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RESUMO

O cenário de atuação e o contexto das empresas modernas estão
relacionados a ambientes extremamente dinâmicos. A área de TI – Tecnologia da
Informação tem se tornado cada vez mais importante para suportar as operações
das empresas nesse ambiente dinâmico, tornando as empresas cada vez mais
dependentes da tecnologia. Isto aumenta a importância do alinhamento entre as
necessidades de negócio e os planos, atividades e operações da TI. Particularmente
no projeto de software torna-se crítica a qualidade dos sistemas desenvolvidos. A
qualidade do produto de software está intimamente ligada à qualidade do processo
utilizado em seu desenvolvimento. Esta pesquisa tem como objetivo contribuir para a
melhoria de processo de desenvolvimento de software. Para tanto foi realizada uma
revisão bibliográfica e identificada uma metodologia de melhoria de processo de
software denominada PRO2PI. Com base numa pesquisa-ação, o PRO2PI foi
aplicado em uma grande organização que não tem software como atividade fim. A
pesquisa-ação tem como característica um duplo papel do pesquisador: influência no
objeto de pesquisa e análise dos resultados acadêmicos obtidos. Foram realizados
dois ciclos de melhoria de processo aplicando as Normas da ABNT NBR ISO/IEC
12207:2009 e a ISO/IEC 15504. Os resultados obtidos demonstram que foi possível
aplicar com sucesso o PRO2PI na organização. Essa metodologia de melhoria de
processo somente tinha sido aplicada em empresas de pequeno porte e que tinham
software como atividade fim, demonstrando a originalidade na aplicação em uma
empresa com outras características.

Palavras-chave: TI – Tecnologia da Informação, software, melhoria de processo de
software, PRO2PI, ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009, ISO/IEC 15504.

ABSTRACT

Software process improvement in an enterprise using the PRO2PI
methodology

The action field and the context of modern companies are related to highly
dynamic environments. The IT department - Information Technology has increasingly
become important to support enterprises’ operations within such dynamic
environment, making companies increasingly dependent on technology. This
magnifies the alignment importance between business needs and plans, activities
and IT operations. Particularly in software design, quality becomes critical on
developed systems. The software product’s quality is closely linked to the process
used in its development. This research aims to contribute to the software
development process improvement. It begins with a literature review and
identification of a software process improvement methodology called PRO2PI. Based
on action research, PRO2PI was applied in a large organization where software is
not a core activity. Action research is characterized by researcher’s dual role:
influence over the researched object and academic analysis of obtained results. Two
cycles of process improvement were performed by applying the standards from
ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 and ISO/IEC 15504. Results demonstrate the
feasibility of application of PRO2PI in the organization. This process improvement
methodology had been applied only to small businesses with software as a core
activity, demonstrating application originality over a different focused enterprise.

Keywords: IT-Information Technology, software, software process improvement,
PRO2PI, ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009, ISO/IEC 15504.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com Laurindo e Moraes (2003), o cenário de atuação e o contexto
das empresas modernas estão relacionados a ambientes extremamente dinâmicos.
No entanto, observa-se que muitas empresas ainda resistem a mudanças nos
ambientes e, conseqüentemente a adaptações e aperfeiçoamentos do software
utilizado, seja pelos altos custos, pela acomodação ou pela cultura da empresa.
De acordo com Dias et al (2007), as evoluções dos sistemas produtivos,
implicam em uma revisão dos sistemas de indicadores e de custos da organização.
Isso decorre da necessidade de averiguar corretamente as ações locais no
desempenho da empresa em termos operacionais ou econômico-financeiros.
Entende-se que um alinhamento estratégico significa considerar o plano entre
a TI e negócios, em outras palavras, garantir que as ações da área de TI (definição
de arquitetura tecnológica e aquisição ou desenvolvimento de software) contribuam
para a melhoria do negócio.
Esta pesquisa apresentou o resultado da avaliação de uma metodologia de
melhoria de processos determinada por Salviano (2006) como PRO2PI (Process
Capability Profile to Process Improvement) - Perfil de Capacidade de Processo para
Melhoria de Processo. Esta metodologia foi aplicada em uma empresa.

1.1 Descrição do Problema
Nas organizações existe uma exigência crescente para que as decisões
gerenciais tomadas no dia-a-dia estejam de acordo com a estratégia global da
empresa. A busca por garantias de integração entre o planejamento e a ação
induzem ao uso de uma metodologia que proteja a gerência de decisões, contrárias
à estratégia traçada pela direção da empresa.
Particularmente na área de TI e na questão do alinhamento entre os
investimentos e as necessidades de negócio é importante a utilização de uma
metodologia que auxilia e leva a um processo de trabalho que precisa ser definido e
melhorado.
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Em estudos mais recentes, a qualidade está relacionada ao processo de
desenvolvimento do software em que o conjunto de atividades, métodos e práticas
estão reunidos com o objetivo de medir a qualidade, os padrões e os requisitos
implícitos (Rocha; Maldonado e Weber, 2004).
Um modelo de melhoria de processo é um modelo operacional que provê
orientação para a melhoria da capacidade de um sistema de processo, pela
mudança, atualização, ou aperfeiçoamento dos processos existentes, com base nos
resultados de uma avaliação (WANG, 2002).
Os processos de software exigem uma constante inovação tecnológica.
Pereira e Laurindo (2007) destacam que a inovação tecnológica aplicada ao
desenvolvimento de novos produtos, tem grande importância numa economia
baseada no conhecimento, que incorpora maior grau de exigência aos produtos
desenvolvidos.
Pereira e Laurindo (2007) acrescentam que as empresas, para melhorar seu
desempenho, fazem uso de diferentes conceitos, técnicas e instrumentos, que vão
desde o planejamento estratégico e execução contínua, à adoção de ferramentas de
tecnologia e automação.
A capacidade do processo é representada por um conjunto de atributos de
processo descrito em termos de resultados esperados. A capacidade do processo
expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é
executado na organização.
A motivação para o estudo do assunto proposto vem da necessidade de
estabelecer uma referência entre a qualidade de um produto e a qualidade do
processo de desenvolvimento. Desta forma, é comum que a busca por um software
de qualidade passe por uma melhoria contínua no processo de desenvolvimento.
A Metodologia PRO2PI foi proposta e concretizada por Salviano (2006), com
o propósito de melhorar continuamente o processo de software utilizado na
organização e com o intuito de aprimorar a qualidade do software, aumentar a
produtividade e diminuir o tempo do ciclo de vida para o desenvolvimento do
produto.
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Salviano (2006) considera que as abordagens para melhoria de processo de
software e os modelos de capacidade de processo foram desenvolvidos para
grandes e médias organizações, e as micro e pequenas empresas representam a
maioria das empresas de software no Brasil. É importante identificar as
características específicas das micro e pequenas empresas e desenvolver
metodologias para elas.
O PRO2PI é uma metodologia para realizar estas atividades, para um
contexto determinado. Esse contexto é caracterizado por micro e pequenas
organizações intensivas em software, com processos de baixa capacidade, que
queiram iniciar um ciclo de melhoria o mais rápido possível, investindo poucos
recursos e com resultados de curto prazo. Em geral o PRO2PI pode ser realizado
em 5 dias de trabalho, orienta melhorias que podem ser realizadas pelos próprios
membros da empresa, com resultados em cerca de 4 a 6 meses. A estratégia é
identificar melhorias importantes para a organização, que possam ser realizadas
com seus próprios recursos humanos e tenham resultados a curto prazo.
O PRO2PI é uma metodologia nova e que necessita de novos testes para que
seja melhor consolidada. Esta pesquisa é uma avaliação desta metodologia
realizada de uma maneira diferente da que foi avaliada por Salviano (2006).
Salviano (2006) fez sua avaliação em micro empresas de desenvolvimento de
software. A atividade fim da área de TI avaliada por Salviano era de
desenvolvimento de software.
O problema é que não foram realizadas avaliações em grandes organizações
e nem em empresas cuja atividade fim é outra que não TI.
A presente pesquisa será realizada em uma grande organização cuja
finalidade não é TI contribuindo para ampliar a aplicação do trabalho de Salviano
(2006).
Como a metodologia PRO2PI não tinha sido aplicada em grandes
organizações nem em organizações que não tinham software como atividade fim, foi
identificada uma oportunidade para a realização da pesquisa.
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1.2 Objetivo

O objetivo específico da pesquisa é saber se é possível a aplicação da
metodologia PRO2PI de melhoria de processo de software em uma grande
organização que não tem a área de TI com atividade fim em software.

1.3 Contribuições
Este trabalho contribui para as pesquisas em melhoria de processo de
software. Realiza a aplicação em uma grande empresa onde a TI não é a atividade
fim, usando a metodologia de melhoria de processo denominada PRO2PI.

1.4 Método de Trabalho

O método de trabalho orienta-se pelo interesse de formular diagnósticos
confiáveis e planos comprometidos com as melhorias esperadas, de modo a
pesquisar e interagir nas melhorias de processos de software na empresa.
A pesquisa propôe-se a avaliar uma metodologia de melhoria de processos
chamada PRO2PI com base numa pesquisa-ação aplicada na empresa EngMec S.A
Indústrias Mecânicas (nome fictício), indústria de bens de capital com engenharia
sob encomenda (“Engineer-to-order industry”), localizada em Guarulhos, São Paulo.
Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade de procurar
entender e relacionar os conceitos de processos contínuos, gerenciamento de
processos, alinhamento estratégico em TI, PRO2PI e pesquisa-ação, tópicos
principais deste trabalho, partindo para uma pesquisa-ação em uma empresa.
Para Gil (2002, p. 46) a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa relacionada
com uma ação ou resolução de um problema, onde pesquisador e representantes
estão envolvidos de modo cooperativo.
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A pesquisa-ação abre novos caminhos para a investigação social em diversos
setores e, em particular, na área organizacional. As intervenções nas organizações
são oportunidades para os pesquisadores terem acesso a informações e problemas
que com freqüência não se encontram diretamente nos estudos e pesquisas
tradicionais (Thiollent, 1997).
O papel do pesquisador consiste em ajudar o grupo a problematizá-lo, ou
seja, situá-lo em um contexto teórico mais amplo e assim possibilitar a ampliação da
consciência dos envolvidos, com vistas a planejar as formas de transformação das
ações dos sujeitos e das práticas institucionais (Thiollent, 1997).
Na pesquisa-ação o pesquisador tem dois papéis. Ele participa das
investigações da pesquisa e ele expõe suas idéias e sugere melhorias.
No que se refere aos objetivos da pesquisa-ação, ainda conforme Thiollent
(1997) podemos analisar os seguintes objetivos:
1. Objetivo prático (ou de resolução de problemas): a pesquisa-ação visa
contribuir para o equacionamento do problema central na pesquisa, a partir de
possíveis soluções e de propostas de ações que auxiliem os agentes (ou atores) na
sua atividade transformadora da situação;
2. Objetivo de conhecimento (ou de tomada de consciência): a pesquisa-ação
propicia que se obtenham informações de difícil acesso por meio de outros
procedimentos e, assim, possibilita ampliar o conhecimento de determinadas
situações.
A pesquisa-ação tem as seguintes fases: fase exploratória - diagnóstico para
identificar um problema; fase principal - planejamento da ação, considerando as
ações como alternativas para resolver o problema; fase de ação - execução das
ações, com seleção de um roteiro de ações; fase de avaliação - avaliação das
conseqüências da ação (Thiollent, 1997, p.44).
Seguindo as orientações de Thiollent (1997) a fase exploratória é onde o
pesquisador investiga a situação atual, destacando os principais problemas, atores e
possíveis paços de melhoria. É feita a partir de pesquisa por observação, verificando
como se realiza a seqüência do processo de melhoria, anotando as peculiaridades
úteis a redução dos tempos inativos e esclarecendo dúvidas de conceitos.
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A fase principal, segundo Thiollent (1997), é a fase na qual a situação é
investigada com mais detalhes a partir da coleta de dados, ou seja, o planejamento
será feito com base nas referências documentais e experiências dos participantes. A
coleta de dados utiliza ferramentas qualitativas e ou quantitativas. Inicia-se com o
levantamento dos detalhes do ambiente no qual a metodologia PRO2PI será
utilizada, juntamente com a análise dos projetos conduzidos pela organização.
A fase de ação trata-se, segundo Thiollent (1997), da apresentação dos
resultados da pesquisa, define os objetivos alcançáveis e implementa as ações
apropriadas, a partir da captura de dados e eventos relevantes para a redação da
pesquisa, garantindo assim a aplicabilidade da metodologia.
A avaliação dos resultados perseguidos pela pesquisa segundo Thiollent
(1997) deve envolver tanto o sucesso da aplicação da metodologia como a
aprendizagem que a pesquisa proporciona ao autor.
De acordo com Thiollent (1997) as fases se alternam e muitas vezes são
concorrentes e recorrentes.
A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho segue as seguintes
linhas de orientação:
a)

Fase exploratória: Diagnóstico dos processos de software estabelecidos
na empresa escolhida, sendo efetuada uma análise, identificando os
pontos fortes, fracos e as oportunidades de melhoria dos processos em
análise. Tendo como orientação o que Durscki (2007, p. 69) entende
como pesquisa-ação, o diagnóstico será feito por meio de entrevistas
com a alta gerência a fim de posicionar o contexto específico da
pesquisa sobre os problemas, metas e pontos que influenciam nas
expectativas da alta gerência. É importante entender restrições de custo,
prazo e quantidade de pessoas disponíveis para o projeto. Pretende-se
ainda, nesta fase, estabelecer as premissas do refinamento da
metodologia PRO2PI para que atenda as expectativas da empresa. Um
outro ponto importante é o alinhamento das exigências éticas,
comportamentais e culturais da organização com as características da
metodologia PRO2PI.
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b)

Fase Principal: Nessa fase, além dos levantamentos já feitos na fase
exploratória, deve-se identificar e revisar os materiais (documentos) já
existentes na organização derivados de suas iniciativas e relacionados
ao tema de melhoria de processos de software.

c)

Fase de Ação: Nessa fase se faz as propostas e sugestões de alteração
dos processos, com base no resultado das análises e testes feitos. De
acordo com Durscki (2007, p. 69) esta é a parte crítica, onde a partir dos
levantamentos bibliográficos e análise do contexto será desenvolvido o
modelo de ciclo de vida de projetos de melhoria de processos aplicado à
empresa. Nesta fase será investigado como aplicar a melhoria de
processos na organização.

d)

Fase de Avaliação: Após a estruturação dos dados consolidados, faz-se
uma avaliação consistente e periódica da implementação do processo de
melhoria na empresa com base na metodologia PRO2PI concebida por
Salviano (2006).

Executa-se um plano de testes e avaliações de dois ciclos de melhorias de
processos na empresa, sendo feito um ciclo por vez e tendo como base as quatro
fases da pesquisa-ação e a metodologia PRO2PI visando às oportunidades de
melhoria.

1.5 Organização do Trabalho

O Capítulo 2, ESTRATÉGIA EMPRESARIAL, apresenta a definição e os
objetivos sobre estratégia empresarial. Mostra os modelos de alinhamento
estratégico de Henderson e Venkatraman e o de Nolan e McFarlan.
O Capítulo 3, CONCEITOS DE PROCESSOS, apresenta a pesquisa
bibliográfica, incluindo artigos recentes e obras diversas referentes ao tema,
buscando desta forma, não só um aprofundamento na temática ora tratada, mas
também, a interpretação sobre a melhoria de processo de software a partir da
metodologia PRO2PI.
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O Capítulo 4, PLANEJAMENTO DA PESQUISA-AÇÃO, apresenta a
metodologia da pesquisa em detalhes. Aborda os métodos qualitativos e
quantitativos. Neste capítulo, consta toda a estruturação da pesquisa e como a
pesquisa-ação será utilizada.
O Capítulo 5, PESQUISA EXPLORATÓRIA, apresenta a fase inicial da
pesquisa-ação seguindo a Tabela 05. Protocolo de Pesquisa. Apresenta a empresa
como um todo. Mostra os requisitos que foram utilizados para a escolha da empresa,
uma breve descrição da empresa, conceitos sobre tipos básicos de Produção e ETO
– Engenharia Sob Encomenda, pois a empresa é uma indústria que trabalha com
ETO, apresenta também os tipos de equipamentos que a empresa produz, as
certificações e melhoria de processos, a importância da área de TI, os sistemas
existentes e o sistema escolhido para estudo nesta pesquisa. Demonstra, baseado
nos modelos de alinhamento estratégico de Henderson e Venkatraman e o de Nolan
e McFarlan, onde a empresa se enquadra. Faz a aplicação de todos os itens da
primeira atividade do método PRO2PI-WORK que é a “F.1:Preparação do trabalho”
descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades do Método PRO2PI-WORK conforme a
Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006). São
aplicados os artefatos de questionários e entrevistas, é feita a consolidação das
informações e é selecionado o sistema a se aplicar a melhoria de processo.
O Capítulo 6, PESQUISA APROFUNDADA, apresenta a segunda fase da
pesquisa-ação seguindo a Tabela 05. Protocolo de Pesquisa. Apresenta as questões
da pesquisa. Faz a aplicação de todos os itens da segunda atividade do método
PRO2PI-WORK que é a “F.2: Escolha de PRO2PI” descrito no item 3.6.1 Fases e
Atividades do Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do
método PRO2PI-WORK, Salviano (2006). Apresenta, segundo o PRO2PI, a seleção
dos processos com os quais são trabalhados nesta pesquisa.
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O Capítulo 7, AÇÃO, apresenta a terceira fase da pesquisa-ação seguindo a
Tabela 05. Protocolo de Pesquisa. Apresenta a aplicação de todos os itens da
terceira atividade do método PRO2PI-WORK que é a “F.3: Orientações para
PRO2PI” descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades do Método PRO2PI-WORK
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano
(2006). Apresenta o estudo inicial sobre o perfil de capacidade de processo atual da
Empresa conforme demonstra a Figura 13 – Perfil de Capacidade de Processo Atual
e posteriormente aplica-se a melhoria de processo conforme demonstra a Figura 14
– Perfil de Capacidade de Processo Após a Aplicação da Melhoria.
O Capítulo 8, AVALIAÇÃO, apresenta a quarta fase da pesquisa-ação
seguindo a Tabela 05. Protocolo de Pesquisa. Descreve a aplicação de todos os
itens da quarta atividade do método PRO2PI-WORK que é a “F.4: Conclusão do
Trabalho” descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades do Método PRO2PI-WORK
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano
(2006). Apresenta e faz uma análise dos resultados da pesquisa.
O Capítulo 9, CONCLUSÃO, apresenta um resumo dos resultados do
trabalho, uma avaliação geral e as contribuições e sugestões para futuras
pesquisas.
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2 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
2.1 Introdução

Levando em conta que nos tempos atuais, as empresas que obtêm sucesso
são aquelas que se adaptam adequadamente ao processo contínuo de mudanças
no mundo competitivo dos negócios, as organizações devem estudar e analisar as
formas de chegarem aos seus objetivos.
A estratégia sempre esteve presente como um plano antecipado do que fazer
para ser bem-sucedido tanto na vida, como nos negócios.
A integração da estratégia tecnológica com a estratégia de atendimento ao
mercado é um elemento chave na competitividade empresarial, porém, é difícil de
ser realizada. Não pode faltar comunicação entre as áreas e deve ser induzida pela
alta administração da empresa.
Para alcançar melhoria contínua significativa, a empresa precisa traçar uma
estratégia que envolva todas as suas áreas. Dessa estratégia surgem os programas
nos diversos setores que são articulados entre si.
As mudanças tecnológicas têm impactos imediatos no encurtamento do ciclo
de vida do produto, na redefinição dos segmentos de mercado, no surgimento de
novas fontes de concorrência e na mudança das relações com a força de trabalho.
Para que a estratégia seja efetivamente global, esse modelo precisa ser
acompanhado

de

planos

estratégicos

nas

áreas

de

marketing,

finanças,

suprimentos, engenharia de produto e pesquisa e desenvolvimento. A necessidade
de estratégia global consta do planejamento estratégico, portanto, sua menção é
indispensável.
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2.2 Definição

Torna-se necessário, para um melhor entendimento do que seja estratégia
empresarial e de sua relevância, proceder a uma análise de sua definição,
conceituação e objetivos.
O surgimento da estratégia remonta às campanhas militares da antiguidade.
Os resultados das batalhas eram, muitas vezes, atribuídos a grandes estrategistas.
A área de negócios passou a utilizar a estratégia na década de 50 do século XX e,
os anos 60, 70 e 80 daquele mesmo século foram marcados pelo seu florescimento.
Com o surgimento da chamada "Nova Economia”, a estratégia no âmbito dos
negócios passou a ser questionada mas, com a derrocada das empresas
essencialmente baseadas na Internet, ganhou novamente importância. Seu
processo de evolução apresentou diversos recortes e modelos, razão pela qual
diferentes visões sobre a situação interna da empresa, do ambiente no qual ela atua
e dos meios que utiliza para atingir os seus objetivos serão discutidas (CARVALHO
e LAURINDO, 2003).

A administração estratégica é um enfoque sistemático e uma
responsabilidade importante e cada vez mais essencial da administração
geral: posicionar e relacionar a empresa a seu ambiente de modo que
garanta seu sucesso continuado e a coloque a salvo de eventuais
surpresas. (ANSOFF e MCDONNELL, 1993).

Para Kaplan e Norton (1997, p. 67), estratégia é um “conjunto de hipóteses
sobre causas e efeitos”.
Porter (1999, p.83) afirma que o fator concorrencial é pertinente e crucial para
a sobrevivência das empresas, estas têm de adotar estratégias que lhes permitam
atingir vantagem competitiva sobre as demais, permitindo não só a manutenção do
negócio como eventualmente o seu crescimento.
De acordo com Chiavenato (2002), a estratégia empresarial é de suma
importância para as mudanças de caminho e pode ser definida como “a mobilização
de todos os recursos da empresa no âmbito global, visando atingir objetivos a longo
prazo”.
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Bethlem (2004) esclarece que, a estratégia vai de encontro com o processo
de aprendizagem, que é caracterizado como ações estratégicas de determinada
organização sem que tenham sido elaborados planos, onde os agentes agiriam
improvisando em função das circunstâncias.
Para Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2000), a gestão estratégica pode ser
entendida como uma evolução de dez diferentes linhas de pensamento estratégico,
cada uma delas com fundamentos distintos que variam do pensamento e
planejamento analítico ao processo de aprendizado, de negociação ou mesmo
reativo.
Para que a empresa possa se beneficiar pela estratégia na busca de seus
objetivos, fazem-se necessárias tanto a formulação quanto a implementação da
estratégia. A noção de formulação está intimamente associada à execução de um
padrão a ser seguido de maneira consistente.
Para Zaccarelli (2003, p. 73), “Estratégia é um guia para decisões sobre
interações com oponentes de reações imprevisíveis que compreende duas partes:
ações e reações envolvendo aspectos do negócio; preparação para obter vantagens
nas interações”.
Este autor defende que a estratégia lida com oponentes com reações
imprevisíveis e é preciso dedicar tempo ao problema estratégico, pois há um jogo
competitivo bastante realista que tem como base a busca de sua essência, a
competição, o que os concorrentes já fizeram e o que farão.
Segundo Chiavenato (2003, p. 256), o sucesso no alcance dos objetivos
organizacionais almejados será função da implementação de boas estratégias que
possibilitem ao planejador deslocar, realocar, ajustar e reconciliar de modo
sistemático os recursos organizacionais disponíveis, aproveitando as oportunidades
emergentes no ambiente e neutralizando as ameaças. As estratégias sustentam a
capacidade da organização de se adaptarem em meio a cenários cada vez mais
complexos e dinâmicos.
Assim, conclui-se que o conceito de estratégia exige a integração de uma
série de teorias e enfoques e que, dependendo do contexto no qual é empregada, a
estratégia pode ter o significado de políticas, objetivos, táticas, metas, programas,
entre outros, numa tentativa de exprimir os conceitos necessários para defini-la.

26

2.3 Objetivos da Estratégia Empresarial

De acordo com Piemonde (2008), o objetivo principal do planejamento
estratégico é proporcionar bases necessárias para as manobras que permitam que
as organizações naveguem e se perpetuem mesmo dentro de condições mutáveis
adversas em seu contexto de negócios.
Ainda conforme Piemonde (2008), para o alcance do objetivo a empresa tem
que definir um modelo de negócios moderno, inovador e sustentável, com desenho
operacional adequado, gestão de pessoas motivadora e tecnologia no estado da
arte. E, segundo o autor, é justamente aí que começam as dificuldades em discernir
o posicionamento estratégico correto.
A elaboração de uma boa estratégia competitiva depende do mapeamento do
ambiente e do seu monitoramento constante, a fim de capitalizar oportunidades e
neutralizar ameaças aos negócios da empresa (CARVALHO e LAURINDO, 2003).
A complexidade da implementação de uma estratégia varia de acordo com o
tamanho da empresa em unidades de negócio, pessoas, diferentes instalações,
culturas, dentre outros fatores. Dessa forma, implementar uma estratégia constitui-se
em um grande desafio e requer a elaboração de processos voltados a esse fim, bem
como o monitoramento e a mensuração dos resultados obtidos (CARVALHO e
LAURINDO, 2003).
Sendo assim, a maior parte da sua literatura vê o aprendizado sob o ponto de
vista do processo, com seu foco principal no gerenciamento de mudanças ao invés
da estratégia em si.
Segundo Henderson e Venkatraman (1993), a integração estratégica trata da
ligação entre os planos estratégicos do negócio e da TI e da forma e capacidade da
TI dar apoio à estratégia empresarial.
Henderson e Venkatraman (1993) elaboraram um modelo de alinhamento
estratégico tendo como premissa que o planejamento deve ser dinâmico, de modo a
contemplar a evolução dos ambientes de negócios interno e externo à organização.
Seu conceito de alinhamento estratégico é construído sobre dois grandes eixos:
adequação estratégica (strategic fit) e integração funcional.
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2.4 Modelo de Alinhamento Estratégico de Henderson e Venkatraman

Averigua-se que, quanto à integração estratégica, Henderson e Venkatraman
(1993) entendem que todos os processos de TI devem estar diretamente
relacionados aos objetivos estratégicos, de forma que possam implementar os
sistemas e soluções que viabilizem o alcance desses objetivos. A integração,
segundo eles, é demorada porque existem muitas mudanças organizacionais, as
quais envolvem questões de poder, política e cultura, dentre outras.
Henderson e Venkatraman (1993), afirmam que o alinhamento é uma parceria
que é usada para descrever uma relação de trabalho que reflete um empenho de
longo prazo, um sentido de cooperação mútua, partilha de riscos e benefícios e
outras qualidades consistentes com o conceito e teorias de tomada de decisão
participativa.
A pesquisa revela no entanto que os gestores de negócio preocupam-se mais
com a posição estratégica no mercado de negócio (onde os seus produtos são
vendidos), do que com o posicionamento no mercado tecnológico (onde obtêm as
tecnologias necessárias ao suporte e desenvolvimento das estratégias de negócio,
preocupando-se também com a concorrência). Tal como afirmam Henderson e
Venkatraman (1993), este fato é originado historicamente pela estratégia tecnológica
a ser encarada apenas como uma resposta interna e funcional aos requisitos da
estratégia do negócio e não como potencialmente contribuinte para a sua
reformulação e aperfeiçoamento, essencial para a atividade econômica praticada.
Henderson e Venkatraman (1993) salientam que a TI pode estar alinhada ao
negócio não apenas como uma resposta interna e funcional, mas contribuindo com o
negócio de maneira mais efetiva.
A Figura 01 mostra quatro domínios apresentando do lado esquerdo às
atividades do negócio e do lado direito a de TI. Na parte inferior estão às atividades
de infra-estrutura e na parte superior as estratégicas. O modelo prevê que é
necessário para o bom desempenho da empresa, realizar a integração funcional
entre a TI e o negócio (lado esquerdo e direito) e ajuste estratégico entre a infraestrutura interna e externa (parte inferior e superior).
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Segundo Henderson e Venkatraman (1993), conforme demonstra a Figura 01,
deve-se atentar à combinação entre quatro formas: estratégia de negócios,
estratégia de TI, infra-estrutura e processos organizacionais e infra-estrutura e
processos de TI.
O alinhamento estratégico é realizado a partir de um domínio “âncora”, que
altera um domínio “afetado”, com base em um domínio “pivô”. Neste tipo de
alinhamento o quarto domínio não é envolvido.

Figura 01 - Modelo de Alinhamento Estratégico
Fonte: Alinhamento Estratégico (Henderson e Venkatraman, 1993)

Conforme Henderson e Venkatraman (1993), as quatro formas distintas de
alinhamento estratégico são:

1) Execução Estratégica => Está nesta posição:
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Âncora

Afetado
Pivô

Conforme a Figura 01, esse é o caso tradicional onde o domínio Estratégia de
TI não é envolvido.
O domínio “âncora” é a Estratégia de Negócios que exige a criação de uma
Infra-Estrutura e Processos Organizacionais (domínio “pivô”) e obriga a criação de
uma Infra-Estrutura e Processos de TI (domínio “afetado”) conforme ilustrado na
Figura 01.
De acordo com Villas, Fonseca e Macedo-Soares (2006), temos como
exemplo de empresa que utiliza este tipo de modelo estratégico a Petrobrás.

2) Transformação Tecnológica => Está nesta posição:

Pivô
Âncora

Afetado

Conforme a Figura 01, esse é o caso tradicional onde o domínio InfraEstrutura e Processos Organizacionais não é envolvido.
Esse caso é uma situação onde o domínio “âncora” é também a Estratégia
de Negócios que exige a criação de uma Estratégia de TI (domínio “pivô”) que vai
provocar a criação de uma Infra-Estrutura e Processos de TI (domínio “afetado”)
conforme ilustrado na Figura 01.
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O modelo “Transformação Tecnológica” implica no desenvolvimento de uma
estratégia da TI em resposta a uma estratégia de negócios, sendo a infra-estrutura
da TI elaborada a partir desses requerimentos. A estrutura de TI não é restrita à
estrutura de negócios da empresa. O critério de desempenho é baseado em
liderança tecnológica.
De acordo com Laurindo e Pessôa (2009), temos como exemplo de empresa
que utiliza este tipo de modelo estratégico a automação bancária. A empresa
viabiliza sua estratégia de negócios com base numa nova estratégia de TI, buscando
liderança tecnológica, isto é, busca de uso inovador da tecnologia com fins
estratégicos.

3) Potencial Competitivo => Está nesta posição:

Pivô
Âncora

Afetado

Conforme a Figura 01, esse é o caso tradicional onde o domínio InfraEstrutura e Processos de TI não é envolvido.
Esse caso é uma situação onde a partir de uma Estratégia de TI (domínio
“âncora”) é criado uma Estratégia de Negócios (domínio “pivô”) que vai provocar a
criação de uma Infra-Estrutura e Processos Organizacionais (domínio “afetado”)
para viabilizar sua implementação, conforme ilustrado na Figura 01.
No modelo “potencial competitivo” as escolhas estratégicas da TI definem a
estratégia de negócios e em conseqüência sua infra-estrutura.
De acordo com Laurindo e Pessôa (2009) temos como exemplo de empresa
que utiliza este tipo de modelo estratégico a Amazon que tem a inovação como
diferencial competitivo no mercado globalizado.
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4) Nível de Serviço => Está nesta posição:

Âncora

Afetado
Pivô

Conforme a Figura 01, esse é o caso tradicional onde o domínio Estratégia de
Negócios não é envolvido.
Essa perspectiva traz uma situação na qual uma Estratégia de TI (domínio
“âncora”) cria uma Infra-Estrutura e Processos de TI (domínio “pivô”) que vai
provocar a criação de uma Infra-Estrutura e Processos Organizacionais (domínio
“afetado”), conforme ilustrado na Figura 01.
As atividades de TI da organização não são estratégicas. Essa estratégia de
TI não afeta diretamente o negócio e o importante é gerenciar o nível de serviço
(SLA) para dar suporte ao negócio. Trata-se de casos clássicos como o da British
Petroleum e Kodak que foram pioneiras em terceirizar a TI.
No modelo “nível de serviço”, o alinhamento estratégico resulta da qualidade
e quantidade de serviços de TI prestados à organização. O objetivo desta
perspectiva é a criação de uma organização com base em serviços de sistemas de
informação. O critério de desempenho baseia-se na satisfação do cliente.
A perspectiva estratégica compreende o alinhamento das metas e objetivos
das empresas considerando as particularidades do seu negócio, com o conjunto de
projetos em desenvolvimento, relacionando esse conjunto com a capacidade da
organização em desenvolver novos produtos.
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2.5 Modelo de Alinhamento Estratégico de Nolan e McFarlan

Nolan e McFarlan (2005) discutem o Alinhamento Estratégico e o denominam
Grid Estratégico, destacando como variáveis de análise a necessidade de TI
confiável (relativa às aplicações de TI existentes) e a necessidade de novas
aplicações de TI (relacionada às aplicações futuras da TI).
A idéia central desse modelo é analisar o impacto da estratégia de TI nos
negócios da empresa e também avaliar como as novas tecnologias de informação
podem afetar os planos corporativos.
O planejamento da TI, de acordo com Nolan e McFarlan (2005), requer que
sejam considerados quatro importantes fatores: (i) estratégia de negócio; (ii)
estratégia de TI; (iii) infra-estrutura organizacional e processos; e (iv) infra-estrutura
de sistemas de informação e processos. A administração eficaz da TI necessita de
balanceamento entre as decisões em todos estes fatores.
Segundo Nolan e McFarlan (2005), deve-se relacionar o momento de investir
com as necessidades e oportunidades internas e externas que se pretenda atingir,
verificando a dependência de TI para a competição, em função do enquadramento
do tipo de empresa nos quadrantes “suporte, fábrica, transição e estratégico”

alto
baixo
NECESSIDADE DE TI
CONFIÁVEL

conforme a Figura 02.

Baixo

FÁBRICA

ESTRATÉGICO

SUPORTE

TRANSIÇÃO

NECESSIDADE DE NOVAS APLICAÇÕES

alto

Figura 02 - Grid Estratégico: O impacto estratégico das aplicações de TI
Fonte: Grid Estratégico Nolan e McFarlan (2005)
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Características dos quadrantes de acordo com Nolan e McFarlan (2005).

Suporte:
-

Mesmo com repetidas interrrupções de até 12 horas, não há
consequências sérias;

-

Tempo de resposta ao usuário pode ser de até cinco segundos em
transações online;

-

Os sistemas internos são praticamente invisíveis aos fornecedores e
clientes. Há pequena necessidade de redes externas;

-

A organização pode rapidamente reverter 80% das transações em valor
para procedimentos manuais;

-

Os trabalhos com os sistemas são principalmente de manutenção.

Fábrica
-

Se os sistemas falharem por um minuto ou mais haveria uma imediata
perda de negócios;

-

A queda no tempo de resposta por um tempo maior que um segundo tem
sérias consequências para usuários internos e externos;

-

A maioria das atividades de negócios é online;

-

Os trabalhos com os sistemas são principalmente de manutenção;

-

Os trabalhos com os sistemas fornecem pequena diferenciação
estratégica ou grandes reduções de custos.

Transição
-

Novos sistemas prometem grandes mudanças nos processos e nos
serviços;

-

Novos sistemas prometem grandes reduções de custos;
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-

Novos sistemas reduzem significativamente a desvantagem em relação
aos competidores em termos de custos, serviços ou desempenho dos
processos;

-

Tl constitui mais que 50% dos gastos de capital;

-

Tl constitui mais que 15% das despesas da empresa.

Estratégico
-

Se os sistemas falharem por um minuto ou mais haveria uma imediata
perda de negócios;

-

A queda no tempo de resposta por um tempo maior que um segundo tem
sérias consequências para usuários internos e externos;

-

Novos sistemas prometem grandes mudanças nos processos e nos
serviços;

-

Novos sistemas reduzem significativamente a desvantagem em relação
aos competidores em termos de custos, serviços ou desempenho dos
processos.

O alinhamento da TI com a estratégia organizacional depende do grau de
dependência das operações da empresa nos recursos tecnológicos.
Nolan e McFarlan (2005) atentam que a organização tanto pode adotar uma
postura defensiva, utilizando a tecnologia apenas como forma de suporte às
atividades dos empregados, como também pode optar pelo “modo estratégico”, no
qual a aplicação da tecnologia é uma condição para reduzir custos, manter a
capacidade de inovação e sustentar vantagens competitivas.
Segundo Nolan e McFarlan (2005), os dois primeiros quadrantes “suporte e
de fábrica” são considerados defensivos e podem ser praticados por organizações
que não dependem do uso da tecnologia para manter suas competências
fundamentais em funcionamento. As duas outras utilizações “transição e
estratégico”, tidas como ofensivas, exemplificam o uso da TI nas empresas
dependentes da tecnologia para manter suas operações em pleno funcionamento.
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2.6 Considerações Sobre o Capítulo

Este capítulo apresentou a parte conceitual da pesquisa sobre Estratégia
Empresarial.
Primeiramente, mostrou-se uma breve introdução, definições e os objetivos
da Estratégia Empresarial. Em seguida, foram apresentados os Modelos de
Alinhamento Estratégico de Henderson e Venkatraman e o de Nolan e McFarlan.
O próximo capítulo apresenta os conceitos de processos, processos de
software, melhoria de processos, modelos e normas para avaliação e melhoria de
processos e a metodologia PRO2PI.
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3 CONCEITOS DE PROCESSOS

3.1 Processos e Processos de Software

De acordo com Harrington (2007), para gerenciar um processo é necessário
conhecê-lo e entendê-lo, para poder estudar seu comportamento.
A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas define processo como
qualquer atividade ou grupo de atividades que a partir de uma entrada, incorpora
valor e fornece uma saída para um cliente interno e externo. Para isso, utiliza-se de
recursos da organização (ABNT, 1998).
Para entender melhor as dificuldades da melhoria de processo é necessário
conhecer também a importância do software, parte fundamental da tecnologia de
informação e de sistemas convencionais.
Segundo Pressman (2006), o software é um elemento de sistema lógico e não
físico. Conseqüentemente o sucesso é medido pela qualidade de uma única
entidade e não pela qualidade de muitas entidades manufaturadas. O software não
se desgasta, mas se deteriora. Isso significa que necessita de uma melhoria
contínua.
Segundo este autor, para escolha de um Ciclo de Vida de software precisa-se
saber a natureza do projeto e da aplicação, os métodos e ferramentas a serem
usados e os controles e produtos que precisam ser entregues.
Reinaldo (2006) conceitua um processo de software como um conjunto de
atividades, métodos e práticas utilizadas na produção e desenvolvimento de
software. Segundo este autor, o processo pode ser modelado como um conjunto de
atividades encadeadas. Cada atividade gera um ou mais artefatos que serão
utilizados em atividades posteriores, até que o desenvolvimento do software esteja
concluído.
Para Salviano et al (2005), processo de software é o que as pessoas fazem,
utilizando métodos e / ou ferramentas para adquirir, desenvolver, manter e melhorar
software e produtos associados.

37

Uma área de processo, segundo Salviano et al (2005), trata-se de um
agrupamento conceitual de atividades, definido por: nome, propósito, objetivos,
resultados esperados, práticas e artefatos. Uma granularidade definida, que tem
referência para uma visão de elementos de um processo ou de vários processos.

3.2 Melhoria de Processos

De acordo com Reinaldo (2006), a melhoria de processos é realizada
aplicando-se um processo de software, ou seja, um conjunto de atividades e
resultados associados para produzir o produto.
Segundo Salviano (2006), atualmente, há a necessidade de melhoria contínua
de processos de software, e essa melhoria tem se mostrado na prática ser uma
abordagem viável, eficaz e eficiente para a necessária melhoria das organizações
intensivas em software.
As empresas necessitam cada vez mais superar expectativas. A busca da
excelência e crescimento contínuo é a meta. Em vista disso, avaliam-se novas
técnicas e programas de melhorias.
Conforme Lobo (2003) muitos programas fracassam, pois encontram barreiras
no gerenciamento de recursos humanos. O total envolvimento da gerência e de
trabalhadores parece ser um ponto primordial para o sucesso de qualquer programa
de melhoria de processos.
Para Sanches (2005), um fator de sucesso em qualquer iniciativa de melhoria
de processos é o comprometimento total tanto dos gerentes quanto dos
desenvolvedores com relação ao sucesso do programa. Isso significa que todos
devem estar cientes das mudanças, suas motivações e o retorno esperado.
O processo de melhoria contínua busca o aperfeiçoamento na maneira como
as atividades são desenvolvidas visando tanto a satisfação do consumidor como a
dos trabalhadores da organização.
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De acordo com Niazi, Wilson e Zowghi (2006), a implementação de melhorias
de processo envolve intensas atividades em conhecimento. Isto significa que os
implementadores de melhoria de processos devem conhecer de que forma uma
prática já estabelecida na organização pode ser modificada e como introduzir
práticas inovadoras para aumentar a capacidade e o desenvolvimento dos
processos de software da organização.
A definição de capacidade do processo, segundo a ISO/IEC TR 15504 é: “A
capacitação de um processo em atingir objetivo especificado”.
Juran (1992) define capacitação do processo como: “A capacidade intrínseca
de um processo reproduzir seus resultados de forma consistente, durante ciclos
múltiplos de operação”.
As estratégias definidas devem considerar os objetivos, características,
necessidades e restrições da organização de software como forma de garantir
alinhamento estratégico entre TI e negócios e aumentar as chances de sucesso das
iniciativas de melhoria.
De acordo com Christiansen e Johansen (2008), a melhoria de processo do
software refere-se à avaliação do status atual dos processos do software, realizando
algo que o melhore.
Segundo estes autores não há nenhuma pressão real do cliente para a
melhoria de processo; a pressão deve vir de dentro da empresa. A gerência deve
acreditar que o processo de melhoria conduzirá a uma maturidade mais elevada e,
em vista disso ajudará na concorrência.
A definição de maturidade de processo conforme Paulk et al. (1993) é a
seguinte: “A maturidade do processo de software representa a dimensão na qual um
processo específico é explicitamente definido, gerenciado, medido, controlado e
eficaz”.
É comum as iniciativas de melhoria de processo de software não terem
sucesso se forem realizadas de forma caótica.
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Christiansen e Johansen (2008) ainda lembram que, em organizações de
baixa maturidade, o foco está primeiramente em produtos e em desenvolvimento de
produtos. Se a gerência não percebe a necessidade para a melhoria e não insiste na
melhoria de processo, há uma boa possibilidade de que os projetos ignorem o
trabalho de melhoria de processo.
A avaliação, planejamento, projeto da monitoração e controle, a gestão de
riscos, a garantia de qualidade e o teste são importantes para projetos de melhoria e
para projetos de desenvolvimento.
Para Potter e Sakry (2002), uma iniciativa de melhoria de processos tem
maior chance de sucesso quando é alinhada às necessidades e problemas da
organização.
De acordo com Salviano et al (2005), a melhoria de processo de software é
uma área estabelecida nos anos 1990 a partir do modelo CMM - Capability Maturity
Model, criado pela Software Engineering Institute – SEI, versão 1.1, 1993 (CMM =
SW-CMM). O modelo descreve elementos chave para melhoria e avaliação do
processo de software. Define a representação estagiada com cinco níveis de
maturidade, como estágios seqüenciais e cumulativos, que atuam como referência
para evolução do processo de imaturo, imprevisível e com baixa qualidade, para um
processo maduro, sistemático e com qualidade. Feito para empresas que
desenvolvem software por encomenda.
Por representação entende-se a decomposição do sistema em seus
componentes principais, bem como a especificação de seus relacionamentos.
A representação estagiada é caracterizada por um conjunto de níveis de
maturidade de processo.
A representação contínua é caracterizada por um conjunto de áreas de
processo e um conjunto de níveis de capacidade de processo.
Salviano (2006) identificou três gerações de representações de modelos de
capacidade de processo (estagiada fixa, contínua fechada e contínua aberta)
conforme a Figura 04:
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 Primeira geração: Representação estagiada fixa:
-

Caracterizada pelo modelo SW-CMM. Os cinco níveis de maturidade
são fixos.

 Segunda geração: Representação contínua fechada:
-

Define a separação de um nível de maturidade com a composição de
dois elementos: área de processo e nível de capacidade de processo.

-

As áreas de processo e os níveis de capacidade de processo são fixos
e as suas combinações são variáveis.

-

O modelo CMMI-SE/SW é um exemplo de um modelo contínuo
fechado, com suas vinte e duas áreas de processo e a não
possibilidade de definição de outras áreas de processo.

 Terceira geração: Representação contínua aberta:
-

A terceira geração fixa apenas os níveis de capacidade. Com isto
podem ser definidos conjuntos de áreas de processo e então definidos
combinações de áreas de processo e níveis de capacidade de
processo.

-

Ocorre o aumento da flexibilidade e as oportunidades de melhor
alinhamento da melhoria contínua com a organização.

-

Dotado de capacidade de auto-avaliação e crítica e ajustável as metas
da empresa favorecendo à mobilidade de informações entre os
funcionários participantes e dirigentes, com referência aos propósitos
da organização.

Segundo o autor, a melhoria de processo de software baseada nos níveis de
maturidade fixos da representação estagiada dos modelos SW-CMM e CMMI não
atende à diversidade de contextos e objetivos estratégicos das organizações
intensivas em software.
De acordo com Salviano (2004), quando um modelo contínuo, como a
ISO/IEC 15504-5 e o CMMI-E/SW contínuo, é utilizado, existe uma oportunidade de
melhorar o alinhamento com os objetivos e metas de negócio.

41

3.3 Modelos e Normas Para Avaliação e Melhoria de Processos de Software

Vários modelos e normas, de acordo com Wangenheim e Thiry (2005, p. 3),
para a melhoria e avaliação do processo de software têm sido desenvolvidos.
Fez-se uma breve citação de alguns modelos e escolheu-se o modelo para
aplicar nesta pesquisa.

3.3.1 SW-CMM e CMMI

O SEI – Software Engineering Institute pertence à Universidade de Carnegie
Mellon publicou em 1987 a primeira versão de um modelo de maturidade para o
processo de desenvolvimento de software: o Capability Maturity Model For Software,
o SW-CMM. Publicou também métodos de avaliação para o SW-CMM.
O modelo SW-CMM foi o modelo que estabeleceu esta área de melhoria de
processo de software conforme a Tabela 01:

Tabela 01. Níveis de Maturidade do Modelo SW-CMM
Níveis

Maturidade

Descrições

1

Inicial

Processo é pouco controlado e imprevisível

2

Repetível

Projetos podem repetir tarefas já dominadas

3

Definido

Processo é caracterizado e bem entendido

4

Gerenciado

Processo é medido e controlado

5

Em Otimização

Foco na melhoria contínua do processo

Fonte: Elaborada com base no CMM - Capability Maturity Model (CMM, 2002)
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De acordo com Sérgio (2004), o delinear do conjunto de níveis de maturidade
permite classificar a organização em um dos cinco níveis descritos na Tabela 01.
Todos os níveis de maturidade, exceto o nível 1 são detalhados em áreas-chave de
processo. A qualificação da empresa em um desses níveis de maturidade é o
resultado da análise das áreas-chave, já que elas mostram em que pontos a
organização se foca para gerir e melhorar seu processo de desenvolvimento.
É apresentado a seguir o CMMI (Capability Maturity Model Integration) e um
de seus modelos, o CMMI-SE/SW para engenharia de sistemas e engenharia de
software.
A representação dos modelos do CMMI é composta basicamente pela
definição de um conjunto de áreas de processo, organizadas em duas
representações diferentes: uma como um modelo estagiado, semelhante ao SWCMM, e outra como um modelo contínuo (semelhante à ISO/IEC 15504).
O CMMI, segundo Donegan et al (2005), é um modelo utilizado por
organizações desenvolvedoras de software. Possui o objetivo de fornecer subsídios
para melhoria contínua dos produtos desenvolvidos e organizações que o
implementam são desafiadas a atingir um patamar de qualidade, ou seja, tem a
preocupação de representar metas e recomendações genéricas para orientar a
melhoria de processos em geral, não existindo soluções prontas para serem
institucionalizadas. Na busca por melhorias relevantes, cabe a cada organização
entender e interpretar as recomendações em relação ao contexto, objetivo e
estratégia de negócio.
Mellon (2002) lembra que, o modelo CMMI oferece orientação que encoraja a
melhoria de processos em organizações de qualquer estrutura. Mas, deve-se
modelar os processos.
Segundo Fabri et al (2007) a criação e/ou organização do processo é de
responsabilidade exclusiva das teorias de meta-processo e de reuso de processo,
sendo que os modelos da qualidade são definidos como guias e estrutura de apoio.
Esta visão é compartilhada pelo próprio CMMI, no qual este é caracterizado como
um guia utilizado na melhoria do processo de produção de software, sendo que,
aspectos de gerenciamento e manutenção de produtos e serviços não são
contemplados.
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A garantia da qualidade do produto é praticada pelas empresas dentro da
atividade de teste. Nas empresas brasileiras, ressalta-se que a máquina de processo
provê subsídios estatísticos para a verificação de tal atributo.
Wangenheim e Thiry (2005, p. 3), afirmam que durante os últimos anos, pôdese observar uma tendência de migração das representações por estágio para
representações contínuas.
Segundo estes autores, representações em estágios, como por exemplo, o
CMMI em estágios definem níveis de maturidade, indicando uma sequência prédefinida de implementação de melhoria de processos. Para cada nível de
maturidade, representações em estágio indicam quais áreas de processo devem ser
implementadas para atingir o respectivo nível de maturidade. Neste contexto,
avaliações baseadas em representações em estágio examinam uma unidade de
organização enfocando estes alvos pré-definidos e, como resultado, estabelecem
uma pontuação única do nível de maturidade para a unidade de organização como
um todo.
Em comparação, representações contínuas são baseadas em uma estrutura
bidimensional, que separa "o que é feito", organizado em áreas de processo, de
níveis de capacidade, que indicam "o quão bem um processo é feito". Atualmente,
as estruturas de avaliação de processo de software mais proeminentes que são
baseadas em uma representação contínua são o modelo CMMI/contínuo e a norma
internacional ISO/IEC 15504. Apesar de ambas estruturas estarem convergindo (por
exemplo, o modelo CMMI/contínuo é desenvolvido considerando a conformidade
com a norma ISO/IEC 15504), ainda há diferenças e, portanto, cada uma das
estruturas oferece diferentes vantagens.
De acordo com Salviano et al (2005), quando um modelo contínuo, como a
ISO/IEC 15504-5 e o CMMI-SE/SW Contínuo, é utilizado, existe uma oportunidade
de melhorar o alinhamento com os objetivos/metas de negócio: a escolha dos
processos e os níveis de capacidade, ou seja o Perfil de Capacidade de Processo,
para a melhoria.
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3.3.2 ISO/IEC 15504

Em seguida apresentou-se o framework da ISO/IEC 15504 (também
conhecido como SPICE – Software Process Improvement and Capability
dEtermination) e o seu modelo exemplo 15504-5 para engenharia de software.
De acordo com Salviano e Tsukumo (2005), o framework ISO/IEC IS 15504
Framework pode ser representado (em um conjunto de 5 documentos: 15504-1 a
15504-5, [<número>] indica o documento que contem o ítem do framework).
Estes autores apresentam os níveis de capacidade ISO/IEC 15504 a partir de
uma escala elaborada para pontuação de avaliação, e roteiro racional para melhoria
de processo, baseado na capacidade de processo, conforme Tabela 02.

Tabela 02. Níveis de capacidade ISO/IEC 15504
Níveis Capacidades
0

Incompleto

Descrições
Processos não são facilmente identificáveis, isto é, sem entrada,
atividades e produtos de saídas definidos.

1
2

Executado

Existem produtos de trabalho para o processo e eles são

Gerenciado

utilizados para atestar o atendimento dos objetivos.
O processo produz produtos de trabalho com qualidade
aceitável e dentro do prazo - o que é feito de forma planejada
e controlada. Os produtos estão de acordo com padrões e
requisitos.

3

Estabelecido O processo é realizado e gerenciado usando um processo definido,
baseado em princípios de engenharia de software. Usam-se
processos aprovados, que são versões adaptadas de um processo
padrão documentado.

4

Previsível

O processo é realizado de forma consistente, dentro dos limites de
controle, para atingir os objetivos. Medidas são coletadas,
analisadas e utilizadas para um entendimento quantitativo da
capacitação do processo.
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5

Em

O processo é otimizado para atender às necessidades atuais e

Otimização

futuras do negócio com objetivos quantitativos de eficácia e
eficiência, segundo os objetivos da organização. Sua otimização
envolve o uso piloto de ideias e tecnologias inovadoras, além da
mudança para atingir objetivos definidos.

Fonte: Elaborada com base na norma NBR 15504

3.3.3 ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009

Com relação à norma NBR 12207, de acordo com Sérgio (2004), foi à
primeira norma internacional a estabelecer uma estrutura comum, contendo
processos, atividades e tarefas do ciclo de vida de software, com terminologia bem
definida. Seu objetivo, além de criar uma linguagem comum para a engenharia de
software, é prover processos que possam ser utilizados para definir, controlar e
melhorar este ciclo de vida de software e servir de referência para os demais
padrões que venham a surgir. Lançada pela ISO em agosto de 1995, e pela ABNT
em 1998, ela é citada em quase todos os trabalhos relacionados à engenharia de
software, inclusive os relativos à qualidade.
Os processos da norma NBR 12207 formam um conjunto abrangente.
Organizações, projetos ou aplicações especiais devem selecionar um subconjunto
apropriado, dependendo de seu objetivo.
Salviano e Tsukumo (2005) explicam que: A ISO/IEC 12207 define processos
para engenharia de software. A ISO/IEC 15504-2 define níveis de capacidade de
processo, requisitos para modelos de avaliação e métodos de avaliação. A ISO/IEC
15504-5 define um modelo compatível exemplo para engenharia de software, com
processos da ISO/IEC 12207 Amd.2 e níveis de capacidade da ISO/IEC 15504-2.
Foi selecionada a Norma mais recente que é a ABNT NBR ISO/IEC
12207:2009 (2009) conforme a Figura 03, para a definição dos processos utilizados
nesta pesquisa.

46

Segundo a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 (2009), esta norma estabelece
uma estrutura para processos de ciclo de vida de software com uma terminologia
bem definida que pode servir de referência para a Engenharia de Sistemas e
Software – Processos de Ciclo de Vida de Software. Aplica-se para a aquisição de
sistemas e produtos de software e serviços, para o fornecimento, desenvolvimento,
operação, manutenção e desativação de produtos de software e parte de software
de um sistema, se realizado em uma organização ou fora dela.
Nesta norma inclui-se a revisão íntegra a ISO/IEC 12207:1995 com suas duas
emendas e foi coordenada com a revisão da ISO/IEC 15288:2002 (Processos de
ciclo de vida de sistema) para alinhar estrutura, termos, processos organizacionais e
de projeto correspondentes.
Ainda Segundo a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 (2009), esta norma pode
ser usada separadamente ou em conjunto com a ISO/IEC 15288 e oferece um
modelo de referência de processo que apóia a avaliação da capacidade de processo
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 15504-2 (Avaliação de Processo).
As alterações nesta revisão da ABNT NBR ISO/IEC 12207 foram
desenvolvidas em conjunto com uma revisão correspondente da ISO/IEC 15288. A
finalidade dessas revisões é para melhor adequar as duas Normas a fim de facilitar
seu uso conjunto. Este alinhamento é o primeiro passo em direção à harmonização
das estruturas e conteúdos das duas Normas, ao mesmo tempo em que apóia os
requisitos da comunidade de avaliação. Este alinhamento fornece a base para
facilitar a evolução para um tratamento integrado e completamente harmonizado dos
processos de ciclo de vida de sistemas e de software.
A ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 contém processos, atividades e tarefas
que serão selecionadas e aplicadas neste trabalho de pesquisa.
Ainda, conforme a Figura 03, esta norma agrupa as atividades em sete
grupos de processo. Dentro desses grupos, cada um dos processos do ciclo de vida
é descrito nos termos de seus propósitos, resultados esperados, atividades e tarefas
que precisam ser executadas com o objetivo de atingir tais resultados.
A norma está agrupada pelas seguintes categorias de processos de ciclo de
vida:
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a) Processos Contratuais – é composto por dois processos (de aquisição e
de fornecimento). Foi proposto para estabelecer um acordo entre duas
organizações;
b) Processos Organizacionais Capacitadores de Projeto – é composto por
cinco processos (de gestão de modelo de ciclo de vida, de gestão de
infraestrutura, de gestão de portfólio de projetos, de gestão de recursos
humanos e de gestão de qualidade). Foi proposto para fornecer recursos e
infraestrutura para dar suporte aos projetos e para garantir que os
objetivos organizacionais sejam atendidos;
c) Processos de Projeto – é composto por sete processos (de planejamento
de projeto, de controle e avaliação de projeto, de tomada de decisão, de
gestão de risco, de gestão de configuração, de gestão da informação e de
gestão da medição). Foi proposto para descrever os processos referentes
ao planejamento, avaliação e controle de projetos;
d) Processos Técnicos – é composto por onze processos (de definição dos
requisitos dos Stakeholders, de análises dos requisitos do sistema, de
projeto de arquitetura de sistema, de implementação, de integração de
sistema, de teste de qualificação de sistema, de instalação de software, de
suporte de aceitação de software, de operação de software, de
manutenção de software e de desativação de software). Foi proposto para
definir os requisitos de um sistema, transformar os requisitos em um
produto eficaz, permitir a reprodução consistente de um produto, utilizar o
produto e fornecer os serviços exigidos por ele e para descartar o produto
quando ele for retirado de serviço;
e) Processos de Implementação de Software – é composto por sete
processos (de implementação de software, de análise de requisito de
software, de arquitetura de software, de software, de construção de
software, de integração de software e de teste de qualificação de
software). Foi proposto para transformar comportamentos, interfaces e
restrições de implementação específicas em ações de implementação que
atenda aos requisitos do sistema;
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f) Processos de Apoio ao Software – é composto por oito processos (de
gestão de documentos de software, de gestão de configuração de
software, de garantia da qualidade do software, de verificação de software,
de validação de software, de revisão de software, de auditoria de software
e de resolução de problema de software). Foi proposto para dar
assistência ao processo de implementação de software contribuindo para
o sucesso e a qualidade do projeto de software;
g) Processos de Reuso de Software – é composto por três processos (de
engenharia de domínio, de gestão de reuso de ativos e de gestão de
programa de reuso). Foi proposto para apoiar a capacidade da
organização em reutilizar os itens de software entre projetos distintos.
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Figura 03 – Grupos de Processo de Ciclo de Vida
Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 (2009, p. 14)
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3.4 PRO2PI
O termo PRO2PI1 (Process Capability Profile to Process Improvement) - Perfil
de Capacidade de Processo para Melhoria de Processo, segundo Salviano (2006), é
utilizado para designar o perfil de capacidade de processo definido e utilizado para
dirigir a melhoria de processo.
A visão PRO2PI segundo Salviano e Jino (2005) se entende da seguinte
forma:
Na sociedade do conhecimento as organizações precisam aprender a
melhorar o processo, e as áreas de processo a serem melhoradas podem ser
menos importantes que a capacidade das organizações para identificar as
áreas de processo a serem melhoradas, continuar a melhoria do processo e a
sua motivação para fazê-lo. (SALVIANO e JINO, 2005).

De acordo com Salviano e Jino (2005), o PRO2PI foi desenvolvido em 1999 e
no final de 2004, PRO2PI estava caracterizado como uma abordagem composta por
quatro elementos básicos: um conjunto de oito propriedades, um metamodelo para
perfis de capacidade de processo, um ciclo de melhoria de processo e um conjunto
de medições.
A engenharia de processo PCDE (Process Capability Profile Driven Process
Engineering), Engenharia de Processo Dirigida por Perfil de Capacidade de
Processo, atua então, como uma evolução da atual melhoria de processo de
software com base em modelos de maturidade, evidenciada pelo CMMI e ISO/IEC
15504, de acordo com Salviano (2006, p. 102).
A PCDE orienta a definição e utilização de perfil de capacidade de processo e
o estabelecimento, avaliação e melhoria de processo. É uma engenharia de modelos
para melhoria de processo.
Um processo é documentado pela sua representação. Um perfil de
capacidade de processo é uma previsão do seu desempenho.

1

Na sigla PRO2PI o 2 representa a repetição de PRO (PROcess Capability PROfile) e também o termo to (para)
como corruptela do inglês „two‟, e o PI representa Process Improvement.
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De acordo com Salviano (2006), um perfil de capacidade de processo atua
como elemento central no relacionamento entre modelos de capacidade de processo
com um relacionamento direto com o processo da organização.
Os modelos da qualidade são criados para melhorar os processos
organizacionais e gerenciar o desenvolvimento, aquisição e manutenção dos
produtos e serviços.
Uma organização pode utilizar elementos de mais de um modelo de
processos de melhoria, devido à diversidade de estratégias entre TI e negócios.
O PRO2PI tem uma abordagem focada na qualidade dos processos de
software e na evolução da engenharia de processo dirigida por perfis de capacidade
de processo (PCDE) e estabelece o equilíbrio entre o produto e a satisfação do
cliente, que segundo Pressman (2006, p. 47) é o maior árbitro do software.
A engenharia PCDE cobre a atual melhoria de processo de software e grande
parte da atual engenharia de modelos de capacidade de processo, Salviano (2006,
p. 103).
Esse perfil é alinhado com o contexto e objetivos estratégicos da organização
e da unidade organizacional e, pode ser alterado a qualquer momento em função de
novas percepções, alterações do contexto ou dos objetivos estratégicos, e dos
resultados da utilização da versão corrente do perfil.
De acordo com Salviano e Tsukumo (2005), um PCP (Process Capability
Profile) - Perfil de Capacidade de Processo, é a representação de um estado de
processo com um nível de capacidade para cada processo, compondo um sistema.
O PCP pode ser organizado em níveis seqüenciais e cumulativos chamados de
níveis de maturidade. São referências para definição, avaliação e melhoria do
processo de uma organização e/ou projeto. Um PCP deve ser: relevante, viável,
oportuno, sistêmico, abstrato ou representativo, rastreável, específico e dinâmico.
Um PCP tem o objetivo de fornecer uma visão geral sobre os processos de
software da empresa e permitir a seleção dos processos a serem avaliados e
melhorados, considerando as metas de negócio e melhoria da empresa.
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Segundo Salviano (2006, p. 118), a melhoria de processo, pode ser realizada
com a definição e utilização de um PRO2PI que pode ter práticas selecionadas dos
modelos de capacidade de processo ou modelos mais específicos de um segmento
ou domínio.
Para alcançar níveis cada vez mais altos de qualidade, torna-se necessário
melhorar cada etapa do ciclo de vida do software.
De acordo com Salviano (2006, p. 89), um PRO2PI pode conter elementos de
vários modelos de capacidade de processo. Esses modelos podem ser estagiados
ou contínuos e também podem ser modelos de outros tipos que não de capacidade
de processo. Todos os modelos fontes de elementos para um PRO2PI são vistos
como se fossem modelos de capacidade de processo segundo a representação
contínua.
Conforme Curtis (1998, p. 14), os modelos contínuos são para aqueles que
desejam liberdade para escolher o foco da melhoria (atuando na melhoria de cada
processo em separado) e que os modelos estagiados são para aqueles que desejam
a mudança da cultura da organização.
De acordo com Salviano (2006), a representação do modelo contínuo de
maturidade de um conjunto de áreas de processo permite uma aproximação flexível
à melhoria dos processos.
Uma organização pode escolher melhorar o desempenho de um único
processo, ou trabalhar num conjunto de áreas alinhadas com os objetivos de
negócio da organização. No modelo contínuo permite-se igualmente que uma
organização melhore diferentes processos em diferentes níveis de classificação.
A Figura 04 relaciona três frameworks (SEI CMMI, ISO/IEC TR 15504,
ISO/IEC 15504), dezesseis modelos (TR15504-5, ISO/IEC 15504-5, CMMI-SE/SW
estagiado, CMMI-SE/SW contínuo, MR-MPS, COBIT, PMI OPM3, FAA CMM, SCMSP, RUP, ISO 9000, SWEBOK, PMI PMBOK, ISO/IEC 12207, EFQM e PNQ) e um
posicionamento deles nas três gerações propostas.
O termo “e(<nome-de-modelo>)” significa que esse modelo é um exemplo
representativo dos modelos desse framework.
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O termo “m(<nome-de-modelo>)” significa que esse modelo é um exemplo
representativo dos modelos desse framework e cada modelo é disponibilizado com
uma representação estagiada fixa e com outra representação contínua fechada.
O termo “v(<nome-de-modelo>)” significa que esse modelo não é um modelo
de capacidade de processo, mas pode ser visto como um, usando as características
da terceira geração (contínua aberta).
Finalmente o termo “u (PRO2PI)” significa as utilizações de PRO2PI.

Figura 04 - Posicionamento dos modelos relevantes nas gerações de modelos
Fonte: Salviano (2006, p. 155)

Conforme Salviano (2006), modelos e frameworks com partes em diferentes
gerações indica que esse modelo ou framework pode ser considerado contendo
aspectos das duas gerações. O quanto ele é colocado em cada geração, indica
aproximadamente o quanto ele pode ser considerado daquela geração.
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Salviano (2006) identifica um conjunto de requisitos e elementos para a
abordagem PRO2PI e um conjunto de elementos para satisfazer esses requisitos.
São eles:
a)

A abordagem deve ser um exemplo da engenharia de processo
dirigida por perfis de capacidade de processo (PCDE).

b)

Uma organização tende a utilizar elementos de mais de um modelo
de capacidade de processo como referência para a melhoria, devido
à diversidade de estratégias e características entre as organizações
e à diversidade de modelos com diferentes focos. Essa diversidade
explica o uso de mais de um modelo como referência para a
melhoria.

c)

A diversidade de modelos com a especialização de cada modelo é
uma característica esperada após o estabelecimento da área de
melhoria de processo de software que foi baseada em um único
modelo, com pouca flexibilidade.

d)

É necessário apoio metodológico para a utilização dessa diversidade
e especificidade de modelos.

e)

Sempre que uma flexibilidade de versões de representação contínua
é apresentada pelos Modelos (CMMI, ISO/IEC 15504), é necessário
o

desenvolvimento

de

conhecimento

para

utilização

desta

flexibilidade. Toda flexibilidade, para ser bem aproveitada, demanda
o desenvolvimento de conhecimento para sua utilização com
eficiência.
De acordo com Almeida (2005) a característica inovadora é uma inversão em
relação aos métodos tradicionais de melhoria de processo de software baseadas em
níveis de maturidade fixos dos modelos estagiados: Ao invés de utilizar uma
referência fixa para a melhoria (no caso os níveis de maturidade) e então determinar
a quantidade de investimento necessário para a empresa atingir este nível de
maturidade, com PRO2PI a empresa primeiro identifica seus objetivos estratégicos,
sua capacidade de investimento e sua necessidade de resultados (a curto, médio ou
longo prazo) e então identifica quais áreas de processo ela deve utilizar como
referência para a melhoria, de tal forma que isto seja viável.
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3.5 PRO2PI-WORK – Método para Oficina de Estabelecimento de PRO2PI

Este tópico descreve o método PRO2PI-WORK como foi proposto e utilizado
por Salviano(2006).
Segundo Salviano(2006), o termo denominado PRO2PI-WORK (PRO2PI
Establishment Workshop Method), Método para Oficina de Estabelecimento de
PRO2PI, realiza de forma compactada as atividades de definição e utilização de
PRO2PI.
PRO2PI-WORK é composto por quatro fases seqüenciais: preparação do
trabalho, escolha de PRO2PI, orientações para PRO2PI e conclusão do trabalho.
A estratégia para definição do perfil de capacidade de processo é baseada na
consolidação de informações relevantes sobre a empresa, análise de um conjunto
de áreas de processo em relação à empresa e escolha das áreas de processo. As
informações sobre a empresa incluem pontos fortes, fraquezas, oportunidades,
ameaças e objetivos estratégicos. São levantadas informações objetivas que servem
de subsídios para uma decisão subjetiva e coletiva.
Esse método foi desenvolvido para, e está sendo aplicado em, empresas de
software com processos com baixa capacidade, ou seja, buscando até o nível 3 de
capacidade. Empresas com processos com alta capacidade, principalmente com
equivalente aos níveis 4 e 5 de maturidade do SWCMM ou CMMI-SE/SW, já devem
ter mecanismos mais sistemáticos já estabelecidos de estratégia e gestão que
podem ser utilizados para a escolha dos processos.
O método desenvolvido é simples o suficiente para ser viável e útil para
empresas com baixa capacidade e por isto tem limitações que podem torná-lo
inadequado para empresas com alta capacidade.
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3.5.1 Fases e Atividades do Método PRO2PI-WORK

Segundo Salviano(2006), o método PRO2PI-WORK é descrito como um
processo em termos de propósito, critério para início, entradas, tarefas ou fases,
critério para término, saídas e atores. Esta descrição é complementada com
considerações sobre medições e relação dos artefatos produzidos ou utilizados no
processo, conforme a Figura 05.
O propósito do processo PRO2PI-WORK é estabelecer um perfil de
capacidade de processo como indutor de um ciclo de melhoria de processo
(PRO2PI).
Esse propósito é desdobrado tendo os seguintes objetivos:
-

Capacitar membros da empresa em fundamentos da engenharia de
processo e de modelos relevantes de capacidade de processo;

-

Consolidar informações relevantes sobre a empresa;

-

Consolidar objetivos estratégicos para a melhoria;

-

Definir um PRO2PI;

-

Entender os processos atuais em relação ao PRO2PI definido;

-

Consolidar uma representação em alto nível dos processos atuais;

-

Definir orientações para atingir PRO2PI;

-

Reforçar motivação para melhoria de processo.

Os atores (ou papéis) para esse processo, conforme a Figura 05, são os
seguintes:
-

Especialistas: Equipe de consultores, internos e/ou externos à empresa,
especialistas em melhoria de processo, no processo PRO2PI-WORK e
nos modelos relevantes de capacidade de processo;

-

Patrocinador: Representante da empresa, com cargo de direção
apropriado para garantir os recursos para a melhoria e demandar o
atendimento dos objetivos estratégicos;
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-

Contato: Pessoa da empresa, indicada pelo patrocinador, para contato
com os especialistas;

-

Multiplicadores:

Equipe

de

melhoria

de

processo

da

empresa,

participantes e treinandos no trabalho para serem multiplicadores,
coordenadas por um líder;
-

Dirigentes: Representantes dos dirigentes da empresa;

-

Gerentes: Representantes dos gerentes da empresa;

-

Técnicos: Representantes dos técnicos da empresa;

-

Outros: Outras pessoas.

Figura 05 - PRO2PI-WORK como um processo em ETVX
Fonte: Salviano (2006)

As entradas para esse processo são os seguintes:
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-

A01-AcordoTrab;

-

A02-PlanoTrab;

-

A03-AcordoConf.

Os resultados desse processo são os seguintes:
-

A04-RelatPRO2PI;

-

A05-RelatAvalTrab.

O critério de início para esse processo é o artefato A01-AcordoTrab assinado
pelas partes, e o critério de conclusão é o artefato A04-RelatPRO2PI aceito pelo
cliente.
As fases são início, definição, orientações e conclusão.
A Figura 06 relaciona o nome das fases e atividades do método.

Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK
Fonte: Salviano (2006)
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A Figura 07 relaciona o tempo típico para realização de cada atividade e a
soma das horas das atividades de cada fase em uma micro empresa.

Figura 07 - Locais, tipos e tempos típicos de uma realização do método PRO2PIWORK
Fonte: Salviano (2006)

De acordo com Salviano (2006), vinte e cinco artefatos foram produzidos e
utilizados em PRO2PI-WORK. A Tabela 03 identifica, relaciona e descreve esses
artefatos.

Tabela 03. Artefatos de PRO2PI-WORK
Id

Nome

A01 AcordoTrab

Descrição resumida
Acordo para realização do trabalho
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A02 PlanoTrab

Plano do trabalho a ser realizado

A03 AcordoConf

Acordo de confidencialidade

A04 RelatPRO2PI

Relatório com contexto, PRO2PI, orientações para
melhoria

A05 RelatAvalTrab

Relatório com avaliação do trabalho

A06 QuestInfoUO

Questionário

para

informações

sobre

a

Unidade

Organizacional
A07 ApresEngProc

Slides para apresentação da engenharia de processo

A08 DescProcRel

Descrição das áreas de processos mais relevantes [12 a
20]

A09 QuestFOrg

Questionário para obtenção de fatores organizacionais

A10 ApresTecEngProc

Slides para apresentação de técnicas para engenharia
de processo

A11 R1DescUO

Descrição geral da Unidade Organizacional

A12 R2IntroEngProc

Introdução à engenharia de processo e modelos

A13 R3ResTrab

Resumo do trabalho realizado, incluindo subsídios
levantados

A14 R4ProcAtual

Descrição em alto nível do processo atual

A15 R5DescObjEstr

Descrição da contexto e objetivos estratégicos da UO

A16 R6PCPAtual

Descrição da situação atual (PCP atual avaliado)

A17 R7DescPRO2PI

Descrição de PRO2PI

A18 R8OrientMelh

Orientações para a melhoria buscando PRO2PI

A19 R9GerMelh

Considerações gerais para gerência desta melhoria

A20 InfoRelevProcUO

Informações sobre relevância e riscos de processos
para a UO

A21 QuadroRelevProcUO Quadro com relevância e riscos dos processos para a
UO
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A22 ApresPRO2PI

Slides para apresentação de PRO2PI

A23 MapSubsid

Resultado do mapeamento dos subsídios aos processos

A24 FormAvalPCP

Formulários para avaliação de um PCP

A25 FormOriePRO2PI

Formulários para orientações para PRO2PI

Fonte: Salviano (2006)

Neste trabalho de pesquisa são produzidos e utilizados artefatos do PRO2PIWORK como também artefatos novos que foram criados. A Tabela 04 identifica,
relaciona e descreve esses artefatos.

Tabela 04. Artefatos de PRO2PI-WORK e Artefatos Criados Nesta Pesquisa
Id

Nome

A01 QuestInfoUO

Descrição resumida
Questionário para informações sobre a Unidade
Organizacional

A02 QuestInfoSAE

Questionário para Informações sobre a Situação Atual
da Empresa

A03 FASMP

Fluxo de Aprovação de Solicitação de Manutenção e
Projeto

A04 QuestInfoSEAP12207 Questionário para Informações sobre a Seleção e
Escolha das Áreas de Processo Segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 12207:2009 (2009)
A05 QuestElabRotImp

Questionário para a Elaboração do Roteiro de
Implantação

A06 QuestAplicMelProc

Questionário para Aplicação da Melhoria de Processo

A07 DocEstEsf

Documento de Estimativa de Esforço

A08 DocMudReq

Documento de Mudança de Requisitos
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A09 MapRisAssAtvProc

Mapa dos Riscos Associados Com as Atividades ou
Com os Processos

A10 DocEstEsfCi2

Documento de Estimativa de Esforço - Ciclo 2

A11 DocMudReqCi2

Documento de Mudança de Requisitos - Ciclo 2

A12 MapRisAssAtvProcCi2 Mapa dos Riscos Associados Com as Atividades ou
Com os Processos - Ciclo 2

Fonte: Salviano (2006) e Elaborado pelo autor (2010)

3.5.2 Gerência de PRO2PI-WORK

Segundo Salviano(2006), o método PRO2PI-WORK deve ser realizado como
um processo de no mínimo nível 3 de capacidade, ou seja, como um processo
executado, gerenciado e estabelecido. Os parâmetros para adaptação do método
PRO2PI incluem características do tipo de trabalho, da distribuição dos participantes,
perfil dos participantes, distribuição do curso e a abrangência. Quanto ao tipo de
trabalho, pode ser como uma consultoria, um curso ou um tutorial. Quanto à
distribuição dos participantes, pode ser todos de uma mesma empresa, todos de um
grupo de empresas ou diversos. Quanto ao perfil dos participantes, pode ser com
pouco conhecimento dos modelos ou com um conhecimento razoável. Quanto à
abrangência, pode ser para uma determinada área de processo, algumas áreas de
processo de um ou mais modelos, áreas de processo de um único modelo ou
totalmente aberto.
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3.6 Considerações Sobre o Capítulo

Este capítulo apresentou os conceitos de processos, processos de software,
melhoria de processos, modelos e normas para avaliação e melhoria de processos e
a metodologia PRO2PI com sua concepção e o PRO2PI-WORK – Método para
Oficina de Estabelecimento de PRO2PI.
Primeiramente, buscou-se levantar conceitos importantes antes de se chegar
ao PRO2PI. Em seguida, foi feito o aprofundamento sobre a concepção do PRO2PI.
Por último, foi descrito o PRO2PI-WORK.
O próximo capítulo apresenta o planejamento da pesquisa-ação.
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4 PLANEJAMENTO DA PESQUISA-AÇÃO
4.1 Introdução

Foi apresentado neste capítulo a metodologia definida para a pesquisa,
descrevendo questões de metodologia científica justificando a escolha, assim como,
o projeto e o roteiro de pesquisa.
De acordo com Karlsson (2002), a metodologia de pesquisa em engenharia
de produção não se baseia apenas em textos e sim, em mostrar como a pesquisa foi
planejada, analisada e como foram obtidas as conclusões a partir de conceitos préestabelecidos.

4.2 Conceitos Sobre Método e Metodologia de Pesquisa

Segundo Thiollent (1997) há uma diferença entre método e metodologia de
pesquisa. Segundo o autor as duas palavras se confundem, pois, “o nível da efetiva
abordagem da situação investigada com métodos e técnicas particulares e, por outro
lado, o meta nível constituído pela metodologia enquanto instância de reflexão
acerca do primeiro nível”.
De acordo com o autor: “Podemos distinguir o nível do método efetivo (ou da
técnica) aplicado na captação da informação social e a metodologia como meta
nível, no qual é determinado como se deve explicar ou interpretar a informação
colhida”.
O objetivo da metodologia consiste em examinar e avaliar as várias técnicas
de pesquisa, bem como a geração ou verificação de novos métodos que conduzem
à captação e processamento de informações, com vistas à resolução de problemas
de investigação. A metodologia, estuda, descreve, explica, interpreta, compreende e
avalia os métodos. É considerada como forma de conduzir uma pesquisa.
A metodologia pode ser considerada uma ferramenta necessária ao
pesquisador para conduzir o processo investigativo. A metodologia é o que vai
determinar se a sua pesquisa é de fato merecedora de uma análise ou se foi apenas
uma pesquisa não fudamentada nos parâmetros da ciência.
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Por sua vez Lakatos e Marconi (2006) definem o termo método como sendo:

(...) o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos
válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros
e auxiliando as decisões do cientista.

O método, portanto, é o conjunto de processos ou fases empregadas na
investigação, na busca do conhecimento.
A pesquisa científica pode ser entendida como “um procedimento reflexivo
sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados,
relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”, de acordo com Ander-Egg
apud Lakatos e Marconi, 2006.
A pesquisa cientifica contribui para a evolução do conhecimento humano em
todos os setores, sendo sistematicamente planejada e executada segundo rigorosos
critérios de processamento das informações.
De acordo com Gil (2002, p. 19), a pesquisa é o procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos.
Segundo Santos (1999) e Gil (2002) de acordo com seus objetivos gerais, a
pesquisa, leva aos seguintes tipos:
-

Pesquisa exploratória: constitui o primeiro passo de todo trabalho
científico. Visa, sobretudo quando é bibliográfica, proporcionar maiores
informações sobre determinado assunto, facilitar a delimitação de um tema
de trabalho, definir objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou
descobrir o novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem em mente;

-

Pesquisa descritiva: os fatos são observados, registrados, analisados,
classificados e interpretados sem que o pesquisador interfira neles.
Incluem-se aqui a maioria das pesquisas desenvolvidas nas Ciências
Humanas e Sociais, as pesquisas de opinião, as mercadológicas, os
levantamentos socioeconômicos e psicosociais, ou seja, descreve
características de determinada população ou fenômeno (GIL, 2002);
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-

Pesquisa explicativa: é mais complexa pois, além de registrar, analisar e
interpretar os fenômenos estudados, procura identificar seus fatores
determinantes, ou seja, suas causas. A maioria destas pesquisas utiliza o
método experimental, o qual é caracterizado pela manipulação e controle
das variáveis, com o objetivo de identificar qual a variável independente
que determina a causa da variável dependente ou do fenômeno em
estudo, ou seja, busca criar uma teoria aceitável a respeito de um fato ou
fenômeno (SANTOS, 1999), possibilitando a relação causal entre variáveis
e explicando o porquê da ocorrência do fato/fenômeno. Em geral
aprofunda o conhecimento sobre a realidade (GIL, 2002).

Em relação aos procedimentos de coleta de dados utilizada, são agrupados
em dois grandes grupos, as que utilizam fontes de papel e aquelas por pessoas
conforme classificação abaixo:

-

Papel:

 Pesquisa bibliográfica: é aquela que utiliza material escrito / gravado,
mecânica ou eletronicamente. São consideradas fontes bibliográficas
os livros (de leitura corrente ou de referência, tais como dicionários,
enciclopédias, anuários etc.), as publicações periódicas (jornais,
revistas, panfletos etc.), fitas gravadas de áudio e vídeo, páginas de
web sites, relatórios de simpósios / seminários, anais de congressos
etc. (GIL, 2002);
 Pesquisa documental: utiliza fontes de informação que ainda não
receberam organização, tratamento analítico e publicação, como
tabelas estatísticas, relatórios de empresas, documentos arquivados
em repartições públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos,
fotografias,

epitáfios,

obras

originais

de

qualquer

correspondência pessoal ou comercial etc. (SANTOS, 1999).

natureza,
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-

Pessoas:

 Pesquisa experimental: quando um fato ou fenômeno da realidade é
reproduzido de forma controlada, com o objetivo de descobrir os
fatores que o produzem ou que por ele são produzidos. São
geralmente feitos por amostragem, onde se considera que os
resultados válidos para uma amostra (ou conjunto de amostras) serão,
por indução, válidos também para o universo (SANTOS, 1999);
 Pesquisa ex-post facto: significa literalmente “a partir de depois do
fato”. Trata-se de uma pesquisa experimental onde, após o fato ou
fenômeno ter ocorrido, tenta-se explicá-lo ou entendê-lo;
 Levantamento de campo (survey): (pesquisa de opinião, de motivação):
é aquela que busca informação diretamente com um grupo de
interesse a respeito dos dados que se deseja obter, utilizando
questionários, formulários ou entrevistas. Os dados são tabulados e
analisados estatisticamente;
 Pesquisa-Ação: quando os pesquisadores e os participantes envolvemse no trabalho de pesquisa de modo participativo ou cooperativo,
interagindo em função de um resultado esperado;
 Pesquisa Participante: ocorre por meio do contato direto do
pesquisador com o fenômeno observado para se obter informações
sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos.

Podem ser utilizados numa pesquisa métodos quantitativos e qualitativos. Os
métodos quantitativos, também chamados de pesquisa empírica ou método científico
tradicional têm suas bases na física, matemática e química, ou seja, nas disciplinas
precursoras da engenharia. Para Serapioni (2000), métodos quantitativos são
caracterizados como os resultados adquiridos generalizáveis para o conjunto da
comunidade.

Os métodos qualitativos focalizam

especificidades dos grupos sociais estudados.

as particularidades e

as
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4.2.1 Métodos quantitativos: positivismo lógico

Quanto aos métodos quantitativos: positivismo lógico, podemos mencionar
que:
-

São orientados à busca da magnitude e das causas dos fenômenos
sociais, sem interesse pela dimensão subjetiva e utilizam procedimentos
controlados;

-

São objetivos e distantes dos dados (perspectiva externa, outsider),
orientados à verificação e são hipotético-dedutivos;

-

Assumem uma realidade estática; são orientados aos resultados, são
replicáveis e generalizáveis.

Bryman (1989) classifica a abordagem quantitativa em cinco fases principais:
a) uma teoria, que engloba uma tentativa de formular explicações acerca de algum
aspecto da realidade. 2) A dedução de uma ou várias hipóteses. 3) A
operacionalização dos conceitos da(s) hipótese(s) transformando-os em medidas. 4)
A coleta dos dados. 5) O processamento e interpretação desses dados que levarão
a uma conclusão. Esse processo torna-se cíclico a partir do momento que induções
derivadas das conclusões podem levar a novas teorias.

4.2.2 Métodos qualitativos: fenomenologia e compreensão

Quanto aos métodos qualitativos: fenomenologia e compreensão, podemos
mencionar que:
-

Analisam o comportamento humano, do ponto de vista do ator, utilizando a
observação naturalista e não controlada;

-

São subjetivos e estão perto dos dados (perspectiva de dentro, insider),
orientados ao descobrimento;

-

São exploratórios, descritivos e indutivos;

-

São orientados ao processo;
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-

Assumem uma realidade dinâmica;

-

São holísticos e não generalizáveis.

Os três métodos mais comuns de pesquisa qualitativa são: a pesquisa-ação
(PA), a pesquisa participante (ou participativa) e o estudo de caso.

4.2.3 Pesquisa-Ação e Pesquisa Participante Ou Participativa

A pesquisa-ação (PA) e a pesquisa participante (ou participativa) são muito
semelhantes, e a distinção não é totalmente clara. Para Thiollent (1997) “toda
pesquisa-ação é do tipo participativo: a participação das pessoas implicadas nos
problemas investigados é absolutamente necessária. No entanto, nem tudo que é
chamado de pesquisa participante é pesquisa-ação”.
De acordo com Franco (2005, p. 483), sua criação é atribuída a Lewin, em
1946, cujas atividades com pesquisa-ação objetivavam as mudanças de hábitos
alimentares da população e de atitudes dos americanos frente aos grupos
minoritários. Tripp (2005, p. 443) aponta que também os empiristas gregos
utilizavam uma fase de pesquisa-ação.
Thiolent (1997), por sua vez, também defende que a pesquisa-ação teve suas
origens na década de 40, apresentada como um método adequado para conhecer e
intervir nas empresas, complementando outras técnicas de pesquisa organizacional
existentes até então: diagnóstico, aplicação de questionários e entrevistas e estudos
de caso.
Não há uma uniformidade, entre os diversos autores, quanto à origem da
pesquisa-ação e da indicação precisa de seu ano. É pouco provável que algum dia
venhamos a saber quando ou onde teve origem esse método, simplesmente porque
as pessoas sempre investigaram a própria prática com a finalidade de melhorá-la.
Os autores acima pressupõem algumas datas a partir de pesquisas sobre os
métodos investigativos.
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No entanto, Thiollent (1997) defende que a pesquisa-ação surgiu associada
com

as

escolas

de

relações

humanas,

desenvolvimento

organizacional,

sociotécnica, psicosociologia, análise institucional e, em certos casos, com
perspectivas críticas. De acordo com o autor o nome já conceitua o método, ou seja,
consiste essencialmente em atrelar pesquisa e ação em um mesmo processo. A
pesquisa ação na atividade extensionista processa-se por meio de um time
multidisciplinar de capital humano que recolhem as demandas, planejam, agem, e
avaliam os resultados das ações que foram executadas e monitoram as atividades.
Fazem isso repetidamente por meio de um espiral de passos até atingir o resultado
satisfatório.
Thiollent (1997) e Gil (2002) afirmam que a pesquisa-ação é um tipo de
pesquisa com base empírica, realizada com estreita relação com uma ação ou
resolução de um problema, onde pesquisador e representantes estão envolvidos de
modo cooperativo.
Clegg et al (2001) acentuam o direcionamento da pesquisa-ação para o
contexto organizacional afirmando que a mesma envolve o pesquisador no trabalho
com os membros de uma organização sobre um assunto que seja de genuíno
interesse e no qual há uma intenção dos membros da organização em agir com base
na intervenção.
A caracterização da pesquisa ação é complementada por Thiollent (1997)
quando o autor afirma que esta envolve:
-

Ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na
situação investigada;

-

Ordenação de prioridades dos problemas a serem pesquisados e das
soluções a serem encaminhadas sob forma de ação concreta;

-

A resolução ou pelo menos esclarecimento dos problemas da situação
observada;

-

Um acoplamento das decisões, das ações e de toda a atividade
intencional dos atores da situação;

-

Aumento do conhecimento dos pesquisadores e dos níveis de consciência
das pessoas e grupos envolvidos.
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Pode-se observar que em todos os conceitos correlacionados, as diferenças
são mínimas, mas basicamente, indicam que a pesquisa-ação é uma forma de
produção científica onde o pesquisador interage diretamente com o contexto e com
os indivíduos envolvidos no problema e/ou questão estudada.
Desde sua origem, a pesquisa-ação assume uma postura diferenciada diante
do conhecimento, uma vez que busca, ao mesmo tempo, conhecer e intervir na
realidade que pesquisa. Tanto a pesquisa participativa como a pesquisa ação,
segundo Thiollent (1997) promove ampla interação entre os pesquisadores e
membros representativos da situação investigada, proporcionando a tomada de
consciência do projeto.
Para Franco (2005), na pesquisa ação:

(...) pode-se observar que as origens da pesquisa-ação com Lewin
identificam uma investigação que caminhe na direção da transformação de
uma realidade, implicada diretamente na participação dos sujeitos que
estão envolvidos no processo, cabendo ao pesquisador assumir os dois
papéis, de pesquisador e de participante, e ainda sinalizando para a
necessária emergência dialógica da consciência dos sujeitos na direção de
mudança de percepção e de comportamento. Portanto, se considerarmos a
proposta inicial ao falarmos de pesquisa-ação, estaríamos pressupondo
uma pesquisa de transformação, participativa, caminhando para processos
formativos.

4.2.4 Estudo de Caso

Para Leonard-Barton (1990) apud Voss et al (2002), gerir o conhecimento
numa organização implica compreender as aptidões estratégicas ou as aptidões
tecnológicas estratégicas, no caso de organizações que têm por base a tecnologia.
Assim, conceitua o estudo de caso, como aquele que examina um fenômeno em seu
ambiente natural, pela aplicação de diversos métodos de coleta de dados, visando a
obter informações de uma ou mais entidades. Os resultados do estudo dependem
fortemente do poder de integração do pesquisador, de sua habilidade na seleção do
local e dos métodos de coleta de dados, bem como de sua capacidade de fazer
mudanças no desenho de pesquisa de forma oportuna.
Segundo Gil (2002) o estudo de caso caracteriza-se por ser:
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-

Um estudo profundo de diversos aspectos característicos de um
determinado objeto de pesquisa restrito;

-

Utilizado

na

investigação

de

fenômenos

de

diversas

áreas

do

conhecimento;
-

Recomendável na investigação de temas complexos, construção de
hipóteses e reformulação de problemas.

Yin (2002), afirma que o estudo de caso é um dos vários modos de realizar
uma pesquisa sólida. Outros modos incluem experiências vividas, histórias, e a
análise de informação de arquivo (como em estudos econômicos).
Cada estratégia tem vantagens e desvantagens que dependem de três
condições: 1) o tipo de foco da pesquisa; 2) o controle que o investigador tem sobre
eventos comportamentais atuais, e 3) o enfoque no contemporâneo ao invés de
fenômenos históricos.
Em geral, estudos de casos se constituem na estratégia preferida quando o
"como" e/ou o "por que" são as perguntas centrais, tendo o investigador um pequeno
controle sobre os eventos, e quando o enfoque está em um fenômeno
contemporâneo dentro de algum contexto de vida real.
Estudos de casos podem ser classificados de várias maneiras: explicativos,
cognitivos e expositivos. Porém o que iremos tratar neste trabalho é "estudo de caso
explicativo".
Yin (2002) discute que a adoção do Método do Estudo de Caso é adequada
quando são propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais
o pesquisador tenha baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja
inserida em contextos sociais.
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4.3 Projeto de Pesquisa

YIN (2002, p. 27), define Projeto de Pesquisa como sendo "... a seqüência
lógica que conecta os dados empíricos às questões iniciais de estudo da pesquisa e,
por fim, às suas conclusões". Ou seja, a elaboração do projeto de pesquisa tem uma
influência direta sobre os resultados a serem obtidos e a validade das conclusões
tiradas do trabalho serve de guia para todo o trabalho do investigador. Para elaborar
o plano de pesquisa, inicialmente definimos qual método de pesquisa seria aplicado.
Para isso, algumas características da pesquisa foram consideradas:
-

A pesquisa é baseada em um problema real;

-

Seu desenvolvimento necessita da interação com outros indivíduos da
organização objeto do estudo;

-

Os dados podem ser levantados via entrevistas, questionários e dados
documentais (além de formas mais desestruturadas como e-mail e
telefonemas);

-

O conhecimento gerado deverá permanecer tanto com o pesquisador
quanto com as pessoas envolvidas na pesquisa e, conseqüentemente,
com a organização;

-

Ao pesquisador é dada a liberdade para inovar e aplicar modelos tanto da
literatura quanto de mercado;

-

Decisões e refinamentos dependem de decisões coletivas e podem
ocorrer ao longo do projeto.

Neste sentido, conclui-se que este projeto de pesquisa é do tipo qualitativo.
Comparando alguns pontos apresentados por Bryman (1989), esse tipo de pesquisa
necessita de observadores internos da organização a ser analisada e próxima aos
fenômenos estudados, buscando o entendimento do contexto da situação,
enfatizando o processo dos acontecimentos. O autor acredita que é mais
desestruturada que uma pesquisa quantitativa e emprega mais de uma fonte de
dados.
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Uma segunda decisão tange qual método dentro do universo qualitativo é o
mais interessante. Para Nakano e Fleury (1996) os principais métodos de pesquisa
qualitativos são: a pesquisa-ação, a pesquisa participante e o estudo de caso.
Há vários caminhos a serem seguidos na análise de alternativas para decisão
do método de pesquisa escolhido para a pesquisa, considerando as colocações de
Thiollent (1997), dentre as alternativas, as que mais se aproximam do contexto ora
definido, são a pesquisa participante e pesquisa-ação. A decisão foi tomada
analisando as pré-condições existentes da empresa, a fim de comparar com as
idéias de pesquisa do autor. Primeiramente, a pesquisa participante, conforme
Thiollent (1997) possui caráter participativo, promove interação entre pesquisador e
membros representativos da situação investigada, no entanto, não apresenta,
necessariamente, um plano de ação estruturado.
Para Thiollent (1997, p. 83), enquanto a pesquisa participante preocupa-se
com a relação pesquisador/pesquisado, a pesquisa-ação “é um tipo de pesquisa
centrada na questão do agir”. Assim, a pesquisa participante pode ser considerada
como uma técnica de “observação participante”, em que:

Os pesquisadores são levados a compartilhar, pelo menos
superficialmente, os papéis e os hábitos dos grupos observados para
estarem em condição de observarem fatos, situações e comportamentos
que não ocorreriam ou que seriam alterados na presença de estranhos”. Já
a pesquisa-ação “supõe uma participação dos interessados na própria
pesquisa organizada em torno de uma determinada ação.

Coughlan e Brannick (2001) explicam que a Pesquisa-ação é apropriada
quando a pesquisa em questão está relacionada com: a descrição de uma série de
ações desenroladas ao longo do tempo em um dado grupo, comunidade ou
organização; a compreensão, como membro de um grupo, de como e porque as
ações desse grupo podem mudar ou melhorar o desempenho de alguns aspectos de
um sistema; e com a compreensão do processo de mudança e / ou melhoria com o
objetivo de aprender com ele.
Altrichter et al (2002) apresenta a descrição da situação atual e a
denominação do problema que deve ser solucionado. Apresentam-se aqui algumas
características de uma situação problema onde uma pesquisa-ação estaria sendo
desenvolvida voluntária ou involuntariamente:
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Se a situação contempla, simultaneamente:
-

Pessoas refletindo sobre, e também, melhorando ou desenvolvendo seu
trabalho em um contexto específico;

-

Forte inter-relação entre reflexões e ações dos envolvidos;

-

Permissão para que as experiências das pessoas envolvidas tornem-se
públicas dentro e fora do grupo.

Se na situação específica há um contínuo incremento em:
-

Coleta de dados acerca das questões dos participantes, com ou sem a
ajuda de terceiros;

-

Processo decisório participativo;

-

Divisão de poder, suspensão relativa de hierarquia / democracia;

-

Prática autônoma da auto-reflexão, auto-avaliação e autogestão;

-

Aprendizado incremental com base na ação e erro, numa espiral autoreflexiva de planejamento, ação, observação, reflexão e replanejamento.

Coughlan e Coughlan (2002) apresentam as características da pesquisa-ação
que reforçam a compatibilidade e alinhamento do contexto pré-pesquisa e o referido
método:
-

Ser uma pesquisa em ação ao invés de sobre a ação: pretendia-se não
pesquisar uma ação já realizada e sim pesquisar de forma paralela o
processo e o resultado da criação e aplicação da área e do modelo de
ciclo de vida de projetos de melhoria de processos;

-

Desenrolar-se de forma participativa: esta característica era uma premissa
na condução da pesquisa já que o pesquisador apresentou também o
perfil de colaborador da instituição e interagiria diretamente com os outros
colaboradores envolvidos na área de melhoria de processos;

-

Ocorrer em paralelo com a ação: conforme descrito no primeiro item,
também uma prerrogativa deste projeto de pesquisa;
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-

Ser composta por uma seqüência de eventos alinhados com a solução de
um, ou mais, problema(s): o problema está posto pela instituição e a
pesquisa certamente será composta de diversos passos que intercalariam
momentos de pesquisa e reflexão, com momentos de desenvolvimento e
experimentação das possíveis soluções ao problema.

Mais uma vez evidencia-se que a pesquisa-ação é o método mais adequado
ao contexto do trabalho, pois trata-se de uma pesquisa sobre a solução de um
problema real em uma organização.
Riordan (1995) apud Coughlan e Coughlan (2002) conceitua pesquisa-ação
como uma abordagem de estudo da realidade social onde o pesquisador é também
observador crítico e analítico, ou seja, integrante da ação.
De acordo com este autor a construção da pesquisa caracteriza-se no
conhecimento em ação, construindo e testando uma teoria em ação, o tipo de
conhecimento adquirido é particular, situacional, e a natureza de validação dos
dados é experimental. A função do pesquisador é ser um ator e o seu
relacionamento com os grupos, é ser um agente imerso na mudança.
De acordo com Franco (2005), é possível conceituar, pelo menos, três
diferentes formas de pesquisa-ação:
-

Pesquisa-ação colaborativa: quando a busca de transformação é solicitada
pelo grupo de referência à equipe de pesquisadores. Onde a função do
pesquisador será a de fazer parte e cientificar um processo de mudança
anteriormente desencadeado pelos sujeitos do grupo;

-

Pesquisa-ação crítica: quando a necessidade da transformação é
percebida a partir dos trabalhos iniciais do pesquisador juntamente com o
grupo, decorrente de um processo que valoriza a construção cognitiva da
experiência, sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à
emancipação dos sujeitos e das condições que o coletivo considera
opressivas;
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-

Pesquisa-ação estratégica: quando, ao contrário, a transformação é
previamente planejada, sem a participação dos sujeitos, e apenas o
pesquisador acompanhará os efeitos e avaliará os resultados de sua
aplicação. Essa pesquisa perde o qualificativo de crítica e é denominada
estratégica.

Segundo Franco (2005) a condição para ser pesquisa-ação crítica é o
mergulho na práxis do grupo social em estudo, de onde se extraem as perspectivas
latentes, o oculto, o não familiar que sustentam as práticas, e as mudanças serão
negociadas e geridas no coletivo.
Ainda, segundo Franco (2005) a pesquisa-ação deve gerar um processo de
reflexão-ação coletiva. Para fazer essa virada de rumo da reflexão individual a
compromissos emancipatórios, a pesquisa precisa dispor aos envolvidos na ação os
instrumentos de análise crítica do real. Nesse contexto, quanto menor forem as
interferências e imposições hierárquicas sobre as bases, inferências e decisões do
projeto de pesquisa melhor será a pesquisa-ação.

4.4 Estruturação da Pesquisa

A pesquisa partiu das informações na revisão da literatura, constatando os
seguintes pontos, considerados para cada uma das fases de execução da pesquisa
conforme veremos na seção seguinte.

4.4.1 Modelo Utilizado Para a Realização da Pesquisa

Torna-se imperativo um diagnóstico inicial no tocante a pontos fortes e fracos,
ameaças e oportunidades, sendo a base para qualquer iniciativa (PORTER, 1991);
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A globalização da economia exige um posicionamento agressivo no mercado,
com estratégias bem definidas e atuantes diante da concorrência, através de uma
análise estratégica e de suas forças competitivas, ou seja, deve-se buscar um
posicionamento estratégico e definição de objetivos estratégicos, buscando um e
melhoramento da apresentação do produto, através de ações claras, objetivas
(PORTER, 1995);
Torna-se necessário um instrumento para a medição das ações de forma a
partir de indicadores orientados por diferentes perspectivas, para o esforço não ser
em vão (KAPLAN e NORTON, 2004);
Deve ter perspectiva de cooperação – visando integrar os vários órgãos
governamentais, e estes com outras organizações privadas e não-governamentais,
de modo a que o processo decisório possa ser agilizado, sem perda de qualidade,
assim como evitando-se fragmentação, redundâncias etc. hoje existentes nas
relações entre esses vários atores (VENKATRAMAN, 1994).
De acordo com Thiollent (1997) a pesquisa-ação deve seguir quatro grandes
fases:
-

A fase exploratória: o pesquisador investiga a situação atual, detecta os
principais problemas, atores e possíveis ações de melhoria;

-

A fase de pesquisa aprofundada – na qual a situação é investigada com
mais detalhes tendo como base os instrumentos de coletas de dados e de
referências documentais e de experiências similares;

-

A fase de ação – que apresenta os resultados das pesquisas, define os
objetivos alcançáveis e implementa as ações e/ou plano de ações
apropriados;

-

A fase de avaliação – que tem por objetivo observar, redirecionar o que
realmente acontece e resgatar o conhecimento produzido no decorrer do
processo.

Como Thiollent (1997) ressalta, essa divisão em quatro etapas foi adotada
neste projeto de pesquisa para definir e acompanhar a implementação das
melhorias de processos de software na empresa ENGMEC.
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Coughlan e Coghlan (2002) defendem que uma pesquisa-ação deve seguir
quatro passos básicos necessários à execução de um dado ciclo de ações: planejar
a pesquisa-ação, executar a ação planejada, avaliá-la e aperfeiçoá-la.
Nas seções seguintes serão apresentados o modelo proposto para realização
da pesquisa, assim como o protocolo de pesquisa a ser seguido.
Como foi observado em qualquer tipo de estudo pode se valer de métodos
quantitativos e qualitativos. É preciso que o projeto tenha como tema uma prática
social suscetível de melhoria e se realize de acordo com espirais de planejamento,
ação,

observação

e

reflexão,

estando

essas

atividades

inter-relacionadas

sistemática e autocriticamente.
Inicia-se com a elaboração de um modelo contemplando as fases e o ciclo de
vida para execução da pesquisa.
Um macro-fluxo de evolução das fases e os ciclos da pesquisa-ação podem
ser observados na Figura 08.

Figura 08 - Macro fluxo do roteiro de pesquisa
Fonte: Thiollent (1997)
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O macro fluxo é a preparação ainda sem detalhamento, para entender a
interação dos processos, estudar, ajustar ou até mesmo definir um organograma.
Isto pode ser feito a partir das 4 fases definidas com seus entregáveis, além da
abordagem orientada a questões para a transposição de fases, pré-condição para se
avançar cada fase.
Os ciclos propostos caracterizam a iteratividade de cada fase, verificando a
sua integração com a estruturação da pesquisa de acordo com a figura 08.

4.4.1.1 Pesquisa Exploratória

Conforme já citado, o objetivo específico desta pesquisa é verificar se é viável
e possível a aplicação da metodologia PRO2PI na área de TI de uma grande
organização cuja atividade fim não está ligada a TI.
A metodologia utilizada será o PRO2PI e o PRO2PI-WORK – Método para
Oficina de Estabelecimento de PRO2PI. Será utilizado o modelo de alinhamento
estratégico segundo Henderson e Venkatraman e Nolan e McFarlan.
Deve ser feita a seleção da empresa que atenda as necessidades da
pesquisa. Deve ser investigada a situação atual da empresa, ou seja, o cenário
encontrado e as principais necessidades.
Além dos levantamentos de dados foram identificados e revisados os
materiais (ativos de processos) já existentes na organização. Esse levantamento
concentrou-se também no entendimento do contexto estratégico da organização, no
momento da pesquisa, em termos de iniciativas pré-existentes, categorizando-as
numa abordagem baseada em perspectivas assim como os problemas, metas ou
outros pontos que influenciam nas expectativas da alta gerência com relação ao
projeto de pesquisa.
Identificar iniciativas estratégicas pré-existentes define um marco importante
para esta fase.
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Entregáveis: Seleção e detalhamento da metodologia de melhoria de
processo de software PRO2PI e o PRO2PI-WORK – Método para Oficina de
Estabelecimento de PRO2PI; Seleção da empresa EngMec como empresa a ser
pesquisada; Modelo de alinhamento estratégico que a empresa se encontra
segundo Henderson e Venkatraman e Nolan e McFarlan; Levantamento na empresa
dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças; Diagnóstico da empresa,
seleção e detalhamento da metodologia PRO2PI utilizando o PRO2PI-WORK F.1:
Preparação do trabalho; Formulação e aplicação dos questionários, análises de
documentos e entrevistas de acordo com a sequência do PRO2PI-WORK F.1:
Preparação do trabalho; Escolha do processo de software que será aplicada a
melhoria; Diagnóstico inicial e iniciativas existentes que estejam alinhadas com o
objetivo da pesquisa, os atores envolvidos na pesquisa e seus papéis e os objetivos
específicos da pesquisa.

4.4.1.2 Pesquisa Aprofundada

Nesta atividade deve haver um aprofundamento das expectativas da empresa
e a identificação das questões de pesquisa. Esta atividade deve ser realizada com
base em questionários, análise de documentação e entrevistas.
Entregáveis: Formulação das questões da pesquisa; Formulação e aplicação
de questionários, análises de documentos e entrevistas; Utilização do PRO2PIWORK F.2: Escolha de PRO2PI.

4.4.1.3 Ação

Deve ser baseada na aplicação do roteiro definido na Pesquisa Aprofundada.
Entregáveis: Relatórios com os resultados das questões da pesquisa;
Aplicação do PRO2PI para a melhoria do processo escolhido seguindo o PRO2PIWORK F.3: Orientações para PRO2PI;
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Deve ser aplicado o PRO2PI seguindo o roteiro do PRO2PI-WORK.

4.4.1.4 Avaliação

Deve ser caracterizada pelo esclarecimento dos resultados e o resgate do
conhecimento no decorrer do processo, além de fornecer subsídios para elaboração
de novas questões para o item 4.4.1.3 demonstrando a iteratividade, ou seja, a
abordagem cíclica.

4.4.2 Protocolo de Pesquisa

Esta etapa, ou seja, o protocolo de pesquisa, permitiu organizar a proposta do
trabalho tendo a seu dispor um texto e um conjunto de documentos claros,
organizados e avaliáveis, para informar a empresa da intenção e do conteúdo das
discussões e das reuniões e entrevistas.
O protocolo detalhou a forma pela qual o modelo para a realização da
pesquisa foi seguido, e cumpriu com o objetivo de permitir uma macro-visão e
abordagem processual conferindo objetividade e praticidade.
Em outras palavras o protocolo de pesquisa definiu a relação entre
pesquisador e equipe de trabalho da empresa e seus entregáveis para um modelo
de pesquisa definido.
O protocolo constituiu um passo importante na realização da pesquisa. Foi à
transcrição do método científico a pergunta formulada pelo pesquisador. Isto ocorreu
porque as questões científicas são freqüentemente imprecisas, os instrumentos de
medidas das variáveis são comumente não confiáveis ou não disponíveis, e as
relações entre as variáveis são muitas vezes enganosas. Além disso, pode constituir
um momento especial para o pesquisador aprofundar as idéias básicas do projeto,
considerando os aspectos teóricos e práticos de sua operacionalidade.
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Foi tratado como um roteiro que seguiu diversas fases no modelo da
pesquisa. Foi apresentada assim a Tabela 05 - Protocolo de Pesquisa, que ilustrou o
seguimento da pesquisa.

Tabela 05. Protocolo de Pesquisa
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Fase

O que detectar / promover /
apresentar

Base Teórica

Pontos de
Análise /
Entregáveis

(CARVALHO e LAURINDO, 2003); (ANSOFF e MCDONNELL, 1993);

1

Revisão Bibliográfica sobre
Estratégia
Empresarial;
Revisão Bibliográfica sobre
Modelo de melhoria de
processos de software
PRO2PI e o PRO2PIWORK;
Seleção da empresa, bem
como a identificação da
Pesquisa
situação
atual
e
os
Exploratória problemas existentes;
Modelo de alinhamento
estratégico que a Empresa
utiliza segundo os modelos
de
Henderson
e
Venkatraman e Nolan e
McFarlan;
Diagnóstico da empresa de
acordo com o PRO2PIWORK.

Kaplan e Norton (1997), Porter (1999); Chiavenato (2002); Chiavenato
(2003); Bethlem (2004); Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2000),
Zaccarelli (2003); Piemonde (2008); Henderson e Venkatraman (1993);
Villas, Fonseca e Macedo-Soares (2006); Oliveira et al (2008); Laurindo
e Pessôa (2009); Nolan e McFarlan (2005); Harrington (2007); (ABNT,
1998); Pressman (2006); Reinaldo (2006); Salviano et al (2005);
Salviano (2006); Lobo (2003); Sanches (2005); Niazi, Wilson e Zowghi
(2006); Juran (1992); Christiansen e Johansen (2008); Paulk et al.
(1993); Potter e Sakry (2002); SEI, versão 1.1, 1993; Salviano (2004);
Sérgio (2004); Salviano e Tsukumo (2005); Donegan et al (2005);
Mellon (2002); Fabri et al (2007); Wangenheim e Thiry (2005); Salviano
e Jino (2005); Curtis (1998); Almeida (2005); Beckert e Paladini (2006);

Silva, Bornia e Pamplona (2006); Slack et al (1997);
1 - Seleção da empresa;
2 - Detalhamentos da empresa com relação ao tipo da empresa, tipos de produtos produzidos, certificações em melhoria de
processos, área de TI e seus tipos de sistemas e funcionalidades;
3 - Posição da empresa com base nos modelos de alinhamento estratégico de Henderson e Venkatraman e Nolan e
McFarlan;
4 - Levantamento na empresa dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças;
5 - Diagnóstico da empresa, seleção e detalhamento da metodologia PRO2PI utilizando o PRO2PI-WORK F.1: Preparação do
trabalho;
6 - Formulação e aplicação dos questionários, análises de documentos e entrevistas de acordo com a sequência do PRO2PIWORK F.1: Preparação do trabalho;
7 - Escolha do processo de sof tware que será aplicada a melhoria;
Todos da Fase 1 - Pesquisa Exploratória, incluindo: Karlsson (2002);
Thiollent (1997); Lakatos e Marconi (2006); Gil (2002); Santos (1999);
Detalhamento da Pesquisa
Serapioni (2000); Bryman (1989); Franco (2005); Porter (1991); Porter
Exploratória, com base em
(1995); Tripp (2005); Clegg et al (2001); Leonard-Barton (1990) apud
Pesquisa
2
questionários, análise das
Aprofundada
Voss et al (2002); Yin (2002); Nakano e Fleury (1996); Coughlan e
documentações
e
Brannick (2001); Altrichter et al (2002); Coughlan e Coughlan (2002);
entrevistas.
Riordan (1995) apud Coughlan e Coughlan (2002); (VENKATRAMAN,
1994);
8 - Formulação das questões da pesquisa;
9 - Formulação e aplicação de questionários, análises de documentos e entrevistas;
10 - Utilização do PRO2PI-WORK F.2: Escolha de PRO2PI;
Resultados das questões
3
Ação
Idem a Fase 2 - Pesquisa Aprofundada.
da Pesquisa.
11 - Relatórios com os resultados das questões da pesquisa;
12 - Aplicação do PRO2PI para a melhoria do processo escolhido seguindo o PRO2PI-WORK F.3: Orientações para PRO2PI;

4

Esclarecimento
dos
Resultados da Pesquisa de
Idem a Fase 2 - Pesquisa Aprofundada.
forma cíclica.
14 - Elaboração de novas questões para a "Fase 3 - Ação" para cada ciclo;
13 - Utilização do PRO2PI-WORK F.4: Conclusão do trabalho;
14 - Apresentação dos resultados obtidos.
Avaliação
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Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

4.5 Considerações Sobre o Capítulo

Este capítulo apresentou a estruturação da pesquisa ação, que promoveu
uma revisão metodológica e sua aplicação no contexto e cenário propostos pelo
autor. Estabeleceu-se o protocolo de pesquisa.
Apresentou a diferença entre método e metodologia de pesquisa, o conceito
de pesquisa científica e seus tipos: exploratória, descritiva e explicativa. Conceitos
de pesquisa bibliográfica, documental, experimental e levantamento de campo. E
ainda, o conceito de pesquisa-ação e estudo de caso.
O próximo capítulo apresenta os requisitos para a seleção da empresa
escolhida, a descrição geral da empresa, os tipos básicos de produção, conceitos de
ETO – Engenharia Sob Encomenda, os tipos de equipamentos que são produzidos
na Empresa bem com as Certificações e melhoria de processos na Empresa, a
importância da TI na empresa, a posição da empresa com base nos modelos
estratégicos de “Henderson e Venkatraman” e “Nolan e McFarlan” e aborda o
diagnóstico inicial na empresa com base no PRO2PI-WORK utilizando-se de
questionário respondido e validado.
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5 PESQUISA EXPLORATÓRIA

Este capítulo descreve o início da pesquisa-ação que é a pesquisa
exploratória seguindo a Tabela 05. Protocolo de Pesquisa.
Aqui está descrita a aplicação da primeira atividade do método PRO2PIWORK que é a “F.1:Preparação do trabalho” descrito no item 3.6.1 Fases e
Atividades do Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do
método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
Foi utilizada a “F.1:Preparação do trabalho” da seguinte maneira:
Propósito: Obter e analisar informações relevantes sobre a empresa.
Critério de entrada: Acordo de trabalho com a empresa.
Produto de entrada: Reuniões para definição do acordo de trabalho.
Critério de saída: Materiais preparados.
Produto de saída: Dossiê da Empresa.

Foram utilizadas as atividades “A.1.1: Obter informações da UO”, “A.1.2:
Analisar informações da UO” e “A.1.3: Preparar próximas atividades” da seguinte
maneira:
Propósito: Obter e analisar informações sobre a empresa e escolher e/ou
definir um conjunto relevante de processos.
Critérios de entrada:
-

Decisão do Patrocinador de realizar PRO2PI-WORK na empresa;

-

Especialista foi designado;

-

Foram levantados os requisitos para a seleção da empresa;

-

Foi identificado o ramo de atividade da empresa;

-

Após saber que a empresa é uma Indústria, foram levantados os tipos de
produtos que ela produz;
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-

Foram feitos os levantamentos das certificações da empresa, bem como
todo o mapeamento da área de TI;

-

Por último, foi levantado em que Modelo Estratégico a empresa se
encontra de acordo com Henderson e Venkatraman e Nolan e McFarlan.

Produtos de entrada: Aplicação do QuestInfoUO conforme Apêndice A.1 e
do QuestInfoSAE conforme Apêndice A.2.
Critérios de saída:
-

Preenchimento concluído dos questionários;

-

Validação concluída dos questionários.

Produto de saída: Questionários QuestInfoUO conforme Apêndice A.1 e
QuestInfoSAE conforme Apêndice A.2 preenchidos e validados pelo Patrocinador e
pelo Especialista.
Tarefas:
-

Envio pelo Especialista dos formulários QuestInfoUO e QuestInfoSAE ao
Patrocinador;

-

Instrução do Especialista ao Patrocinador sobre o preenchimento do
QuestInfoUO e do QuestInfoSAE;

-

Preenchimento do QuestInfoUO e do QuestInfoSAE pelo Patrocinador;

-

Validação pelo Especialista e pelo Patrocinador do QuestInfoUO e do
QuestInfoSAE preenchidos;

-

Compilação

dos

questionários

pelo

Especialista

e

inclusão

das

informações no trabalho de pesquisa;

5.1 Requisitos Para a Seleção da Empresa (A.1.12)

Os requisitos para a seleção da empresa onde a pesquisa será realizada são:
2

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.1.1: Obter informações da UO, conforme
a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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-

A área de TI deve ser de apoio à operação da empresa;

-

A empresa não possui os processos de desenvolvimento de software
altamente estruturados;

-

A equipe de Projetos tem problemas de prazo no desenvolvimento de suas
atividades.

5.2 Descrição Geral da Empresa Escolhida (A.1.13)

A área de TI (Tecnologia da Informação) é o contexto escolhido para a
pesquisa-ação.
A seleção da empresa levou em consideração a relevância do tema e a
facilidade de acesso à empresa. A empresa está imersa em uma estratégia de
crescimento que demanda intensamente a revisão e melhoria de seus processos.
A classificação dos sistemas produtivos ajuda a entender o nível de
complexidade necessário para a execução do planejamento e controle das
atividades produtivas. O grau de padronização dos produtos, o tipo de operações
necessárias e a natureza dos produtos são fatores para a definição das atividades
da TI.
A empresa escolhida, EngMec é líder no fornecimento de equipamentos para
setores industriais de Metalurgia, Energia, Petróleo, Gás, Movimentação de
Materiais, Aços Trefilados e Aços Laminados, com tecnologia própria ou apoiada por
acordos com empresas estrangeiras.
Esta empresa construiu ao longo de várias décadas uma carteira com clientes
conceituados no Brasil e no exterior.

3

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.1.1: Obter informações da UO, conforme
a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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5.2.1 Tipos Básicos de Produção

Os diversos tipos básicos de produção existentes na engenharia de produção,
estão ilustrados na Tabela 06 conforme (FRONTINI, 1988; PESSOA, SPINOLA,
2006).

Tabela 06. Tipos Básicos de Produção

Fonte: Adaptado de (Pessoa, Spinola, 2006)

A primeira divisão é dos processos discretos e contínuos. O fluxo contínuo
trata da produção de itens como petróleo, energia elétrica, água para uma cidade e
não se enquadram no foco deste estudo.
A produção discreta é subdividida em três categorias: a produção em massa,
produção intermitente e grandes projetos.
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-

A produção em massa caracteriza-se pela produção em grandes
quantidades de um único produto (em massa pura) ou produtos com
pequenas variações (em massa com diferenciação).

-

A produção intermitente

caracteriza-se pela produção de uma

quantidade maior de produtos com um volume menor de itens produzidos.
Pode ser intermitente repetitiva quando são produzidos os mesmos
produtos em determinados intervalos ou intermitente por encomenda
quando são elaborados a partir de um projeto de um produto com posterior
fabricação de um ou mais lotes.
-

Grandes projetos caracterizam por serem de longa duração, são
produtos com atividades bastante diferenciadas. Há uma grande variação
na seqüência dos processos ou atividades de produção, e normalmente
existem muitos processos em um projeto. Projetos são considerados
únicos e não se repetem (PMBoK).

Dentro dessas alternativas, o processo de desenvolvimento de software pode
ser enquadrado no tipo de produção grandes projetos, uma vez que o trabalho é
desenvolvido sob encomenda e possui muitas atividades. Além disso, cada produto
elaborado normalmente é diferenciado e com volume de vendas normalmente baixo.
Software vendido em grande volume é denominado software produto e não é esse o
foco, uma vez que a reprodução do software é trivial e o projeto de software produto
é similar ao software sob encomenda (FRONTINI, 1988).
O objetivo é procurar evoluir o enquadramento de grandes projetos para a
categoria intermitente sob encomenda ou até em massa com diferenciação. Essa
evolução visa identificar novos recursos, métodos e processos para que se consiga
obter as vantagens da manufatura, ou seja, ganhar produtividade e reduzir o tempo
de passagem. Essa transformação é possível, pois ao analisar as atividades
realizadas em cada um dos projetos, estas são similares e, em geral, não dependem
do software específico que está sendo produzido, o que varia é o conteúdo
(FRONTINI, 1988).
Frontini (1988) também discutiu os aspectos organizacionais e concluiu que a
abordagem de grupos semi-autônomos seria adequada para esta aplicação, mas
considera que a questão fica ainda em aberto.
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Frontini (1988) ao discutir sobre produtividade considera importante o uso de
ferramentas CASE para automatizar ao máximo as atividades.
O processo para produção de software no trabalho de Frontini (1988) envolvia
algumas técnicas específicas com base na análise estruturada, o método
consolidado na época. Também utilizava alguns métodos propostos por empresas
de consultoria e utilizava a infra-estrutura existente na ferramenta CASE. Finaliza o
trabalho concluindo que esta abordagem contribui para a solução da crise de
software.
Em resumo, os elementos propostos por Frontini (1998) são os seguintes:
-

estabelecimento de um organograma e identificando, segregando e
operacionalizando funções bem definidas (que na empresa estudada
estavam pouco definidas e difusas);

-

transformação do processo produtivo do tipo grandes projetos em
produção em massa com diferenciação com base na divisão do trabalho, e
utilização de ferramenta CASE para permitir integração entre as tarefas,
padronização do processo de desenvolvimento e automação das
atividades;

-

consideração dos aspectos humanos na implementação de novas
técnicas, ferramentas e metodologias;

-

adoção do grupo semi autônomo como forma de organização do trabalho;

-

adoção de abordagens distintas na fase de codificação para sistemas
estáticos e sistemas que constantemente sofrem alterações.

Pode-se concluir que a TI deve ser ágil para integrar o projeto e produção e
facilitar a elaboração do projeto visto que esta é uma das atividades importantes.

5.2.2 ETO – Engenharia Sob Encomenda

Na busca pela competitividade as organizações deveriam organizar-se na
direção de um objetivo estratégico definido pela análise do nicho de mercado visado
(SLACK et al, 1997).

92

De acordo com Slack et al (1997, p. 447), a Engenharia sob encomenda (ETO
– Engineer to Order) é uma extensão do MTO - Produção sob encomenda, em que o
projeto do produto é elaborado com grande interação com o cliente. É a melhor
opção em termos de customização, pois oferece ao cliente, mais liberdade de
escolha. Porém, é uma estratégia muito complexa que se justifica somente quando
há necessidade de projetos específicos, como a construção de uma casa, fabricação
de máquinas especiais, elaboração de móveis customizados, entre outros.
Apesar de ser a estratégia que oferece o maior grau de customização, esta
estratégia é incompatível com os custos e prazos menores, requeridos pela CM Customização em Massa.
Para investigar como uma empresa deve considerar seus recursos e
processos, para ser bem sucedida na adoção da estratégia de CM, o presente
trabalho incluiu a realização de uma pesquisa de campo, baseada no método
pesquisa-ação na EngMec.
No Engineering to Order - ETO o cliente colabora na elaboração do projeto
expondo suas especificações, dentro das limitações da empresa. Este sistema é o
mais adequado para se trabalhar com enfoque externo de qualidade. Ou seja, o
ETO volta-se para produtos customizados e ou personalizados de acordo com as
especificações do cliente, fabricando produtos únicos ou especiais.
No ETO, a confiabilidade destaca-se no recebimento de insumos junto aos
fornecedores, na manutenção de equipamentos, no fluxo de materiais e informações
e na entrega de produtos acabados atendendo ao prazo estabelecido.
A tecnologia proporciona maior confiança ao processo quando reduz a
probabilidade de acontecer imprevistos que atrapalham o andamento do processo
produtivo, na capacidade de detectar e facilitar a resolução deste processo e na
conformação, de acordo com o projeto.
A EngMec é uma indústria de bens de capital com engenharia sob
encomenda ETO - (“Engineer-to-order industry”). Ela fabrica equipamentos com alto
volume de soluções projetadas sob encomenda, para atender a necessidades pouco
comuns do setor produtivo e de infra-estrutura.
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5.2.3 Tipos de Equipamentos Produzidos na Empresa (A.1.14)

Os equipamentos produzidos geralmente são de grande porte, e requerem
grandes somas de investimentos (bens de capital). Também requerem grandes
prazos para ficarem prontos. Depois de prontos, estes equipamentos realizam seu
trabalho durante décadas, retornando resultados significativos aos seus investidores.
Não são produtos consumidos durante a produção de outros produtos (se
fossem, seriam denominados bens de consumo). Em geral são especialmente
desenhados para uma necessidade “única” (são, portanto, customizados – também
conhecidos por OKP – (one-of-a-kind-product) => um tipo de produto por vez. Alguns
exemplos: equipamentos para uma hidroelétrica; para um desnível de canal; para
um pátio de minério; ou para uma mega siderúrgica;
A EngMec, sob essas premissas, fabrica equipamentos para pelo menos 5
linhas de tecnologia diferentes:
a) Linha de Hidromecânicos: equipamentos que normalmente são instalados em
usinas hidroelétricas, como comportas e servomotores;
b) Linha de Levantamentos: pontes rolantes, guindastes pórticos e portuários;
c) Linha de Mineração: empilhadeiras e desempilhadeiras de minério e viradores
de vagões;
d) Linha de Metalurgia: plantas de produção e beneficiamento de metais turn key
e mesas de laminação;
e) Linha de Óleo e Gás: plantas completas, vasos de pressão, torres de refino e
trocadores de calor.
A EngMec também possui uma divisão de produção seriada, de barras e
perfis de aço, laminados e trefilados.

4
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5.2.4 Certificações e Melhoria de Processos na Empresa (A.1.15)

Certificada pelas normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio Ambiente)
e 18001 (Saúde e Segurança), a empresa comprova sua preocupação em fornecer
produtos e serviços que atendam às necessidades e expectativas de seus clientes,
além de proteger o meio ambiente com ações que visam prevenir e combater
qualquer tipo de poluição que esteja associado às suas atividades. A empresa está
de acordo com os princípios da SA 8000 (Responsabilidade Social) já declarados e
praticamente implantados na política organizacional.
Algumas áreas sofreram um crescimento de demanda interna e externa.
Assim, tiveram de rever seus processos para desenvolver formas mais inteligentes e
flexíveis para trabalhar com o crescente volume de transações.
Dentre essas áreas pode-se citar Recursos Humanos, que enfrentam uma
pesada demanda por agilizar a contratação dos recursos necessários para o
crescimento. A área de infra-estrutura, por sua vez, precisa atender a um volume
alto de chamados de manutenção e solicitações de instalações de telefonia,
computadores, servidores, redes, entre outros elementos.
Portanto, com a pesquisa-ação pode-se investigar as mudanças e os esforços
tecnológicos para a melhoria de processos empreendidos pela empresa.
A argumentação apresentada ao longo da pesquisa encontra-se embasada
em resultados de estudo sobre seu software.
Nesta perspectiva, este trabalho apresenta uma síntese dos resultados de um
levantamento de informações, visando identificar e caracterizar as mudanças
tecnológicas e os esforços inovativos desta indústria em processos, produtos e/ou
organização industrial.
A empresa analisada assume uma posição ativa nos processos de geração
de inovações tecnológicas.
É válido comentar que o levantamento do contexto específico da pesquisaação fornece as referências para o primeiro ciclo de refinamento do modelo utilizado.
5
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Diversas características e requisitos apresentados pela alta administração da
empresa influenciaram diretamente as opções de definição do ciclo de vida de
ferramentas aplicadas e, conseqüentemente, o resultado desta pesquisa.

5.3 Importância da TI na Empresa (A.1.16)

São diversos tipos de sistema existentes na EngMec, cada um com sua
particularidade, destinação e plataforma, como mostra a Figura 09:

6
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Sistemas Intergrados

Sistemas da EngMec e Suas Funcionalidades
Sistemas

Funcionalidades

ERP

 Responsável por integrar as principais operações / processos da
empresa;
 Integra Vendas, Contrato, Engenharia, Aquisição e Distribuição,
Contabilidade e Financeiro, Pagadoria, Produção, Entrega e PósEntrega;
 Espinha dorsal da empresa com uma série de sistemas integrados.

Engenharia
do
Produto - PDM

 Desenvolvimento da engenharia e estrutura de produto;
 Armazenamento e controle de fluxo de documentos;
 Elaboração dos roteiros de fabricação.

Contábil
Sistema de Livros
Fiscais

 Apresenta um conjunto de regras fiscais, adaptados à legislação
brasileira.

RH
Sistema de Folha
de Pagamento e
Ponto

 Sistema especialista em pagadoria.

Fábrica
Sistema de
Apontamento de
Horas

 Responsável pelo apontamento de horas do chão de fábrica;
 Interligado ao sistema de folha de pagamento.

Segurança, Saúde
e Medicina do
Trabalho

Sistema de
Controle de
Contas Médicas

 Controla as atividades relacionadas a Segurança, Saúde e
Medicina do Trabalho.

 Suporta o setor de administração de contas médicas.

Figura 09 – Sistemas da EngMec e Suas Funcionalidades
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Seguem os detalhamentos:
Sistema da empresa: ERP => Utiliza Sistema Operacional Unix em máquina
de arquitetura Risc.
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É o sistema responsável por integrar as principais operações / processos da
empresa (Vendas, Contrato, Engenharia, Aquisição e Distribuição, Contabilidade e
Financeiro, Pagadoria, Produção, Entrega e Pós-Entrega).
É a espinha dorsal, instalada sobre um banco de dados corporativo. Nesta
espinha dorsal há uma série de sistemas integrados (periféricos), cada qual com sua
particularidade, geralmente aplicada por representarem de forma especializada um
conjunto de regras, normas ou leis.
Os principais sistemas são descritos a seguir:
I. Engenharia: PDMS (Product Data Management System) – Utiliza Sistema
Operacional Windows ® em microcomputador com processador Intel. Este
sistema é especialmente dedicado às atividades de engenharia, como o
desenvolvimento da estrutura de produto, controle de status dos itens e da
documentação, armazenamento e controle de fluxo de documentos e
informações dos produtos e elaboração dos roteiros de fabricação. Nele se
encontram catalogados, por tecnologia de grupo (famílias de peças e
produtos), todas as matérias-primas, insumos e produtos utilizados e
criados pelos engenheiros/projetistas, de forma relacional e integrada aos
elementos de custos e grupos de compras da empresa. Ele possui
interface gráfica muito mais amigável que a do ERP, sendo também muito
mais flexível e customizável. Por estes motivos foi integrado ao ERP, e
assumiu o processo de Engenharia. É praticamente o nascedouro de
todas as informações de Engenharia;
II. Contábil - Sistema de livros fiscais: Utiliza Sistema Operacional Windows ®
em microcomputador com processador Intel. Apresenta um conjunto
complexo de regras fiscais, adaptados à legislação brasileira, o que não
seria eficazmente atendido pelo ERP. A manutenção deste conjunto
complexo de regras é um desafio, até mesmo para desenvolvedores
brasileiros;

98

III. RH - Sistema de folha de pagamento e Ponto: Utiliza Sistema Operacional
Windows ® em microcomputador com processador Intel. Da mesma forma
que o sistema fiscal, a complexidade da legislação trabalhista brasileira
direcionou a empresa para a integração de um sistema desenvolvido e
mantido por especialistas em pagadoria, o que também não seria
prontamente atendido por ERP´s globais;
IV. Fábrica - Sistema de apontamento de horas: Utiliza Sistema Operacional
Windows ® em microcomputador com processador Intel. Da mesma forma,
a localização (tropicalização) das práticas de apontamento de horas no
chão de fábrica, e interligação destas práticas ao sistema de folha de
pagamento, ponto e custos, não seria prontamente resolvida, o que
direcionou a empresa para a integração de um sistema especialista para
esta tarefa;
V. Sistema de controle de atividades relacionadas à “Segurança, Saúde e
Medicina do Trabalho” – Utiliza Sistema Operacional Windows ® em
microcomputador com processador Intel. Os motivos que levaram a
empresa a integrar este sistema são similares aos descritos em “II, III e
IV”;
VI. Assistência Médica - Sistema de controle de contas médicas – Utiliza
Sistema Operacional Windows ® em microcomputador com processador
Intel. Sistema desenvolvido internamente, cuja principal função é suportar
o setor de administração de contas médicas.

5.4 Posição da Empresa Com Base nos Modelos Estratégicos de “Henderson e
Venkatraman” e “Nolan e McFarlan” (A.1.27)

Este tópico tem como principal objetivo averiguar a existência do alinhamento
estratégico entre negócio e TI na empresa pesquisada, a fim de verificar os
problemas por ela enfrentados e a partir dos resultados como a empresa se
comporta para obter a melhoria de processo de software.

7
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Averigua-se de como este alinhamento é pensado pelos gestores da
empresa, das suas influências no desempenho dos sistemas no negócio, e
satisfação com os processos existentes, recorrendo a estudos de Henderson e
Venkatraman (1993) e Nolan e McFarlan (2005).
Foi realizada uma pesquisa para identificar como foi elaborada a melhoria de
processos e investimentos na empresa pesquisada quanto ao ambiente, à estratégia
e aos seus fatores administrativos, ou seja, seus pontos fortes, fraquezas,
oportunidades e ameaças (Tabela 07) que, juntos, influenciavam o resultado da
empresa. O estudo explorou o relacionamento de TI e o seu desempenho com o
contexto do ambiente externo da empresa, sua estratégia e seus arranjos gerenciais
para a função da TI.

Tabela 07. Pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças
Pontos Fortes:
Desenvolvimento é customizado – ERP
Profissionais com alto conhecimento de todo o processo da empresa
Investimentos em qualificação de profissionais
Fraquezas:
As solicitações de alterações são constantes e quase sempre urgentes, o que
acarreta mais manutenção depois da implantação
Atrasos nas entregas de produtos
Oportunidades:
Melhoria nos processos de manutenção dos sistemas
Criação de novas soluções para a empresa
Maior controle sobre os processos
Ameaças:
Usuários mais exigentes com relação a prazo e qualidade
Informações insuficientes
Perda de confiabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Foi observado que, a partir de reuniões com o pessoal da TI, se
estabeleceram os objetivos relevantes alinhados com a estratégia da empresa.
-

Treinar os colaboradores para as alterações dos processos de software da
empresa.
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-

Melhorar a qualidade do produto oferecido para o usuário final, evitando
ao máximo o re-trabalho via Sistema PDMS (Product Data Management
System).

-

Evitar a perda de conhecimento, mantendo sempre atualizada a
documentação do Sistema de livros fiscais.

-

Implantar a prática de reuniões periódicas com os usuários, mesmo
durante o desenvolvimento e documentar estas reuniões.

-

Melhorar a avaliação quanto a prazos e seu cumprimento.

A partir do Sistema ERP, a empresa está aprimorando sua eficácia para o
alcance destes objetivos.
A empresa tem sua estrutura de TI para formar competências ou se
diferenciar de seus concorrentes; a tecnologia utilizada e os sistemas de informação
existentes sevem para auxiliar suas atividades e são relevantes para a estratégia de
operações e competitividade.
A empresa implementou um ERP para coordenar a utilização dos recursos e
organização das atividades, melhorando a eficiência do sistema de produção e os
produtos fabricados. A empresa atende as dimensões de qualidade e custos.
Após essa fase, a empresa focou aprimorar sua estrutura de TI, objetivando
adquirir

competência

nos

processos

produtivos

e

conseguir

ganhos

de

produtividade.
A empresa trabalha por encomendas e projetos. O processo de produção se
inicia a partir das principais necessidades do cliente, focando a estratégia
competitiva e a análise da viabilidade técnica e financeira das possíveis soluções.
O levantamento de dados é realizado com base em questionários, entrevistas
e, dependendo da situação, especificações detalhadas originadas pelo próprio
Cliente. Posteriormente, é feito um levantamento in loco dos processos,
sub-processos e atividades, evidenciando definir uma estrutura de TI eficaz que vem
para apoiar os Projetos.
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Conforme já citado no item 2.4 Modelo de Alinhamento Estratégico de
Henderson e Venkatraman, apenas complementando, quanto ao alinhamento da
empresa, observa-se que esta possui adequação estratégica (strategic fit), ou seja,
reflete a necessidade da estratégia e considera as relações entre os domínios
internos e externos e, integração funcional levando em conta as implicações das
escolhas feitas nos domínios de negócio que afetam o ambiente de TI (integrações
estratégicas e operacionais).
A empresa selecionada foi investigada quanto aos aspectos de estratégias de
negócios, o alinhamento da estratégia de TI e sua estrutura de tecnologia de
informação, com a possibilidade de avaliar e identificar as variáveis de melhoria de
processos, evidenciando os possíveis resultados em função da dependência que a
empresa possui de tecnologia de informação.
Observou-se que os sistemas de informação da empresa são desenvolvidos
de maneira a identificar as variações ocorridas no processo, informar sobre
mudanças das atividades e apurar o resultado dessas mudanças, além de
demonstrar, periodicamente, as atividades que necessitam ser modificadas para
aumentar a competitividade.
Conforme as pesquisas elaboradas na empresa, pode-se concluir que:
1) Com relação ao alinhamento estratégico da empresa segundo o modelo de
Henderson e Venkatraman (1993), ela está enquadrada no modelo de Execução
Estratégica. A estratégia de negócios define a infra-estrutura e os processos
organizacionais, que, por sua vez, define os requisitos da infra-estrutura e processos
de TI.
2) A empresa parece seguir o modelo de Nolan e McFarlan (2005), pois,
combina tanto os fatores internos de infra-estrutura organizacional e seus processos
quanto os fatores externos de mercado.
Segundo o Grid Estratégico de McFarlan, a empresa está situada no
quadrante de Fábrica. A necessidade de TI confiável é alta e a necessidade de
novas aplicações é baixa. O que ocorre é que há muitas manutenções.
O próximo tópico apresenta as respostas e as validações referentes à
aplicação do QuestInfoSAE.
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5.5 QuestInfoSAE Respondido e Validado (A.1.28)

As questões foram respondidas e validadas entre o Patrocinador e o
Especialista para cada um dos sistemas existentes na empresa.
Fez-se após a aplicação e as validações o resumo consolidado das
respostas.
A primeira questão referente à quantidade de recursos disponibilizados por
sistema está descrita na Tabela 08.

Tabela 08. Quantidade de Recursos Disponíveis por Sistema

SISTEMA

QUANTIDADE DE RECURSOS

ERP

7

Engenharia do Produto (PDM)

2

Livros Fiscais

2

RH

2

Fábrica - Sistema de Apontamento de Horas

2

Segurança, Saúde e Medicina

1

Contas Médicas

2

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Na segunda questão referente às atividades rotineiras das pessoas
envolvidas a resposta foi à mesma para todos os sistemas:

8

-

Atender as solicitações (service desk) dos usuários;

-

Desenvolvimento de projetos previstos em cronograma;
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-

Reuniões com os usuários para discussão e levantamento dos processos
sistêmicos desenvolvidos e ou a serem desenvolvidos;

A terceira questão referente aos tipos de Projetos e a média de tempo de
cada Projeto por tipo de Projeto está descrita na Tabela 09:

Tabela 09. Tipos de Projetos e a Duração de Cada Projeto

SISTEMA
ERP

TIPO DE PROJETO

DURAÇÃO

Novos Projetos desenvolvidos De 2 a 3 dias
internamente - Curto Prazo
Novos Projetos desenvolvidos De 15 a 30 dias
internamente - Médio Prazo
Novos Projetos desenvolvidos Mais do que 30 dias
internamente - Longo Prazo
Manutenções esporádicas

Cerca de 2 dias

Atualização de versões de Não é atualizada a versão do ERP
sistemas

desde a sua aquisição. Estima-se
que uma atualização de versão
possa durar de 7 a 10 meses

Engenharia do Novos Projetos desenvolvidos De 2 a 3 dias
Produto (PDM) internamente - Curto Prazo
Novos Projetos desenvolvidos De 15 a 30 dias
internamente - Médio Prazo
Novos Projetos desenvolvidos Mais do que 30 dias
internamente - Longo Prazo
Manutenções esporádicas

Cerca de 2 dias

Atualização de versões de Não é atualizada a versão do
sistemas

sistema de Engenharia desde a sua
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aquisição.

Estima-se

que

uma

atualização de versão possa durar
cerca de 4 meses
Livros Fiscais

Manutenções esporádicas

Cerca de 2 dias

Atualização de versões de Cerca de 3 dias
sistemas
Atualização

de

versão

de Cerca de 3 meses

sistema com acréscimo de
novos módulos
RH

Manutenções esporádicas

Cerca de 2 dias

Atualização de versões de Cerca de 3 dias
sistemas
Atualização

de

versão

de Cerca de 1 mês

sistema com acréscimo de
novos módulos
Fábrica
Sistema

- Manutenções esporádicas

Cerca de 2 dias

de

Apontamento
de Horas
Atualização de versões de Cerca de 3 meses
sistemas
Segurança,
Saúde

Manutenções esporádicas

Cerca de 2 dias

e

Medicina
Atualização de versões de Cerca de 2 meses
sistemas
Contas

Novos Projetos desenvolvidos De 2 a 3 dias

Médicas

internamente - Curto Prazo
Novos Projetos desenvolvidos De 15 a 30 dias
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internamente - Médio Prazo
Novos Projetos desenvolvidos Mais do que 30 dias
internamente - Longo Prazo
Manutenções esporádicas

Cerca de 2 dias

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

A quarta questão referente aos processos está descrita na Tabela 10:

Tabela 10. Processos por Sistema

SISTEMA

PROCESSOS

ERP

O sistema ERP atende os processos de Vendas, Suprimentos,
Manufatura, Financeiro e Administrativo

Engenharia

do O sistema Engenharia atende os processos de Engenharia,

Produto (PDM)

Métodos e Processos e Planejamento

Livros Fiscais

O sistema de Livros Fiscais atende os processos de Faturamento

RH

O sistema de RH – Sistema de Folha de Pagamento e Ponto,
atende os processos da área ADP (Administração de Pessoal)

Fábrica - Sistema O sistema de Fábrica – Sistema de Apontamento de Horas,
de Apontamento atende os processos da área Manufatura – Chão de Fábrica
de Horas
Segurança,
Saúde

O sistema de Segurança, Saúde e Medicina

atende os

e processos das áreas Segurança e Ambulatória.

Medicina
Contas Médicas

O sistema de Contas Médicas atende os processos da área
Ambulatorial

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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A quinta questão referente à existência de um plano de treinamento está
descrita na Tabela 11:

Tabela 11. Plano de Treinamento por Sistema

SISTEMA
ERP

PLANO DE TREINAMENTO
Por ser um sistema complexo atualmente é executado o
treinamento de navegação aos novos colaboradores que
serve como base para todos os módulos do sistema

Engenharia

do É executado o treinamento de conceito e navegação aos

Produto (PDM)

novos colaboradores

Livros Fiscais

Quando são incrementados novos módulos neste sistema,
são realizados treinamentos pelo fornecedor capacitando a
área usuária do sistema e a área da TI que presta suporte
neste software

RH, Fábrica - Sistema Quando são incrementados novos módulos neste sistema,
de

Apontamento

de são realizados treinamentos pelo fornecedor capacitando a

Horas e Segurança, área usuária do sistema e a área de TI que presta suporte
Saúde e Medicina

neste software

Contas Médicas

Quando são incrementados novos módulos neste sistema,
são realizados treinamentos pelo analista junto a área
usuária do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Na sexta questão referente à como são feitas as solicitações das demandas a
resposta foi à mesma para todos os sistemas:
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As solicitações são feitas com base na ferramenta de service desk adquirida
de terceiro ou com base no módulo desenvolvido pela equipe de TI onde o usuário
cadastra uma solicitação de manutenção em sistemas. Esta última só será
cadastrada após uma análise da equipe de TI viabilizando o desenvolvimento.
Na sétima questão referente à existência de um roteiro de Gerenciamento de
Projetos a resposta foi à mesma para todos os sistemas:
-

Novos Projetos desenvolvidos internamente – São divididos em 2
categorias:


Previstos em cronograma – Estes projetos estão cadastrados no
módulo

de

solicitação

de

manutenção

em

sistemas

e

são

desenvolvidos mediante estudos e levantamentos realizados pela
equipe de TI junto as áreas solicitantes. Para cada fase do projeto
existe a aprovação da área solicitante e sistemas, conforme Apêndice
A.3. Fluxo de Aprovação de Solicitação de Manutenção e Projeto.


Novos projetos desenvolvidos por terceiros – É elaborado cronograma
para o desenvolvimento e implantação junto com o fornecedor e as
áreas envolvidas no projeto.

-

Manutenções esporádicas – Seguem o mesmo roteiro de gerenciamento
estabelecido para novos projetos desenvolvidos internamente.

Na oitava questão referente à como é feita a documentação dos Projetos a
resposta foi à mesma para todos os sistemas:
A documentação técnica do projeto é feita com base em documentos
contendo o objetivo e descrições da funcionalidade no próprio objeto (telas,
relatórios, campos, registros, paineis, etc.). A documentação para os usuários é feita
com base na criação de manuais de usuário.
Na nona questão referente à existência de controle de versão dos sistemas e
caso exista qual é o utilizado e como é feito este controle. A resposta foi à mesma
para todos os sistemas:
Para cada nova versão de sistema instalado na Organização é cadastrada
uma solicitação de manutenção em sistema onde é descrito a versão que está sendo
instalada e as implementações / novidades que esta nova versão possui.
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A décima questão referente ao principal problema ou onde o processo trava
ou ainda onde é mais complexo está descrita na Tabela 12:

Tabela 12. Principais Problemas por Sistema

SISTEMA
ERP
Engenharia

PRINCIPAIS PROBLEMAS
e A

complexidade

de

novas

customizações

(novos

do desenvolvimentos) se dá na necessidade do conhecimento dos

Produto (PDM)

módulos existentes para que haja uma correta integração. A troca
de versão do sistema é complexa, pois deverá tratar as
customizações efetuadas na versão atual para que sejam
aplicadas também na nova versão

Livros Fiscais

Por tratar-se de sistema que atende obrigações legais, toda e
qualquer atualização de software deverá ser exaustivamente
testada para que não ocorra erros no ambiente de produção e
possa ocasionar penalidades fiscais junto a Organização

RH

Por tratar-se de sistema que trata a folha de pagamento da
Organização, possui interface com os módulos de Contabilidade
e Contas a Pagar. O sistema deve atender a demanda de
fechamento da folha de pagamento de acordo com o cronograma
estabelecido pela área de ADP (Administração de Pessoal)
levando em consideração as interfaces com os módulos de
ponto, assistência médica e o ERP

Fábrica - Sistema - Existem em torno de 800 colaboradores que efetuam os
de Apontamento

apontamentos. O total de horas apontadas diariamente não

de Horas

corresponde à realidade até que seja efetuado o fechamento
do mês;
- A critica é feita diariamente para as áreas;
- Grande quantidade de críticas são corrigidas somente nos
últimos dias do mês;
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- Ocorre o atraso no processo de fechamento mensal de custos
ou de apuração de horas em virtude dos apontamentos não
serem feitos corretamente;
- Os Sistemas de Apontamentos e o ERP trabalham com bases
de dados diferentes, Paradox e Oracle respectivamente
Segurança,
Saúde

As áreas de fabricação em virtude da necessidade acabam
e solicitando aos colaboradores que executem atividades que nem

Medicina

sempre estão de acordo com os riscos e regras estabelecidas
pela Segurança. Isso poderá implicar em penalidades para a
Organização na ocasião de auditorias externas.

Contas Médicas

A Organização optou por trabalhar com plano de assistência
médica próprio, ou seja, o sistema deverá proceder como uma
prestadora de assistência médica. Deverá atender a todas as
exigências que a legislação prevê como, por exemplo, a troca
eletrônica de arquivos entre as clínicas e os hospitais

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Na décima primeira questão referente a onde pode haver uma melhoria de
processos levando em conta que esta melhoria deve ocorrer em no máximo 3
meses, a resposta foi a mesma para os sistemas de Engenharia do Produto (PDM),
Livros Fiscais, Segurança, Saúde e Medicina e Contas Médicas:
As melhorias de processos previstas para estes sistemas deverão durar mais
do que 3 meses e não é viável de se aplicar.

Com relação ao sistema ERP, a resposta foi:
No módulo de controle e retirada de consumíveis pode ocorrer uma melhoria
de processos em até 3 meses.
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O objetivo deste módulo é implantar um módulo sistêmico para o controle de
retirada de consumíveis utilizados em um projeto desde a fase de aquisição,
recebimento, até a retirada do estoque.
As áreas de processo que estão ligadas a este módulo do sistema são:
Engenharia de Soldagem, Recebimento de Materiais, Almoxarifado de Materiais –
Consumíveis, Chão de Fábrica – Solda e Chão de Fábrica – Caldeiraria.
A Figura 10 mostra o fluxo dos registros de entrada dos consumíveis.
.
Soldador
(Crachá)

Ordem de produção
(Com código de
barras)

Recebimento dos
consumíveis

Cadastro de
Soldadores

Item
CV
Equipamento

Sinete
Qualificação
Data qualificação

Serialização
(Nro. CQR)
Nro. Corrida / lote
Certificados
digitalizados

TAG do
Equipamento

Estufa de
Armazenagem

Registro de entrega dos
consumíveis e cochichos

Cadastro de
estufas

Estufas
Secagem /
manutenção

Projeto
Cadastro dos
consumíveis
aplicáveis em
um projeto
Fabricantes
Qualificados para
um projeto
Lotes utilizáveis
para um projeto

Relatório dos
consumíveis por
projeto ( com
código de barras)

Qualificação
mínima do
soldador para um
projeto

Cadastro de
locais da
estufa

Cadastro de
Cochichos

Impressão de
Etiquetas para
os cochichos e
baldes

Transferência
entre estufas

Entrega e
devolução de
cochichos

.

Figura 10 – Fluxo do Registro de Entrada dos Consumíveis
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Descreveu-se então, conforme a Figura 10, os tópicos das principais
funcionalidades, os cadastros, as premissas, as vantagens e desvantagens do
módulo:

 Principais funcionalidades
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1. Permite, no momento da entrega, o preenchimento dos dados do
soldador, da ordem de produção e do código do consumível com base no
código de barras eliminando a digitação e fazendo todas as consistências
necessárias;
2. Permite o controle dos consumíveis recebidos, armazenados na estufa de
armazenagem e das estufas de secagem / manutenção;
3. Faz as devidas consistências dos dados do soldador (qualificado ou não),
do consumível (se pertence ao projeto da ordem de produção) e se o
certificado / lote informado está cadastrado no processo de serialização
bem como se o fabricante está qualificado para este projeto. Caso
necessário pode ser feito restrições de entrega do consumível em função
da qualificação do soldador (por projeto ou por tipo de consumível);
4. Faz a geração de relatórios dos consumíveis entregues por projeto, bem
como a cópia dos certificados de qualidade correspondentes para ser
anexado ao Data Book.
5. Permite o controle de entrega dos cochichos (recipientes) bem como a
devida identificação dos consumíveis nela depositados. (Todos os
cochichos e os baldes com fluxos estão com etiquetas de identificação
dos consumíveis);
6. Permite o processo automático de baixas do estoque eliminando o
trabalho de geração manual das requisições de estoque;
7. Permite a entrega de consumíveis para os soldadores, ajudantes e
caldeireiros, porém restritos a uma série de projetos e tipos de
consumíveis.

 Principais cadastros do sistema
 Cadastro de consumíveis e projetos:
-

Para cada projeto é necessário cadastrar os consumíveis que poderão ser
entregues bem como os fabricantes qualificados. O sistema permitirá a
entrega somente dos materiais que atendam esta regra;
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-

Os itens com prefixo de projeto precisam ser complementados com a
classificação AWS e o diâmetro para facilitar o almoxarife;

-

É o no cadastro do projeto que são definidos os consumíveis que podem
ser entregues para ponteamento, restricões de entrega (somente alguns
projetos permitem ponteamento), restrições de fabricantes e corridas e
restrições de qualificação do soldador;

-

O projeto 0000000 é utilizado para permitir a entrega de qualquer um dos
consumíveis cadastrados para ser utilizado pela Manutenção. Além disso,
é nesta tela que deverão ser preenchidas as referências AWS e o
diâmetro para facilitar o Almoxarife no momento da entrega do consumível
(normalmente o Almoxarife desconhece o código do item).

 Cadastro de soldadores:
-

O sistema não permite a entrega do consumível caso o retirante e o
soldador não estejam cadastrados no sistema.

 Cadastro de estufas e locais das estufas (prateleiras):
-

Todas as estufas estão identificadas e cadastradas no sistema de forma a
permitir a armazenagem e transferência entre estufas;

-

No ato da armazenagem e/ou transferência são geradas as etiquetas de
identificação dos consumíveis com os respectivos locais onde estão
armazenados;

 Armazenagem ou transferência entre estufas:
-

Todo consumível deve ser armazenado na estufa de armazenagem. A
partir dele podem ser transferidos para as estufas de secagem e para a
de manutenção;

-

Os consumíveis (eletrodos e fluxos) só podem ser entregues da estufa de
secagem. Demais consumíveis (arames) são entregues da estufa de
armazenagem.
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 Entrega de consumíveis:
-

Para a entrega de consumíveis o Almoxarife pode utilizar o leitor de
códigos de barras para preencher o número do prontuário do retirante e o
número da ordem de produção (ou simplesmente digitar estas
informações). Caso o retirante não seja o soldador, é obrigatório informar
adicionalmente o prontuário do soldador;

-

O sistema preencherá automaticamente todas as informações pertinentes
ao cadastro do soldador e do projeto (Sinete, projeto, TAG, etc.) faltando
somente que o almoxarife selecione o consumível e a quantidade a ser
entregue e o número do lote / corrida. Na tela estarão disponíveis
somente os consumíveis cadastrados para o projeto;

-

Caso o Almoxarife informe o número do CQR o sistema irá consistir se o
fabricante do consumível a ser entregue, está qualificado para este
projeto;

-

Quando se tratar de entregas de eletrodos ou fluxos, o almoxarife deve
imprimir adicionalmente a etiqueta de identificação do consumível que
será colado no cochicho ou na lata de fluxo. Normalmente estas etiquetas
já são impressas antecipadamente e colocadas junto com a identificação
da prateleira onde está armazenado o consumível.

 Armazenagem ou entrega de consumível:
-

Todo o consumível deve ser armazenado na estufa de armazenagem. A
partir dele podem ser transferidos para as estufas de secagem e para a
de manutenção;

-

Os consumíveis (eletrodos e fluxos) só podem ser entregues da estufa de
secagem. Demais consumíveis (arames) são entregues da estufa de
armazenagem.
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 Premissas
1. O soldador / caldeireiro será obrigado a apresentar o crachá e a ordem de
produção para a retirada dos consumíveis (para a Manutenção será dado
um tratamento diferenciado), ou um ajudante autorizado deve se deslocar
para fazer a retirada em nome do soldador, ou no futuro ainda poderá
utilizar recursos de “tecnologia da informação móvel sem fio” para facilitar
esta entrega.
2. Exige que a Engenharia de solda passe a preencher os consumíveis e a
lista de fabricantes qualificados por projeto e mantenha o cadastro de
soldadores atualizados. (Futuramente podemos verificar a possibilidade
de manter todos os dados dos soldadores no sistema para evitar
retrabalho);
3. Exige que o CQR (Controle de Qualidade de Recebimento) passe a
serializar todos os consumíveis (gerar número de CQR) para permitir a
consistência com os certificados digitalizados e permitir a consistência dos
fabricantes qualificados.

 Vantagens
1. Atender reivindicações de clientes;
2. Permite o controle efetivo com todas as consistências dos consumíveis;
3. Facilidade para a geração dos relatórios de controle e informações para o
Data Book;
4. Várias informações do cadastro podem ser obtidas via leitor de código de
barras ou digitadas manualmente;
5. Mesmo que as informações sejam digitadas posteriormente, o sistema
exigirá que todas as informações estejam consistentes.

 Desvantagens
1. Disponibilidade da força de trabalho para a realização de treinamentos de
adaptação dos envolvidos, por implicar em nova maneira de se trabalhar.

Com relação ao sistema de RH, a resposta foi:
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Atualmente uma melhoria desejada pela área ADP seria a aquisição e
implementação do módulo de relatórios para permitir uma maior flexibilização da
criação de relatórios pelos próprios colaboradores que tenham permissão para tal.
As melhorias de processos previstas para este sistema deverão durar mais do
que 3 meses além de haver informações confidenciais que não podem ser expostas,
por se tratar de Folha de Pagamento.

Com relação ao sistema de Fábrica - Sistema de Apontamento de Horas, a
resposta foi:
Para os próximos itens, existe a possibilidade de uma melhoria de processos
em 3 meses.

 Apontamentos
A nova versão do Sistema de Apontamentos pode ser utilizada com o banco
de dados Oracle, o que irá permitir uma integração maior no que diz respeito às
críticas no momento do apontamento. Essa integração não é permitida atualmente
em virtude do Sistema de Apontamentos utilizar um banco de dados que não permite
e integração com ERP que utiliza banco Oracle. É necessária a extração dos
apontamentos em formato texto do Sistema de Apontamentos para que sejam
migrados para o ERP.
Atualmente várias críticas são efetuadas no momento da carga dos
apontamentos extraídos do Sistema de Apontamentos no ERP. Essas críticas são
enviadas para as áreas responsáveis diariamente, porém as mesmas não efetuam
as devidas correções em tempo que deveriam fazê-lo, provocando os problemas
descritos na Tabela 10.
O apontamento é efetuado de duas formas: com base no módulo manual
(utilizado pelo mestre ou apontador) ou com base no coletor (estação de trabalho
onde são efetuados os apontamentos pelo colaborador). Será necessária uma
customização da nova versão nesses dois módulos para que as críticas que são
efetuadas atualmente em processo batch, sejam efetuadas no momento do
apontamento.
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Seguem as críticas atuais que são enviadas diariamente para as áreas:
-

'A ordem de produção está concluída no ERP. Não será permitido nenhum
apontamento na mesma com data maior que a baixa.';

-

'Apontamento com horas igual a zero.';

-

'Apontamento do Sistema de Apontamentos em operação com setor
produtivo e a ordem de produção do ERP está em setor improdutivo, ou
vice-versa.';

-

'Apontamento duplicado. Não foi possível apontá-lo novamente.';

-

'Diferença entre setores do Sistema de Apontamentos e RH.';

-

'Incoerência no tipo de tempo (TIME_TYPE = 1300) da SF_OP_TIME';

-

'Incoerência no tipo de tempo (TIME_TYPE = 1700) da SF_OP_TIME';

-

'Incoerência no tipo de tempo (TIME_TYPE) da SF_OP_TIME com
EU_CERSRT_DTL (CONRATE_TYPE)';

-

'Mês fechado. Não é permitido apontamento de horas em mês já
contabilizado.';

-

'Operação ou Centro de Trabalho apontado no Sistema de Apontamentos
inexistente no ERP.';

-

'Projeto não encontrado.';

-

'Recurso ativo no RH em setor produtivo, sem apontamento no Sistema de
Apontamentos.';

-

'Recurso cadastrado em setor improdutivo no RH não pode ter
apontamento no Sistema de Apontamentos.';

-

'Recurso cadastrado no Sistema de Apontamentos e não cadastrado no
RH.';

-

'Recurso com apontamento fora do período válido de trabalho.';

-

'Recurso com apontamento inválido no período de férias.';

-

'Recurso com apontamento sem turno no Sistema de Apontamentos.';
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-

'Recurso com crítica de turno no RH diferente do turno do Sistema de
Apontamentos.';

-

'Recurso com escala no RH diferente dos turnos previstos para
apontamento no Sistema de Apontamentos.';

-

'Recurso com turno no RH diferente do turno do Sistema de Apontamentos
- Falta escala no RH.';

-

'Recurso com turno no RH diferente do turno do Sistema de
Apontamentos.';

-

'Recurso tipo homem apontado em operação de horas máquina ou
almoxarifado.';

-

'Recurso tipo máquina apontado em operação de horas homem ou
almoxarifado.'.

 Migração de Ordens de Produção - ERP X Sistema de
Apontamentos
-

A migração poderá ser executada pelo Planejamento de Curto Prazo no
momento da programação da ordem. Atualmente a migração é efetuada
pela área de informática (operador). Quando há uma alteração na ordem
de produção é necessária a comunicação do A.I (Agente Interventor) ou
planejador de curto prazo junto à informática solicitando a re-migração da
ordem;

-

Não haverá mais a utilização de arquivos textos na migração;

-

Não haverá mais a necessidade da informática efetuar a migração das
ordens. Atualmente (quando é solicitado) é necessário um planejamento
prévio para programar ou não o recurso para efetuar as migrações em
dias não úteis (sábados e feriados).
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 Migração de Apontamentos – Sistema de Apontamentos X
ERP
-

A interface de apontamentos poderá ser banco a banco eliminando a
utilização de arquivo texto;

-

Haverá uma redução no tempo de execução (atualmente a mesma chega
a durar cerca de 100 minutos no final do mês) em virtude de haver muitas
críticas a serem feitas;

-

A execução da carga de apontamentos Sistema de Apontamentos X ERP
poderá ser automática em determinado momento do dia, não havendo a
necessidade do operador da informática fazê-lo.

 Fechamento Mensal
-

Atualmente o processo de fechamento mensal é demorado e ocasiona
atrasos no cronograma em virtude da grande quantidade de críticas
corrigidas somente no(s) último(s) dia(s) do mês. Caso haja a integração
das críticas no momento do apontamento, haverá um ganho no processo
de fechamento no que diz respeito ao tempo;

-

Quantidade menor de recursos (pessoas) envolvida no processo de
fechamento.

 Banco de dados
-

Além da possibilidade de integração banco a banco com o ERP, a troca do
banco irá propiciar que algumas atividades executadas atualmente pelo
administrador do sistema deixem de ser realizadas. São elas:


Limpeza do banco – É necessário o monitoramento e limpeza
constante (a cada 2 ou 3 meses) da base de dados em virtude da
mesma ter limite de registros;



Reconstrução de índices e tabelas – Quando é efetuada a limpeza do
banco, é necessária a reconstrução dos índices do banco;
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Essas atividades demandam cerca de 2 a 3 horas para serem
executadas.

Com base na aplicação do questionário e no cronograma da Empresa, após
as validações e consolidações das informações, concluiu-se que a melhoria de
processo será aplicada no sistema ERP - módulo de controle e retirada de
consumíveis.

5.6 Preparar Próximas Atividades (A.1.39)

Propósito: Preparar material para as atividades da “F.2: Escolha de PRO2PI”
a partir do conjunto de ativos do método, baseado no resultado da análise das
informações relevantes sobre a empresa, incluindo principalmente a escolha e
adaptação dos questionários. Identificar e agendar os participantes das atividades.
Critério de entrada: “F.1: Preparação do trabalho” descrito no item 3.6.1
Fases e Atividades do Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e
atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006) – validada e concluída.
Produtos de entrada: Material preparado e apresentado na Empresa, tendo
como bases a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 conforme Figura 03 – Grupos de
Processo de Ciclo de Vida conforme ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 (2009, p. 14) e
o QuestInfoSEAP12207 conforme Apêndice A.4.
Critério de saída: “F.2: Escolha de PRO2PI” descrito no item 3.6.1 Fases e
Atividades do Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do
método PRO2PI-WORK, Salviano (2006) – início da preparação.
Produtos de saída: Material preparado e apresentado na Empresa, tendo
como bases o QuestInfoSEAP12207 [formulário] conforme Apêndice A.4.
Tarefas:
9

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.1.3: Preparar próximas atividades,
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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-

Especialista escolheu os processos com base na ABNT NBR ISO/IEC
12207:2009 e no problema existente na empresa a se aplicar a melhoria
de processo;

-

Especialista apresentou a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 na Empresa,
sugeriu os possíveis processos aplicados e efetuou a escolha dos
processos junto com o Patrocinador;

5.7 Considerações Sobre o Capítulo

Este capítulo apresentou a fase inicial da pesquisa-ação que é a Pesquisa
Exploratória seguindo a Tabela 05. Protocolo de Pesquisa.
Aqui foi descrita a aplicação da primeira atividade do método PRO2PI-WORK
que é a “F.1:Preparação do trabalho” descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades do
Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método
PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
A “F.1:Preparação do trabalho” foi realizada com as três atividades descritas a
seguir, conforme os tópicos “A.1.1: Obter informações da UO”, “A.1.2: Analisar
informações da UO” e “A.1.3: Preparar próximas atividades”.
Foram descritos os requisitos para a seleção da empresa escolhida, a
descrição geral da empresa, conceitos sobre tipos básicos de Produção e ETO –
Engenharia Sob Encomenda, pois a empresa é uma indústria que trabalha com
ETO, apresentou também os tipos de equipamentos que a empresa produz, as
certificações e melhoria de processos, a importância da TI na empresa, a posição da
empresa com base nos modelos estratégicos de “Henderson e Venkatraman” e
“Nolan e McFarlan” e teve como base as fases e atividades do método PRO2PIWORK.
Foram utilizados os artefatos de questionários e entrevistas. Após a aplicação
dos questionários, foi feita a consolidação das informações e decidiu-se o sistema a
ser aplicada a melhoria de processo.

121

O próximo capítulo apresenta a Pesquisa Aprofundada da pesquisa-ação
seguindo a Tabela 05. Protocolo de Pesquisa e mostra as questões da pesquisa
tendo como base o PRO2PI-WORK.
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6 PESQUISA APROFUNDADA
Este capítulo descreve a pesquisa aprofundada da pesquisa-ação seguindo a
Tabela 05. Protocolo de Pesquisa. Foram feitas também as questões da pesquisa.
Aqui está descrita a aplicação da segunda atividade do método PRO2PIWORK que é a “F.2: Escolha de PRO2PI” descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades
do Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método
PRO2PI-WORK, Salviano (2006).

6.1 Questões da Pesquisa

Conforme Salviano (2006), a metodologia PRO2PI foi concebida para ser
utilizada em micro e pequenas empresas uma vez que elas representam a grande
maioria das empresas. Ela foi aplicada em empresas de desenvolvimento de
software.
As questões da pesquisa foram elaboradas com base no trabalho
desenvolvido e serão respondidas no último capítulo desta pesquisa. São elas:
Q1: Esta metodologia pode ser aplicada em grandes organizações?
Q2: O PRO2PI pode ser aplicado em empresas que não são empresas de
desenvolvimento de software ou sua atividade fim não seja desenvolvimento de
software?
Q3: É possível efetuar a melhoria de processo na empresa escolhida?
Q4: Existem dificuldades em efetuar a melhoria de processo nesta empresa,
uma vez que ela não é uma empresa de desenvolvimento de software?
Q5: Em que a melhoria de processo vai contribuir para a empresa?
Q6: Em que a melhoria de processo vai contribuir cientificamente nesta
pesquisa?
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6.2 Escolha de PRO2PI (F.210)

Propósito: Escolher uma proposta inicial para o PRO2PI.
Critérios de entrada: “F.1: Preparação do trabalho” validada e concluída e
“F.2: Escolha de PRO2PI” iniciada, descritos no item 3.6.1 Fases e Atividades do
Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método
PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
Produto de entrada: Material preparado e apresentado na Empresa, tendo
como bases a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 e o QuestInfoSEAP12207 conforme
Apêndice A.4. (questionário respondido e validado).
Critério de saída: Material preparado.
Produto de saída: PRO2PI escolhido.
Esta fase foi realizada com as sete atividades descritas a seguir e com base
nas pesquisas elaboradas nos capítulos anteriores.

6.2.1 Apresentar engenharia de processo e trabalho (A.2.111)

Propósito: Apresentar a todos os envolvidos a motivação, objetivos e
características do trabalho a ser realizado na unidade organizacional, e fundamentos
da engenharia de processo, do método PRO2PI-WORK e de modelos de
capacidade de processo mais relevantes.
Produto de entrada: Material preparado e apresentado na Empresa.
Produto de saída: Registro com resumo das discussões.
Tarefas:
-

Patrocinador abriu a apresentação falando sobre motivação e objetivos;

10

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade F.2: Escolha de PRO2PI, conforme a
Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
11

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.2.1: Apresentar EPS-OMC e trabalho,
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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-

Especialista apresentou os fundamentos;

-

Sessão de comentários, perguntas e esclarecimentos com todos os
participantes.

6.2.2 Identificar Fatores de Negócio (A.2.212)

Propósito: Identificar com os Patrocinadores os principais objetivos
estratégicos da organização e pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças.
Composta por entrevistas com a alta gerência e leitura de documentos para
levantamento dos fatores de negócio, como contexto, objetivos, estratégia, pontos
fortes, fraquezas, ameaças e oportunidades.
Observação: Este tópico já foi elaborado com base na “Tabela 06. Pontos
fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças”.
Produto de entrada: Material preparado com base na “Tabela 06. Pontos
fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças”.
Produto de saída: Registro com resumo das discussões tendo como base a
“Tabela 06. Pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças” (respondida e
validada).
Tarefas:
-

Patrocinador abriu a reunião;

-

Especialista explicou os objetivos e a forma de condução da reunião;

-

Todos os participantes discutiram os fatores de negócios;

-

Foi respondida e validada a “Tabela 06. Pontos fortes, fraquezas,
oportunidades e ameaças”.

12

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.2.2: Identificar fatores de negócio da
UO, conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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6.2.3 Obter Fatores Organizacionais (A.2.313)

Esta atividade foi omitida, pois no item 6.2.2 já foram identificados estes
fatores organizacionais.

6.2.4 Identificar Relevância dos Processos (A.2.414)

Propósito: Continuar capacitação sobre as áreas de processo relevantes à
organização, enfatizando a descrição de cada área de processo como referência; os
principais sintomas típicos quando a área não é bem executada e os principais
benefícios que justificam porque a área deve ser bem executada. Para isto cada
processo determinado sua realização atual e posicionado em uma matriz de
importância do processo e risco de sua realização atual. Também identificar o
processo de ciclo de vida relevante, em alto nível e mapear áreas de processo do
modelo nesse processo.
Produtos de entrada: Material preparado e apresentado na Empresa, tendo
como bases a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 e o QuestInfoSEAP12207 conforme
Apêndice A.4.
Produtos de saída: Material preparado e apresentado na Empresa, tendo
como base o QuestInfoSEAP12207 conforme Apêndice A.4 (questionário respondido
e validado).
Tarefas:
-

Especialista orientou os gerentes e técnicos do ciclo de vida de projeto da
unidade organizacional para cada área de processo selecionada utilizando
a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009;

13

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.2.3: Obter fatores organizacionais,
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
14

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.2.4: Identificar relevância dos
processos, conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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-

Para a área de processo escolhida que é a área de ERP - módulo de
controle e retirada de consumíveis as seguintes tarefas foram realizadas;

-

Especialista apresentou o processo por: a) definição do processo,
conforme a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009; b) sintomas típicos quando
não é bem executado, e c) benefícios típicos porque é importante;

-

Discussão e identificação da correspondência do processo na organização
e no problema a ser aplicada a Norma escolhida;

-

Após a discussão, o Especialista apresentou ao Patrocinador os
processos da ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 inicialmente selecionados
pelo próprio Especialista e o QuestInfoSEAP12207 conforme Apêndice A.4
para o Patrocinador responder as questões elaboradas;

-

O Patrocinador escolheu os Processos que para ele eram viáveis de
serem aplicados de acordo com o questionário elaborado pelo
Especialista;

-

Foi feita então a consolidação do conjunto de processos que foram
utilizados.

6.2.4.1 Escolha das Áreas de Processo Segundo a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009
(2009)

Em primeiro lugar esclareceu-se o porquê da escolha da ABNT NBR ISO/IEC
12207:2009 e não de um outro modelo ou Norma.
Foram feitos estudos sobre alguns modelos e Normas conforme os tópicos
“3.3 Modelos e Normas Para Avaliação e Melhoria de Processos de Software”, “3.3.1
SW-CMM”, “3.3.2 ISO/IEC 15504 e CMMI” e “3.3.3 ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009”
e optou-se por utilizar a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 por ser a Norma que se
enquadra mais adequadamente ao tipo de problema onde será aplicada a melhoria
de processo.
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O problema que foi selecionado e escolhido na Empresa para aplicar a
melhoria é referente à implantação de software conforme demonstrou o capítulo “5.
PESQUISA EXPLORATÓRIA” e o modelo escolhido têm como base os grupos de
processos de ciclo de vida e faz sentido de ser aplicado nesta situação.
A melhoria foi aplicada com base no sistema ERP - módulo de controle e
retirada de consumíveis. Utilizou-se a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 (2009)
conforme a Figura 11.
Como efetuamos a escolha dos processos aplicados na melhoria feita?
O Especialista escolheu os processos iniciais (destacados na Figura 11 em
vermelho) de acordo com a melhoria de processo feita na Empresa. Posteriormente,
o Patrocinador escolheu os processos que na opinião dele faziam sentido de serem
aplicados (destacados na Figura 11 em verde), conforme o QuestInfoSEAP12207 Apêndice A.4 (questionário respondido e validado). Consolidou-se então os
processos e chegou-se a escolha dos processos selecionados.
As questões referentes ao QuestInfoSEAP12207 conforme Apêndice A.4
foram respondidas e validadas entre o Patrocinador e o Especialista.
Foi feito após a aplicação das questões e as validações o resumo consolidado
das respostas.
Sobre a primeira questão referente à apresentação por parte do Especialista
sobre a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 (2009) se ficou alguma dúvida ou existe
algum questionamento por parte do Patrocinador, a resposta foi: Não existem
dúvidas ou questionamentos. A norma é bem clara e irá colaborar com a
organização em futuras aquisições, desenvolvimentos ou implantações de software.
Sobre a segunda questão referente aos processos sugeridos por parte do
Especialista se estão de acordo com a melhoria de processo no sistema ERP módulo de controle e retirada de consumíveis, a resposta do Patrocinador foi: Sim
estão de acordo.
Sobre a terceira questão se existe a necessidade da inclusão ou exclusão de
algum dos processos sugeridos pelo Especialista, a resposta do Patrocinador foi: Foi
sugerida a inclusão de processos que estão na cor verde, conforme a Figura 11.
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Sobre a quarta questão se para esta melhoria de processo será seguido o
mesmo ciclo de vida já existente na Empresa, a resposta do Patrocinador foi: Sim.
Sobre a quinta questão se houve a utilização da gestão de qualidade ABNT
NBR ISO 9001:2000 nesta implantação de software, a resposta do Patrocinador foi:
Sim. A norma dita que todas as áreas da organização devem proceder de acordo
com os procedimentos e instruções de trabalho desenvolvidas para as atividades
que são executadas. Para a implantação do software que é o objeto proposto nesta
dissertação não será diferente, ou seja, as atividades devem ser executadas de
acordo com as instruções descritas nas normas.
Sobre a sexta questão se existe um roteiro de implantação de software na
Empresa, a resposta do Patrocinador foi: Sim. A empresa utiliza o controle da
manutenção denominada “Solicitação de Manutenção em Sistemas” com base em
um software desenvolvido especialmente para esta finalidade.
Sobre a sétima questão se a aplicação da melhoria de processos com a
Norma sugerida será possível de ser realizada no prazo de 3 meses, a resposta do
Patrocinador foi: Sim, acredito ser possível a realização da melhoria em 3 meses.
Sobre a oitava questão se o Patrocinador está de acordo em gerar relatórios
passo a passo nesta melhoria de processo, a resposta do Patrocinador foi: Sim.
É importante mencionar que a escolha dos processos foi efetuada tendo
como base a melhoria de processo aplicada na empresa. O Especialista em um
primeiro momento selecionou os processos em vermelho na Figura 11. Logo após
fez uma reunião com o Patrocinador, mostrando e explicando a ele o porquê da
escolha dos processos. Por sua vez, o Patrocinador concordou com a escolha
efetuada e adicionou aos processos já consolidados os que estão em verde na
Figura 11. Após a consolidação das informações, chegou-se então a Figura 11.
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Figura 11 – Grupos de Processo de Ciclo de Vida – Seleção e Escolha Consolidada
entre Especialista e Patrocinador
Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 (2009, p. 14)

Descartaram-se todos os Processos Contratuais, de Implementação de
Software e de Reuso de Software por se tratar de uma implantação de software.
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Com relação aos Processos Organizacionais Capacitadores de Projeto
descartaram-se os processos de gestão de modelo de ciclo de vida, pois a Empresa
já possui o seu modelo de ciclo de vida; de gestão de portfólio de projetos, pois se
trata de uma implantação de software e já houve a seleção e a priorização de
projetos; e de gestão da qualidade, pois a Empresa já possui a ABNT NBR ISO
9001:2000 e ela será seguida.
Ainda com relação aos Processos Organizacionais Capacitadores de Projeto
foi escolhido o processo de gestão de infraestrutura, pois nesta implantação há uma
manutenção da base de dados que envolvem elementos da infraestrutura como:
rede, computadores (servidores e estações), banco de dados, rotinas de back-up e
pessoas para realização de manutenções. Em todos estes itens existem problemas,
portanto, é uma parte que necessita de melhoria.
Ainda com relação aos Processos Organizacionais Capacitadores de Projeto
foi escolhido o processo de gestão de recursos humanos, pois houve o
acompanhamento das pessoas envolvidas no processo de implantação. A
preocupação com a identificação e o desenvolvimento de habilidades foi necessária
para o sucesso do projeto. Caso não existisse a habilidade necessária para a
execução do projeto esta habilidade deveria ser adquirida com base no fornecimento
de terceiros (novas contratações internas ou externas). A melhoria foi necessária em
todos estes quesitos.
Com relação aos Processos de Projeto descartaram-se os processos de
controle e avaliação de projeto, de tomada de decisão, de gestão de risco, de gestão
de configuração e de gestão da informação, pois para todos estes processos a
Empresa já efetuou uma análise detalhada e já tomou a decisão de realizar a
implantação do sistema.
Ainda com relação aos Processos de Projeto foi escolhido o processo de
planejamento de projeto, pois havia problemas de cronograma das atividades a
serem executadas.
Ainda com relação aos Processos de Projeto foi escolhido o processo de
gestão de medição com o objetivo de acompanhar de forma quantitativa o
comportamento dos processos que estão sendo melhorados. Desta maneira, podese claramente fazer a gestão das melhorias.
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Com relação aos Processos Técnicos foram escolhidos os processos de
implementação, de integração de sistema, de teste de qualificação de sistema, de
instalação de software, de suporte de aceitação de software e de operação de
software, pois estes processos técnicos estão inseridos no processo de troca de
versão do software e de integração do sistema aos outros sistemas de software
existentes na organização. Houve a necessidade de melhorias nestes processos por
serem as principais atividades da equipe no momento da implantação do software.
Todos os outros Processos Técnicos foram descartados por se tratar de uma
implantação de software.
Com relação aos Processos de Apoio ao Software foi escolhido o processo de
resolução de problema de software para criar uma sistemática uniforme na solução
de problemas.
Todos os outros Processos de Apoio ao Software foram descartados por se
tratar de uma implantação de software.
O PRO2PI recomenda a seleção de um material de 12 a 20 processos. Com
base no problema que foi selecionado e escolhido para a melhoria de processo,
foram escolhidos a princípio 9 processos (em vermelho na Figura 11) e
posteriormente 2 processos (em verde na Figura 11) totalizando 11 processos.

6.2.5 Mapear Subsídios Nos Processos (A.2.515)

Propósito: Compilar os subsídios gerados nas atividades 6.2.2 a 6.2.4.1 e
mapeá-los em uma escala de processos mais importantes.
Produtos de entrada: Tabela 13 preparada contendo os grupos de
processos, os processos e as devidas atribuições de notas;
Produtos de saída: Tabela 13 preenchida e validada;
Tarefas:

15

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.2.5: Mapear subsídios nos processos,
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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-

Especialista e Patrocinador analisam a Tabela 13 e relacionam cada nota
com a melhoria de processo escolhida;

-

Especialista e Patrocinador compilam os resultados dos relacionamentos e
produzem uma pontuação. A pontuação é um número normalizado entre 0
e 10 que representa o grau de relevância do processo para a melhoria.

Tabela 13. Processos Selecionados e Atribuições de Notas Por Relevância dos
Processos

GRUPOS DE PROCESSOS
Processos

PROCESSOS

Organizacionais Gestão de Infraestrutura

NOTAS
09

Capacitadores de Projeto

Processos de Projeto

Processos Técnicos

Processos de Apoio ao Software

Gestão de Recursos Humanos

10

Planejamento de Projeto

10

Gestão de Medição

10

Implementação

10

Integração de Sistema

08

Teste de Qualificação de Sistema

08

Instalação de Software

07

Suporte de Aceitação de Software

10

Operação de Software

09

Resolução de Problema de Software

08

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Todos os processos inseridos na Tabela 13 foram escolhidos com base nos
itens das atividades 6.2.2 a 6.2.4.1.
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As notas foram atribuídas conforme o grau de importância dos processos à
melhoria.

6.2.6 Escolher Perfil de Capacidade (A.2.616)

Propósito: Escolher um PRO2PI composto geralmente de 3 a 5 processos,
com base em uma análise do resultado do mapeamento dos subsídios nos
processos.
Composto por discussões sobre o resultado do mapeamento, considerando
limitações sobre a quantidade de processos que devem ser melhorados a cada ciclo.
Especialista e Patrocinador escolheram um conjunto preliminar de processos.
Composta pela análise do conjunto como um sistema. Um processo pode
precisar de outro. Após a seleção dos mais indicados, deve ser verificado se outro
processo também deve ser necessário.
Produto de entrada: Análise da Tabela 13 concluída.
Produto de saída: Escolha do PRO2PI.
Tarefas:
-

Especialista e Patrocinador discutem o mapeamento dos subsídios;

-

Especialista e Patrocinador escolhem primeira proposta para PRO2PI.

Por se tratar de uma primeira vez que a organização realiza melhoria de
processo, foram escolhidos em um primeiro ciclo os 5 processos com as maiores
atribuições de notas conforme a Figura 11. Está previsto, entretanto, que novos
processos serão incorporados em um segundo ciclo.
Com isso ficam, segundo o PRO2PI, selecionados 5 processos com os quais
serão trabalhados nesta pesquisa conforme a Tabela 14:

16

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.2.6: Escolher PRO2PI, conforme a
Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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Tabela 14. Processos Selecionados Com os Quais Serão Trabalhados Nesta
Pesquisa

GRUPOS DE PROCESSOS

PROCESSOS

Processos Organizacionais Capacitadores de Gestão de Recursos Humanos
Projeto
Processos de Projeto

Planejamento de Projeto
Gestão de Medição

Processos Técnicos

Implementação
Suporte de Aceitação de Software

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

6.2.7 Apresentar e Revisar o Perfil (A.2.717)

Propósito: Apresentar e discutir PRO2PI com o Patrocinador, revisar PRO2PI
baseado no resultado da discussão, e obter aprovação do PRO2PI revisado.
Produto de entrada: Escolha do PRO2PI realizada conforme o item 6.2.6.
Produto de saída: Escolha do PRO2PI revisada e concluída.
Tarefas:
-

Especialista apresenta e discute o PRO2PI com o Patrocinador;

-

Especialista e Patrocinador analisam o resultado das discussões e
concluem o PRO2PI.

Após a revisão do PRO2PI, foi decidido permanecer com os 5 processos
selecionados no item 6.2.6., não havendo portanto mudanças na escolha dos
processos.
17

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.2.7: Apresentar e revisar o PRO2PI,
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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6.3 Considerações Sobre o Capítulo

Este capítulo apresentou a pesquisa aprofundada da pesquisa-ação seguindo
a Tabela 05. Protocolo de Pesquisa.
Foram feitas logo após as questões da pesquisa.
Aqui foi descrita a aplicação da segunda atividade do método PRO2PI-WORK
que é a “F.2: Escolha de PRO2PI” descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades do
Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método
PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
A “F.2: Escolha de PRO2PI” foi realizada com as sete atividades descritas a
seguir, conforme os tópicos “6.2.1 Apresentar engenharia de processo e trabalho
(A.2.1)”, “6.2.2 Identificar Fatores de Negócio (A.2.2)”, “6.2.3 Obter Fatores
Organizacionais (A.2.3)”, “6.2.4 Identificar Relevância dos Processos (A.2.4)”,
“6.2.4.1 Escolha das Áreas de Processo Segundo a ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009
(2009)”, “6.2.5 Mapear Subsídios Nos Processos (A.2.5)”, “6.2.6 Escolher Perfil de
Capacidade (A.2.6)” e “6.2.7 Apresentar e Revisar o Perfil (A.2.7)”.
Por fim, concluiu-se segundo o PRO2PI a seleção dos processos com os
quais serão trabalhados nesta pesquisa.
O próximo capítulo apresenta a Ação da pesquisa-ação seguindo a Tabela
05. Protocolo de Pesquisa tendo como base o PRO2PI-WORK.
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7 AÇÃO

Este capítulo descreve a Ação da pesquisa-ação seguindo a Tabela 05.
Protocolo de Pesquisa.
Aqui está descrita a aplicação da terceira atividade do método PRO2PIWORK que é a “F.3: Orientações para PRO2PI” descrito no item 3.6.1 Fases e
Atividades do Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do
método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).

7.1 F.3: Orientações para PRO2PI (F.318)

Propósito: Avaliação dos processos em relação ao PRO2PI, revisão do
PRO2PI e identificação de orientações para ações de melhoria.
Critério de entrada: Um PRO2PI escolhido.
Produtos

de

entrada:

QuestElabRotImp

conforme

Apêndice

A.5,

QuestAplicMelProc conforme Apêndice A.6, reuniões para definição do plano de
trabalho e acompanhamento da implantação na Empresa.
Critério de saída: PRO2PI definido.
Produto de saída: Dossiê das Atividades.
Tarefas:
-

As tarefas foram descritas em cada atividade a seguir.

Esta fase é realizada com as sete atividades descritas a seguir.

18

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade F.3: Orientações para PRO2PI, conforme
a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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7.1.1 Preparar Próximas Atividades (A.3.119)

Propósito: Selecionar e adaptar material para o Perfil de Capacidade de
Processo.
Produtos de entrada: Preparar material (roteiro) para as atividades com base
no

QuestElabRotImp conforme

Apêndice

A.5,

QuestAplicMelProc

conforme

Apêndice A.6, reuniões para definição do plano de trabalho e acompanhamento da
implantação na Empresa.
Produtos de saída: Dossiê das Atividades com base no QuestElabRotImp
respondido e validado conforme Apêndice A.5 e QuestAplicMelProc respondido e
validado conforme Apêndice A.6.
Tarefas:
-

Especialista prepara o roteiro a ser seguido pelo Patrocinador;

-

Especialista solicita inicialmente ao Patrocinador um Fluxo dos Processos
para Desenvolvimento de Sistemas utilizado na Empresa para qualquer
implantação;

-

Especialista

elabora

um

questionário

(QuestElabRotImp

conforme

Apêndice A.5) baseado no Fluxo dos Processos para Desenvolvimento de
Sistemas enviado pelo Patrocinador e baseado nos processos que foram
escolhidos da (ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009) para a melhoria de
processo conforme a Tabela 14;
-

O Patrocinador responde as questões e efetua as validações junto com o
Especialista;

-

Especialista elabora um segundo questionário

mais detalhado o

(QuestAplicMelProc conforme Apêndice A.6) baseado nos processos que
foram escolhidos da (ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009) para a melhoria de
processo conforme a Tabela 14;

19

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.3.1: Preparar próximas atividades,
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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-

O Patrocinador responde as questões e efetua as validações junto com o
Especialista;

-

Chegam-se então as melhorias aplicadas.

7.1.2 Apresentar Técnicas de Engenharia de Processo (A.3.220)

Propósito: Apresentar técnicas de engenharia de processo, especialmente
para definição, representação e avaliação de processo e para orientações e
planejamento de ações de melhoria de processo.
Produtos de entrada: Reuniões com o Patrocinador e o Especialista.
Produtos de saída: Entendimento das discussões.
Tarefas:
-

Especialista apresenta técnicas de engenharia de processo;

-

Patrocinador e Especialista realizam sessão de perguntas e respostas.

7.1.3 Avaliar Práticas Correntes (A.3.321)

Propósito: Avaliar práticas correntes em relação ao PRO2PI.
Produtos de entrada: QuestElabRotImp respondido e validado conforme
Apêndice A.5, reuniões para definição do plano de trabalho e acompanhamento da
implantação na Empresa.
Produtos de saída: Dossiê das atividades realizadas.

20

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.3.2: Apresentar técnicas de EPS-OMC,
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
21

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.3.3: Avaliar práticas correntes,
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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As Tarefas foram executadas em sessão conjunta com a elaboração da
identificação da situação atual em relação aos processos escolhidos. Obteve-se
assim uma representação do processo atual na Empresa.

Tarefas:
-

Patrocinador e Especialista se reúnem para esclarecimentos da situação
atual dos processos;

-

Especialista recebe do Patrocinador o Fluxo dos Processos para
Desenvolvimento de Sistemas utilizado na Empresa conforme a Figura 12;

-

O QuestElabRotImp conforme Apêndice A.5 é enviado ao Patrocinador;

-

O Patrocinador responde ao QuestElabRotImp conforme Apêndice A.5 e
efetua as validações junto com o Especialista;

-

Especialista relata a seguir, como a análise do PRO2PI foi executada.

A primeira análise feita foi a verificação da existência na Empresa de um
Fluxo dos Processos para Desenvolvimento de Sistemas para qualquer tipo de
implantação, conforme a Figura 12.

140

Figura 12 – Fluxo Atual dos Processos para Desenvolvimento de Sistemas
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Logo após a análise e entendimento do Fluxo dos Processos, conforme a
Figura 12, elaborou-se o questionário (QuestElabRotImp conforme Apêndice A.5)
baseado neste Fluxo dos Processos e nos processos que foram escolhidos da
(ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009) para a melhoria de processo conforme a Tabela
14.
Com o QuestElabRotImp respondido e validado conforme Apêndice A.5, foi
detectado que os processos realizados na Empresa estavam de acordo com a ABNT
NBR ISO/IEC 12207:2009.
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7.1.4 Consolidar Avaliação e Revisar Perfil (A.3.422)

Propósito: Consolidar uma avaliação preliminar e superficial dos processos a
partir do resultado da atividade anterior, analisar o resultado e revisar PRO2PI em
função desta análise.
Produto de entrada: QuestAplicMelProc respondido e validado conforme
Apêndice A.6, reuniões para definição do plano de trabalho e acompanhamento da
implantação na Empresa.
Produto de saída: Elaboração da Figura 13 – Perfil de Capacidade de
Processo Atual e Dossiê das atividades realizadas.
Tarefas:
-

Patrocinador e Especialista se reúnem para esclarecimentos da situação
atual dos processos;

-

O QuestAplicMelProc conforme Apêndice A.6 é enviado ao Patrocinador;

-

O Patrocinador responde ao QuestAplicMelProc conforme Apêndice A.6 e
efetua as validações junto com o Especialista;

-

Especialista relata a seguir, como a análise do PRO2PI foi executada.

Após a análise e discussão do primeiro questionário (QuestElabRotImp
respondido e validado conforme Apêndice A.5), não houve ainda uma noção clara
de onde exatamente poderia haver uma melhoria de processos.
Elaborou-se

então

um

segundo

questionário

mais

detalhado

o

(QuestAplicMelProc conforme Apêndice A.6) baseado nos processos que foram
escolhidos da (ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009) para a melhoria de processo
conforme a Tabela 14.
Após a análise deste questionário, foram detectados então três pontos onde
foi efetuada a melhoria de processo, conforme descrito a seguir.

22

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.3.4: Consolidar avaliação e revisar
PRO2PI, conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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1) Estimativa de Esforço (questão 3) – Na realização das estimativas de
esforço, não é usado nenhum método definido.
2) Mudança de Requisito (questão 5) – Não existe um processo apropriado
nem registro de alterações.
3) Riscos (questão 6) – Não existe um processo de identificação ou
gerenciamento dos riscos do projeto.
Com relação as demais questões do questionário (QuestAplicMelProc
conforme Apêndice A.6), os processos escolhidos para a melhoria estão sendo
atendidos.
A Figura 13 apresenta o resultado da avaliação da situação atual dos
processos escolhidos para a melhoria.
Conforme a Figura 13, os níveis de capacidade foram atribuídos de acordo
com os processos e as atividades escolhidas. Em cada processo foram atribuídas as
atividades ou as tarefas.
Conforme mostra a Figura 13, os pontos identificados em vermelho para a
melhoria estão com um nível inferior de capacidade (nível 1,5)23 e, portanto,
necessitam de melhoria para que fiquem todas as atividades gerenciadas de forma
mais homogênea atingindo o nível 2.
Na Figura 13, as melhorias ocorreram nas atividades que estão em vermelho
do processo de Planejamento de Projeto.
As demais atividades atendem aos processos escolhidos, considerando o
nível de capacidade atual onde as tarefas se encontram.
Após as análises deste segundo questionário o (QuestAplicMelProc conforme
Apêndice A.6) chegou-se ao perfil de capacidade de processo atual da Empresa, de
acordo com o sistema escolhido para estudo, conforme a Figura 13.

23

Não existe o (nível 1,5), ele foi utilizado apenas para mostrar que estava no nível 1 com algumas
características do nível 2.
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Figura 13 – Perfil de Capacidade de Processo Atual
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

A Figura 13 demonstra uma análise efetuada do perfil de capacidade de
processo atual da Empresa demonstrados por níveis de capacidade da 15504 e
pelos processos que foram escolhidos da (ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009) para a
melhoria de processo.
Foi efetuado um resumo de cada processo conforme os questionários
(QuestElabRotImp conforme Apêndice A.5) e (QuestAplicMelProc conforme
Apêndice A.6) respondidos e validados.
Já sabendo então quais serão os pontos de melhoria de processo partimos
para as Orientações para melhoria.
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7.1.5 Identificar Orientações Para Melhoria (A.3.524)

Propósito: Identificar ações e orientações para melhoria, buscando atingir o
PRO2PI.
Produtos de entrada: DocEstEsf conforme Apêndice A.7, DocMudReq
conforme Apêndice A.8 e MapRisAssAtvProc conforme Apêndice A.9.
Produtos de saída: Dossiê das atividades realizadas.
Tarefas:
-

Especialista e Patrocinador discutem o PRO2PI;

-

Especialista e Patrocinador identificam ações para melhoria.

-

Especialista relata a seguir como as orientações para melhoria foram
executadas.

Para cada melhoria de processo efetuada, conforme descrito no item anterior
“7.1.4 Consolidar Avaliação e Revisar Perfil”, foram preparados formulários, tabelas
e documentações para preenchimento e arquivamento, que serão utilizadas no
Projeto em estudo como também em novos Projetos.
Quanto à melhoria de processo referente à estimativa de esforço foi criado o
documento (DocEstEsf conforme Apêndice A.7).
Quanto à melhoria de processo referente à mudança de requisito do projeto
foi criado o documento (DocEstReq conforme Apêndice A.8).
Quanto à melhoria de processo referente ao mapa que aponte os riscos
associados com as tarefas ou com os processos a serem executados foi criado o
documento (MapRisAssAtvProc conforme Apêndice A.9).
Todos estes documentos foram preenchidos e estão relatados no próximo
tópico “7.1.6 Consolidar Orientações e Revisar Perfil”.
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O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.3.5: Identificar orientações para
melhoria, conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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Os formulários que registram os dados referentes aos processos melhorados
foram criados e preenchidos manualmente no projeto piloto. Esses formulários,
entretanto, passarão a fazer parte do processo melhorado e serão utilizados em
outros projetos.

7.1.6 Consolidar Orientações e Revisar Perfil (A.3.625)

Propósito: Acompanhar e preencher os documentos elaborados no tópico
anterior “7.1.5 Identificar Orientações Para Melhoria”. Analisar resultado da atividade
e consolidar as informações.
Produtos de entrada: DocEstEsf preenchido e validado conforme Apêndice
A.7,

DocMudReq

preenchido

e

validado

conforme

Apêndice

A.8

e

MapRisAssAtvProc preenchido e validado conforme Apêndice A.9.
Produtos de saída: Dossiê das atividades realizadas.
Tarefas:
-

Especialista e Patrocinador revisam o PRO2PI;

-

Especialista e Patrocinador analisam PRO2PI.

-

Especialista relata a seguir como a consolidação das orientações e a
revisão do perfil foram executadas.

Houve o preenchimento dos formulários por parte do Patrocinador.
Após o preenchimento dos formulários, foram discutidos entre o Patrocinador
e o Especialista todos os itens dos formulários e houve a consolidação e a validação
das informações.
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O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.3.6: Consolidar orientações e revisar
PRO2PI, conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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7.1.7 Apresentar Perfil Estabelecido (A.3.726)

Propósito: Apresentar resultado final da melhoria implementada.
Produto de entrada: Item anterior (7.1.6 Consolidar Orientações e Revisar
Perfil) concluído.
Produto de saída: Elaboração da Figura 14 – Perfil de Capacidade de
Processo Após a Aplicação da Melhoria e Dossiê das atividades realizadas.
Tarefas:
-

Especialista apresenta o PRO2PI para o Patrocinador;

-

Especialista e Patrocinador discutem o PRO2PI.

-

Especialista e Patrocinador consolidam o PRO2PI após a melhoria
aplicada.

-

Especialista relata a seguir como a melhoria foi aplicada.

Após a conclusão do item 7.1.6 Consolidar Orientações e Revisar Perfil,
chegou-se ao perfil de capacidade de processo melhorado da Empresa, de acordo
com o sistema escolhido para estudo, conforme a Figura 14.
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O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.3.7: Apresentar PRO2PI e orientações,
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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Figura 14 – Perfil de Capacidade de Processo Após a Aplicação da Melhoria
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

A Figura 14 demonstra uma análise efetuada do perfil de capacidade de
processo melhorado da Empresa demonstrados por níveis de capacidade da 15504
e pelos processos que foram escolhidos da (ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009) para
a melhoria de processo.
Com a aplicação da melhoria de Processo conforme a Figura 14 – Perfil de
Capacidade de Processo Após a Aplicação da Melhoria, pode-se concluir que o
Processo de Planejamento de Projeto passou do nível 1,5 para o nível 2, tendo
assim um ganho significativo em relação a Figura 14 – Perfil de Capacidade de
Processo Atual.
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7.2 Considerações Sobre o Capítulo

Este capítulo apresentou a Ação da pesquisa-ação seguindo a Tabela 05.
Protocolo de Pesquisa.
Aqui foi descrita a aplicação da terceira atividade do método PRO2PI-WORK
que é a “F.3: Orientações para PRO2PI” descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades
do Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método
PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
A “F.3: Orientações para PRO2PI” foi realizada com as sete atividades
descritas a seguir, conforme os tópicos “7.1.1 Preparar Próximas Atividades (A.3.1)”,
“7.1.2 Apresentar Técnicas de Engenharia de Processo (A.3.2)”, “7.1.3 Avaliar
Práticas Correntes (A.3.3)”, “7.1.4 Consolidar Avaliação e Revisar Perfil (A.3.4)”,
“7.1.5 Identificar Orientações Para Melhoria (A.3.5)”, “7.1.6 Consolidar Orientações e
Revisar Perfil (A.3.6)” e “7.1.7 Apresentar Perfil Estabelecido (A.3.7)”.
Houve um estudo inicial sobre o perfil de capacidade de processo atual da
Empresa conforme foi demonstrado na Figura 13 – Perfil de Capacidade de
Processo Atual e posteriormente aplicou-se a melhoria de processo conforme foi
demonstrado na Figura 14 – Perfil de Capacidade de Processo Após a Aplicação da
Melhoria.
O próximo capítulo apresenta a Avaliação da pesquisa-ação seguindo a
Tabela 05. Protocolo de Pesquisa tendo como base o PRO2PI-WORK.
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8 AVALIAÇÃO

Este capítulo descreve a Avaliação da pesquisa-ação seguindo a Tabela 05.
Protocolo de Pesquisa.
Aqui está descrita a aplicação da quarta atividade do método PRO2PI-WORK
que é a “F.4: Conclusão do Trabalho” descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades do
Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método
PRO2PI-WORK, Salviano (2006).

8.1 Apresentação dos Resultados
A apresentação dos resultados está baseada na pesquisa exploratória, na
pesquisa aprofundada e na ação da pesquisa-ação conforme a Tabela 05. Protocolo
de Pesquisa. Está baseada também nas atividades “F.1:Preparação do trabalho”,
“F.2: Escolha de PRO2PI” e “F.3: Orientações para PRO2PI” do método PRO2PIWORK conforme descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades do Método PRO2PIWORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK,
Salviano (2006) conforme descrito nos capítulos 5, 6 e 7.

8.2 F.4: Conclusão do Trabalho (F.427)

Propósito: Conclusão do trabalho.
Critério de entrada: Atividades F.1:Preparação do trabalho, F.2: Escolha de
PRO2PI e F.3: Orientações para PRO2PI concluídas e finalizadas.

27

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade F.4: Conclusão do trabalho, conforme a
Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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Produtos de entrada: DocEstEsfCi2 preenchido e validado conforme
Apêndice A.10, DocMudReqCi2 preenchido e validado conforme Apêndice A.11 e
MapRisAssAtvProcCi2 preenchido e validado conforme Apêndice A.12.
Critério de saída: PRO2PI definido.
Produto de saída: Dossiê das Atividades.
Esta fase é realizada com as três atividades descritas a seguir.

8.2.1 Consolidar Relatório Final (A.4.128)

Propósito: Consolidar resultado do trabalho em comum acordo entre
Especialista e Patrocinador.
Produto de entrada: Reuniões entre Especialista e Patrocinador.
Produto de saída: Dossiê sobre as reuniões realizadas.
Tarefas:
-

Especialista e Patrocinador discutem o resultado do trabalho;

-

Especialista e Patrocinador revisam e consolidam as informações;

-

Especialista descreve o Dossiê a seguir:

Antes do término da análise efetuada sobre a implantação da melhoria, foram
aplicados novamente os formulários criados na Ação da pesquisa-ação conforme já
demonstrados no capítulo 7. AÇÃO.
Esses formulários foram denominados aqui como DocEstEsfCi2 conforme
Apêndice A.10, DocMudReqCi2 conforme Apêndice A.11 e MapRisAssAtvProcCi2
conforme Apêndice A.12 e foram aplicados em outro Projeto, como um segundo
ciclo de melhoria de processo, conforme demonstrado na Figura 08 - Macro fluxo do
roteiro de pesquisa com base em Thiollent (1997) e a Tabela 05. Protocolo de
Pesquisa.
28

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.4.1: Consolidar relatório final, conforme
a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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Pode haver mais ciclos entre a Ação e a Avaliação da pesquisa-ação,
conforme demonstrado na Figura 08 - Macro fluxo do roteiro de pesquisa com base
em Thiollent (1997), porém, nesta pesquisa foram implantados 2 ciclos de melhoria.
A aplicação destes documentos foi efetuada neste segundo ciclo para
consolidar e manter o nível 2 de capacidade alcançado no primeiro ciclo da melhoria
que foi efetuada.
A aplicação dos formulários tanto no primeiro ciclo quanto neste segundo ciclo
de melhoria caracterizou a concretização da melhoria de processo na empresa
demonstrando assim que a melhoria aplicada e implantada obteve sucesso nos dois
ciclos em que ocorreu nesta pesquisa.
Quanto às dificuldades em efetuar a melhoria de processo na empresa, elas
existiram. São apontadas aqui algumas dificuldades: problemas de mudança de
cronograma na empresa; mudança de prioridade de projeto; o cronograma da
pesquisa precisava coincidir com o cronograma da empresa e não foi fácil conciliar
essas duas atividades. No entanto, todos estes problemas foram sanados, com a
aplicação da pesquisa-ação em outro projeto e devido ao apoio e o empenho da alta
gerência.

8.2.2 Entregar Relatório Final (A.4.229)

Propósito: Entregar relatório final para o patrocinador e obter aprovação.
Produto de entrada: Reunião entre Especialista e Patrocinador.
Produto de saída: Dossiê sobre a reunião realizada.
Tarefas:
-

Especialista agenda reunião com o Patrocinador;

-

Patrocinador efetua a aprovação do trabalho efetuado junto com o
Especialista.
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O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.4.2: Entregar relatório final, conforme a
Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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A reunião foi efetuada entre Especialista e Patrocinador.
Foi discutido nesta reunião o trabalho realizado na empresa desde o seu
início até o seu término.
Todos os detalhamentos e as conclusões serão descritos no tópico 8.3
Análise dos Resultados Obtidos.

8.2.3 Encerrar o Trabalho Realizado (A.4.330)

Propósito: Avaliar o trabalho realizado, incluindo aderência ao processo,
formas de realização, resultados, problemas e oportunidades de melhoria.
Produto de entrada: Reunião entre Especialista e Patrocinador.
Produto de saída: Dossiê sobre a avaliação do trabalho realizado.
Tarefas:
-

Especialista verifica todo o trabalho;

-

Especialista identifica resultados a serem armazenados;

-

Especialista armazena resultados.

Todos os detalhamentos e as conclusões serão descritos no próximo tópico
8.3 Análise dos Resultados Obtidos.

8.3 Análise dos Resultados Obtidos

Esta pesquisa-ação teve por objetivo contribuir para a melhoria de processo
de software.
30

O código identificado entre parênteses no título refere-se à atividade A.4.3: Avaliar o trabalho realizado,
conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
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Foi aplicada a metodologia PRO2PI bem como as fases e atividades do
método PRO2PI-WORK, na qual foram identificados 5 processos a serem
melhorados: Gestão de Recursos Humanos, Planejamento de Projeto, Gestão de
Medição, Implementação e Suporte de Aceitação de Software.
Foi selecionado um projeto para aplicação de melhoria no processo de
Planejamento de Projeto.
Foi identificado que este processo estava no nível 1,5 de capacidade no qual
faltavam as atividades de Estimativa de Esforço, Mudança de Requisitos e Análise
de Riscos, foco das melhorias. Essas melhorias consistiram na definição desses
processos com base na elaboração de um procedimento e de templates que foram
aplicados neste projeto.
Um segundo ciclo da pesquisa-ação foi aplicado com a utilização dos três
procedimentos e dos templates em um novo projeto.
Pode-se entender que hoje a empresa evoluiu para o nível de capacidade 2
em Planejamento de Projeto, pois incorporou a este processo esses novos
procedimentos e atividades que estavam faltando. Por esta razão, todos os novos
projetos, passam a estar no nível 2 de capacidade no processo de Planejamento de
Projeto.
Com isso pode-se concluir que foi possível aplicar o PRO2PI com sucesso na
organização em dois ciclos de ação.
A organização poderá daqui para frente aplicar novamente o PRO2PI para a
realização de melhorias em outros processos, particularmente no processo de
Gestão de Medição, onde havia apresentado o pior resultado com o nível de
capacidade 0, conforme ilustrado na Figura 14 – Perfil de Capacidade de Processo
Após a Aplicação da Melhoria. Com isso, os processos identificados inicialmente,
estarão todos pelo menos no nível 2 de capacidade.
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8.4 Considerações Sobre o Capítulo

Este capítulo apresentou a Avaliação da pesquisa-ação seguindo a Tabela
05. Protocolo de Pesquisa.
Aqui foi descrita a aplicação da quarta atividade do método PRO2PI-WORK
que é a “F.4: Conclusão do Trabalho” descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades do
Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método
PRO2PI-WORK, Salviano (2006).
A “F.4: Conclusão do Trabalho” foi realizada com as três atividades, conforme
os tópicos “8.2.1 Consolidar Relatório Final (A.4.1)”, “8.2.2 Entregar Relatório Final
(A.4.2)” e “8.2.3 Encerrar o Trabalho Realizado (A.4.3)”.
Houve a aplicação do segundo ciclo de melhoria e a conclusão e o
fechamento do trabalho.
O próximo capítulo apresenta a conclusão do trabalho com o resumo, análise
geral sobre o trabalho e as contribuições e sugestões para futuras pesquisas.
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9 CONCLUSÃO
Este capítulo descreve a conclusão final deste trabalho de pesquisa.
Apresenta a conclusão do trabalho com o resumo, análise geral sobre o
trabalho e as contribuições e sugestões para futuras pesquisas.

9.1 Considerações Gerais

O objetivo do trabalho foi o de saber a possibilidade da aplicação da
metodologia PRO2PI de melhoria de processo de software em uma grande
organização que não tinha software como atividade fim. Este objetivo foi atingido
com sucesso neste trabalho de pesquisa.
Foi utilizado o método de trabalho de pesquisa-ação que se adequou muito
bem para a implantação de melhoria de processo efetuada na empresa.
Vale salientar que o PRO2PI é um método que se propõe a orientar uma
empresa a fazer melhoria de processo de software. Possui 4 fases assim como a
própria pesquisa-ação. Embora seja uma coincidência, este fato facilitou a
estruturação das atividades realizadas pois as fases tanto da pesquisa-ação como
do PRO2PI apresentaram a mesma lógica, conforme a Figura 15.
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Figura 15 – Macro fluxo do roteiro de pesquisa incluindo as Atividades do PRO2PIWORK
Fonte: (Thiollent, 1997), (Salviano, 2006) e adaptado pelo autor (2010)

Foi elaborado o planejamento de um roteiro para a pesquisa chamado de
Protocolo de Pesquisa, conforme a Tabela 05. Protocolo de Pesquisa, e foi seguido
este roteiro do início ao fim do trabalho. Foi importante a elaboração deste roteiro,
pois ele estabeleceu os limites ou as fronteiras deste trabalho de pesquisa.
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Para aplicar a melhoria de processo de software na empresa foram utilizadas
as atividades do método PRO2PI-WORK descrito no item 3.6.1 Fases e Atividades
do Método PRO2PI-WORK conforme a Figura 06 - Fases e atividades do método
PRO2PI-WORK, Salviano (2006). Vale salientar que os tempos gastos em cada uma
das atividades desenvolvidas não foram iguais aos tempos previstos por Salviano
(2006) em seu estudo. Nesta pesquisa os tempos gastos foram maiores, uma vez
que o PRO2PI-WORK foi aplicado de uma maneira diferente e que o método
precisou ser aprendido para depois ser aplicado, porém todas as atividades foram
seguidas e realizadas de acordo com a metodologia PRO2PI e o resultado foi eficaz.

9.2 Análise Geral e Contribuições
Aqui é feita uma análise de todo o trabalho e são respondidas as questões da
pesquisa, bem como, as contribuições.
Quanto às questões da pesquisa, elas são respondidas conforme segue:
Q1: Esta metodologia pode ser aplicada em grandes organizações?
A metodologia de melhoria de processo denominada PRO2PI foi aplicada na
organização em estudo obtendo resultados satisfatórios. Houve uma melhoria de
processo na empresa, com a aplicação de 2 ciclos. Vale salientar que, embora a
organização seja grande, a área de TI é reduzida com aproximadamente 40 pessoas
das quais 4 se envolveram diretamente com a pesquisa realizada.

Q2: O PRO2PI pode ser aplicado em empresas que não são empresas de
desenvolvimento de software ou sua atividade fim não seja desenvolvimento de
software?
O PRO2PI, até então, tinha sido aplicado apenas em empresas de software.
Nesta pesquisa ficou demonstrado que foi possível aplicar o PRO2PI com sucesso
em uma grande empresa de outro ramo que não TI, trazendo ganhos de prazo e
custo.
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Q3: É possível efetuar a melhoria de processo na empresa escolhida?
Sim, no caso estudado foi possível realizar a melhoria de processo.

Q4: Existem dificuldades em efetuar a melhoria de processo nesta empresa,
uma vez que ela não é uma empresa de desenvolvimento de software?
Conforme já relatado no tópico 8.2.1 Consolidar Relatório Final, houve
dificuldade na aplicação da pesquisa, mas a empresa apresentou ambiente
favorável à mudança.

Q5: Em que a melhoria de processo vai contribuir para a empresa?
Houve uma contribuição muito grande na empresa referente à melhoria de
processo, pois com a aplicação do PRO2PI, foram identificados pontos falhos que
foram melhorados.

Q6: Em que a melhoria de processo vai contribuir cientificamente nesta
pesquisa?
Do ponto de vista científico, a aplicação de melhoria de processo é muito
estudada em empresas nas quais a TI está no quadrante Estratégico, conforme
demonstrado na Figura 02 - Grid Estratégico: O impacto estratégico das aplicações
de TI – Fonte: Grid Estratégico de Nolan e McFarlan (2005). O caso estudado
aplicou melhoria de processo na qual a TI não está no quadrante Estratégico e sim
no quadrante Fábrica, conforme demonstrado na Figura 02 - Grid Estratégico: O
impacto estratégico das aplicações de TI – Fonte: Grid Estratégico de Nolan e
McFarlan (2005). O PRO2PI também não havia sido aplicado neste quadrante.
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9.3 Sugestões Para Futuras Pesquisas

São descritas aqui sugestões para as futuras pesquisas tendo como base
este trabalho.
Sugestão 01: Neste trabalho foram aplicados 2 ciclos de melhoria de
processo entre a Ação e a Avaliação da pesquisa-ação, conforme demonstrado na
Figura 08 - Macro fluxo do roteiro de pesquisa com base em Thiollent (1997). A
primeira sugestão está em aplicar outros ciclos entre estas fases em uma outra
empresa. Podem ser utilizados os processos que foram escolhidos da (ABNT NBR
ISO/IEC 12207:2009) para a melhoria de processo ou pode ser escolhida outra
Norma;
Sugestão 02: Neste trabalho foi feita melhoria em um processo que estava
próximo ao nível 2 de capacidade. A segunda sugestão é efetuar a aplicação do
PRO2PI em um processo que esteja no nível 0 (não existe) e evoluir até o nível 2;
Sugestão 03: Neste trabalho foi utilizado da metodologia PRO2PI apenas o
PRO2PI-WORK completo. A metodologia PRO2PI é mais ampla e tem novas
funcionalidades que precisam ser utilizadas. A terceira sugestão está em aplicar
outras funcionalidades do PRO2PI.

9.4 Considerações Sobre o Capítulo

Este capítulo descreveu a conclusão final deste trabalho de pesquisa.
Apresentou o resumo, análise geral sobre o trabalho e as contribuições e
sugestões para futuras pesquisas.
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APÊNDICES

A.1 QuestInfoUO - Questionário Para Informações Sobre a Unidade
Organizacional

Artefato
PRO2PI-WORK A01
QuestInfoUO
Versão 1.9 2008-12-08

Questionário para Informações
sobre a Organização ou Unidade
Organizacional
identificada por [
]

códigos no nome do arquivo:
e: versão fonte para ser respondida em arquivo word
p: versão protegida para ser respondida
c: versão simplificada para ser utilizada em cursos
A resposta a este questionário é parte da fase de preparação do trabalho de
início de um ciclo de melhoria de processo. A qualidade das respostas deste
questionário é fundamental para o êxito desse trabalho. Assim, a empresa deve
se comprometer a disponibilizar tempo adequado para que representantes da
diretoria forneçam as informações solicitadas de forma precisa. Como em todas
as atividades de obtenção de informações, esta atividade segue o compromisso
de confidencialidade assinado pelo Patrocinador e pela Equipe de Trabalho. As
respostas deste questionário serão utilizadas para ajudar o alinhamento dos
trabalhos ao contexto e os objetivos estratégios da organização e da unidade
organizacional. O trabalho não tratará necessariamente de todos os aspectos
abordados no questionário. Portanto, o participante não deve esperar que todas
as suas respostas tenham uma ação neste projeto e nem que aquelas que
induzirem a uma ação, esta ação e seus resultados sejam de curto prazo.
O tempo médio de preenchimento deste questionário é de seis horas, podendo variar
de uma empresa para outra. No final do questionário é solicitado o tempo gasto com o
preenchimento do mesmo para fins de avaliação do método utilizado. Qualquer dúvida, favor
contactar Clênio F. Salviano (clenio.salviano@cenpra.gov.br ou clenio.salviano@gmail.com
)
Desde já agradecemos a sua colaboração.
Nota 1: Este questionário deve ser respondido de preferência como um arquivo em meio
eletrônico. Caso seja respondido na versão impressa, seja criativo e escreva as respostas longas em
outras folhas indicando a que questão se refere.
Nota 2: Este questionário é baseado em várias fontes, incluindo o questionário desenvolvido na
DMPS do CenPRA e no projeto 15504MPE e MARES (do LQPS/UNIVALI e CenPRA) .
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1. Contato (pessoa com a qual devemos nos comunicar)
1.1 Nome: [ Marco Antonio de Souza
] max 72 cars.
1.2 Como prefere ser chamado: [ Marco Antonio] max 32 cars.
1.3 Função na organização: [Supervisor do departamento de sistemas de informação] max 64 cars.
1.4 Endereço: [Rua do Arraial, 209 - Apto. 54 C] max 72 cars.
1.5 e-mail: [masouza18@yahoo.com.br] max 72 cars.
1.6 Telefone: [11 2487-1364] max 32 cars.
1.7 Outras formas de contato: [
] max 72 cars.

2. Caracterização da Organização
2.1 Razão Social: [Indústria Metalúrgia e Mecânica com Engenharia e Manufat. sob Encomenda] max
72 cars

2.2 Nome: [IMMEME] max 72 cars
2.3 Endereço: [
] max 72 cars
2.4 E-mail: [
] max 72 cars
2.5 Telefone: [
] max 32 cars.
2.6 Website: [
] max 72 cars
2.7 Ano de fundação: [
] max 32 cars.
2.8 Breve descrição da Organização: (tamanho sugerido: 20 linhas ou 1600 caracteres)
[ A IMMEMME é lider no fornecimento de equipamentos para os setores Industriais de Metalurgia,
Energia, Petróleo, Gás, Movimentação de Materiais, Aços Trefilados e Laminados, com tecnologia
própria ou através de apoiada por terceiros. ] max 1600 caracteres

3. Caracterização da Unidade Organizacional
(Nota: Unidade Organizacional é a unidade da organização na qual será realizada a melhoria de
processo, podendo ser a própria organização, um departamento, uma área, ou uma unidade lógica)
3.1 Nome: [Departamento de Sistemas de Informação - Aplicações] max 72 cars
3.2 Breve descrição da Unidade Organizacional: (tamanho sugerido: 20 linhas ou 1600 caracteres)
[ O departamento de Sistemas de Informação - Aplicações é o responsável pela administração,
desenvolvimento e manutenção de todos os sistemas informatizados dentro da Organização, sejam
eles desenvolvidos internamente ou adquiridos de terceiros. A Organização possui os seguintes
sistemas informatizados: ERP que é responsável por integrar ] max 1600 caracteres
3.3 Porque foi escolhida essa Unidade Organizacional para este trabalho: (tamanho sugerido: 10
linhas)
[ O departamento de sistemas de informação foi escolhido porque possui uma boa visão
organizacional da empresa. O departamento conhece os processos inerentes as áreas pois necessita
conhecê-los para promover melhorias nos sistemas informatizados das mesmas. ] max 800 caracteres
3.4 Relate de um a três principais pontos fortes da unidade organizacional.
(Nota: Pontos fortes são condições do ambiente interno de uma organização, que apresentam
situação atual favorável, em relação ao seu desempenho geral)
a) [ A equipe de trabalho do departamento de sistema de informação possui um bom conhecimento
dos processos internos. Isso possibilita que o departamento auxilie e até capacite as outras áreas no
que diz respeito as interfaces de comunicação dentro da Organização.] max 320 cars.
b) [ O departamento de sistemas de informação é um dos responsáveis por trazer novas tecnologias
e idéias para a Organização no que diz respeito a agilizar os processos internos. Os processos
deverão ser mais rápidos e eficazes.] max 320 cars.
c) [
] max 320 cars.
3.5 Relate de uma a três principais fraquezas da organização.
(Nota: fraquezas são condições do ambiente interno de uma organização, que apresentam
situação atual desfavorável, em relação ao seu desempenho geral)
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a) [ A necessidade continua de novos investimentos em tecnologia para acompanhar a demanda de
infomação cada vez mais rápida para a tomada de decisão.] max 320 cars.
b) [
] max 320 cars.
c) [
] max 320 cars.
3.6 Relate de uma a três principais experiências na organização que foram bem sucedidas.
(por exemplo, o que já foi feito na organização, deu certo e você faria de novo).
a) [ Implantação de sistemas de informação montando equipes full-time. Esta equipes foram formadas
por analistas de negócios, especialistas em sistemas de informação e técnicos em informática. ] max
320 cars.

b) [
] max 320 cars.
c) [
] max 320 cars.
3.7 Relate de uma a três principais experiências na organização que não foram bem sucedidas.
(por exemplo, o que já foi feito na organização, não deu certo e você não faria de novo ou
faria de outra maneira).
a) [ A utilização de terceiros na implantação de sistemas de informação sem que haja uma pessoa da
Organização gerenciando de forma ativa o projeto.] max 320 cars.
b) [ Desenvolvimento (ou compra) de softwares periféricos sem integração com o ERP ou
desenvolvidos (ou comprado) por outras áreas sem o conhecimento da área de sistemas de
informação.] max 320 cars.
c) [
] max 320 cars.
3.8 Relate de uma a três principais ameaças à organização.
(Nota: ameaças são variáveis do ambiente externo, de alta importância futura e negativa
sobre as atividades e o desempenho da organização)
a) [ O desenvolvimento (sem a atualização interna) e uso de novas tecnologias para aumentar o
poder de processamento e agilidade na obtenção das informações. ] max 320 cars.
b) [ A necessidade urgente da formação de pessoas que conheçam os processos e interfaces
internas independentemente do sistema informatizado. Estas pessoas serão responsáveis em
transmitir e capacitar outras pessoas para que a Organização não fique orfã do conhecimento.] max
320 cars.

c) [
] max 320 cars.
3.9 Relate de uma a três principais oportunidades de negócio para a organização.
(Nota: ameaças são variáveis do ambiente externo, de alta importância futura e positiva
sobre as atividades e o desempenho da organização)
a) [
] max 320 cars.
b) [
] max 320 cars.
c) [
] max 320 cars.
3.10 Relate de uma a três ações para a melhoria da organização que você gostaria que fossem
realizadas.
(podem ser ações novas, modificações de ações já existentes ou mesmo eliminação de
alguma ação).
a) [ Separar fisicamente a equipe de sistemas de informação para permitir uma maior privacidade aos
colaboradores que desenvolvem sistemas e necessitam de um ambiente sem barulho para ter uma
maior concentração.] max 320 cars.
b) [ Maior investimento no treinamento de novas tecnologias de informação para a equipe de sistemas
proporcionando benefícios como a agilidade da informação e interfaces de comunicação da
Organização com o mundo externo.] max 320 cars.
c) [
] max 320 cars.
3.11 Relate de uma a cinco principais características de diferenciam essa organização das
outras. (por exemplo, aquilo que somente ela faz, aquilo que ela faz melhor do que as outras, aquilo
que é o diferencial da organização,...)
a) [ Um bom conhecimento dos processos internos de toda a Organização, o que propicia auxiliar na
solução dos problemas que afetam a produtividade das outras áreas.] max 320 cars.
b) [
] max 320 cars.
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c) [
] max 320 cars.
d) [
] max 320 cars.
e) [
] max 320 cars.
3.12 Descreve brevemente o modelo de negócio desta unidade organizacional (por exemplo,
quais são os tipos de contrato mais típicos com os clientes e quais são as principais fontes de
receita da unidade. (tamanho sugerido: 20 linhas ou 1600 caracteres)
[
] max 1600 caracteres

3.13 Identifique e descreva brevemente os projetos de software atualmente em
andamento (selecione no máximo 3 projetos típicos, identifique nome do projeto,
coordenador, breve descrição do projeto e equipe)
a) [ Projeto de movimentação de pessoas
Coordenador - Chefia da área de sistemas de informação
O objetivo do projeto de movimentação de pessoas é melhorar os processos utilizados atualmente
que tem como base o trâmite de documentos e procedimentos. Está sendo desenvolvido um módulo
sistemico no ERP da Organização que irá substituir os processos atuais. Todos os eventos relativos
a movimentação de pessoas serão tratados nestes módulos (admissão, transferência, promoção e
demissão). Algumas dificuldades do sistema atual:
Informações contidas nos documentos estão
fora do sistema informatizado permitindo inconsistências; Falhas nos processos de comunicação
entre as áreas porque são baseados em procedimentos; Documentos circulam com informações
confidenciais; Demora para conseguir as assinaturas dos gestores; Geração manual da requisição de
cargo e da posição; Controle manual das programações de atualizações salariais. Algumas
vantagens do sistema informatizado de movimentação de pessoas: – Processos
informatizados
permitem uma consistência dos dados a serem utilizados nos processos; Processos informatizados
permitem a aprovação eletrônica em qualquer planta da IMMEMME (inclusive fora da empresa em
alguns casos); Permite um planejamento das contratações; Geração da requisição de cargo e posição
automáticas; Garantir a comunicação entre as áreas envolvidas nos processos; Agilidade no
levantamento dos históricos de movimentação de pessoal; Economia no consumo de papel.
Equipe: Sistemas - 4; Recrutamento - 2; Segurança - 1; DP - 2; ] max 1600 cars.
b) [ Projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)
Coordenador - Supervisão da área de sistemas de informação
O objetivo do projeto SPED é a emissão em forma digital dos livros fiscais e contábeis (razão e
razonete) com base no programa adquirido de terceiro. O projeto irá atender a uma obrigação legal
que a Organização terá que cumprir.
Equipe: 5 pessoas da área de sistemas de informação; 4 pessoas da área de negócio; 4 pessoas da
empresa que forneceu o software responsável pela criação dos arquivos digitais.] max 1600 cars.
c) [ Projeto Atividades
Coordenador - Chefia da área de sistemas de informação
O objetivo do projeto é permitir um melhor planejamento e acompanhamento das atividades
relacionadas a área de Engenharia da Organização. Além do planejamento e acompanhamento das
atividades também irá controlar as horas gastas pela Engenharia nos projetos, em relação ao que foi
orçado.
Equipe: 3 pessoas da área de sistemas de informação; 1 pessoa da área de engenharia] max 1600 cars.

3.14 Identifique e descreva brevemente projetos de desenvolvimento de software
concluídos nessa unidade organizacional nos últimos doze meses (selecione no máximo
três projetos típicos, Identifique nome do projeto, coordenador, breve descrição do projeto e
equipe)
a) [ Projeto NFe (Notas Fiscais Eletrônicas)
Coordenador - Supervisão da área de sistemas de informação
O objetivo do projeto NFe é possibilitar que as notas fiscais de saída emitidas através do sistema
ERP utilizado pela Unidade Organicional sejam enviadas e autorizadas, através de sistema adquirido
de terceiro, pela Secretaria da Fazenda do Estado. O projeto irá atender a uma obrigação legal que a
Organização passou a cumprir.
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Equipe: 3 pessoas da área de sistemas de informação; 2 pessoas da área de negócio; 4 pessoas da
empresa que forneceu o software responsável pela emissão das notas fiscais eletronicas.] max 1600
cars.

b) [ Projeto Manufatura Aços - Fase I
Coordenador - Chefia da área de Aços
O objetivo deste projeto foi automatizar o processo de manufatura da áera de Aços desde o
recebimento do material até a expedição. Os seguintes desenvolvimentos foram efetuados no sistema
ERP da Organização: Implantacao do codigo de item com 33 digitos; desenvolvimento do código de
lote (feixe) para os itens, etiqueta de identificacao, cadastros de corrida, cadastro de exame de
laboratório, localizacao de feixes, recolhimento e armazenagem da producao, programacao do
faturamento, consultas e processos para controle do planejamento, consultas e processos para
controle de vendas, consultas e processos para controle do faturamento, geração do lote fiscal no
recebimento, acertos de processo do estoque, acerto de processos de cadastro de ordem de
fabricação, auditoria de exame de laboratório, processos e telas para inventario.
Equipe: 5 pessoas da área de sistemas de informação; 7 pessoas da área de Aços. ] max 1600 cars.
c) [ Projeto Rastreabilidade Total
Coordenador - Roberto Hajime Yokoi
O objetivo deste projeto foi desenvolver no sistema ERP da Organização painéis que possibilitam a
vinculação de códigos de ratreabilidade para os itens fabricados e comprados. Com base nesta
vinculação será possível ter acesso aos documentos utilizados no recebimento (certificados de
fornecedores) e fabricação dos itens (relatórios de ensaio não destrutivos, relatórios de controle de
qualidade, etc.)
Equipe: 3 pessoas da área de sistemas de informação; 5 pessoas da área de negócio.] max 1600 cars.
3.15 Qual é a duração, em número de meses, mais típica de projetos de desenvolvimento de
software nessa unidade organizacional?
[
] max 72 cars
3.16 Qual é o tamanho da equipe típico de projetos na unidade organizacional escolhida?
[11 pessoas] max 72 cars

3.17 Identifique e descreva brevemente outros tipos de atividades (que não sejam
projetos) atualmente em andamento (selecione no máximo três atividades típicas,
identifique nome do tipo de ativiprojeto, coordenador, breve descrição do projeto e equipe)
a) [
b) [
c) [

] max 1600 cars.
] max 1600 cars.
] max 1600 cars.

3.18 Identifique e descreva brevemente outros tipos de atividade (que não sejam
projetos) concluídos nos últimos 12 meses (selecione no máximo 3 atividades típicas,
Identifique nome da atividade, coordenador, breve descrição da atividade e equipe)
a) [
b) [
c) [

] max 1600 cars.
] max 1600 cars.
] max 1600 cars.

4. Patrocinador
4.1 Nome: [
] max 72 cars
4.2 Como prefere ser chamado: [
] max 72 cars
4.3 Função na organização: [
] max 72 cars
4.4 Endereço: [
] max 72 cars
4.5 e-mail: [
] max 72 cars
4.6 Telefone: [
] max 72 cars
4.7 Outras formas de contato: [
] max 72 cars

5. Outras informações sobre a Organização
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5.1 Associada:

ABEP
ABES
ABINEE
ACATE
ASSESPRO
SOFTEX
SUCESU
outra: [
] max 72 cars
5.2 Principal atividade da organização no desenvolvimento/manutenção de software:

A empresa desenvolve software pacote sem customização.
software-padrão com customização para clientes (software que atende
as necessidades de muitos clientes, mas que geralmente ainda é adaptado para
satisfazer completamente os requisitos específicos de um cliente).
Desenvolve software sob encomenda para terceiros (para cada cliente um software
individual é desenvolvido para os requisitos específicos deste cliente).
A empresa desenvolve software embarcado (embedded software).
A empresa é distribuidora ou editora de software de terceiros.
A empresa desenvolve software para uso próprio
Outra: [
] max 72 cars
5.3 Principal atividade da organização em Tecnologia da Informação (TI):

Acesso à internet
Comunicação de dados
Consultoria e projetos em TI
Pesquisa e desenvolvimento de software
Processamento de dados
Serviços tecnológicos
Treinamento em TI
Outras: [
] max 72 cars
5.4 Força de trabalho da organização:

(Identifique o número de pessoas de acordo com as funções primárias.)
Muitos dos papéis se acumulam. Colaboradores apenas da sede.
Função primária
Sócios e dirigentes
Empregados efetivos
Bolsistas e estagiários
Terceiros prestadores de
serviço
Total

gerencial

técnica qualidade

outros

Total

5.5 Organograma da empresa
(incluindo nomes dos responsáveis por área. Identifique também se há grupo/pessoas responsáveis
para melhoria de processo)(tamanho sugerido: 20 linhas)
(Nota: para este item, estas informações podem ser fornecidas em um arquivo separado)
[
] max 1600 caracteres
5.6 Porte da empresa segundo comercialização bruta anual:

Até R$ 120 mil
De R$ 120 mil até R$ 720 mil
De R$ R$ 720 mil até R$ 2,5 milhões
De R$ 2,5 milhões até R$5 milhões
Mais de R$ 5 milhões
5.7 A empresa exporta software?
Não
Sim, para: [
] max 72 cars
5.8 A empresa faz uso de terceiros para desenvolvimento ou manutenção de software?
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Não
Sim, onde e em que situações: [Na empresa ou no terceiro. Quando é necessária uma
atualização.] max 72 cars

6. Qualidade e Melhoria de Processo de Software
6.1 A organização implantou programa da qualidade total, sistema da qualidade ou similar?

Sim. Em que ano? [1993] max 72 cars
Em estudo ou implantação
Não
6.2 A organização ou unidade organizacional é:

Certificada IS0 9001; no mês/ano: [ abril / 1993] com escopo [
].
Avaliada em SW-CMM, no mês/ano: [
/
] com obtenção do nível [
] de maturidade
Avaliada em CMMI, no mês/ano: [
/
] com obtenção do nível [
]
de maturidade;
Avaliada em MPS.BR. no mês/ano: [
/
] com obtenção do nível [
]
de maturidade
Avaliada em [
]. no mês/ano: [
/
] com obtenção de [
].
Avaliada em [
]. no mês/ano: [
/
] com obtenção de [
].
6.3 A organização tem profissionais certificados:

em [
em [
em [
em [
em [

]; quantos já certificados [
]; quantos já certificados [
]; quantos já certificados [
]; quantos já certificados [
]; quantos já certificados [

] e quantos em preparação [
] e quantos em preparação [
] e quantos em preparação [
] e quantos em preparação [
] e quantos em preparação [

].
].
].
].
].

6.3 Cite os três pontos mais fortes no processo de software atual que você observa na sua
organização:
a) [ Possibilitar que as informações sejam processadas e estejam disponíveis com mais agilidade.]
max 320 cars.

b) [ Garantir a integração sistêmica dos processos das áreas para que a informação chegue
consistente a quem é de destino.] max 320 cars.
c) [ Executar atualmente as atividades das áreas com um menor efetivo de pessoas, mesmo tendo
um volume maior de dados a serem processados em relação a anos anteriores.] max 320 cars.
6.4 Cite os três pontos mais fracos/problemas no processo de software atual que você observa
na sua organização:
a) [
] max 320 cars.
b) [
] max 320 cars.
c) [
] max 320 cars
6.5 Como você caracteriza sua organização hoje, quanto aos aspectos relacionados a seguir:
Satisfação do cliente no atendimento às suas reais necessidades

Bom

Tratar as solicitações de alteração dos requisitos

Bom

Cumprir os prazos estabelecidos
Cumprir os orçamento/custos estabelecidos

Médio
Não sabe

Cumprir os requisitos estabelecidos

Bom

Qualidade do produto entregue

Bom

Produtividade no processo de software
Satisfação dos funcionários no trabalho

Médio
Não sabe
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6.6 Selecione na tabela abaixo as 3 metas mais importantes para a sua organização:

Metas

Comentários

Expandir faixa no mercado (aumentar vendas aos clientes já existentes,
entrar em novos segmentes do mercado, exportar, etc.)

[

] max 72 cars

Reduzir custos

[

] max 72 cars

Melhorar produtividade no processo de software

[

] max 72 cars

Melhorar satisfação dos clientes

[

] max 72 cars

Melhorar estimativas e melhorar habilidade de cumprir os prazos
estabelecidos

[

] max 72 cars

Melhorar habilidade em cumprir os custos estabelecidos

[

] max 72 cars

Melhorar habilidade de atender as necessidades reais dos clientes

[

] max 72 cars

Melhorar satisfação dos funcionários

[

] max 72 cars

Reduzir prazo de desenvolvimento de sistemas (time-to-market/cycle
time)

[

] max 72 cars

Reduzir re-trabalho

[

] max 72 cars

Melhorar a confiabilidade: capacidade do software manter o seu nível
de desempenho dentro de condições estabelecidas por um dado período
de tempo.

[

] max 72 cars

Melhorar a portabilidade: facilidade do software ser transferido de um
ambiente para outro.

[

] max 72 cars

Melhorar a funcionalidade: o software tem funções para satisfazer as
necessidades explícitas e implícitas.

[

] max 72 cars

Melhorar a eficiência: relação entre o nível de desempenho do software
e a quantidade de recursos utilizados em determinadas condições.

[

] max 72 cars

Melhorar a manutenibilidade: esforço necessário para executar
modificações específicas

[

] max 72 cars

Melhorar a usabilidade: facilidade de uso e avaliação das
características dos usuários do software

[

] max 72 cars

Melhorar a reusabilidade: capacidade de reutilizar código.

[

] max 72 cars

Obter certificação ISO 9001

[

] max 72 cars

Obter Nível

de maturidade do CMMI

[

] max 72 cars

Obter Nível

de maturidade do MPS.BR

[

] max 72 cars

Avaliar processos em relação à ISO/IEC 15504-5

[

] max 72 cars

Outro(s):

[

] max 72 cars

6.7 A maioria dos funcionários da empresa conhece algum modelo de capacidade e/ou
maturidade de processo?
Sim
Não
qual(is) modelo(s) [
] max 72 cars

7. Programa de Melhoria de Processo de Software
7.1 Descreva brevemente todos os esforços atuais voltados a Melhoria de Processo de
Software (O que está sendo feito, recursos alocados etc.):
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[

] max 1600 cars

7.2 Porque a organização está realizando este trabalho e o que ela espera do programa
de melhoria? (identfique o mais possível resultados de forma mensurável/quantificavél)
[

] max 1600 cars

8 Caracterização do Principal Produto (ou Sistema)
8.1 Nome do produto: [Possibilitar a movimentação de peças em ambientes fabris. ] max 72 cars
8.2 Qual (is) a (s) área (s) de atuação do produto?

Bancário
Comércio

Engenharia, arquitetura, construção
civil
Engenharia de software
Entretenimento
Financeiro
Indústria

Qualidade e Produtividade
Saúde
Serviços
Telecomunicações
Transportes
Turismo
Outros. Especifique: [
] max 72 cars

8.3 Qual(is) o(s) tipo(s) de aplicação do produto?

anos
Administração de serviços
Administração jurídica
Automação bancária
Automação comercial
Automação de escritórios
Automação industrial
Automação predial
Comércio eletrônico
Computação gráfica
Comunicação de dados
Contabilidade
Educação à distância
Ferramenta/Ambiente de des. de sw

Geoprocessamento
Gerenciador de banco de dados
Gerenciador de redes
Gestão da qualidade
Gestão de documentos
Gestão do conhecimento
Gestão integrada/ERP
Jogos
Websites
Planilha eletrônica e Processador de
texto
dor de imagens

Simulação e modelagem
[

Gestão do relacionamento com

Outros. Especifique: [
Não desenvolve software

8.4 Breve descrição do produto:
[
] max 1600 caracteres
8.5 Quais são as principais funcionalidades do produto:
[
] max 1600 caracteres
8.6 Quem são os principais usuários do produto:
[
] max 1600 caracteres

] max

72 cars

] max 72 cars
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8.7 Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do produto/projeto:
[
] max 1600 caracteres
8.8 O software é customizável? Sim Comentário opcional: [
8.9 Sua empresa faz manutenção do software? Sim

] max 1600 caracteres

Comentário opcional: [

] max 1600

caracteres

8.10 Quem é responsável pela instalação do software?

A empresa

8.11 Sua empresa realiza atividades de presta suporte aos clientes do software? Sim
Comentário opcional: [
] max 1600 caracteres
8.12 Qual a freqüência em que novos releases do software são gerados? (p.ex. 1 vez por ano)
[
] max 72 cars
8.13 Tamanho aproximado do software: (por exemplo, em linhas de código, pontos por
função) [
] max 72 cars
8.14 Complexidade do software

média: alguns algoritmos e cálculos difíceis, vários arquivos e interações dos dados
baixa: maioria dos algoritmos e cálculos simples, dados simples, poucas variáveis

9. Identificação da pessoa da empresa que fará parte da equipe de melhoria de
processo

9.1 Nome/Função: [
9.2 e-mail: [
] max 72 cars
9.3 Telefone: [
] max 72 cars
9.4 Tempo na organização: [

] max 72 cars

] max 72 cars

9.5 Maior grau de escolaridade completado:
Bacharelado
Especialização (lato senso)
outro: [
] max 72 cars

Mestrado

Doutorado

9.6 Breve currículo na área de melhoria de processo:
[

] max 1600 caracteres

9.7 Tempo alocado para atividades no programa de melhoria: [

] max 72 cars

10. Sobre este questionário
10.1 Data do preenchimento deste questionário: [
10.2 Nome do responsável pelo preenchimento: [

10.3 Cargo: [

] max 72 cars
] max 72 cars

] max 72 cars

10.4 Tempo gasto com o preenchimento do questionário (em min/horas)
Pelo responsável: [
] max 72 cars
Por outros: [
] max 72 cars
Nome dos outros: [
] max 72 cars
10.5 O que você achou deste questionário?
[

] max 1600 caracteres

=================== final do questionário ======================
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A.2 QuestInfoSAE - Questionário de Levantamento Sobre a
Situação Atual da Empresa

Artefato
PRO2PI-WORK A02
QuestInfoSAE
Versão 1.0 2009-06-16

Questionário para Informações
sobre a Situação Atual da Empresa

ROTEIRO DE ENTREVISTA
QUESTIONÁRIO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA
1)

Quantas pessoas trabalham em cada sistema da empresa?

2)

Quais são as atividades rotineiras das pessoas envolvidas?

3)

Quais são os tipos de Projetos? (Novos Projetos, manutenções esporádicas,
etc). Qual é a média de tempo de cada Projeto por tipo de Projeto?

4)

Quais são os processos?

5)

Existe um plano de treinamento?

6)

Como são feitas as solicitações das demandas?

7)

Existe um roteiro de Gerenciamento de Projetos?

8)

Como é feita a documentação dos Projetos?

9)

Existe um controle de versão dos sistemas? Se sim, qual é o utilizado e como é
feito este controle?

10) Onde está o principal problema? (Onde o processo trava ou onde é mais
complexo?)
11) Onde poderia haver uma melhoria de processos? (Levar em conta que esta
melhoria deve ocorrer em no máximo 3 meses).

Observações:
-

Estas questões deverão ser respondidas, com base nos sistemas
existentes na empresa, mencionados na figura...
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A questões valem para cada sistema, aplicando-as em um sistema de

cada vez.
-

-

As mesmas questões deverão ser aplicadadas a pelo menos duas
pessoas. De preferência ao Gerente e ao Coordenador da área de TI ou negócio.
Incluir alguma questão a mais, caso haja necessidade.
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A.3 FASMP - Fluxo de Aprovação de Solicitação de Manutenção e
Projeto

Artefato
PRO2PI-WORK A03 FASMP
Versão 1.0 2009-08-25

Fluxo de Aprovação de Solicitação
de Manutenção e Projeto

Fluxo de aprovação de SM's e controle de projetos
Início
encaminhar e-mail para com base no workflow:
Usuário Solicitante
Cadastrar SM

SM => Solicitação de manutenção. Dentro do ERP.
Responsável da área solicitante

Responsável da Área Solicitante

Aprovar SM

Usuário solicitante
Responsável pela informática

Responsável pela Informática
Aprovar SM

Responsável pela Informática
Atribuir SM a analista

Usuário solicitante
Responsável da área solicitante

Usuário solicitante
Responsável da área solicitante
Analista responsável pela SM

Analista
Criar projeto

Analista
Cadastrar projeto no módulo de
projetos atribuindo o projeto
criado a SM solicitada pelo
usuário que o projeto está
atendendo
Analista
Validar projeto no controle de
projetos

Analista
Comunicar usuário para testar a
SM

LEGENDA

Usuário solicitante
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Usuário
Aprovar SM (Base de Teste)

Analista responsável pela SM

Analista
Comunicar responsável da
informática para aprovar controle
de projetos

Responsável pela Informática
Aprovar projeto no controle de
projetos após o teste do usuário

Analista responsável pela SM

Analista
Solicitar migração do projeto para
a base de produção no controle
de projetos

DBA

DBA
Migrar projeto para a base de
produção
e atualizar controle de projetos

Analista responsável pela SM

Analista
Solicitar utilização e aprovação do
usuário na SM (Base de
produção)

Usuário
Aprovar SM (Base de produção)

Responsável pela informática

Responsável Informática
Realizar a aprovação final
(aceite) da SM

Responsável da Área Solicitante

Responsável da Área Solicitante

Realizar a aprovação final
(aceite) da SM

Fim

Responsável da Área Solicitante
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A.4 QuestInfoSEAP12207 - Questionário de Levantamento Sobre a
Seleção e Escolha das Áreas de Processo Segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 12207:2009 (2009)

Artefato
PRO2PI-WORK A04
QuestInfoSEAP12207
Versão 1.0 2010-03-08

Questionário para Informações
sobre a Seleção e Escolha das Áreas de
Processo Segundo a ABNT NBR ISO/IEC
12207:2009 (2009)

ROTEIRO DE ENTREVISTA
QUESTIONÁRIO SOBRE A SELEÇÃO E ESCOLHA DAS ÁREAS DE
PROCESSO SEGUNDO A ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 (2009)
1)

Após a apresentação por parte do Especialista sobre a ABNT NBR ISO/IEC
12207:2009 (2009) ficou alguma dúvida ou existe algum questionamento a
respeito por parte do Patrocinador?
Não existem dúvidas ou questionamentos. A norma é bem clara e irá colaborar
com a organização em futuras aquisições, desenvolvimentos ou implantações
de software.

2)

Os processos sugeridos por parte do Especialista estão de acordo com a
melhoria de processo no sistema ERP - módulo de controle e retirada de
consumíveis?
Sim.

3)

Existe a necessidade da inclusão ou exclusão de algum dos processos
sugeridos pelo Especialista?
Foi sugerida a inclusão de outros processos relacionados a seguir:
Processos Técnicos
Processo de Teste de Qualificação do Sistema
Processo de Apoio ao SW
Processo de Resolução de Problemas de Software

4)

Para esta melhoria de processo será seguido o mesmo ciclo de vida já
existente na Empresa?
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Sim.
5)

Vai haver a utilização da gestão de qualidade ABNT NBR ISO 9001:2000 nesta
implantação de software? Se sim, de que forma ela será utilizada?
Sim.
A norma dita que todas as áreas da organização devem proceder de acordo
com os procedimentos e instruções de trabalho desenvolvidas para as
atividades que são executadas. Para a implantação do software que é o objeto
proposto nesta dissertação não será diferente, ou seja, as atividades deverão
ser executadas de acordo com as instruções descritas nas normas.

6)

Existe um roteiro de implantação de software na Empresa? Se sim, ele será
utilizado nesta melhoria?
Sim.
A empresa utiliza o controle da manutenção, denominada solicitação de
manutenção em sistemas com base em um software desenvolvido
especialmente para esta finalidade.

7)

A aplicação da melhoria de processos com a norma sugerida será possível de
ser realizada no prazo de 3 meses?
Acredito ser possível a realização da melhoria em 3 meses.

8)

O Patrocinador está de acordo em gerar relatórios passo a passo nesta
melhoria de processo?
Sim.

Observações:

-

Estas questões deverão ser respondidas, com base no sistema utilizado para a
melhoria de processo (Sistema ERP - módulo de controle e retirada de
consumíveis).

-

As mesmas questões deverão ser aplicadas à pelo menos duas pessoas. De
preferência ao Gerente e ao Coordenador da área de TI ou negócio.

-

Incluir alguma questão a mais, caso haja necessidade.
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A.5 QuestElabRotImp - Questionário para a Elaboração do Roteiro
de Implantação

Artefato
PRO2PI-WORK A05
QuestElabRotImp
Versão 1.0 2010-06-01

Questionário para a Elaboração do
Roteiro de Implantação

ROTEIRO DE ENTREVISTA
QUESTIONÁRIO PARA A ELABORAÇÃO DO ROTEIRO DE
IMPLANTAÇÃO
1)

Existem procedimentos padrões de Processos?
A empresa possui certificação ISO 9000. Desta forma todos os procedimentos
dos processos executados nas áreas são descritos em instruções de trabalho e
manuais da área de Gestão da Qualidade.

2)

Como são distribuídas as atividades por recurso? Existe um padrão?
As atividades de todas as áreas da empresa são distribuídas de acordo com o
conhecimento e afinidade do recurso. O recurso deverá seguir os
procedimentos e instruções de trabalho descritas na documentação da Gestão
da Qualidade (ISO 9000).

3)

Como é feita a seleção e a escolha dos participantes de um Projeto?
A seleção dos participantes de um Projeto é feita de acordo com o
conhecimento, capacidade, qualificação e afinidade do participante. O
participante terá que fornecer a organização habilidades de acordo com a
necessidade do negócio.

4)

Como é elaborado o planejamento do Projeto?
- Escopo do Projeto;
O Escopo do Projeto é definido junto com a(s) área(s) envolvida(s). Nesta fase
são analisadas as dificuldades e os problemas que ocorrem no processo atual
(seja ele sistêmico ou não). É elaborado um projeto com uma proposta
sistêmica (seja ele desenvolvido internamente ou não) para acabar com as
dificuldades e resolver os problemas atuais.

Referente ainda ao escopo do projeto, cada requisito é identificado para
posterior aceitação?

186

Os requisitos (sejam eles sistêmicos ou não) são identificados e validados
durante a execução do projeto, porém não há uma formalização individual para
a aceitação dos mesmos. O que existe é uma formalização (aceitação) do
projeto como um todo. Caso não haja uma aceitação do requisito, a equipe de
implantação deverá durante o projeto promover alternativas para solucionar o
problema.
- Estimativa de Recursos;
A Estimativa de Recursos é definida juntamente com a(s) área(s) usuária(s). A
equipe de sistema requisita a área usuária um colaborador da mesma que
tenha um bom conhecimento do processo executado dentro do departamento.
Este recurso (chamado de Key-User) servirá de suporte a área de sistemas
durante as fases de análise, desenvolvimento e implantação para solucionar
dúvidas pertinentes ao processo envolvido. Os demais recursos da área
usuária que participarão do projeto serão definidos pela chefia da área e a
equipe de sistemas.
- Estimativa de prazos;
Os prazos serão definidos através da elaboração de cronograma de
implantação.
- Estimativa de Custos;
A Estimativa de Custos para os recursos humanos utilizados no projeto é
elaborada através do valor hora/homem. Durante a elaboração do cronograma
são definidos os recursos humanos que participarão do projeto com a
respectiva duração da atividade em dias ou horas. Serão definidos também os
custos relativos a equipamentos necessários para o sistema.
- Cronograma.
O Cronograma de implantação será definido em reunião a ser realizada entre a
área usuária e a equipe de sistemas. Para a elaboração do cronograma será
necessário o seguinte: Definição de todas as fases do projeto com as suas
respectivas durações (em dias ou horas); Definição dos recursos (humanos e
materiais) necessários para o projeto; Atribuição de responsabilidades;
Provisão de ambiente e infra-estrutura.
- Integrações
Deverão ser previstas pela equipe de implementação (sistemas e área usuária)
as interfaces com outras áreas e/ou sistemas. Todas as informações que
chegam, são processadas ou fornecidas pelo sistema a ser desenvolvido ou
alterado deverão ser analisadas para que estejam de acordo com a
necessidade e sejam confiáveis.
5)

Existe o acompanhamento do Projeto pela área solicitante?
Sim. A área solicitante acompanha o projeto através de reuniões semanais
para verificação do andamento do cronograma. Além disso, a fase de
desenvolvimento sistêmico é acompanhada através de módulo específico no
ERP.
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6)

Existe documentação dos Sistemas? Como são elaboradas as documentações
do sistema?
- Documentações Técnicas do Projeto;
A parte técnica do projeto é documentada em ferramenta específica utilizada
no desenvolvimento do sistema.
- Manuais de (Usuário, Sistema, Treinamentos, etc).
Será desenvolvido e disponibilizado o manual de usuário de acordo com as
normas da ISO 9000 implantada na empresa, e a documentação é mantida de
acordo com os critérios definidos nesta. Os treinamentos realizados para as
áreas usuárias têm como base este manual.

7)

Como são feitos os treinamentos com a área solicitante?
Os treinamentos são realizados de acordo com o manual do usuário e são
registrados na área de treinamento da empresa através de lista de presença
com as seguintes informações: Título do treinamento; Data da realização;
Nome e assinatura dos participantes; Carga horária; Nome e assinatura da
pessoa que ministrou o treinamento.
Os treinamentos estão previstos no cronograma e serão realizados para duas
categorias: Conceitual e Operacional.
Conceitual: Para os colaboradores que possuem cargo de gestão ou liderança
(diretores, gerentes, chefes, supervisores, mestres).
Operacional: Para os colaboradores que estarão utilizando o sistema no dia a
dia (operacional).
Todos os treinamentos serão registrados no prontuário do colaborador pela
área de treinamento.

8)

Existem relatórios de críticas de homologação / implantação?
Não.

9)

Como é feito o suporte de aceitação de software?
O suporte de aceitação de software é feito através do suporte realizado pela
área de sistemas através das seguintes atividades:
• O desenvolvedor deve finalizar e entregar o sistema de acordo com a
solicitação de manutenção cadastrada em módulo específico do ERP. Trata-se
de um contrato entre a área solicitante e a área de sistemas;
• O desenvolvedor irá realizar junto com a área usuária os teste e correções
necessárias antes do sistema ser disponibilizado em ambiente de produção;
• O desenvolvedor realiza treinamento inicial e contínuo e suporte a área
solicitante.

10) Existem documentações de aprovação por fases do Projeto?
O ERP possui módulo específico onde são realizadas as aprovações
eletrônicas do Projeto. Neste módulo a área usuária poderá identificar as
seguintes fases:
• Criação e aprovação da área usuária;
• Aprovação do projeto pela chefia de sistemas;
• Atribuição de um projeto para um analista de sistemas;
• Aprovação da área usuária em ambiente de testes;
• Aprovação do projeto para entrada em produção;
• Aprovação da área usuária em ambiente de produção;
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• Aceite da área de sistemas;
• Aceite da área usuária.
11) Se houver a necessidade da entrada ou saída de algum recurso do Projeto,
existe um treinamento a ele? Como é feita à passagem do conhecimento a
esse recurso?
Caso haja a entrada de um novo recurso no projeto o mesmo deverá passar
pelos mesmos treinamentos que o recurso antigo passou. Tudo será registrado
na área de treinamento da empresa onde será acrescido no prontuário do
colaborador este treinamento.
12) Existe alguma medição para determinar se os processos estão dentro de um
critério de qualidade satisfatório?
A empresa possui programas de gestão da qualidade onde é definido o
seguinte:
• Políticas e procedimentos de gestão da qualidade;
• Objetivos de qualidade da organização;
• Responsabilidade e autonomia para a gestão da qualidade;
• Nível de satisfação do cliente;
• Ação adequada é tomada quando os objetivos de qualidade não são
alcançados.
No caso da área de sistemas existem dois indicadores de programas de gestão
de qualidade:
1) Indica se a solicitação de manutenção em sistemas foi atendida no prazo
acordado com a área solicitante;
2) Indica se a área solicitante realizou o aceite, ou seja, está de acordo com o
produto (no caso o sistema) fornecido pela área de sistemas.
13) Existem templates dos processos, ou seja, documentos padrões que são
seguidos e preenchidos por fases do Projeto?
Não. As fases de desenvolvimento, testes e entrada em produção são
monitoras eletronicamente através de módulo específico existente no ERP.
Este módulo permite que seja vinculado a cada fase descrita acima
documentos que comprovem a realização de cada uma delas.
14) Quais são as dificuldades existentes no processo atual que poderiam ser
passíveis de melhoria?
Todo o processo é feito manualmente através do preenchimento de formulários
o que possibilita erros na apuração das informações. Com a sistematização do
processo, há um padrão no recebimento, processamento e fornecimento das
informações. O principal objetivo do sistema é permitir um levantamento rápido
e preciso dos consumíveis utilizados em uma fabricação. Controle de retirada
dos consumíveis.

Obs: Baseado nas respostas deste questionário será criado um roteiro de
implantação de Projetos que será seguido e aperfeiçoado em cada implantação
feita.
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A.6 QuestAplicMelProc - Questionário para Aplicação da Melhoria
de Processo

Artefato
PRO2PI-WORK A06
QuestAplicMelProc
Versão 1.0 2010-07-23

Questionário para Aplicação da Melhoria
de Processo

ROTEIRO DE ENTREVISTA
QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSO
1)

Existem mapas do gerenciamento da alocação de recursos?
A empresa possui certificação ISO 9000 e por conta disso cada área possui
uma ou mais instruções de trabalho que descrevem as atividades dos
colaboradores. Não há documento que descreva a atividade nominalmente.

2)

O escopo do projeto gera um documento de requisitos?
Os requisitos são discutidos durante a fase de planejamento do projeto e caso
haja algum requisito relevante e dependa de alguma atividade, a mesma é
relacionada no cronograma.

3)

Com relação à Estimativa do Projeto: Qual é o método utilizado para realizar as
estimativas de esforço, por exemplo, pontos de função ou outros?
Não possuímos um método de estimativa de esforço.

4)

Existem documentações, diagramas ou fluxos para identificar as interfaces do
projeto atual com outros projetos?
Sim. Através da documentação da ISO 9000.

5)

Caso haja mudança de requisito do projeto, existe um documento apontando o
motivo das divergências?
Não.

6)

Existe um documento ou mapa que aponte os riscos associados com as tarefas
ou os processos a serem executados?
Não.

7)

Existe um mapeamento do ambiente e da infraestrutura?
Sim. O ambiente e infraestrutura são analisados na fase de planejamento do
projeto. Caso haja a necessidade de alguma implementação neste sentido, é
criada uma atividade no cronograma. No caso de novas implementações em
relação ao banco de dados ou novas versões de sistemas, é realizado através
de ferramentas próprias do software as análises de impacto.
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8)

Existem documentos com os perfis e habilidades dos funcionários?
Não. Os perfis e habilidades necessários são discutidos pelos gerentes do
projeto, porém, não existe documentação.

9)

Existe nas equipes o compartilhamento e a passagem ou troca de
informações? Esta questão serve para recursos dentro da mesma equipe como
também para recursos de equipes diferentes.
Sim. Os recursos adquirem informações e conhecimento através de
treinamentos realizados durante a fase do projeto. Os treinamentos são
documentados com lista de presença e manuais de usuários disponíveis para
consulta a qualquer momento.

10) Existe uma avaliação de desempenho periódica por recurso e também por
equipes? Se sim, como é passado o feedback?
Sim, a avaliação ocorre anualmente. No processo de avaliação o colaborador
preenche um questionário atribuindo notas em relação ao seu conhecimento,
habilidade, atitude e entrega. O mesmo questionário é preenchido pelo chefe
ou supervisor da área. Feito isso, o chefe ou supervisor da área realiza uma
reunião com o gerente com o objetivo de analisar as duas avaliações. Deverá
haver um consenso entre a chefia e gerência para que seja realizado feedback
para o colaborador. É agendada com o colaborador uma reunião de feedback
onde é preenchido formulário com as seguintes informações:
• Pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos (com os respectivos prazos
para que isso ocorra);
• O que o colaborador pretende fazer para seu autodesenvolvimento;
• Outras observações.
11) No início da montagem da equipe, é passado a cada recurso sobre qual será o
papel dele dentro do projeto?
Sim. É realizada reunião de abertura do projeto onde são apresentadas e
discutidas o papel de cada pessoa no projeto.
12) Existe alguma estratégia de implementação de software?
O ERP possui módulo específico onde são realizadas as aprovações
eletrônicas do Projeto. Neste módulo a área usuária poderá identificar as
seguintes fases:
• Criação e aprovação da área usuária;
• Aprovação do projeto pela chefia de sistemas;
• Atribuição de um projeto para um analista de sistemas;
• Aprovação da área usuária em ambiente de testes;
• Aprovação do projeto para entrada em produção;
• Aprovação da área usuária em ambiente de produção;
• Aceite da área de sistemas;
• Aceite da área usuária.
13) São identificadas restrições de tecnologia de implementação no projeto? Se
sim, existe documentação desta análise?
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As restrições são identificadas, porém, não existe nenhuma documentação da
análise.
14) Como são tratados os itens não entregues dentro de um projeto?
Os itens que impactam diretamente o projeto e inviabilizam a implementação
são identificados e discutidos pela equipe. Neste caso poderá haver um atraso
do cronograma. Nos demais casos, os itens poderão ser implementados após a
entrada do projeto em produção.

Obs: A melhoria de processo foi aplicada com base nas respostas deste
questionário. Este questionário foi elaborado com base nos processos escolhidos da
ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 (2009) para a melhoria de processo realizada na
Empresa.
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A.7 DocEstEsf – Documento de Estimativa de Esforço

Artefato
PRO2PI-WORK A07
DocEstEsf
Versão 2.0 2010-08-17

Documento de Estimativa de Esforço

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO

Este roteiro foi elaborado para auxiliar no preenchimento deste documento.
Está descrito a seguir como deve ser preenchido cada campo.

ID DO PROJETO => Informar um número de identificação do Projeto;
NOME DO PROJETO => Informar o nome do Projeto;
CLIENTE => Informar o Cliente pelo qual este projeto está sendo executado.
Pode ser interno (departamento, setor, ou área específica da empresa) ou externo
(Cliente fora da Empresa);
Este documento está dividido em duas partes:
1) PLANEJADO / ESTIMADO
Nesta primeira parte deverão ser informados os devidos campos:
CÓDIGO => Informar um número seqüencial do item ou uma nomenclatura
definida seguindo um padrão (se a empresa já possuir um padrão, ele poderá ser
utilizado);
DATA => Informar a data pela qual será realizada a atividade;
ATIVIDADE => Informar uma breve descrição da atividade;
HORAS => Informar a quantidade de horas que serão gastas para a
atividade;
COMPLEXIDADE => Informar o grau de complexidade da atividade. Está
dividido em três níveis: baixa, média ou alta.
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2) REALIZADO
HORAS => Informar a quantidade de horas reais em que a atividade foi
realizada;
JUSTIFICATIVA DAS DIVERGÊNCIAS => Quando a quantidade de horas
planejadas / estimadas for diferente da realizada, principalmente se a realizada for
maior, a justificativa deverá ser informada explicando o motivo da divergência.

OBS: O ideal é que este documento seja preenchido e acompanhado de
acordo com o cronograma do projeto.
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DOCUMENTO DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO
ID DO PROJETO: 689

NOME DO PROJETO: Controle de consumíveis

CLIENTE: Estruturas
PLANEJADO / ESTIMADO
CÓD
01
02

04

06
09
09.1
09.2
09.3
09.4
09.5

10
11
12

13

14

15
16

17

DATA

ATIVIDADE

Reunião com os responsáveis do
23/08/2010 processo de Consumíveis.
Identificar estufas e preparar os locais
23/08/2010 para armazenar as etiquetas.
Definir
ponto
de
entrega
de
consumíveis e validar se apenas um
ponto será o suficiente para atender a
23/08/2010 demanda.
Identificar os cochichos (estufas
portáteis) e providenciar local para
armazená-los deixando os mesmos
aquecidos
para
entrega
do
23/08/2010 consumível.
23/08/2010

Cadastro dos Soldadores
23/08/2010
23/08/2010 Cadastro dos Cochichos
23/08/2010 Cadastro das Estufas
Cadastro dos almoxarifes (Usuário de
23/08/2010 rede e PeopleSoft)
Realizar inventáro fisico das estufas
de armazenagem e as demais estufas.
(Identificar código do item e corrida).
Garantir que todos os consumíveis
existentes nas estufas possuam CQR.

Vincular os consumíveis aos projetos
23/08/2010 em andamento na fábrica.
Realizar
Armazenagem
dos
23/08/2010 Consumíveis nas Estufas
Realizar
treinamento
com
os
almoxarifes, mestres de solda e o
23/08/2010 pessoal da Eng. Solda.

23/08/2010

Reunião com chefes e mestres da
produção e soldagem, para explicar os
impactos da entrada do sistema, nem
tanto quanto aos aspectos técnicos,
mas principalmente quanto às novas
regras disciplinares decorrentes do
novo controle (cochichos, baldes,
devoluçõ

Realizar
treinamento
com
os
almoxarifes sobre navegação básica
23/08/2010 PeopleSoft.
Atualizar Manual de instruções sobre
23/08/2010 controle de consumíveis
Realizar
treinamento
com
os
almoxarifes, mestres de solda e o
pessoal da Eng. Solda sobre as telas
23/08/2010 de controle de consumíveis.

18

23/08/2010

19

23/08/2010

1,5

COMPLEXIDADE
Baixa Média Alta
X

JUSTIFICATIVAS DAS
DIVERGÊNCIAS

1,5
X

8

HORAS

7

X
1

1
Não havia ponto de energia próximo ao
local de armazenamento dos cochichos.

X
16

32

Efetuar cadastros básicos no sistema

Cadastro dos consumíveis do projeto
23/08/2010 000000000000

23/08/2010

REALIZADO
HORAS

Imprimir as etiquetas dos consumíveis
armazenados nas estufas e etiquetas
necessárias para anexar nos baldes
de fluxo ou cochichos.
Início do processo de entrega dos
consumíveis com produção assistida.

X

Disponibilidade de recursos humanos para
20 realizar a atividade
Dificuldade para realizar o levantamento
40 dos dados dos Soldadores.
4
4

X

Dificuldade para realizar levantamento do
número de CQR (Controle de Qualidade de
Recebimento) para os consumíveis.

X

16
24
4
4

X
X
X

40
32
8

80
X

32

X

8
X

8

8

X

2

2
X

2
8

2
X

8

X
8

8

X
3

3
X

40

40
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A.8 DocMudReq – Documento de Mudança de Requisitos

Artefato
PRO2PI-WORK A08
DocMudReq
Versão 2.0 2010-08-17

Documento de Mudança de Requisitos

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO

Este roteiro foi elaborado para auxiliar no preenchimento deste documento.
Está descrito a seguir como deve ser preenchido cada campo.

ID DO PROJETO => Informar um número de identificação do Projeto;
NOME DO PROJETO => Informar o nome do Projeto;
CLIENTE => Informar o Cliente pelo qual este projeto está sendo executado.
Pode ser interno (departamento, setor, ou área específica da empresa) ou externo
(Cliente fora da Empresa);
CÓDIGO => Informar um número seqüencial do item ou uma nomenclatura
definida seguindo um padrão (se a empresa já possuir um padrão, ele poderá ser
utilizado);
DATA => Informar a data pela qual será realizada a atividade;
REQUISITO INICIAL => Informar o requisito inicial do projeto. Se for um
requisito ainda não existente, ou seja, um novo requisito, informar neste campo e
especificar com maior detalhe nos campos de mudança efetuada e de justificativa;
MUDANÇA EFETUADA => Informar qual foi a mudança que ocorreu. Se o
requisito for novo, apenas informar que não houve mudança por se tratar de um
requisito novo;
JUSTIFICATIVA => Informar a justificativa da mudança ou da inclusão do
requisito;
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IMPACTO EM QUANTIDADE DE HORAS => Informar quantas horas a mais
serão gastas nesta mudança ou inclusão;
IMPACTO EM OUTROS => Podem ocorrer impactos em custo ou em outros
fatores. Se o impacto não for somente em quantidade de horas, este campo deverá
ser informado.

OBS: Este documento deverá ser preenchido, acompanhado e assinado e
deverá estar em comum acordo entre a área solicitante e o departamento de
informática.
Este documento deverá ser anexado junto com o cronograma do projeto.

DOCUMENTO DE MUDANÇA DE REQUISITOS
ID DO PROJETO: 689

NOME DO PROJETO: Controle de consumíveis
.

CLIENTE: Estruturas
CÓD

DATA

REQUISITO INICIAL

MUDANÇA EFETUADA

Instalação de 8 pontos de
Solicitado
energia para instalação dos
pontos.
1 25/08/2010 cochichos (estufas portáteis).

2 25/08/2010

instalação

de

JUSTIFICATIVA
15 Aumento do número de
soldadores.

Cadastro de Engenharia de Disponibilizar o Cadastro de Sempre haver um recursos
Solda centralizado em um Engenharia de Solda para mais disponível para realizar
recurso.
duas pessoas.
manutenção nos cadastros.

IMPACTO EM
Qtd Horas

16

4

Obs: Este documento deverá ser anexado junto com o Cronograma do Projeto.

DE ACORDO

ÁREA SOLICITANTE

DEPTO DE INFORMÁTICA

Outros
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A.9 MapRisAssAtvProc – Mapa dos Riscos Associados Com as
Atividades ou Com os Processos

Artefato
PRO2PI-WORK A09
MapRisAssAtvProc
Versão 2.0 2010-08-17

Mapa dos Riscos Associados Com as
Atividades ou Com os Processos

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO

Este roteiro foi elaborado para auxiliar no preenchimento deste documento.
Está descrito a seguir como deve ser preenchido cada campo.

ID DO PROJETO => Informar um número de identificação do Projeto;
NOME DO PROJETO => Informar o nome do Projeto;
CLIENTE => Informar o Cliente pelo qual este projeto está sendo executado.
Pode ser interno (departamento, setor, ou área específica da empresa) ou externo
(Cliente fora da Empresa);
CÓDIGO => Informar um número seqüencial do item ou uma nomenclatura
definida seguindo um padrão (se a empresa já possuir um padrão, ele poderá ser
utilizado);
DATA => Informar a data referente ao item preenchido;
ATIVIDADES / PROCESSOS => Informar uma breve descrição da atividade /
processo;
IMPACTO E PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA => Ambos deverão ser
informados de acordo com a atividade / processo. Está dividido em dois níveis:
baixo ou alto.
PLANO DE CONTINGÊNCIA => Deverá ser informado obrigatoriamente
quando entrar no quadrante vermelho do gráfico. Se estiver no quadrante amarelo, é
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importante o preenchimento, porém, não é obrigatório. Se estiver no quadrante cinza
o preenchimento é opcional.
OBS: O ideal é que este documento seja preenchido e acompanhado de
acordo com o cronograma do projeto.

MAPA DOS RISCOS ASSOCIADOS COM AS ATIVIDADES OU COM OS PROCESSOS
ID DO PROJETO: 689

NOME DO PROJETO: Controle de Consumíveis

CLIENTE: Estruturas

IMPACTO

ALTO
BAIXO
BAIXO

PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA

ALTO

LEGENDA
CUIDADO
ATENÇÃO
RISCO BAIXO

CÓD

DATA

ATIVIDADES / PROCESSOS

IMPACTO
Baixo

Alto

PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA
Baixo

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Alto

Falta de cadastros básicos do sistema
cochichos,
soldadores,
1 23/08/2010 (estufas,
almoxarifes).

X

X

Capacitar todos os colaboradores das
áreas de Engenharia de Solda e
Almoxarifado para realizarem os
cadastros.

Falta de material (consumível) nas
estufas .

X

X

Manter contratos com fornecedores que
garantam o fornecimento imediato.

2 23/08/2010

3 23/08/2010 Falta do número de CQR.

X

X

Solicitar junto ao recebimento físico a
geração imediata do número de CQR.
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A.10 DocEstEsfCi2 – Documento de Estimativa de Esforço - Ciclo 2

Artefato
PRO2PI-WORK A10
DocEstEsfCi2
Versão 1.0 2010-09-21

Documento de Estimativa de Esforço Ciclo 2

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO

Este roteiro foi elaborado para auxiliar no preenchimento deste documento.
Está descrito a seguir como deve ser preenchido cada campo.

ID DO PROJETO => Informar um número de identificação do Projeto;
NOME DO PROJETO => Informar o nome do Projeto;
CLIENTE => Informar o Cliente pelo qual este projeto está sendo executado.
Pode ser interno (departamento, setor, ou área específica da empresa) ou externo
(Cliente fora da Empresa);
Este documento está dividido em duas partes:
3) PLANEJADO / ESTIMADO
Nesta primeira parte deverão ser informados os devidos campos:
CÓDIGO => Informar um número seqüencial do item ou uma nomenclatura
definida seguindo um padrão (se a empresa já possuir um padrão, ele poderá ser
utilizado);
DATA => Informar a data pela qual será realizada a atividade;
ATIVIDADE => Informar uma breve descrição da atividade;
HORAS => Informar a quantidade de horas que serão gastas para a
atividade;
COMPLEXIDADE => Informar o grau de complexidade da atividade. Está
dividido em três níveis: baixa, média ou alta.
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4) REALIZADO
HORAS => Informar a quantidade de horas reais em que a atividade foi
realizada;
JUSTIFICATIVA DAS DIVERGÊNCIAS => Quando a quantidade de horas
planejadas / estimadas for diferente da realizada, principalmente se a realizada for
maior, a justificativa deverá ser informada explicando o motivo da divergência.

OBS: O ideal é que este documento seja preenchido e acompanhado de
acordo com o cronograma do projeto.
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DOCUMENTO DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO
ID DO PROJETO: 751

NOME DO PROJETO: Controle de terceiros e parceiros

CLIENTE: Segurança Industrial
PLANEJADO / ESTIMADO
CÓD
01

DATA

ATIVIDADE

Reunião com os responsáveis do
02/08/2010 processo de Segurança Industrial.

REALIZADO
COMPLEXIDADE
HORAS
Baixa Média Alta
2

X

Realizar levantamento da base de
dados atual.
02

03/08/2010

03

03/08/2010

04
05
06
07

04/08/2010
12/08/2010
16/08/2010
18/08/2010

08

23/08/2010

09
10

23/08/2010

10.1

26/08/2010

10.2

30/08/2010

10.3
10.4

06/09/2010
13/09/2010

11
12

16/09/2010
16/09/2010

13

20/09/2010

14

23/09/2010

15

28/09/2010

16

28/09/2010

17
18

28/09/2010
28/09/2010

2
X

24
Identificar novas informações que
serão necessárias e não constam na
base de dados atual.
Desenhar o fluxo do novo módulo e
eventuais interfaces com outros
módulos.
Desenhar as tabelas do sistema.
Desenhar as telas do sistema.
Desenhar os relatórios do sistema.
Submeter o novo módulo a ser
desenvolivido para aprovação da área
usuária.
Carga e testes da base de dados atual
nas novas tabelas do sistema.
Desenvolvimento.
Desenvolver as novas tabelas do
sistema.
Desenvolver as novas telas do
sistema.
Desenvolver os novos relatórios do
sistema.
Realização de testes.
Apresentação do sistema para a(s)
área(s) usuária(s).
Desenvolver manual de usuário.
Efetuar eventuais correções no
sistema.
Solicitar validação da área usuária em
ambiente de testes.
Disponibilizar o novo módulo em
ambiente de produção.
Entrada no novo módulo em produção
assisitida.
Acompanhamento do sistema em
produção.
Suporte a área usuária.

JUSTIFICATIVAS DAS DIVERGÊNCIAS

HORAS

40

A base de dados atual estava distribuída em
várias planilhas em excel. Foi necessário um
tempo maior para unificar as planihas.

X
2

2
X

24
24
16
16

24
24

X
X
X

16

X
3

3
X

24

40
X

24

X

40

X
X

X

1
1
40
40

X
X
X
X
X

32
24
2
24

X

24
1

40

X

32
24
2
24

20

24
1
1
1
40
40

Ocorrência de vários erros na importação dos
dados. Motivo: Inconsistências no conteúdo.
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A.11 DocMudReqCi2 – Documento de Mudança de Requisitos Ciclo 2

Artefato
PRO2PI-WORK A11
DocMudReqCi2
Versão 1.0 2010-09-21

Documento de Mudança de Requisitos Ciclo 2

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO

Este roteiro foi elaborado para auxiliar no preenchimento deste documento.
Está descrito a seguir como deve ser preenchido cada campo.

ID DO PROJETO => Informar um número de identificação do Projeto;
NOME DO PROJETO => Informar o nome do Projeto;
CLIENTE => Informar o Cliente pelo qual este projeto está sendo executado.
Pode ser interno (departamento, setor, ou área específica da empresa) ou externo
(Cliente fora da Empresa);
CÓDIGO => Informar um número seqüencial do item ou uma nomenclatura
definida seguindo um padrão (se a empresa já possuir um padrão, ele poderá ser
utilizado);
DATA => Informar a data pela qual será realizada a atividade;
REQUISITO INICIAL => Informar o requisito inicial do projeto. Se for um
requisito ainda não existente, ou seja, um novo requisito, informar neste campo e
especificar com maior detalhe nos campos de mudança efetuada e de justificativa;
MUDANÇA EFETUADA => Informar qual foi a mudança que ocorreu. Se o
requisito for novo, apenas informar que não houve mudança por se tratar de um
requisito novo;
JUSTIFICATIVA => Informar a justificativa da mudança ou da inclusão do
requisito;
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IMPACTO EM QUANTIDADE DE HORAS => Informar quantas horas a mais
serão gastas nesta mudança ou inclusão;
IMPACTO EM OUTROS => Podem ocorrer impactos em custo ou em outros
fatores. Se o impacto não for somente em quantidade de horas, este campo deverá
ser informado.

OBS: Este documento deverá ser preenchido, acompanhado e assinado e
deverá estar em comum acordo entre a área solicitante e o departamento de
informática.
Este documento deverá ser anexado junto com o cronograma do projeto.

DOCUMENTO DE MUDANÇA DE REQUISITOS
ID DO PROJETO: 751

NOME DO PROJETO: Controle de terceiros e parceiros
.

CLIENTE: Segurança Industrial
CÓD

DATA

1 03/08/2010

REQUISITO INICIAL

MUDANÇA EFETUADA

JUSTIFICATIVA

Manter o cadastro de
pessoas que prestam
Além do cadastro de terceiros e
Criação do cadastro de terceiros
serviço para a empresa,
parceiros,
criar
cadastro
e parceiros.
porém não são terceiros ou
identificado como "outros".
parceiros. Ex.: Motoristas
dos ônibus fretados.

IMPACTO EM
Qtd Horas

8

Obs: Este documento deverá ser anexado junto com o Cronograma do Projeto.

DE ACORDO

ÁREA SOLICITANTE

DEPTO DE INFORMÁTICA

Outros
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A.12 MapRisAssAtvProcCi2 – Mapa dos Riscos Associados Com as
Atividades ou Com os Processos - Ciclo 2

Artefato
PRO2PI-WORK A12
MapRisAssAtvProcCi2
Versão 2.0 2010-09-21

Mapa dos Riscos Associados Com as
Atividades ou Com os Processos - Ciclo
2

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO

Este roteiro foi elaborado para auxiliar no preenchimento deste documento.
Está descrito a seguir como deve ser preenchido cada campo.

ID DO PROJETO => Informar um número de identificação do Projeto;
NOME DO PROJETO => Informar o nome do Projeto;
CLIENTE => Informar o Cliente pelo qual este projeto está sendo executado.
Pode ser interno (departamento, setor, ou área específica da empresa) ou externo
(Cliente fora da Empresa);
CÓDIGO => Informar um número seqüencial do item ou uma nomenclatura
definida seguindo um padrão (se a empresa já possuir um padrão, ele poderá ser
utilizado);
DATA => Informar a data referente ao item preenchido;
ATIVIDADES / PROCESSOS => Informar uma breve descrição da atividade /
processo;
IMPACTO E PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA => Ambos deverão ser
informados de acordo com a atividade / processo. Está dividido em dois níveis:
baixo ou alto.
PLANO DE CONTINGÊNCIA => Deverá ser informado obrigatoriamente
quando entrar no quadrante vermelho do gráfico. Se estiver no quadrante amarelo, é
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importante o preenchimento, porém, não é obrigatório. Se estiver no quadrante cinza
o preenchimento é opcional.
OBS: O ideal é que este documento seja preenchido e acompanhado de
acordo com o cronograma do projeto.

MAPA DOS RISCOS ASSOCIADOS COM AS ATIVIDADES OU COM OS PROCESSOS
ID DO PROJETO: 751

NOME DO PROJETO: Controle de terceiros e parceiros

CLIENTE: Segurança Industrial

IMPACTO

ALTO
BAIXO
BAIXO

PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA

ALTO

LEGENDA
CUIDADO
ATENÇÃO
RISCO BAIXO

CÓD

DATA

ATIVIDADES / PROCESSOS

IMPACTO
Baixo

1 03/08/2010
2
3

Falta de cadastros básicos do sistema
(terceiros e parceiros).

Alto
X

PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA
Baixo

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Alto
X

Efetuar a carga e o levantamento de
todos os terceiros e parceiros que estão
prestando serviço na empresa.

