de códigos fonte devem ter a seguinte configuração de
acesso:
1) Biblioteca de ENTRADA:
Cliente – L, I
Gerente – L, E
Líder de Célula – L, E
Analista de Qualidade – L
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Desenvolvedor - L

2) Biblioteca de RECEPÇÃO:
Cliente – não tem permissão de acesso
Gerente – L, I, E
Líder de Célula – L, I, E
Analista de Qualidade – L
Desenvolvedores – L

3) Biblioteca de PROGRAMAÇÃO:
Cliente – não tem permissão de acesso
Gerente – L, I, E
Líder de Célula – L, I, E
Analista de Qualidade – L
Desenvolvedores – T

4) Biblioteca de LIBERAÇÃO:
Cliente – não tem permissão de acesso
Gerente – L, I, E
Líder de Célula – L, I, E
Analista de Qualidade – L, I
Desenvolvedores – não tem permissão de acesso

5) Biblioteca de SAIDA:
Cliente – L, E
Gerente – L, I
Líder de Célula – L, I
Analista de Qualidade – L, I
Desenvolvedores – não tem permissão de acesso

O repositório de linhas de base deve ter a seguinte configuração de
acesso:
Cliente – não tem permissão de acesso
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Gerente – L
Líder de Célula – T
Analista de Qualidade – L
Desenvolvedor – L

Para atender ao escopo de trabalho da Fábrica de Programas na
gestão do contrato/acordo não é necessária uma ferramenta e nem a
construção de um repositório para tal, uma vez que o único documento
que deve ser posto sob controle de linha de base é o Contrato/Acordo,
e para isso um procedimento manual pode ser o suficiente.

Papel

GGCS

Responsabilidade E

-

A

Papel

LIR

Responsabilidade -

P

-

Atividade

5. Identificar os Itens de Configuração

Descrição O Grupo de GCS deve identificar os artefatos que são criados, sofrem
manutenção, sofrem controle de mudanças e ou precisam de controle
de versões. Essa especificação dever ser feita para todos os artefatos
relevantes para o processo de gestão do contrato/acordo e para todos
os artefatos manipulados nas fases do processo de desenvolvimento e
manutenção de programas na FP (ciclo de vida de produção). Os itens
de configuração devem ser identificados na Etapa Elaboração do
Contrato ou Acordo entre a FP e o Cliente, e documentados no
respectivo Plano de GCS.

Para os itens de configuração que eventualmente pertencem a terceiros
ou são cedidos pelo cliente, o grupo de GCS deve especificar no Plano
de GCS o nome, a versão, o fornecedor e a localização dos itens de
configuração que são utilizados nos ambientes de desenvolvimento ou
testes e homologação. A responsabilidade do grupo de GCS se
restringe apenas a disponibilizar a última versão dos mesmos à equipe
de desenvolvimento. A responsabilidade pela manutenção destes é do
fornecedor (o cliente ou terceiro de quem eles foram adquiridos), e
somente o responsável em última instância pelo Grupo de GCS deverá
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possuir direitos para atualização ou exclusão das informações na pasta
da biblioteca.

O grupo de GCS deve especificar o tipo de gerência de configuração
que deve ser aplicado a cada artefato a ser criado ou alterado no
processo de gestão do contrato/acordo ou nas fases processo de
desenvolvimento e manutenção de programas na FP (ciclo de vida de
produção).

A Fábrica pode adotar a classificação de gerência de configuração
proposta pelo [CMMI03], que propõe: (1) Versionado - itens que são
apenas versionados, podendo ser alterados a qualquer momento, por
meio de um processo simples de controle de versão; (2) Gerenciados itens que fazem parte de uma linha de base e devem passar por um
processo formal de aprovação do comitê de CCM antes de serem
alterados.

Para

os

itens

de

configuração

relacionados

à

gestão

do

contrato/acordo, fica sob a responsabilidade do Grupo de GCS da FP
definir o identificador único, estando entre esses itens, documentos tais
como: o próprio contrato/ acordo, plano do contrato /acordo,
cronograma de atividades específicas durante a vigência do contrato, o
plano de GCS, o plano de Controle da Qualidade, checklist para
verificação de padrão, relatórios de acompanhamento, atas de reunião,
entre outros. Quanto ao tipo de gerência de configuração a ser aplicado
a esses artefatos, recomenda-se que somente o contrato/acordo seja
classificado como “Gerenciado”, ficando os demais classificados
somente como “Versionado”. O controle dos documentos classificados
como “versionados” pode ser feito manualmente, cabendo apenas
registrar o histórico de alteração na contra capa dos mesmos, no
momento

da

criação

e

eventuais

alterações.

Quanto

ao

Contrato/Acordo, o último documento datado e assinado pelos
responsáveis da Fábrica de Programas e da Fábrica de Projetos deve
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ser utilizado com a linha de base para construção do planejamento de
atendimento dos serviços de programação.

Para os itens de configuração relacionados ao ciclo de vida de
produção, é do cliente a responsabilidade de garantir que cada item do
lote encaminhado para a FP seja identificado por um identificador
único, não podendo ser alterado pela Fábrica de Programas. Dentre
todos os itens que estão sob a responsabilidade do cliente fazer o
processo de identificação única, podemos citar: as especificações
técnicas de código, o código recebido para manutenção, as
especificações dos casos de testes para criação ou para manutenção
em código fonte, as especificações técnicas para criação do pacote a
ser entregue ao cliente, protótipos de tela ou relatório, entre outros.
Para os casos onde a FP tenha que criar um código fonte, o Grupo de
GCS da FP deve obter do cliente os critérios e padrões para nomear
esses itens de configuração de forma única, com o propósito de evitar
que sejam construídos programas que não seguem o padrão do cliente.
Nessa situação o cliente informa o nome e a versão a ser atribuída ao
programa na especificação técnica de código e no lote encaminhado
para a Fábrica de Programas.

A identificação das linhas de base no ciclo de vida de produção é de
responsabilidade da Fábrica de Programas e podem ser classificadas
entre dois tipos:
1) Linha de Base do Tipo (E)ntrada, gerada na Fase de Recepção do
ciclo de vida de produção.
2) Linha de Base do Tipo (S)Aída, gerada na Fase de Envio do ciclo de
vida de produção.

Essa classificação permite que seja guardada no Repositório de Linhas
de Base do Contrato/Acordo a evidência do conteúdo do lote no
momento em que é recebido do cliente ou no momento em que é
enviado ao cliente.

130

A identificação da linha de base é feita por meio de um processo onde
cada item vinculado ao lote é armazenado fisicamente no Repositório
de Linhas de Base da Fábrica de Programas, seguindo um
procedimento que atribui um novo nome físico a cada item antes de
armazená-lo. Esse processo de nomeação do item é feito por meio da
associação do nome físico do item com os dados de identificação do
lote ao qual ele pertence e com o tipo de linha de base. Os códigos
fonte, os códigos fonte expandidos (programas enviados no lote que
devem ser compilados com o intuito de verificar se não existem erros
de compilação), os protótipos, e os documentos de especificação que
fazem parte do lote, devem ser renomeados segundo esse padrão
antes de serem guardados no respectivo Repositório de Linhas de
Base do contrato/acordo na Fábrica de Programas.

Dessa forma, a linha de base passa a ser identificada como sendo o
conjunto de itens armazenados no Repositório de Linhas de Base do
Contrato/Acordo, contêm em seu nome físico os atributos que os
vinculam a uma determinada linha de base do ciclo de produção de
software na Fabrica de Programas.

Legenda do padrão de identificação de nomes dos itens de
configuração (arquivos) vinculados a Linhas de Base:
Número do lote = [NUMLOTE]
Nome do Item e Versão = [ITEM E VERSÃO]
Tipo de linha de base: E (Entrada) ou S (Saída)
Versão da linha de base = [NR_BASELINE]
Número da Solicitação de Mudança = [NR_MUDANCA]
Número da Ordem de Serviço = [NR_OS]

Papel

GGCS

Responsabilidade E

-

A

Papel

LIR

Responsabilidade -

P

-

Atividade

6. Definir as Características das Linhas de Base
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Descrição O Grupo de GCS deve definir quais serão as linhas de base a serem
criadas na Fábrica de Programas. Essa definição deve conter o
momento em que deve ser gerada, a descrição do nome da linha de
base, os itens de configuração que farão parte da mesma e a
localização dos itens na biblioteca.

As linhas de base devem ser compostas apenas por itens de
configuração que foram aprovados formalmente pelo CCMP, depois de
revisados e testados.

A definição das linhas de base deve ser feita de acordo com um
procedimento documentado.

O último documento que formaliza o contrato/acordo de prestação de
serviços entre a Fábrica de Programas e o Cliente, aprovado pelo
CCMC, datado e assinado, define a linha de base corrente (atual) para
planejamento e execução das atividades de prestação de serviços de
programação pela Fábrica de Programas. O Grupo de GCS é
responsável por gerenciar e armazenar (em pasta do tipo A-Z) todos os
documentos de contrato/acordo formalmente assinados junto aos
Clientes.

O grupo de GCS deve gerar linhas de base nas fases de Recepção e
Envio do processo de desenvolvimento e manutenção de programas na
FP (ciclo de vida de produção), com o propósito de guardar no
Repositório de Linhas de Base do Contrato/Acordo a evidência do
conteúdo do lote no momento em que é recebido do cliente ou no
momento em que é enviado ao cliente.

Fica estabelecido na FP que as seguintes linhas de base devem ser
construídas:

1) Linha de Base do Tipo (E)ntrada: deve ser gerada na Fase de
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Recepção do ciclo de vida de produção nos seguintes eventos:
 Após o aceite do lote, verificação de documentação e das
métricas, com o seguinte conteúdo: todos os itens anexados ao
lote.
o Cada item deve ser nomeado de acordo com o seguinte
padrão:

LOTE

[NUMLOTE]

_ITEM

[ITEM

E

VERSÃO]_E_BASELINE [NR_BASELINE]
 Ao ser aprovada uma solicitação de alteração para o lote, com o
seguinte conteúdo: todos os itens do lote e documentos que
definem as alterações.
o Cada item deve ser nomeado de acordo com o seguinte
padrão:

LOTE

[NUMLOTE]_ITEM

[ITEM

E

VERSÃO]_E_BASELINE
[NR_BASELINE]_NR_SOLICITACAO_MUDANCA
[NR_MUDANCA]

2) Linha de Base do Tipo (S)aída: gerada na Fase de Envio do ciclo de
vida de produção nos seguintes eventos:
 Ao enviar o lote (liberação total), com o seguinte conteúdo: todos
os itens gerados pelo lote e componentes reutilizados.
o Cada item deve ser nomeado de acordo com o seguinte
padrão:

LOTE

[NUMLOTE]

_ITEM

[ITEM

E

VERSÃO]_S_BASELINE [NR_BASELINE]
 Ao enviar a OS (liberação parcial), com o seguinte conteúdo:
todos os itens gerados pela OS e componentes reutilizados.
o Cada item deve ser nomeado de acordo com o seguinte
padrão:

LOTE

[NUMLOTE]

_ITEM

VERSÃO]_S_BASELINE

[ITEM

E

[NR_BASELINE]

_NR_ORDEM_DE_SERVIÇO [NR_OS]

Papel

GGCS

Responsabilidade E

-

A

Papel

LIR

Responsabilidade -

P

-

Atividade

7. Elaborar o Plano de GCS
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Descrição O Grupo de GCS deve elaborar um Plano de GCS para cada contrato
ou acordo estabelecido entre a FP e o Cliente, podendo ter a
necessidade de elaborar mais de um, caso o contrato ou acordo atenda
a diferentes características de software, plataforma ou requisitos de
negócio dentro da FP.

O Plano de GCS deve ser elaborado na Etapa Elaboração do Contrato
ou Acordo entre a FP e o Cliente, revisado e aprovado junto aos
envolvidos com processo de GCS na FP (grupo de engenharia de
software e pelos grupos relacionados), pois deve servir de base para
execução das atividades de GCS relacionadas a cada um dos acordos
ou contratos que a FP tem com seus Clientes.

O Plano de GCS tipicamente contém:
- A especificação das características técnicas dos sistemas e dos
ambientes do cliente;
- A especificação dos atributos das bibliotecas (repositórios) para
armazenamento e controle dos itens de configuração;
- A especificação do CCM (comitê de controle de mudanças)
responsável pela aprovação de mudanças solicitadas internamente
pela FP ou pelo cliente;
- A especificação do Grupo responsável pelas atividades de GCS no
contrato ou acordo;
- A especificação dos Itens de Configuração que são gerados ou
sofrem manutenção no processo de gestão do contrato/acordo ou nas
fases processo de desenvolvimento e manutenção de programas na FP
(ciclo de vida de produção);
- A especificação das Linhas de Base e o momento de geração das
mesmas durante o processo de desenvolvimento e manutenção de
programas na FP (ciclo de vida de produção);
- A periodicidade em que as auditorias de GCS devem ocorrer, assim
como o responsável pela execução.
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Papel

GGCS

Responsabilidade E

-

-

Papel

LIR

Responsabilidade -

P

-

Atividade

8. Obter a Aprovação do Plano de GCS

Descrição O Plano de GCS deve ser formalmente aprovado pelo líder do grupo de
GCS e pelo Gerente da FP.

Essa aprovação pode ser registrada por meio de um e-mail
encaminhado pelo líder do grupo de GCS ao Gerente da FP, onde esse
deve retornar o e-mail ao remetente validando e aprovando o conteúdo
do Plano de GCS.

Caso seja opção do Grupo de GCS obter assinatura formal do
documento, a última versão desse documento, assim como as
anteriores, devem ficar armazenadas em pasta A-Z.

Papel

GER

Responsabilidade -

-

A

Papel

GGCS

Responsabilidade E

-

A

Atividade

9. Divulgar o Plano de GCS

Descrição O grupo de GCS deve divulgar o Plano de GCS aos envolvidos direta
ou indiretamente com as atividades de GCS, tais como: equipe de
desenvolvimento/ programação, equipe de qualidade e testes, Grupo
de GCS, CCM, infra-estrutura, cliente, entre outras. O objetivo é que
todos

tomem

conhecimento

dos

procedimentos

descritos

no

documento, revisem, apresentem o parecer e se comprometam com as
atividades de GCS planejadas para o Contrato ou Acordo.

Ao ser criado ou sempre que sofrer alteração, o Plano de GCS deve ser
divulgado pelo Grupo de GCS ao envolvidos, utilizando o meio mais
adequado para registrar a ação de encaminhamento do plano.

Se o documento foi aprovado por e-mail, o Grupo de GCS pode
encaminhar também por e-mail um comunicado a todos os envolvidos
para que tomem conhecimento.
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Se o documento foi assinado formalmente e arquivado em pasta do tipo
A-Z, o grupo de GCS deve fazer um comunicado informando onde se
encontra a última versão do documento aprovado.

O plano deve estar sempre disponível para consulta, com o propósito
de ser uma fonte de informação para todos os envolvidos com as
atividades de GCS. Fica sob responsabilidade do Grupo de GCS
escolher o melhor meio, podendo optar por guardar em uma pasta A-Z
ou em algum diretório em que os envolvidos no processo tenham
acesso para consulta.

Papel

GER

Responsabilidade -

P

-

Papel

LIR

Responsabilidade -

P

-

Papel

ANQ

Responsabilidade -

P

-

Papel

DES

Responsabilidade -

P

-

Papel

CLI

Responsabilidade -

P

-

Papel

DES

Responsabilidade -

P

-

Papel

GGCS

Responsabilidade E

-

-

Atividade

10. Criar Linha de Base

Descrição Deve-se utilizar o plano de GCS para verificar quais linhas de base
devem ser criadas e em que momento, além dos itens de configuração
que farão parte da mesma.

Existem dois tipos de linhas de base na Fábrica de Programas, que
devem ser construídos de acordo com o procedimento a seguir:

1) Linha de Base do Tipo (E)ntrada que deve ser gerada na Fase de
Recepção do ciclo de vida de produção, nos seguintes eventos:
 Após o aceite do lote, verificação de documentação e das
métricas, todo item do tipo código fonte que faz parte do lote
deve ser copiado da biblioteca de ENTRADA para a biblioteca de

136

RECEPÇÃO da FP. Na seqüência, cada item do lote, incluindo
código fonte, deve ser gravado no repositório de linhas de base
do Contrato/Acordo, seguindo o padrão de atribuição de nome
definido na atividade “Definir as Características das Linhas de
Base”.
 Ao ser aprovada uma solicitação de alteração para o lote, todo
item do tipo código fonte que faz parte do lote deve ser copiado
da biblioteca de ENTRADA para a biblioteca de RECEPÇÃO da
FP. Na seqüência, cada item do lote, incluindo código fonte,
assim como cada documento que define as alterações, deve ser
gravado no repositório de linhas de base do Contrato/Acordo,
seguindo o padrão de atribuição de nome definido na atividade
“Definir as Características das Linhas de Base”.

2) Linha de Base do Tipo (S)aída que deve ser gerada na Fase de
Envio do ciclo de vida de produção, nos seguintes eventos:
 Ao enviar o conteúdo total do lote (liberação total), cada item
manipulado na fábrica de programas que faz parte do lote, assim
como cada componente reutilizado, deve ser lido da biblioteca
de LIBERAÇÃO e deve ser gravado no repositório de linhas de
base do Contrato/Acordo, seguindo o padrão de atribuição de
nome definido na atividade “Definir as Características das Linhas
de Base”. Na seqüência deve ser copiado cada código fonte da
biblioteca de LIBERAÇÃO para a biblioteca de SAIDA.
 Ao enviar o conteúdo parcial do lotes (liberação parcial - uma ou
mais Ordens de Serviço), cada item manipulado na fábrica de
programas que faz parte da(s) Ordem(ns) de Serviço do lote,
assim como cada componente reutilizado, deve ser lido da
biblioteca de LIBERAÇÃO e deve ser gravado no repositório de
linhas de base do Contrato/Acordo, seguindo o padrão de
atribuição

de

nome

definido

na

atividade

“Definir

as

Características das Linhas de Base”. Na seqüência deve ser
copiado cada código fonte da biblioteca de LIBERAÇÃO para a
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biblioteca de SAIDA.

No momento de gravação dos itens no repositório de linhas de base do
Contrato/Acordo, os mesmo devem ser

endereçados para as

respectivas pastas de acordo com o tipo do item: os itens que contém
documentação devem ser depositados na pasta “Documentação” e os
itens que contém código fonte na pasta “Códigos Fonte”, conforme
definido na atividade “Definir as Bibliotecas para apoiar o Sistema de
GCS”.
Papel

GER

Responsabilidade -

P

-

Papel

LIR

Responsabilidade -

P

-

Papel

ANQ

Responsabilidade -

P

-

Papel

DES

Responsabilidade -

P

-

Papel

GGCS

Responsabilidade E

-

-

Atividade

11. Solicitar mudança no Contrato/ Acordo

Descrição Sempre que houver qualquer solicitação de alteração no documento de
contrato/acordo, a mesma deve ser analisada pelo CCMC e registrada
formalmente em um documento de Solicitação de Mudança.

Se for reprovada, o CCMC deve registrar os motivos da reprovação no
documento de solicitação de mudança e divulgar aos envolvidos o
motivo da reprovação.

Se for aprovada, o CCMC deve registrar os motivos da aprovação no
documento de solicitação de mudança, e encaminhá-la ao Grupo de
GCS para que seja gerado um novo documento de Contrato/Acordo
incluindo as solicitações requeridas.

O novo documento gerado deve ser datado e assinado pelos
responsáveis, passando a valer como a nova linha de base para o
planejamento de atendimento dos serviços de programação.
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Após essa aprovação formal, o novo documento de acordo/contrato,
assim como o documento de solicitação de mudança devem ser
arquivados, de acordo com o procedimento definido na atividade
“Divulgar o Plano de GCS”.

Papel

CCMC

Responsabilidade -

-

A

Papel

GGCS

Responsabilidade E

-

-

Papel

CLI

Responsabilidade -

-

A

Atividade

12. Solicitar Mudança nos Itens do Lote

Descrição Após o aceite do lote, verificação de documentação e das métricas,
uma linha de base do tipo Entrada deve ser estabelecida, conforme
definido na atividade “Criar Linha de Base”. Após esse evento, sempre
que houver qualquer solicitação de alteração nos itens do Lote pelo
Cliente (itens de configuração do processo produtivo vinculado a linha
de base), a mesma deve ser analisada pelo CCMP e registrada
formalmente em um documento de Solicitação de Mudança.

Se for reprovada, o CCMP deve registrar os motivos da reprovação no
documento de solicitação de mudança e divulgar aos envolvidos o
motivo da reprovação.
Qualquer membro do „CCMP‟ pode aprovar diretamente uma
solicitação de mudança desde que não provoque impacto no
andamento dos trabalhos, e ou a mesma tratar-se de uma melhoria ou
erro de especificação. Qualquer membro do „CCMP‟ pode aprovar
diretamente uma solicitação de mudança negociada com o Cliente, na
situação em que o mesmo aprove o eventual impacto em esforço,
prazo e ou custo. Somente o responsável em última instância pelo
„CCMP‟ pode aprovar solicitações de mudança que o cliente não
concorda em arcar com o ônus causado pelo eventual impacto em
esforço, prazo e ou custo.

Para os casos onde não existem lotes em execução na FP que possam
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ser utilizados para efetuar as mudanças solicitadas pelo cliente, então a
mesma será reprovada e será solicitado ao cliente o envio de um novo
lote contendo a especificação do que precisa ser feito.

Se for aprovada, o CCMP deve registrar os motivos da aprovação no
documento de solicitação de mudança, e na seqüência o Grupo de
GCS deve gerar uma nova linha de base do tipo Entrada, de acordo
com o procedimento definido na atividade “Criar Linha de Base”. De
acordo com esse procedimento, a criação desse tipo de linha de base
deve conter cada item que faz parte do lote, assim como cada
documento que define as alterações. Eventualmente o Cliente pode
optar por registrar via e-mail as especificações para adicionar ou
corrigir definições na documentação enviada no lote, como alternativa à
atualização direta no documento que se deseja complementar.
Papel

CCMP

Responsabilidade -

-

A

Papel

GGCS

Responsabilidade E

-

-

Papel

ANQ

Responsabilidade -

P

-

Papel

DES

Responsabilidade -

P

-

Papel

CLI

Responsabilidade -

P

-

7.2.5 Diretrizes para o Processo de GCS Proposto – Política Organizacional

A finalidade do GCS é estabelecer e manter a integridade dos produtos do
Contrato no processo de desenvolvimento e manutenção de programas na FP (ciclo
de vida de produção).

O Gerente da FP deve especificar as diretrizes para o processo de GCS, e
fazer com que essas diretrizes sejam publicadas, divulgadas e seguidas por todos os
envolvidos com o processo de GCS.
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O documento de política deve conter as expectativas organizacionais
relacionadas com o estabelecimento, manutenção e integridade das linhas de base,
além da rastreabilidade e do controle dos itens de configuração vinculados a linhas
de base.

O documento de política deve ser elaborado pelo Gerente da FP e aprovado
formalmente pelo Diretor da FP.

As diretrizes ora definidas estabelecem o direcionamento para a execução do
processo e estão traduzidas na forma de políticas organizacionais, conforme abaixo:


As atividades de GCS devem ser realizadas em todos os contratos de
desenvolvimento de programas da Fábrica de Programas;



Existe um Grupo de GCS responsável pela Gerência de Configuração em
cada contrato. Esta equipe executa atividades como elaboração do Plano
de GCS dos contratos, manutenção de ambientes (para desenvolvimento,
testes e homologação), administração de bibliotecas e usuários, definição
de permissões de acesso, entre outras operações gerais de GCS;



Existe um Comitê de Controle de Mudanças (CCM) responsável por
avaliar e aprovar solicitações de mudanças, no âmbito do contrato e do
processo produtivo, para itens de configuração que façam parte de linha
de base;



Produtos gerados para uso interno ou externo devem ser construídos
somente a partir de linhas de base;



Todos

os

contratos

devem

fazer

uso

de

um

repositório

para

armazenamento dos itens de configuração;


Devem ser realizadas periodicamente auditorias nas linhas de base de
software para verificar se estão de acordo com os documentos que as
definem;



As atividades de Gerenciamento da Configuração são acompanhadas
periodicamente pelo Gerente, Líderes de Célula e Analistas de Qualidade.
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7.3

Aderência do processo proposto aos modelos de qualidade
Esta seção apresenta um trabalho de Gap Analysis realizado para apresentar a

aderência do processo proposto aos modelos e normas de qualidade apresentados
no capítulo 03 - Principais normas e modelos aplicáveis.

7.3.1 Alinhamento do Processo Proposto ao Modelo CMMI

Na Tabela 11 são apresentados como cada uma das práticas da área-chave do
CMMI intitulada Gerenciamento de Configuração (CM - Configuration Management)
e suas respectivas sub-práticas são utilizadas como referência para a avaliação de
aderência do processo proposto nesta dissertação, conforme [CHR05, DUR05]. São
apresentadas as práticas específicas deste processo (identificadas na Tabela por
meio da coluna Identificação no CMMI, preenchidos com abreviatura SP – Specific
Practice e seu respectivo código no modelo CMMI) e as práticas genéricas para
atendimento do modelo (de maneira semelhante às práticas específicas, sendo
identificadas por GP – Generic Practice).
Tabela 11 - Aderência do Processo Proposto em relação às PA (Process Area) de CM
(Configuration Management) do CMMI

Identificação Práticas de CM
no CMMI
CM SP 1.1
Identifique itens de
configuração
CM SP 1.2

CM SP 1.3

CM SP 2.1

CM SP 2.2

Estabeleça um
sistema de
Gerenciamento de
Configuração
Crie ou publique
linhas de base

Rastreie
solicitações de
mudança
Controle itens de
configuração

Evidência no Processo Proposto
Evidenciado por meio da definição da
atividade Identificar os Itens de Configuração
(Seção 7.2.4)
Evidenciado por meio da definição da
atividade Definir as Bibliotecas para apoiar o
Sistema de GCS (Seção 7.2.4)
Evidenciado por meio da definição da
atividade Definir as Características das
Linhas de Base e Crie Linhas de Base
(Seção 7.2.4)
Não faz parte do escopo desse trabalho.

Evidenciado
atividade

por meio
Solicitar

da definição
Mudança

da
no
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CM SP 3.1

CM SP 3.2
CM GP 2.1

CM GP 2.2

Estabeleça
registros de
Gerenciamento de
Configuração
Realize auditorias
de configuração
Estabeleça uma
política
organizacional
Planeje o processo

CM GP 2.3

Disponibilize
recursos

CM GP 2.4

Distribua
responsabilidades

CM GP 2.5
CM GP 2.6

Treine pessoas
Gerencie
configurações

CM GP 2.7

Identifique e
envolva
Stakeholders
relevantes

CM GP 2.8

Monitore e
controle o
processo
Avalie
objetivamente a
aderência
Revise situação
com Gerência de
alto nível
Estabeleça um
processo definido
Colete
informações de
melhoria

CM GP 2.9

CM GP 2.10

CM GP 3.1
CM GP 3.2

Contrato/Acordo e Solicitar Mudança no Lote
(Seção 7.2.4)
Não faz parte do escopo desse trabalho.

Não faz parte do escopo desse trabalho.
Evidenciado por meio da definição de
Diretrizes para o processo de GCS Proposto
- Política Organizacional (Seção 7.2.5)
Evidenciado por meio da definição da
atividade Elaborar o Plano de GCS (Seção
7.2.4)
Evidenciado por meio da definição da
atividade Definir as Bibliotecas para apoiar o
Sistema de GCS (Seção 7.2.4)
Evidenciado por meio da definição da
atividade Definir o Grupo de Gerência de
Configuração de Software (Seção 7.2.4)
Não faz parte do escopo desse trabalho.
Evidenciado por meio da definição da
atividade Identificar os Itens de Configuração
(Seção 7.2.4)
Não faz parte do escopo desse trabalho.

Não faz parte do escopo desse trabalho.

Não faz parte do escopo desse trabalho.

Não faz parte do escopo desse trabalho.

Evidenciado por meio da Apresentação do
processo proposto (Seção 7.2)
Não faz parte do escopo desse trabalho.

De acordo com o escopo proposto para esse trabalho, Implementação e
Gestão de Linhas de Base, é possível constatar a aderência às práticas e sub-
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práticas citadas pelas áreas de processo de CM (Configuration Management) do
modelo CMMI.

7.3.2 Alinhamento do Processo Proposto a Norma ISO12207

Na Tabela 12 são apresentados como cada uma das atividades do grupo de
processo da ISO 12207 intitulado Processo de Gerenciamento de Configuração de
Software é utilizado como referência para a avaliação de aderência do processo
proposto nesta dissertação. São apresentadas as atividades deste processo,
identificadas na Tabela por meio da coluna Item da Norma e preenchidos com o
número da atividade na ISO 12207.
Tabela 12 - Aderência do Processo Proposto em relação ao Processo de Gerência da
Configuração da ISO 12207

Item da
Norma
7.2.2.3.1
7.2.2.3.2
7.2.2.3.3

7.2.2.3.4

7.2.2.3.5
7.2.2.3.6

Atividade

Evidência no Processo Proposto

Implementação
do Processo
Identificação da
Configuração
Controle da
Configuração

Evidenciado por meio da definição da atividade
Elaborar o Plano de GCS (Seção 7.2.4)
Evidenciado por meio da definição da atividade
Identificar os Itens de Configuração (Seção 7.2.4)
Evidenciado por meio da definição da atividade
Solicitar Mudança no Contrato/Acordo e Solicitar
Mudança no Lote (Seção 7.2.4)
Não faz parte do escopo desse trabalho.

Relato da
Situação da
Configuração
Avaliação da
Configuração
Gerência de
Liberação e
Distribuição

Não faz parte do escopo desse trabalho.
Não faz parte do escopo desse trabalho.

De acordo com o escopo proposto para esse trabalho, Implementação e
Gestão de Linhas de Base, assim como apresentado em relação ao modelo CMMI, é
possível constatar a aderência às atividades citadas no processo de Gerência de
Configuração da norma ISO 12207.

144

Na elaboração do processo proposto, foram utilizados para nomear as
atividades nomes semelhantes aos das atividades recomendados pela ISO 12207,
facilitando assim este trabalho de validação de aderência.
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo apresenta as considerações finais sobre este trabalho, as

contribuições realizadas e sugere trabalhos futuros.

8.1

Conclusão
Esta dissertação buscou um melhor entendimento do problema de devolução

de serviços pelo Cliente à Fábrica de Programas, a partir do relato da experiência do
autor na implantação de um programa de melhoria em uma grande Empresa de
Tecnologia da Informação.

Para descrição das causas desse problema foi utilizada como estratégia de
análise a técnica de brainstorming e o diagrama de causa efeito. Essa descrição
desdobrou-se até o ponto em que a análise identificou que a ausência do uso de
conceitos e atividades ligadas ao processo de Gerenciamento de Configuração de
Software era uma causa raiz ligada às causas típicas do problema apresentado.

O papel do GCS no modelo de gestão operacional da Fábrica de Programas
proposto por [FER04] serviu de base para cumprir o objetivo desta dissertação. A
partir da descrição genérica da execução das atividades relacionadas ao processo
de GCS demonstradas no modelo, foi possível identificar a oportunidade de propor o
detalhamento de um processo que resolvesse parte dos problemas cujas causas
estavam ligadas diretamente à necessidade de implementação e gerenciamento de
linhas de base.

Conforme

exposto

no

capítulo

07

“Processo

de

Gerenciamento

de

Configuração Proposto – implementação e gestão de linhas de base”, o objetivo de
propor um processo foi atingido. Cumpre observar que esta afirmação aplica-se ao
tipo de Fábrica de Programas descrito nesta dissertação e considerando o exemplo
de aplicação exposto. Em outras palavras, o grau de generalidade da análise dos
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problemas e do processo proposto restringe-se ao tipo de Fábrica de Programas
descrito.

Como parte do processo proposto, foi descrita uma estrutura de bibliotecas que
representam o ciclo de vida de produção de programas e servem de apoio para a
montagem, a composição, a manipulação e o gerenciamento das linhas de base na
Fábrica de Programas.

O processo define desde atividades ligadas a identificação, agrupamento e
registro do vínculo de artefatos a um determinado estágio do processo produtivo,
passando por atividades que permitem alterar e recuperar esses artefatos vinculados
a uma linha de base, indo até a definição de papéis e responsabilidades pela
execução das atividades.

Esta dissertação consolidou conceitos sobre GCS em projetos de software a
partir de fundamentos conceituais apresentados por diversos autores, dentre os
quais podemos destacar: [LEO05], [MOR04] e [MUR06].

Esses conceitos foram

fundamentais para justificar a ligação de algumas causas típicas para ocorrência do
problema de devolução de serviços pelo Cliente com a ausência do uso de atividade
do GCS na Fábrica de Programas.

Como principais diretrizes conceituais aplicáveis à implementação de
atividades de GCS destacaram-se o CMMI e a norma ISO/IEC 12207, que foram
utilizados inclusive como referência para verificação de aderência do processo
proposto as melhores práticas de mercado.

Diversos autores contribuíram para um maior entendimento dos fundamentos
teóricos sobre Fábrica de Software, contudo foi fundamental a contribuição de
[FER04] ao abordar conceitos de gestão operacional e de engenharia de software
aplicáveis a esse tipo de organização. Esses conceitos foram utilizados para
caracterizar a Fábrica de Programas considerada como exemplo de aplicação e
ajudaram também a compreender o papel e as atividades do GCS nessa modalidade
de Fábrica de Software.
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A aplicação de uma estratégia para análise de problemas ajuda a consolidar a
percepção sobre a necessidade de se implementar atividades de gerenciamento de
configuração de software em Fábrica de Programas. Apesar de se tratar de um
exemplo de aplicação, inferiu-se que seja este um exemplo representativo e
recorrente em grande parte das organizações de TI no Brasil que oferecem esse tipo
de serviço ao mercado, pois os resultados obtidos apontaram vários pontos que
necessitam de correção e melhoria na operação, dentre os quais, uma parte foi
selecionada como alvo para a descrição das atividades do processo proposto.

O processo proposto nesta dissertação contribui diretamente para que,
Fábricas de Programas semelhantes ao escopo definido que ainda não usam de
maneira adequada os conceitos e práticas de Gerenciamento de Configuração de
Software, possam a partir dessa proposição, aplicar um processo específico às suas
necessidades de implementação e gestão de linhas de base. Neste sentido, o
processo aqui apresentado não propõe a adoção de ferramentas que por ventura
possam inviabilizar sua instanciação, mas sim, propõe um conjunto de atividades
que podem auxiliar na execução do processo.

Por fim, sendo o GCS um processo de suporte para o desenvolvimento de
software, pode-se afirmar que é de extrema importância a aplicação de seus
conceitos e práticas da em Fábricas de Programas, pois ajuda a evitar a ocorrência
de problemas na gestão do desenvolvimento de software.

8.2

Futuros Trabalhos
Como futuros trabalhos, podem ser identificados alguns temas:
 Fazer uma pesquisa-ação, com foco na implantação e acompanhamento do

processo proposto por esta dissertação, pois colocar em prática o processo
permitiria avaliar se é plenamente exeqüível, além de obter medições a respeito dele
para futuras melhorias;
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 Examinar os demais tipos de Fábricas de Software a fim de propor o
desenvolvimento e aplicação de um processo do GCS que atenda a todas as
atividades de GCS identificadas na bibliografia;
 Desenvolver processos de GCS para Fábricas de Programas que ajudem a
atacar as causas apontadas para os problemas relacionados na Tabela 05, e que
não foram objeto do processo proposto por essa dissertação;
 Desenvolver um processo de GCS para implementação e gestão de linhas de
base em Fábrica de Programas especializadas no desenvolvimento de aplicações
para baixa plataforma;
 Desenvolver um processo de GCS para implementação e gestão de linhas de
base em Fábrica de Projetos;
 Implementar ferramentas, inclusive de software livre, de GCS para dar
suporte às atividades de gestão operacional de uma Fábrica de Software;
 Adaptar processos da engenharia de software para serem executados em
Fábricas de Software, tais como a implementação de atividades de: Gestão de
Requisitos, Planejamento e Acompanhamento, Verificação e Validação de Software;
 Desenvolver estudos de caso que ajudem a analisar a falha na interpretação
das especificações técnicas por parte da Fábrica de Programas (seja de código, de
casos de testes unitários ou de empacotamento), pois pode trata-se de um problema
ligado a questões do entendimento equivocado dos requisitos, questões de decisões
de implementação, questões de decisão de arquitetura, entre outras.
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Apêndice A: Diagrama de Causa e Efeito

Este apêndice apresenta o Diagrama de Causa e Efeito proposto Kaoru Ishikawa,
destacando como essa técnica pode ser útil na identificação de causas de
problemas.

1. Histórico
O Diagrama de Causa e Efeito foi criado pelo professor Kaoru Ishikawa (1915 –
1989) da Universidade de Tóquio, um perito japonês altamente considerado nas
atividades de Controle da Qualidade. Em 1943 utilizou esse diagrama para explicar
a um grupo de engenheiros da Kawasaki Steel Works como vários fatores podem
ser ordenados e relacionados, a fim de ajudar a compreender um problema. Em
1962, J. M. Juran "batizou" este diagrama como Diagrama de Ishikawa.

2. Conceitos e Definições
O Diagrama de Causa e Efeito [ISH93] é uma técnica visual que interliga os
resultados (efeitos) com os fatores (causas), sendo um importante instrumento a ser
utilizado para descobrir os efeitos indesejados, além de ajudar na aplicação das
correções necessárias. É uma ferramenta simples, que possui um efeito visual de
fácil assimilação, e que ajuda a sistematizar e separar corretamente as causas dos
efeitos [ISH93].

Conforme apresentado na Figura 24, segundo [ISH93], os elementos do
diagrama são:
1- Cabeçalho: um título para o diagrama que pode conter: o assunto, data,
autor e ou nome do grupo de trabalho.
2- Efeito: contém o indicador de qualidade (meta) ou o enunciado do problema,
e é usualmente descrito no lado direito da folha.
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3- Eixo central: é uma flecha horizontal, desenhada de forma a apontar para o
efeito, e e é usualmente desenhada no meio da folha.
4- Categoria: representa os principais grupos de fatores relacionados ao efeito.
As flechas usualmente são desenhadas inclinadas com as pontas convergindo para
o eixo central.
5- Causa: Causa potencial, dentro de uma categoria que pode contribuir com o
efeito. As flechas são usualmente desenhadas em linhas horizontais, apontando
para o ramo da categoria.
6- Subcausa: Causa potencial que pode contribuir com uma causa específica,
sendo consideradas ramificações de uma causa.

Figura 24. Componentes do Diagrama de Causa e Efeito.

É desenhado para ilustrar claramente as várias causas que afetam um
processo, por classificação e relacionamento das causas. Para cada efeito existem
seguramente, inúmeras causas que podem ser classificadas dentro de categorias,
tais como as 06 M‟s: método, mão-de-obra, matéria-prima, materiais, mensuração e
meio ambiente. Nas áreas de serviços e processos transacionais utilizam-se como
categorias básicas: procedimentos, pessoas, instalações, políticas, medição e meio
ambiente.

De acordo com [GOM03], a classificação das causas é feita conforme
apresentado na Figura 25.
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Figura 25. Diagrama de Causa e Efeito. Fonte: [GOM03].

A construção do diagrama pode ser feita por uma pessoa apenas ou por um
em grupo, podendo nesse caso utilizar a técnica de brainstorming14 para estimular o
grupo a agir de forma participativa na identificação das causas [PMI04].

O Diagrama de Causa e Efeito permite uma exploração sistemática dos
diversos aspectos do problema pelo grupo, produzindo um conjunto significativo de
informações que:


Auxiliam na determinação da origem ou da causa do problema;



Auxiliam na apresentação, compreensão e assimilação do problema;



Auxiliam no aumento do conhecimento sobre o processo, levando cada
um dos participantes da sua elaboração a aprender mais sobre os fatores
presentes e como eles interagem entre si;



Auxiliam na identificação das áreas em que é preciso coletar mais dados
com o propósito de aprofundar o estudo.

Segundo [GOM03], para construção de um Diagrama de Ishisawa é
recomendado o método descrito a seguir:
14

O termo Brainstorming representa uma técnica geral de coleta de dados e criatividade que pode
ser usada para identificar riscos, idéias ou soluções para problemas usando um grupo de membros
da equipe ou especialistas no assunto. Normalmente, uma sessão de brainstorming é estruturada de
forma que as idéias de cada participante são registradas para análise posterior [PMI04].

159

1. Identificar o problema ou, inversamente, definir o objetivo a atingir;
2. Colocar o problema a investigar numa caixa à direita;
3. Conduzir uma sessão com o grupo para formular e clarificar todas as
causas e fatores que potencialmente influenciam o problema;
4. Verificar se identificaram verdadeiras causas e não apenas sintomas;
5. Reformular as causas e efeitos identificados de modo a garantir que são
variáveis do processo;
6. Organizar as variáveis em grupos que as relacionam entre si;
7. Colocar as variáveis no diagrama, de acordo com os grupos a que foram
atribuídas;
8. Rever cada ramo do diagrama, verificando se cada variável pode ser
decomposta em sub-causas;
9. Apresentar

o

diagrama

a

outros

grupos,

incentivando

críticas,

complementos e revisões.

Uma causa pode ser ainda decomposta em sub-causas ou pode ser
considerada como causa “última” [ISH93]. A decisão deve ser tomada em face da
procura de sub-causas, que ajudem a originar uma resposta que é considerada
suficiente, considerando que é importante eliminar a causa e não o sintoma do
problema, por meio da investigação da causa tão fundo quando possível. Outro
ponto importante é concentrar-se nas causas que de alguma forma podem ser
resolvidas, caso contrário será um simples exercício intelectual, sem qualquer
aplicação prática. Uma resposta é considerada suficiente quando:


A causa já foi analisada anteriormente e concluiu-se não ser possível
eliminá-la, devido a fatores, tais como: por exigir um investimento muito
elevado, por políticas da empresa, por legislação ou por fatores externos
não controláveis.



A causa é eliminável, como por exemplo: peca defeituosa facilmente
substituível, fornecedor de pouca qualidade para o qual há alternativas
ou falta de qualificação profissional dos empregados.
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O diagrama de causa e efeito é um importante instrumento que pode ser
utilizado para descobrir os efeitos indesejados e ajudar a aplicar as correções
necessárias. É uma ferramenta simples, que além de possuir um efeito visual de fácil
assimilação, traz benefícios, tais como: ajuda a sistematizar e separar corretamente
as causas dos efeitos, a enfocar o aperfeiçoamento do processo, a registrar
visualmente as causas potenciais que podem ser revistas e atualizadas e a prover
uma estrutura para o brainstorming.

