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RESUMO

O desempenho dos projetos de desenvolvimento de software continua
insatisfatório no decorrer dos anos mesmo com a aplicação de várias práticas
reconhecidas das áreas de gestão de projetos e engenharia de software. Uma das
técnicas mais utilizadas é o monitoramento e controle de projetos, a qual utiliza
métricas no seu processo de medição. No entanto, observa-se que o monitoramento
e controle dos projetos ainda não está contribuindo com todo o seu potencial na
melhoria dos indicadores de desempenho dos projetos. Esse trabalho buscou
identificar, pesquisando na literatura e entrevistando especialistas no assunto, os
motivos pelos quais isso ainda acontece e quais as oportunidades de melhoria
existentes. Além disso, fez uma proposta de catálogo de métricas onde foram
relacionadas as métricas aos aspectos do projeto que está sendo monitorado. A
relevância e utilização desse catálogo e das métricas contidas nele também foram
avaliadas por esses mesmos especialistas e o resultado mostrou que a relação entre
essas duas perspectivas nem sempre é tão direta, evidenciando a existência de uma
lacuna entre a relevância percebida e a utilização das métricas. A proposta de um
catálogo de métricas para o monitoramento e controle dos projetos traz uma grande
contribuição a esse processo, pois simplifica a coleta e aplicação das métricas e
fornece um conjunto de métricas relacionadas aos aspectos do projeto,
potencializando assim a sua utilização. O método de pesquisa foi o levantamento com
delineamento por meio de uma pesquisa bibliográfica e da pesquisa com Survey.
Palavras-chave: Monitoramento e controle de projetos; Engenharia de Software;
Gestão de Projetos; Medição; Métricas.

ABSTRACT

A Catalog of Metrics to Monitor Progress and Performance of Software
Development Projects
The performance of software development projects remains unsatisfactory over
the years even with the application of a number of recognized practices in the areas of
project management and software engineering. One of the techniques used is the
monitoring and control of projects, which uses metrics in your measurement process.
However, it is observed that monitoring and control of projects are not contributing their
full potential in improving performance indicators for projects. This study aimed to
identify, searching the literature and interviewing subject matter experts, the reasons
why it still happens and what the gaps. It also made a proposal for metrics catalog
which were related metrics to aspects of the project being monitored. The relevance
and use of this catalog and metrics contained herein were also evaluated by these
experts and the result showed that the relationship between these two perspectives
are not always so straightforward, evidencing the existence of a gap between the
perceived relevance and use of metrics. The proposed metrics catalog for the
monitoring and control of projects brings a great contribution to this process by
simplifying the collection and application of metrics and provides a set of metrics
related to aspects of the project, thus enhancing its use. The research method was a
survey with design through a bibliographic research and research by Survey.
Keywords: Monitoring and control of projects; Software Engineering; Project
management; Measurement; metrics
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
A percepção ainda comum da indústria de software é que os projetos de

desenvolvimento de software são entregues com atraso, acima do orçamento, com
uma qualidade abaixo do esperado e sem todas as funcionalidades previstas
(SWEBOK, 2014).
Percebe-se também que o índice de sucesso desses projetos mantém-se
insatisfatório no decorrer dos anos. Segundo PMSURVEY.ORG (2010), 26% dos
projetos de Tecnologia da Informação não atenderam às expectativas dos envolvidos.
O resultado completo dessa pesquisa pode ser observado no gráfico 1 abaixo.

Gráfico 1 - % de atendimento das expectativas.

Fonte: Adaptado de PMISURVEY.ORG (2010)

O Chaos Report 2014 (THE STANDISH GROUP, 2014) alerta que 31,1% dos
projetos de desenvolvimento de software serão cancelados antes de serem
concluídos e 52,7% dos projetos custarão em média 189% a mais do que suas
estimativas iniciais. Estima-se ainda que as empresas e agências governamentais vão
gastar US$ 81 bilhões em projetos de software cancelados devido às falhas durante
o projeto. Estas mesmas organizações vão pagar um adicional de US$ 59 bilhões em
projetos de software que serão concluídos, mas irão exceder às suas estimativas de
prazo originais. O relatório afirma ainda que apenas 16,2% dos projetos foram
concluídos com sucesso, enquanto que 52,7% foram concluídos, mas não
satisfazendo as expectativas originais e 31,1% dos projetos foram cancelados em
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algum ponto do desenvolvimento. Na tabela 1 abaixo são apresentados mais detalhes
do resultado da pesquisa, com os percentuais dos projetos entregues com desvios de
custo e prazo e com os percentuais das funções implementadas de acordo com o
previsto.

Tabela 1 - % de desvios nas expectativas.
Desvio de custo
Abaixo de 20%
21 - 50%
51 - 100%
101 - 200%
201 - 400%
Acima de 400%

%
15,5%
31,5%
29,6%
10,2%
8,8%
4,4%

Desvio de prazo
Abaixo de 20%
21 - 50%
51 - 100%
101 - 200%
201 - 400%
Acima de 400%

%
13,9%
18,3%
20,0%
35,5%
11,2%
1,1%

% de Funções
Menos do que 25%
25 - 49%
50 - 74%
75 - 99%
100%

%
4,6%
27,2%
21,8%
39,1%
7,3%

Fonte: Adaptado de The Standish Group (2014)

Conforme pode ser observado no gráfico 2 abaixo, são muitos os problemas
frequentemente encontrados na execução dos projetos e que levam às taxas de
insucesso apresentadas acima.

Gráfico 2 -Problemas encontrados na execução dos projetos.

Fonte: Adaptado de PMISURVEY.ORG (2010)
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O Chaos Report 2014 (THE STANDISH GROUP, 2014) apresenta também,
conforme descritas na tabela 2 logo abaixo, as principais causas de sucesso e falha
em projetos e quais os motivos dos projetos serem cancelados.

Tabela 2 - Causas de sucesso, falha e cancelamento de projetos.
Fatores de sucesso em projetos
1. Envolvimento do usuário
2. Apoio da diretoria
3. Requisitos claros
4. Planejamento adequado
5. Expectativas realísticas
6. Marcos de projetos menores
7. Equipe capacitada
8. Domínio
9. Visão e objetivos claros
10. Equipe focada
Outros

%
15,9%
13,9%
13,0%
9,6%
8,2%
7,7%
7,2%
5,3%
2,9%
2,4%
13,9%

Fatores de falha em projetos
1. Falta de entrada do usuário
2. Requisitos incompletos
3. Mudanças nos requisitos
4. Falta de apoio da diretoria
5. Falta de capacitação na tecnologia
6. Falta de recursos
7. Expectativas não realistas
8. Objetivos não claros
9. Prazos não realistas
10. Nova tecnologia
Outros

%
12,8%
12,3%
11,8%
7,5%
7,0%
6,4%
5,9%
5,3%
4,3%
3,7%
23,0%

Fatores de cancelamento de projetos
1. Requisitos incompletos
2. Falta de envolvimento do usuário
3. Falta de recursos
4. Expectativas não realistas
5. Falta de apoio da diretoria
6. Mudanças nos requisitos
7. Falta de planejamento
8. Perda de prioridade
9. Falta de gerenciamento de TI
10. Falta de conhecimento em TI
Outros

%
13,1%
12,4%
10,6%
9,9%
9,3%
8,7%
8,1%
7,5%
6,2%
4,3%
9,9%

Fonte: Adaptado de The Standish Group (2014)

Dada as informações apresentadas acima, faz-se necessário entender e avaliar o
que está sendo estudado e praticado pela indústria para que melhores resultados
sejam obtidos nos projetos de desenvolvimento de software. É certo que várias
iniciativas já foram e estão sendo empreendidas com o objetivo de eliminar ou reduzir
esses problemas, porém os resultados permanecem insatisfatórios.
O desenvolvimento de software é um processo apoiado por uma disciplina de
engenharia, chamada engenharia de software. Esta, por sua vez, inclui técnicas que
apoiam a especificação, projeto e evolução de programas. Pode-se dizer ainda que a
engenharia de software contempla todos os aspectos de produção do software. Além
disso, a engenharia de software não se preocupa apenas com os processos técnicos
do desenvolvimento de software, ela também inclui atividades como gerenciamento
de projetos e desenvolvimento de ferramentas, métodos e teorias na produção do
software (SOMMERVILLE, 2011).
Relacionadas ao gerenciamento de projetos estão as atividades de planejamento,
coordenação, medição, monitoramento, controle e apresentação de relatórios
(SWEBOK, 2014). Essas atividades são realizadas para assegurar que o software
seja entregue de forma eficiente, eficaz e com benefício para os envolvidos. A medição
refere-se à atribuição de valores e rótulos ao trabalho da engenharia de software: seus
produtos, processos e recursos. Já o monitoramento é definido como a análise
contínua da aderência do projeto aos seus planos, realizada em intervalos
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predeterminados. O monitoramento acontece por meio da medição, a qual define
quais métricas serão utilizadas e como as medidas serão coletadas.
Outro ponto importante é que existe uma distinção entre os critérios de sucesso
(as medidas por meio das quais o sucesso ou o fracasso de um projeto são julgados)
e os fatores de sucesso (as entradas para o sistema de gerenciamento que levam
direta ou indiretamente ao sucesso do projeto) (DE WIT, 1988). São vários fatores que
podem contribuir com o sucesso do projeto, como por exemplo, o apoio da alta
administração, um bom planejamento, a comunicação, etc. Entre esses fatores está a
prática do monitoramento e controle dos projetos (PINTO e SLEVIN, 1989). Muitos
dos problemas apresentados acima, como por exemplo, o não atendimento aos
prazos ou as mudanças de requisitos, etc., poderiam ser minimizados com a prática
do monitoramento e controle de projetos. Apesar dessa afirmação, constata-se ainda
que nem todas as empresas fazem uso das recomendações realizadas pelos
principais institutos e pesquisadores especialistas em gerenciamento de projetos.
Observou-se na pesquisa realizada pelo PMISURVEY.ORG (2010), cujo resultado é
apresentado no gráfico 3, que 25% das empresas respondentes raramente praticam
o monitoramento e controle de seus projetos, 64% não praticam sempre e, quando
praticam, na maioria das vezes, utilizam apenas as métricas relacionadas à tripla
restrição, na qual a perspectiva de avaliação contempla apenas os aspectos prazo,
custo e escopo do projeto.

Gráfico 3 - Prática dos processos de monitoramento e controle

Fonte: Adaptado de PMISURVEY.ORG (2010)
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Outro ponto é que em projetos de desenvolvimento de software, o monitoramento
e controle torna-se um pouco mais complexo devido à natureza abstrata na qual o
projeto está envolvido (HAUCK, 2007). Frequentemente, projetos de desenvolvimento
de software falham porque eles não são devidamente monitorados a ponto de uma
falha tornar-se visível antes que seja tarde demais para tomar uma ação corretiva
(WANGENHEIM, 2010). Monitorar é, acima de tudo, garantir que o projeto continue
se movendo no caminho certo, que irá levá-lo à realização com sucesso dos seus
objetivos estabelecidos (JALOTE, 2000).
Diversos outros autores concordam que o monitoramento e controle contribui para
se alcançar o sucesso dos projetos (PINTO e PRESCOTT, 1988; WHITE e FORTUNE,
2002; DONG e ZHAI, 2004; COOKE-DAVIS, 2002; SAYLES e CHANDLER, 1971;
PINTO e SLEVIN, 1989).
No entanto, para que os benefícios do monitoramento e controle sejam
alcançados, deve-se utilizar um processo de medição adequado e as métricas mais
relevantes ao contexto. Kerzner (2013) argumenta que a excelência em
gerenciamento de projetos requer mais métricas do que apenas prazo e custo e que,
pelo fato da complexidade das interações dos elementos de trabalho, poucas métricas
podem não fornecer uma visão clara da saúde do projeto, sendo a combinação de
várias métricas necessária para a tomada de decisão consciente. Ele escreve ainda
que, pelo fato de poder haver mais do que três restrições, está se usando agora o
termo “restrições concorrentes”, ilustrado a seguir na figura 1, onde o número exato
de restrições de sucesso e sua importância relativa pode mudar de um projeto para o
outro. O importante, ainda segundo Kerzner (2013), é quais métricas devem ser
estabelecidas para cada restrição do projeto.
As métricas utilizadas no ambiente de projetos, as quais estão relacionadas aos
indicadores de sucesso, servem para influenciar ações e decisões e ajudam a
determinar como o projeto está sendo gerenciado promovendo situações ganhaganha (BRYDE, 2005). Segundo Kerzner (2013), não é possível corrigir ou melhorar
algo que não pode ser efetivamente identificado e medido e boas métricas podem
tornar a tomada de decisão mais fácil. O gerenciamento sem medição (qualitativa ou
quantitativa) sugere falta de disciplina e a medição sem gerenciamento denota falta
de propósito ou contexto. Um gerenciamento efetivo exige a combinação de ambos
(SWEBOK, 2014).
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Figura 1 - Restrições Concorrentes.

Fonte: Kerzner (2013)

Entretanto, apesar da utilidade comprovada do monitoramento e controle por meio
da medição e da variedade de métricas existentes, ainda não há um consenso de
quais métricas deve-se utilizar e como devem ser interpretadas em cada possível
contexto (BASILI, 1992; BRIAND, 2002).
Segundo Austin (1996), há vários problemas evidentes aparecendo no uso de
modelos que consideram apenas algumas métricas, ou mais especificamente a
métrica que avalia uma única dimensão da produção de software. A maioria dos
estudos, apresentados por Austin (1996), diz que apenas uma medida não é suficiente
para representar adequadamente um problema. De acordo como esses estudos, cada
métrica mostra uma faceta diferente do projeto.
Boehm e Huang (2003) argumentam que o uso tradicional de métricas representa
uma simplificação excessiva do problema real, elas não medem o valor produzido aos
envolvidos, não estão próximas da perspectiva de negócios das organizações e criam
um modelo de medição que não abordam corretamente o que é estabelecido pelos
objetivos estratégicos.
Essa abordagem, que utiliza as mesmas métricas para qualquer situação, pode
criar um problema conhecido como Disfunção (AUSTIN, 1996), que pode ser
explicado como a ocorrência de um fenômeno no qual a forma que a equipe trabalha
para atingir os objetivos definidos pela organização, de acordo com as métricas
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previamente definidas, causa uma falha no desempenho atual da organização, e essa
ocorrência não é refletida na medição utilizada.
Muitos outros autores concordam que os projetos não deveriam ser monitorados
utilizando apenas uma dimensão (TURNER, 1993;

MORRIS e HOUGH, 1987;

WATERIDGE, 1998; DEWIT, 1988; MCCOY, 1987; PINTO e SLEVIN, 1988;
SAARINEN, 1990; BALLANTINE, 1996 apud ATKINSON, 1999; JALOTE, 2000;
KERZNER, 2013).
Dada a argumentação exposta acima, a qual apresenta a importância do processo
de monitoramento e controle, da medição e da utilização das métricas nesse processo,
faz-se necessário tentar elucidar se o uso desse processo e, principalmente, das
métricas empregadas, estão sendo aproveitados em todo o seu potencial ou se existe
alguma lacuna que possa ser melhor trabalhada para que os resultados dos projetos
de desenvolvimento de software sejam melhorados.
1.2

Objetivos
O objetivo principal desse trabalho foi identificar, a partir de uma investigação na

literatura, um conjunto de métricas que possam apoiar o processo de monitoramento
e controle de projetos de desenvolvimento de software e validar sua relevância junto
aos especialistas no assunto. Para isso, um catálogo de métricas para o
monitoramento e controle do desempenho e progresso dos

projetos de

desenvolvimento de software foi proposto e disponibilizado para avaliação desses
especialistas. Como objetivos específicos, podem ser citados:


Mapeamento das métricas levando em consideração o contexto do projeto, a
tipologia dos próprios projetos e as expectativas das partes interessadas.



Categorização das métricas de acordo com as várias dimensões do projeto. As
dimensões

serão

representadas

pelas

áreas

de

conhecimento

em

gerenciamento de projetos, descritas por PMI (2013).


Avaliação da percepção dos especialistas sobre o desempenho dos projetos, a
relevância e a utilização das métricas propostas no catálogo.

O baixo desempenho dos projetos de desenvolvimento de software exige que
novas técnicas, métodos e iniciativas sejam estudadas e implementadas na tentativa
de melhorar os seus resultados. Esse trabalho foi mais uma tentativa de elucidar e
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avaliar o que está sendo estudado e praticado pela indústria, e de aperfeiçoar o
processo de monitoramento e controle de projetos. Não foi escopo do trabalho
investigar a relação existente entre as métricas utilizadas e o índice de sucesso dos
projetos.
1.3

Contribuições
A principal contribuição desse trabalho foi apresentar aos profissionais de gestão

de projetos e da engenharia de software como as práticas recomendadas por
estudiosos dessas duas áreas pode ser utilizada em uma proposta de catálogo de
métricas para o monitoramento e controle dos projetos de desenvolvimento de
software. Com isso, pretendeu-se criar uma base de conhecimento com a relação
Dimensão do projeto x Métricas que poderá ser utilizada para adequar o processo de
medição no início de cada projeto. Essa base de conhecimento, que pode ser definida
como um catálogo de métricas (prateleira), poderá ser utilizada como apoio aos
gestores e organizações na definição do seu processo de medição.
A contribuição acadêmica consistiu no estudo do que vem sendo publicado sobre
monitoramento e controle de projetos e métricas, e pela apresentação do que foi
levantado com os especialistas no assunto por meio de uma pesquisa. Espera-se que
o resultado dessa pesquisa estimule novas hipóteses e abra caminho para novos
trabalhos. Esse trabalho pode ser considerado também um complemento da
dissertação de MONTEIRO (2008), a qual teve um papel importante na identificação
das métricas, consolidação e eliminação das redundâncias.
A figura 2 a seguir representa o foco de atenção desse trabalho, o qual consiste
em aprofundar o estudo na intersecção existente entre as duas grandes áreas de
conhecimento: Engenharia de Software e Gerenciamento de Projetos. A ampliação
das fronteiras de conhecimento se dará por meio da exposição das possibilidades
existentes no processo de monitoramento e controle dos projetos de desenvolvimento
de software unindo as características do produto e do processo de software com os
conceitos do gerenciamento de projetos.
1.4

Método de trabalho
A abordagem dessa pesquisa é considerada como qualitativa por fornecer base

para uma aplicação prática com o objetivo de solucionar um problema específico. A
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pesquisa qualitativa inicia com a intenção de explorar uma área particular, coletar
dados e gerar ideias e hipóteses a partir desses dados, por meio do que é conhecido
como conclusão indutiva (GREENHALGH e TAYLOR, 1997). Essa pesquisa é
classificada como exploratória pois tem o objetivo de aprofundar seus estudos em uma
realidade específica, procurando antecedentes e maiores conhecimentos. Segundo
Gil (2010), pesquisas com esse objetivo envolvem levantamento bibliográfico e análise
de exemplos que possam estimular a compreensão do tema. Com base nos
procedimentos técnicos utilizados, pode ser considerada como uma pesquisa
bibliográfica. A validade será criticada pela análise da comunidade acadêmica e da
indústria por meio de uma pesquisa com Survey com a aplicação de um questionário.
O público alvo será formado por especialistas que trabalham ou pesquisam sobre
projetos de desenvolvimento de software. O questionário possui perguntas para
avaliação do trabalho e do modelo.

Figura 2 - Representação do foco de atenção desse trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir, a figura 3 ilustra a representação gráfica do fluxo da pesquisa levando
em consideração os assuntos a serem abordados em cada etapa. O objetivo é seguir
esse fluxo sempre à luz das duas grandes áreas de conhecimento: Engenharia de
Software e Gerenciamento de Projetos. Por meio dessa abordagem, este trabalho
procura explorar a avaliação de especialistas sobre uma proposta de catálogo de
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métricas que poderá ser utilizado no monitoramento e controle dos projetos de
desenvolvimento de software.

Figura 3 - Representação gráfica do fluxo desse trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor

1.5

Organização do trabalho
O trabalho está dividido da seguinte forma:
O capítulo 2, Fundamentação Teórica, descreve os conceitos sobre Engenharia

de Software, Gerenciamento de Projetos e Métricas.
O capítulo 3, Catálogo de Métricas, apresenta a proposta do catálogo de
métricas, construído de acordo com os resultados obtidos com a pesquisa
bibliográfica.
O capítulo 4, Metodologia de Pesquisa, detalha os métodos e ferramentas
utilizadas durante a pesquisa e discorre sobre o fluxo executado para validação da
proposta.
O capítulo 5, Análise dos Resultados, apresenta as informações coletadas e a
análise dos resultados encontrados.
Finalmente, o capítulo 6, descreve as conclusões sobre o problema, sobre a
utilização e importância das métricas e sobre a validade da proposta de catálogo.
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Descreve também as limitações da pesquisa e faz as recomendações sobre futuros
trabalhos.
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2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Introdução
Este capítulo apresenta os principais conceitos sobre as duas grandes áreas de

conhecimento: Engenharia de Software e Gerenciamento de Projetos. O objetivo
principal do capítulo é nivelar os conhecimentos e apresentar a relação existente entre
essas duas áreas. Pretende-se com isso abrir caminho para que a proposta de um
catálogo de métricas para monitoramento e controle de projetos de desenvolvimento
de software seja apresentada.
2.2

Engenharia de Software
Engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática,

disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção do
software. É a aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos, métodos e
experiência para a concepção, implementação, teste e documentação de software
(SWEBOK, 2014).
Segundo Sommerville (2011), a Engenharia de Software é a área da computação
que estuda as teorias, os métodos e as ferramentas usadas para desenvolver e
manter programas. O aumento contínuo da complexidade e do tamanho dos produtos
desenvolvidos faz com que o desenvolvimento e a manutenção de software se tornem
custosos em termos de tempo e de esforço, e intensivo em termos de conhecimentos
necessários para a sua execução.
Muitos autores já desenvolveram definições pessoais sobre engenharia de
software e a definição proposta por Bauer (1969) e reproduzida por Pressman (2011)
ainda serve como base para a discussão: “Engenharia de software é a criação e o uso
de princípios de engenharia a fim de obter um software economicamente viável, que
seja confiável e que funcione de forma eficiente em máquinas reais”. Pressman (2011)
diz ainda que quase todos os leitores serão tentados a acrescentar algo a esta
definição. Ela diz pouco sobre os aspectos técnicos de qualidade de software, não
aborda diretamente a necessidade de satisfação do cliente ou a entrega do produto
em tempo oportuno, ela omite a importância da medição e métricas e não indica a
importância de um processo maduro. No entanto, a definição de Bauer (1969) fornece
uma linha de base: Os princípios de engenharia podem ser aplicados ao
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desenvolvimento de software? Como vamos construir um software "economicamente
viável” e que seja "confiável"? O que é necessário para criar os programas de
computador que funcionem de maneira "eficiente" em várias "máquinas reais"
diferentes? Estas são as perguntas que continuam a desafiar os engenheiros de
software.
O IEEE (1993) desenvolveu uma definição mais abrangente, quando afirma:
“Engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática disciplinada e
quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de software”.
Pressman (2011) afirma que a base da engenharia de software é a camada de
processos. Os processos na engenharia de software, conforme demonstrado na figura
4 abaixo, são a cola que mantém as camadas de tecnologia unidas e permite o
desenvolvimento racional e oportuno do software. Os processos definem um modelo
para um conjunto de áreas de processos chave (KPAs) que devem ser estabelecidas
para uma entrega eficaz da tecnologia de engenharia de software. As áreas de
processos chave formam a base para o controle e gestão dos projetos de software e
estabelecem o contexto em que são aplicados os métodos e as técnicas para entregar
os produtos de trabalho (modelos, documentos, dados, relatórios, formulários, etc.),
estabelecer os marcos, garantir a qualidade e gerir adequadamente as mudanças.

Figura 4 - Camadas da engenharia de software.

Fonte: Adaptado de Pressman (2011)

Ainda segundo Pressman (2011), o trabalho relacionado com a engenharia de
software pode ser categorizado em três fases genéricas, independentemente da área
de aplicação, o tamanho do projeto, ou complexidade. São elas: definição,
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desenvolvimento e apoio: 1) a fase de definição concentra-se no que precisa ser feito.
Ou seja, durante a definição, o engenheiro de software tenta identificar quais são as
informações a serem processadas, quais funções e desempenhos desejados, qual o
comportamento do sistema é esperado, quais interfaces precisam ser estabelecidas,
as restrições existentes, quais critérios de validação serão necessários para definir o
sistema como bem-sucedido. Os principais requisitos do sistema e do software são
identificados. Embora os métodos aplicados durante a fase de definição variarem de
acordo com o paradigma de engenharia de software (ou combinação de paradigmas)
que é aplicado, três tarefas principais ocorrerão de alguma forma: a engenharia de
sistemas ou da informação, o planejamento do projeto de software e a análise dos
requisitos; 2) a fase de desenvolvimento incide sobre o como fazer, isto é, durante o
desenvolvimento de um software, o engenheiro tenta definir como os dados serão
estruturados, como as funções devem ser implementadas dentro de uma arquitetura
de software, como os procedimentos serão implementados, como as interfaces serão
caracterizadas, como o projeto será traduzido em uma linguagem de programação e
como os testes serão realizados. Os métodos aplicados durante a fase de
desenvolvimento irão variar, mas três tarefas técnicas específicas devem sempre
ocorrer: o projeto de software, a geração de código e os testes de software; 3) a fase
de apoio concentra-se nas mudanças associadas à correção de erros, as adaptações
necessárias conforme o ambiente do software evolui e as mudanças ocorridas devido
às melhorias trazidas pela evolução das necessidades dos clientes. A fase de apoio
reaplica os passos das fases de definição e de desenvolvimento, mas faz isso em um
contexto do software já existente (PRESSMAN, 2011).
Além disso, as fases e atividades descritas acima são complementadas com
outras atividades de apoio como as seguintes:


Monitoramento e controle de projetos;



Revisões técnicas formais;



Garantia da qualidade do software;



Gerenciamento de configuração do software;



Preparação e produção de documentos;



Gerenciamento da “reusabilidade”;



Medição;
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Gerenciamento de riscos;

2.2.1 Produto
A definição para produto de software segundo a norma IEEE STD 610 (1990) é
a seguinte: “O conjunto completo, ou qualquer dos itens individuais do conjunto, de
programas de computador, procedimentos, e documentação associada e dados
designados para liberação para um cliente ou usuário final”.
Em relação à importância do produto de software, Pressman (2011) afirma que
o software de computador se tornou uma força motriz, o motor que impulsiona a
tomada de decisões dos negócios. Ele serve como base para a investigação científica
moderna e para os problemas de engenharia. É um fator chave que diferencia
produtos e serviços modernos. Ele está incorporado em sistemas de todos os tipos de
transporte, assistência médica, telecomunicações, militares, processos industriais,
entretenimento, produtos de escritório, etc., a lista é quase infinita. O software é
praticamente inevitável no mundo moderno. E à medida que o século XXI caminha, o
software está se tornando o direcionador para novos avanços em tudo, desde o ensino
fundamental até à engenharia genética. Atualmente, o software adquire um papel
duplo. Ele pode ser um produto e, ao mesmo tempo, um veículo para a entrega de um
produto. Como produto, ele oferece o potencial de computação incorporada por
hardware ou, mais amplamente, por uma rede de computadores que são acessíveis
por um computador local. Residindo em um telefone celular ou operando no interior
de um mainframe, o software é um transformador ou gerador de informação. Como
veículo utilizado para entregar o produto, o software atua como a base para o controle
do computador (sistemas operacionais), a comunicação da informação (redes) e a
criação e controle de outros programas (ferramentas de software e ambientes). O
software oferece o produto mais importante do nosso tempo: a informação. Ele
transforma os dados pessoais (por exemplo, transações financeiras de um indivíduo),
de modo que os dados possam ser mais úteis em um contexto local; ele gerencia
informações de negócios para aumentar a competitividade; ele fornece uma porta de
entrada para as redes de informação em todo o mundo (por exemplo, Internet) e
fornece os meios para a obtenção de informações em todas as suas formas.
2.2.2 Processo
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Um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que leva à
produção de um produto de software (SOMMERVILLE, 2011). Já SWEBOK (2014)
define processo como um conjunto de atividades inter-relacionadas que transformam
uma ou mais entradas em saídas, enquanto consome recursos para realizar uma
transformação. Diz ainda que processos de engenharia de software estão
preocupados com as atividades realizadas por engenheiros de software para
desenvolver, manter e operar o software, tais como requisitos, concepção, construção,
testes, gerenciamento de configuração e outros processos de engenharia de software.
Um processo de software pode ser caracterizado como o modelo apresentado
na figura 5 abaixo. Um modelo de processo comum é estabelecido por meio da
definição de um pequeno número de atividades do modelo que sejam aplicáveis a
todos os projetos de software, independentemente da sua dimensão ou complexidade.
Um conjunto de tarefas de engenharia de software, marcos do projeto, produtos de
trabalho, e de pontos de garantia da qualidade que possibilitam que as atividades do
modelo sejam adaptadas às características do projeto de software e aos requisitos da
equipe do projeto (PRESSMAN, 2011).

Figura 5 - O processo de software.

Fonte: Adaptado de Pressman (2011)

2.2.3 Medição
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Fenton (1997) conceitua medição como o processo pelo qual números ou
símbolos são designados à atributos de entidades do mundo real para descrevê-las
de acordo com regras claramente definidas. A medição captura informações sobre
atributos de entidades. Uma entidade é um objeto (como uma pessoa ou uma sala)
ou um evento (como uma viagem ou uma fase de teste de um projeto de software) no
mundo real. Um atributo é uma característica ou propriedade de uma entidade.
Atributos típicos incluem a área ou a cor de uma sala, o custo de uma viagem, ou o
tempo gasto em uma fase de teste. Quando uma entidade é descrita por meio dos
seus atributos, geralmente são utilizados símbolos ou números.
“O que não é mensurável torna-se mensurável”. Esta frase dita por Galileo Galilei
(1564-1642) faz parte do folclore da medição. Ela sugere que o propósito da ciência é
encontrar maneiras de medir os atributos das coisas que estamos interessados.
Implícita nessa declaração está a ideia de que a medição torna os conceitos mais
visíveis e, portanto, mais compreensíveis e controláveis (FENTON, 1997).
Segundo De Marco (1982), a medição é sempre um registro de efeitos passados.
O uso que se quer fazer da medição quase sempre envolve algumas previsões
quantitativas dos efeitos futuros. Ainda assim sabe-se que o passado não pode ditar
o futuro. Esse aparente paradoxo não é peculiar à medição; é o paradoxo por trás de
qualquer uso da ciência de dedução estatística. A estatística não pode prever, mas
ela pode sugerir. Ela pode dar uma confiança limitada da probabilidade de algum
evento acontecer no futuro medindo eventos parecidos ocorridos no passado.
Conforme descrito em Basili (1992), o desenvolvimento de software, assim como
outros processos de engenharia, requer avaliação e realimentação. A medição é um
mecanismo ideal para esse fim. Ela realimenta todas as partes interessadas:
desenvolvedores, gerentes, clientes e organização, ajuda no entendimento e controle
dos processos e produtos de software, e no relacionamento entre eles. Ajuda também
na tomada inteligente de decisões e nas melhorias através do tempo. Segundo
ISO/IEC 15939 (2007), a medição de software é o fator principal na avaliação da
qualidade dos produtos e na capacidade dos processos de uma organização. A
medição é um mecanismo para criar a memória da companhia no que diz respeito aos
seus produtos e processos e ajuda a responder uma variedade de questões
associadas ao desenvolvimento de software (ex.: qual será o custo do novo projeto,
quais tipos de erros são mais comuns, quais técnicas irão minimizar os problemas
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atuais, será que os testes funcionais minimizam certos erros de classe, qual a
confiabilidade dos produtos depois da entrega, etc.). Há uma grande quantidade de
métricas possíveis de serem utilizadas dentro do ciclo de vida para monitorar um
projeto de desenvolvimento de software: esforço, número de problemas abertos,
linhas de código/módulo, números de defeitos encontrados na inspeção, severidade
das falhas, esforço total, número total de defeitos, tempo de máquina, linhas de código
/ homens mês, etc. (BASILI, 1992). De Marco (1982) escreveu ainda: “você não pode
controlar aquilo que não consegue medir”.
No entanto, qualquer ação de medição deve ser motivada por um objetivo
específico ou por uma necessidade que esteja claramente definida e facilmente
compreendida. Isto é, não é suficiente afirmar que é necessário medir para ter
controle. Os objetivos de medição devem ser específicos, vinculados ao que os
gerentes, desenvolvedores e usuários precisam saber. Além disso, esses objetivos
podem ser divergentes de acordo com o conjunto de pessoas envolvidas e em qual
nível do desenvolvimento e uso do software eles são gerados. Portanto, são os
objetivos que dizem como as informações da medição serão utilizadas uma vez que
elas são coletadas (FENTON, 1997).
Um processo de medição precisa antes de tudo, identificar as entidades e
atributos a serem medidos. Em software, existem três classes: processo, produto e
recursos. Um processo é usualmente associado à uma escala de tempo. Isto é, as
atividades no processo são ordenadas ou relacionadas de alguma maneira que
depende do tempo, para que uma atividade deve ser concluída antes que outra possa
iniciar. Recursos e produto estão associados ao processo. Cada atividade do
processo utiliza recursos e produtos e produz algum outro produto. Além disso, o
produto de uma atividade pode alimentar outra atividade. Dentro de cada entidade
dessa existem atributos internos e externos: Atributos internos de um processo,
produto ou recurso são aqueles que podem ser medidos simplesmente em termos de
processo, produto e recursos em si mesmo. Em outras palavras, um atributo interno
pode ser medido examinando o processo, produto ou recurso por si próprio, separado
do seu comportamento. Atributos externos de um processo, produto ou recurso são
aqueles que podem ser medidos somente com respeito a como o processo, produto
ou recurso relaciona-se com o seu ambiente. Aqui, o comportamento do processo,
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produto ou recurso é importante, independente da entidade por ela mesma (FENTON,
1997).
Sommerville (2011) argumenta que a medição é uma parte importante no
gerenciamento de projetos de software. Clientes e desenvolvedores dependem dos
gráficos e tabelas baseados em medição para decidirem se o projeto está no caminho
certo. Muitas empresas e organizações definem um conjunto padrão de métodos de
medição e de relatórios para que os projetos possam ser controlados. Esta coleta e
reporte uniforme é especialmente importante quando o software desempenha um
papel secundário no projeto como um todo. Isto é, quando o software é embutido e
um produto no qual o foco principal esteja em uma área de negócio que não seja de
software, quando o cliente ou usuário final não conhece muito bem a terminologia do
software. A medição deve ser apresentada de uma forma que diga ao cliente e aos
desenvolvedores como está o andamento do projeto.
Em seu livro sobre medição de software, Park (1996) descreve as razões pelas
quais a medição é realizada. Segundo ele, há quatro razões para medir processos,
produtos e recursos: caracterização, previsão, melhoria e avaliação: 1) a
caracterização é realizada para ganhar a compreensão dos processos, produtos,
recursos e ambientes, e estabelecer linhas de base para comparações com
avaliações futuras; 2) a previsão é necessária para que o planejamento seja realizado.
A medição para previsão envolve compreender as relações entre os processos e
produtos e os modelos de construção dessas relações, de modo que os valores que
são observados para alguns atributos possam ser usados para prever os outros. Isso
é feito porque é necessário estabelecer metas alcançáveis para o custo, cronograma,
qualidade e para que os recursos apropriados possam ser aplicados; 3) a medição
para melhoria é realizada quando as informações quantitativas são necessárias para
ajudar a identificar barreiras, causas raiz, ineficiências e outras oportunidades para
melhorar a qualidade do produto e o desempenho do processo; 4) a avaliação, que é
o enfoque desse trabalho, é realizada para determinar o estado atual no que diz
respeito aos planos. As medidas são os sensores que possibilitam saber quando os
projetos e processos estão com desvios, para que seja possível retomar o controle. A
avaliação é realizada também para confirmar o cumprimento das metas de qualidade
e para identificar os impactos da tecnologia e as melhorias nos produtos e processos.
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Alguns modelos de medição têm sido propostos pela comunidade com o
propósito de organizar e maximizar a eficiência do processo de medição. Dentre eles,
pode-se citar três exemplos mais conhecidos:


Abordagem Goal/Question/Metric (GQM): o paradigma GQM é um

mecanismo que define e avalia o conjunto de metas operacionais usando a
medição. Ele representa uma abordagem sistemática para adequar e interpretar
as metas com modelos de processo de software, produtos, e perspectivas de
qualidade, baseados em necessidades específicas do projeto e da organização
(BASILI, 1992).


Practical Software Measurement (PSM): o PSM é um projeto patrocinado

pelo Departamento de Defesa e pelo exército norte-americano e tem como
objetivo estabelecer um conjunto de práticas, ferramentas e serviços para
auxiliar os gerentes de projetos a obter informações objetivas sobre os projetos
em andamento para que estes atinjam suas metas de prazo, custo e qualidade.
A iniciativa conta com a participação de órgãos do governo, universidades e
empresas privadas e sua estratégia é reunir as práticas de maior sucesso na
área de mensuração em software para compor um processo único, que possa
ser utilizado como guia para implantação de uma política de medição nas
organizações (MCGARRY, 2002).


Modelo de medição do CMMI: a área chave de Medição e Análise do

CMMI tem como proposta desenvolver e sustentar uma capacitação nas
atividades de medição, que forneça informações úteis à gestão de projetos. Por
pertencer ao segundo nível de maturidade, o objetivo da mensuração aqui é
simplesmente garantir que os projetos sejam devidamente controlados e
acompanhados em relação aos compromissos assumidos (CMMI, 2002).
2.3

Gerenciamento de Projetos
Segundo PMI (2013), o gerenciamento de projetos é a aplicação de

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para
atender aos seus requisitos. Já ISO 21500 (2013) atribui ao gerenciamento de projetos
à aplicação de métodos, ferramentas, técnicas e competências a um projeto.
Atkinson (1999) argumenta que muitos tem tentado definir gerenciamento de
projetos e lembra que o exemplo de Oisen (1971) pode ter sido uma das primeiras
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tentativas: “Gerenciamento de projetos é a aplicação de uma coleção de ferramentas
e técnicas para direcionar o uso de diversos recursos em direção ao cumprimento de
uma tarefa única, complexa e temporária com restrições de prazo, custo e qualidade.
Cada tarefa requer um conjunto particular dessas ferramentas e técnicas estruturadas
para ajustar o ambiente e o ciclo de vida (da concepção à conclusão) da tarefa”. Nessa
definição já são incluídos alguns critérios de sucesso. O triângulo de ferro. Esse
critério para medição do sucesso continua sendo usado para descrever o
gerenciamento de projetos atualmente. O padrão britânico para gerenciamento de
projetos BS6079 (1996) definiu gerenciamento de projetos como: “O planejamento,
monitoramento e controle de todos os aspectos do projeto e a motivação de todos os
envolvidos para alcançar os objetivos no prazo, dentro custo especificado, qualidade
e desempenho”.
Outras definições têm sido oferecidas: Reiss (1993) sugere que um projeto é
uma atividade humana que alcança um claro objetivo contra uma escala de tempo e
complementa sugerindo que gerenciamento de projetos é a combinação de
gerenciamento e planejamento e gerenciamento de mudanças. Na visão de Lock
(1994), gerenciamento de projetos evoluiu a fim de planejar, coordenar e controlar as
diversas atividades complexas de modernos projetos industriais e comerciais,
enquanto Burke (1993) considera gerenciamento de projetos uma técnica
especializada de gerenciamento para planejar e controlar projetos sob um forte ponto
de vista de responsabilidade.
As próximas seções apresentam conceitos sobre o contexto em que os projetos
podem estar inseridos e sobre o processo de monitoramento e controle dos projetos.
2.3.1 Contexto
Conforme PMI (2013), projetos e gerenciamento de projetos acontecem em um
ambiente maior do que o projeto em si. O entendimento desse contexto maior ajuda a
assegurar que o trabalho é executado em alinhamento com os objetivos
organizacionais e gerenciados de acordo com as práticas estabelecidas pela
organização. A cultura organizacional é formada por experiências comuns de
membros da organização e a maioria das organizações tem desenvolvido culturas
únicas através do tempo pela prática e uso comum. Além disso, um projeto pode ser
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gerenciado de acordo com várias dimensões. Essas dimensões foram classificadas e
separadas por PMI (2013) em áreas de conhecimento.
2.3.2 Áreas de conhecimento
De acordo com PMI (2013), atualmente são identificadas 10 áreas de
conhecimento. As áreas de conhecimento, conforme ilustrado na figura 6, são as
seguintes: integração, escopo, prazo, custo, qualidade, recursos humanos,
comunicação, aquisição, riscos e partes interessadas. A divisão por áreas de
conhecimento contribui para melhor entendimento do projeto, ajudando o gerente a
manter o foco no que seja relevante, isto é, em quais aspectos do projeto o
gerenciamento deve ser focado. Abaixo segue uma descrição breve de cada área de
conhecimento de acordo com PMI (2013):


O gerenciamento do escopo inclui os processos necessários para

garantir que o projeto inclua as atividades necessárias para uma finalização bemsucedida, tendo como objetivo definir e monitorar os trabalhos a serem
realizados pelo projeto, a fim de que todas as premissas definidas sejam
alcançadas. O escopo pode ser funcional, técnico ou de atividades.


O gerenciamento de tempo do projeto inclui os processos necessários

para realizar o projeto no prazo, sendo uma das áreas mais tradicionais do
gerenciamento de projeto. Segundo Vargas (1999), a grande maioria das
pessoas que se interessam por projetos tem como objetivo inicial o controle de
prazos.


O gerenciamento do custo do projeto inclui os processos envolvidos em

planejamento, estimativas, orçamento e controle de custos, a fim de terminar o
projeto respeitando o orçamento que foi aprovado. Essa área é uma das mais
estudadas, assim como o gerenciamento do tempo, uma vez que visa garantir
que o capital disponibilizado para o projeto seja suficiente para obter todos os
recursos necessários para a realização do projeto.


O gerenciamento da qualidade de projetos inclui os processos e as

atividades da organização executora, determinantes das responsabilidades, dos
objetivos e das políticas de qualidade, para que o projeto atenda às
necessidades motivadoras de sua realização. O objetivo mais importante dessa
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área é garantir que o projeto seja concluído com a qualidade desejada e a
satisfação dos envolvidos no projeto.

Figura 6 – Áreas de conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor



O gerenciamento de recursos humanos do projeto inclui os processos

organizacionais e gerenciais da equipe do projeto, a qual é composta de pessoas
com funções e responsabilidades atribuídas para o término do projeto. O
gerenciamento dos recursos humanos tem como objetivo principal fazer o melhor
uso da capacidade profissional dos envolvidos no projeto.


O gerenciamento de comunicações abrange os processos necessários

para garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e
destinação final das informações sobre o projeto de maneira oportuna e
adequada. Um efetivo processo de comunicação é necessário para garantir que
todas as informações desejadas cheguem às pessoas interessadas em tempo
adequado e de modo economicamente viável.
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O gerenciamento de riscos envolve os processos que tratam da

identificação, da análise, da resposta, do monitoramento, do controle e do
planejamento do gerenciamento de riscos em um projeto. Atualmente, eles são
enfatizados, pois há sempre o fator incerteza, independente do porte do projeto.
Por meio do gerenciamento de riscos é possível identificar os riscos potenciais
que possam emergir durante a realização de um projeto, o que permite a
antecipação de medidas adequadas.


O gerenciamento de aquisições compõe-se dos processos para comprar

ou adquirir os produtos, serviços ou resultados externos necessários ao projeto
e tem como principal objetivo fornecer garantias de que os produtos ou serviços
contratados serão entregues conforme acordado e no prazo e condições
previstos.


O gerenciamento das partes interessadas inclui os processos

necessários para identificar as pessoas, grupos ou organizações que possam
afetar ou serem afetados pelo projeto, para analisar as expectativas das partes
interessadas e seu impacto sobre o projeto e para desenvolver estratégias de
gerenciamento adequadas para efetivamente engajar as partes interessadas nas
decisões e na execução do projeto.


O gerenciamento da integração inclui os processos e as atividades

necessárias para identificar, definir, unificar e coordenar os diversos processos
e atividades de gerenciamento de projetos. Sua principal finalidade é estruturar
todo o projeto para garantir que as necessidades dos envolvidos sejam
atendidas. Esta área é responsável pelo desenvolvimento do plano global do
projeto, que consiste em um documento formal que descreve os processos a
serem conduzidos durante sua execução. Fazem parte do plano global do
projeto: os planos de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos,
riscos, comunicações e aquisições. Cada um desses planos apresenta diretrizes
que devem ser cumpridas pelo gerente durante a execução do projeto.
2.3.3 Monitoramento e Controle
Segundo PMI (2013), o monitoramento e controle de projetos são as atividades
requeridas para rastrear, rever e ajustar o progresso e desempenho do projeto,
identificar qualquer área na qual mudanças no plano são necessárias e iniciar as
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respectivas mudanças. O benefício dessas atividades é que o desempenho do projeto
é medido e analisado em intervalos regulares para identificar variações no plano de
gerenciamento do projeto, permitindo que os envolvidos entendam o estado atual do
projeto, os passos realizados e as previsões de orçamento, prazo, escopo e
qualidade. Esse processo também envolve: (1) controlar as mudanças e recomendar
ações preventivas ou corretivas para antecipar possíveis problemas, (2) monitorar as
saídas das atividades do projeto contra o plano de gerenciamento do projeto e a linha
de base de medição do desempenho do projeto e (3) influenciar os fatores que
poderiam burlar o controle integrado de mudanças ou de gestão de configuração para
que apenas as mudanças aprovadas sejam executadas. Esse monitoramento
contínuo fornece à equipe do projeto visão sobre a saúde do projeto e identifica
qualquer área que requeira atenção especial. Ele não apenas monitora e controla o
trabalho sendo feito, mas também monitora e controla todo o esforço do projeto. O
monitoramento inclui a coleta, medição e distribuição de informações de desempenho
e avaliação das medições e tendências para efetuar melhorias no processo.
O objetivo básico do processo de monitoramento é fornecer o entendimento do
progresso do projeto para que ações corretivas possam ser tomadas quando o projeto
estiver desviando significantemente do seu plano (JALOTE, 2000; HANAKAWA e
KIMIHARU, 2004; SEI, 2010). O monitoramento pode ser adequado ao contexto do
projeto para que seus benefícios possam ser amplamente explorados e,
consequentemente, façam com que os projetos tenham uma chance maior de serem
bem-sucedidos.
Heldman (2004) também argumenta que as atividades de controle se
concentram no monitoramento e na mensuração do desempenho do projeto para
identificar variações no seu plano e realinhamento com o mesmo. O objetivo do
monitoramento de um projeto é conseguir garantir um mínimo de surpresas ao longo
do caminho. Um projeto melhor monitorado não é necessariamente aquele que faz o
melhor trabalho, mas aquele que melhor faz jus às suas previsões. Quando há desvios
daquilo que o projeto se propôs a entregar, esses desvios são menores e eles são
sinalizados antes.
De acordo com SEI (2010), o objetivo do processo de monitoramento e controle
(PMC) é fornecer subsídios para proporcionar visibilidade do progresso do projeto, de
forma que ações corretivas apropriadas possam ser implementadas quando o
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desempenho do projeto desviar significativamente do plano. Dentro da meta
específica (SG) Monitorar o Projeto em Relação ao Plano, existem as seguintes
práticas específicas (SP):


Monitorar os Parâmetros de Planejamento do Projeto



Monitorar Compromissos



Monitorar Riscos do Projeto



Monitorar a Gestão de Dados



Monitorar o Envolvimento das Partes Interessadas



Conduzir Revisões de Progresso



Conduzir Revisões de Marco

Abaixo são descritos os objetivos do processo de monitoramento e controle
dentro de cada área de conhecimento (PMI, 2013):
Monitoramento e Controle do Escopo


Monitorar o andamento do escopo do projeto e do produto.



Monitorar as mudanças na linha de base do escopo.



Assegurar que todas as solicitações de mudanças e ações corretivas e
preventivas recomendadas sejam processadas pelo processo de controle
de mudanças integrado.

Monitoramento e Controle do Tempo


Determinar o status atual do projeto comparando a quantidade de trabalho
entregue e aceito contra as estimativas para o período de tempo.



Conduzir as revisões retrospectivas (revisões do cronograma para registro
das lições aprendidas) para correção e melhoria do processo, se
necessário.



Priorizar novamente o plano de trabalho restante (backlog).



Determinar a taxa na qual os estregáveis estão sendo produzidos, validados
e aceitos em um dado período de tempo.

Monitoramento e Controle do Custo
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Assegurar que os gastos não excedam o orçamento aprovado por período,
entrega, atividade e no projeto como um todo.



Monitorar o desempenho do custo para isolar e entender as variações na
linha de base aprovada.



Monitorar o desempenho do trabalho executado contra as despesas
realizadas.



Manter os custos excedentes dentro dos limites esperados.

Monitoramento e Controle da Qualidade


Identificar as causas da baixa qualidade do processo e/ou do produto e
recomendar as ações corretivas para eliminá-las.



Validar que os entregáveis e o trabalho do projeto satisfazem os requisitos
de qualidade especificados pelos envolvidos

Monitoramento e Controle dos Riscos


Implementar os planos de respostas aos riscos, rastreando os riscos
identificados, monitorando os riscos residuais e identificando novos riscos.
A principal vantagem deste processo é que ele melhora a eficiência da
abordagem de risco ao longo do ciclo de vida do projeto para otimizar
continuamente respostas aos riscos.



Aplicar técnicas, tais como a análise de variações e tendências, a qual
requer o uso das informações sobre o desempenho geradas durante a
execução do projeto.



Determinar se as premissas do projeto ainda estão válidas e se as reservas
de contingência para custo e prazo deveriam ser alteradas em alinhamento
à atual avaliação dos riscos.



Escolher estratégias alternativas, executar o plano de contingência ou de
retorno, realizar ações corretivas e alterar o plano do projeto, se necessário.

Monitoramento e Controle dos Recursos Humanos
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Apesar de não existir um processo específico no PMI (2013) com o objetivo de
monitorar e controlar os Recursos Humanos do projeto, existe um processo chamado
Gerenciar a Equipe do Projeto, o qual possui o seguinte objetivo:


Avaliar o desempenho dos membros da equipe do projeto, fornecendo
feedback, resolvendo problemas e gerenciando as mudanças na equipe
para otimizar o desempenho do projeto. O benefício chave desse processo
é que ele influencia o comportamento da equipe e gerencia os conflitos.

A importância do monitoramento e controle de projetos é comprovada
observando que suas atividades estão previstas em cinco guias ou padrões
amplamente reconhecidos pela academia e pela indústria. A tabela 3 abaixo
apresenta esses padrões e os processos existentes em cada um deles.
2.3.4 Gerenciamento de Projetos de Software
De acordo com Sommerville (2011), o gerenciamento de projetos de software é
uma atividade guarda-chuva dentro da engenharia de software. Essa atividade
começa antes que qualquer atividade técnica seja iniciada e continua durante a
definição, desenvolvimento e suporte do software. Os quatro P’s tem uma influência
substancial no gerenciamento de projetos de software – pessoas, produtos, processos
e projeto. Pessoas devem ser organizadas em equipes efetivas, motivadas a fazer um
software de alta qualidade e coordenada para alcançar uma comunicação efetiva. Os
requisitos do produto devem ser comunicados do cliente para o desenvolvedor,
decompostos em suas partes constituintes e entregues à equipe de desenvolvimento.
O processo deve ser adaptado às pessoas e ao problema. Um modelo de processo
comum é selecionado, um apropriado paradigma de engenharia de software é
aplicado e um conjunto de tarefas é escolhida para que o trabalho seja realizado.
Finalmente, o projeto deve organizado de uma maneira que favoreça o sucesso da
equipe.
A atividade de gerenciamento de projetos de software contempla estimativa,
análise de riscos, elaboração de cronogramas, monitoramento e controle, medição e
métricas. Monitoramento, controle e medição foram abordados nas seções anteriores.
Métricas será apresentada na próxima subseção.
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Tabela 3 – Atividade de monitoramento e controle

Guia / Padrão
PMBOK
(PMI, 2013)

ISO 21500
(ISO 21500, 2013)

ISO/IEC 29110
(ISO/IEC, 2012)

CMMI-DEV
(SEI, 2010)

SWEBOK

Processos








































(Área de conhecimento –
Gerenciamento da Engenharia
de Software)

(SWEBOK, 2014)





Fonte: Elaborada pelo autor

Iniciação
Planejamento
Execução
Monitoramento e controle
Encerramento
Iniciação
Planejamento
Implementação
Controle
Encerramento
Planejamento
Execução
Avaliação e controle
Conclusão
Análise e Resolução de Causas (CAR)
Gestão de Configuração (CM)
Análise e Tomada de Decisões (DAR)
Gestão Integrada de Projeto +IPPD (IPM +IPPD)6
Medição e Análise (MA)
Implantação de Inovações na Organização (OID)
Definição dos Processos da Organização +IPPD (OPD +IPPD)6
Foco nos Processos da Organização (OPF)
Desempenho dos Processos da Organização (OPP)
Treinamento na Organização (OT)
Integração de Produto (PI)
Monitoramento e Controle de Projeto (PMC)
Planejamento de Projeto (PP)
Garantia da Qualidade de Processo e Produto (PPQA)
Gestão Quantitativa de Projeto (QPM)
Desenvolvimento de Requisitos (RD)
Gestão de Requisitos (REQM)
Gestão de Riscos (RSKM)
Gestão de Contrato com Fornecedores (SAM)
Solução Técnica (TS)
Validação (VAL)
Verificação (VER)
Iniciação e definição do escopo
Planejamento do projeto
Execução do projeto
o Implementação dos planos
o Aquisição e gerenciamento de contratos
o Implementação do processo de medição
o Monitoramento
o Controle
o Reporte
Revisão e avaliação
Encerramento
Medição
Ferramentas de gerenciamento
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2.4

Métricas de software
Métricas de software são características do sistema de software, da

documentação do sistema ou do processo de desenvolvimento que podem ser
objetivamente medidas. Elas podem ser de controle ou preditivas. As métricas de
controle apoiam o gerenciamento do processo e as preditivas ajudam a prever as
características do software. As métricas de controle geralmente são associadas aos
processos e as preditivas são associadas ao software em si e são conhecidas como
métricas de produto. Ambos os tipos de métricas podem influenciar a tomada de
decisão do gerenciamento, como ilustrado na figura 7 abaixo (SOMMERVILLE, 2011).

Figura 7 – Métricas de controle e preditivas.

Fonte: Adaptado de Sommerville (2011)

Fenton (1997) classifica métricas de software como um termo que engloba
muitas atividades, todas das quais envolvendo algum grau de medição de software:


Estimativa de esforço e custo



Modelos e medidas de produtividade (Figura 8)



Coleta de dados



Modelos e medidas de qualidade



Modelos de confiabilidade



Modelos e avaliação do desempenho



Métricas de estrutura e complexidade



Avaliação da maturidade
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Gerenciamento por métricas (Figura 9)



Ferramentas e métodos de avaliação
Figura 8 – Um modelo de produtividade.

Fonte: Traduzido de Fenton (1997)

Figura 9 – Métricas para gerenciamento.

Fonte: Traduzido de Fenton (1997)

Métricas de software podem ser classificadas por diferentes aspectos: a natureza
do atributo que está sendo medido (métricas de produto e de processo), o
relacionamento entre a métrica e o atributo medido (métricas básicas e derivadas),
a objetividade (métricas objetivas e subjetivas) e o momento da mensuração
(métricas preditivas e explanatórias) (FENTON, 1997).
Métricas de produto x métricas de processo: métricas de produto são aquelas
obtidas a partir das características de um produto ou artefato em qualquer estágio do
desenvolvimento, como o código-fonte ou uma especificação de requisitos. Exemplos
desse tipo de métrica são o tamanho de um produto, a complexidade de um código e
o número de páginas de um documento. Métricas de processo são obtidas a partir das
atividades envolvidas no desenvolvimento dos produtos. O esforço dedicado a cada
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atividade e a quantidade de defeitos inseridos ou detectados em cada uma são
exemplos de métricas que se enquadram nesse grupo (MILLS, 1988).
Existe um relacionamento direto entre as métricas de produtos e métricas de
processo. O modelo de qualidade ISO/IEC 9126-1 (2000) evidencia esse
relacionamento com o modelo de qualidade apresentado na figura 10 abaixo. Maiores
detalhes sobre métricas de produto e de processo serão descritos nas próximas
seções.

Figura 10 – Relacionamento entre as métricas.

Fonte: Adaptado de ISO/IEC 9126-1 (2000)

O primeiro passo para a definição de uma política de mensuração é a escolha
das medidas a serem coletadas. Essa escolha deve ser feita com critérios bem
fundamentados, devido ao grande número de opções possíveis e ao custo envolvido
na coleta de cada informação. Em razão da quantidade e da complexidade dos fatores
envolvidos no desenvolvimento de um software de grande porte, o número de
propriedades que podem ser potencialmente medidas é consideravelmente alto.
Exemplos vão desde o tamanho do produto em desenvolvimento e tempo gasto em
determinadas atividades, até aspectos relacionados ao ambiente de trabalho, como o
nível de ruído ou a disponibilidade de espaço físico. Em certo grau, todos esses fatores
exercem alguma influência sobre o processo de desenvolvimento, e sua medição
poderia levar a conclusões interessantes. Mas a coleta de cada informação envolve
inevitavelmente um custo, e por isso torna-se necessário restringir as medições a um
subconjunto limitado de elementos. A escolha adequada desses elementos constitui
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um fator fundamental para o sucesso de qualquer política de medição. Deve ser feita
de forma bastante cuidadosa, e seguir critérios claros. Caso contrário, a probabilidade
de se escolher arbitrariamente as métricas mais adequadas é muito remota (ISO/IEC
9126-1, 2000).
As métricas podem ser usadas durante todo um projeto de software para auxiliar
na estimativa, controle de qualidade, avaliação de produtividade e controle do projeto.
Finalmente, as métricas podem ser usadas por engenheiros de software para ajudar
a avaliar a qualidade dos produtos de trabalho técnicos e para auxiliar na tomada de
decisão tática conforme o projeto prossegue (PRESSMAN, 2011).
2.4.1 Métricas do produto
O produto não está restrito apenas ao que deve ser entregue ao cliente.
Qualquer artefato ou documento produzido durante o ciclo de vida do software pode
ser medido e avaliado. Um produto é o resultado da execução de uma atividade do
processo. Além disso, o produto de uma atividade pode ser insumo para outra
atividade. Como descrito na subseção 2.2.3, que conceituou a medição, existem
atributos internos e externos de cada entidade que podem ser medidos. Os atributos
internos são às vezes mais fáceis de medir. O tamanho de um produto pode ser
determinado medindo o número de páginas que ele preenche ou o número de palavras
que ele contém. Uma vez que o produto é concreto, existe um melhor entendimento
dos atributos como tamanho, esforço e custo. Outros atributos internos são mais
difíceis de medir porque há divergências de opiniões sobre o que eles significam ou
como é possível medi-los. Assim como os atributos internos, há muitos exemplos de
atributos externos de produto. Uma vez que o atributo externo depende do
comportamento do produto e do ambiente, cada medida do atributo deveria levar
essas características em consideração. Usabilidade, integridade, eficiência,
capacidade de teste, capacidade de reuso, portabilidade e interoperabilidade são
exemplos de atributos externos que podem ser medidos. Esses atributos não
descrevem apenas do código sendo escrito, mas também os outros documentos que
suportam o esforço do desenvolvimento (FENTON, 1997).
Conforme argumentado por Sommerville (2011), as métricas de produtos
dividem-se em duas classes:
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Métricas dinâmicas, que são coletadas através de medições efetuadas no
programa em execução. Essas métricas podem ser coletadas durante os testes do
sistema ou após o sistema ter entrado em uso. Um exemplo pode ser o número de
relatórios de bugs ou o tempo necessário para completar um cálculo.
Métricas estáticas, que são coletadas através de medições efetuadas em
representações do sistema, tais como o projeto, programa ou documentação.
Exemplos de métricas estáticas são o tamanho do código e o comprimento médio dos
identificadores utilizados.
Esses tipos de métricas estão relacionados a atributos de qualidade diferentes.
Métricas dinâmicas ajudam a avaliar a eficiência e a confiabilidade de um programa.
Métricas estáticas ajudam a avaliar a complexidade, compreensibilidade e
manutenção de um sistema de software ou de um componente do sistema.
Geralmente, ainda de acordo com Sommerville (2011), há uma relação clara
entre as métricas dinâmicas e as características de qualidade de software. É bastante
fácil medir o tempo de execução necessário para uma função específica e para avaliar
o tempo necessário para a iniciação de um sistema. Estas dizem respeito diretamente
à eficiência do sistema. Da mesma forma, o número de falhas do sistema e o tipo de
falha pode ser registrado e relacionado diretamente à confiabilidade do software. Já
as métricas estáticas, têm uma relação indireta com os atributos de qualidade. Um
grande número de diferentes métricas têm sido propostas e muitos experimentos têm
tentado derivar e validar as relações entre essas métricas e os atributos tais como a
complexidade e a manutenabilidade.
Antes de entrar no mérito de quais métricas são relevantes para avaliar as
características de qualidade do produto de software é necessário entender quais são
essas características. O padrão de qualidade ISO/IEC 9126-1 (2000) por meio do seu
modelo de qualidade define as características de qualidade fundamentais tendo em
vista o objetivo de utilização do produto de software. Ele foi utilizado por esse trabalho
como referência na construção do catálogo de métricas relacionadas ao produto de
software. Os atributos do produto de software e a finalidade das métricas a serem
utilizadas para medi-los são detalhados nos Anexos A e B.
A avaliação do produto de software é um dos processos no ciclo de vida de
desenvolvimento de software. A qualidade do produto de software pode ser avaliada
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pela medição dos atributos internos (tipicamente medidas estáticas de produtos
intermediários), ou pela medição dos atributos externos (tipicamente medidas do
comportamento do código quando executado), ou pela medição dos atributos de
qualidade em uso. O objetivo é que o produto tenha o efeito desejado em um contexto
particular de uso, conforme pode ser visto na figura 11 abaixo.

Figura 11 – Relacionamento entre as métricas de qualidade do produto.

Fonte: Adaptado de ISO/IEC 9126-1 (2000)

O modelo de qualidade para qualidade interna e externa, que categoriza a
qualidade de software em seis características (funcionalidade, confiabilidade,
usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade), que são subdivididas em
subcaracterísticas, conforme apresentado na figura 12 abaixo. Para cada
característica e subcaracterística, a capacidade do software é determinada por um
conjunto de atributos internos e externos que podem ser medidos.
Outra subdivisão do Modelo de Qualidade definido pela Norma ISO/IEC 9126-1
(2000) é o Modelo de Qualidade em Uso do produto de software. Este modelo se
preocupa em conceituar e avaliar a qualidade do produto de software sob o ponto de
vista do usuário, dentro de um ambiente e um contexto estabelecido de utilização.
Qualidade em Uso é a visão de qualidade que o usuário tem do software e é medida
em termos do resultado da utilização do software. É a capacidade que o produto de
software tem de atender aos anseios e às necessidades dos usuários em seu próprio
ambiente de trabalho. A avaliação da Qualidade em Uso do software valida a
qualidade do produto em cenários e tarefas estabelecidas do usuário. Portanto,
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Qualidade em Uso de um produto depende do tipo de usuário que está utilizando-o,
ou seja, para um usuário final a qualidade em uso é principalmente o resultado de
funcionalidade, confiabilidade, usabilidade e eficiência; para um analista de
manutenção a qualidade em uso é a manutenibilidade; e para um analista responsável
pela mudança de ambiente, a qualidade em uso é a portabilidade.

Figura 12 – Características de qualidade do produto.

Fonte: Adaptado de ISO/IEC 9126-1 (2000)

Os atributos da qualidade em uso são categorizados em quatro características:
efetividade,

produtividade,

segurança

e

satisfação.

Não

são

definidas

subcaracterísticas. Essa categorização pode ser observada na figura 13 a seguir.
Como visto anteriormente, qualidade interna e externa são aplicáveis ao produto
de software em si, enquanto qualidade em uso é aplicável ao efeito do produto de
software. As métricas internas podem ser aplicadas a um produto de software não
executável, durante os seus estágios de desenvolvimento. Elas proporcionam ao
usuário a habilidade de medir a qualidade nas fases intermediárias e, assim, predizer
a qualidade final do produto. Isso permite ao usuário detectar falhas e tomar as ações
corretivas durante os estágios iniciais de desenvolvimento. Já as métricas externas
podem ser usadas para medir a qualidade do produto de software através da medição
de seu comportamento em um sistema do qual ele faça parte. Métricas externas
podem ser usadas apenas durante os estágios de teste do processo de ciclo de vida
ou durante qualquer estágio operacional. Consegue-se isso executando o software no
ambiente de sistema ao qual ele pretende se encaixar.
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Figura 13 – Qualidade em uso do produto.

Fonte: Adaptado de ISO/IEC 9126-1 (2000)

As métricas de qualidade em uso medem o quanto que o produto agrega das
necessidades de usuários específicos, para a obtenção dos resultados específicos
esperados com efetividade, produtividade, segurança e satisfação, em um contexto
de uso estabelecido. Isso pode ser conseguido apenas em um ambiente real de
operação do produto. As necessidades de qualidade de usuário podem ser
especificadas como requisitos de qualidade pelas métricas de qualidade em uso, por
métricas externas e, algumas vezes, por métricas internas. Estes requisitos
especificados por métricas devem ser usados como critério quando um produto é
avaliado durante o monitoramento e controle do projeto.
2.4.2 Métricas de processo
Segundo Fenton (1997), existem muitas questões sobre as atividades do
desenvolvimento de software e a medição pode ajudar a respondê-las. Por exemplo,
quanto tempo levará o desenvolvimento, quanto ele custará, ele é efetivo ou eficiente
ou como ele é comparado com outro processo que poderíamos ter escolhido.
Pressman (2011) argumenta que a única maneira racional de melhorar qualquer
processo consiste em medir atributos específicos do processo, desenvolver um
conjunto de métricas relevantes com base nesses atributos, e então usar as métricas
para fornecer indicadores que levarão a uma estratégia de melhoria.
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No entanto, Fenton (1997) e Pressman (2011) concordam que apenas um
número limitado de atributos internos do processo pode ser medido diretamente. Estas
medidas incluem:


O tempo necessário para um processo particular ser concluído. Este

pode ser o tempo total dedicado ao processo, o tempo do calendário, o tempo
gasto no processo por recurso específicos, e assim por diante.


Os recursos necessários para um determinado processo. Recursos

podem incluir o esforço total em pessoas-dia, custos de viagem, ou recursos
computacionais.


O número de ocorrências de um evento em particular. Exemplos de

eventos que podem ser monitorados incluem o número de defeitos constatados
durante a inspeção do código, o número de solicitações de mudanças nos
requisitos e o número médio de linhas de código modificado em resposta a uma
exigência de alteração.
Os dois primeiros tipos de medição podem ser utilizados para descobrir se
alterações realizadas melhoraram a eficiência do processo. Há pontos fixos em um
processo de desenvolvimento de software, tais como a aceitação dos requisitos, a
conclusão da arquitetura do projeto ou a conclusão da geração da massa de teste. É
possível medir o tempo e o esforço necessário para passar de um desses pontos fixos
para outro. Após as alterações terem sido introduzidas, as medições dos atributos
podem mostrar se as mudanças no processo foram bem-sucedidas na redução do
tempo ou do esforço requerido. Muitas dessas medidas podem ser usadas em
combinação com outras medidas para um melhor entendimento do que está
acontecendo no desenvolvimento. Capacidade de controle, capacidade de
observação e estabilidade são alguns atributos externos que também podem ser
medidos em grandes projetos.
De acordo com Sommerville (2011), as métricas de processo permitem que uma
organização obtenha uma visão da eficácia de um processo. Elas permitem que os
gerentes e profissionais avaliem o que funciona e o que não funciona. Métricas de
processo são coletadas através de todo o projeto e por um longo período de tempo.
Sua intenção é fornecer indicadores que levam à melhoria do processo de software a
longo prazo. Elas possibilitam que um gerente de projeto de software: (1) avalie o
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estado atual de um projeto em andamento, (2) controle os riscos potenciais, (3)
descubra as áreas mais problemáticas antes de tornarem críticas, (4) ajuste o fluxo
de trabalho e (5) avalie a capacidade da equipe do projeto para o controle de qualidade
dos produtos de software. A eficácia de um processo de software é medida
indiretamente. Ou seja, obtém-se um conjunto de métricas, com base nos resultados
do processo. Resultados incluem medidas de erros descobertos antes da implantação
do software, defeitos relatados pelos usuários, produtos de trabalho entregues
(produtividade), o esforço humano despendido, o tempo gasto, a conformidade com
cronograma, entre outras medidas. As métricas de processo podem ser derivadas por
meio da medição das características de tarefas específicas de engenharia de
software. Por exemplo, pode-se medir o esforço e o tempo gasto na execução dessas
atividades.
2.4.3 Métricas de recursos
Os recursos mais prováveis de serem medidos incluem qualquer entrada para a
produção do software. Portanto, pessoal (indivíduo ou equipe), material (incluindo
material de escritório), ferramentas (software e hardware) e métodos são passíveis de
medição. Os recursos são medidos para determinar sua magnitude (qual o tamanho
da equipe trabalhando no projeto?), seu custo (quanto está sendo pago pela
ferramenta de teste?) e sua qualidade (qual a experiência dos arquitetos?). Essas
medidas ajudam a entender e controlar o processo. As métricas de recursos permitem
observar e melhorar as contribuições pessoais na produção e na qualidade do
software. Basicamente, a produtividade é medida e como a produtividade e a
qualidade podem ser afetadas pelas equipes e pelas ferramentas utilizadas (FENTON,
1997).
2.4.4 Métricas de projeto
Segundo Martins (2007), as métricas de projetos permitem avaliar o
desempenho de um projeto específico: o estado do projeto, a situação dos riscos,
tendências e fluxos de trabalho. A primeira aplicação das métricas em projetos ocorre
na fase de planejamento, quando vários elementos precisam ser estimados: tempo,
esforço, riscos, dentre outros. Durante a execução, os indicadores de progresso são
comparados aos estimados e o projeto sofre ajustes de modo que os desvios possam
ser corrigidos ou o planejamento ajustado. As métricas também são usadas para

40

medir o produto de software, que são medidas indiretas do produto, incluindo a
funcionalidade, qualidade, complexidade, eficiência, confiabilidade, manutenibilidade,
dentre outras.
A medição do processo de software, dos projetos e do próprio software é muito
importante para que seja possível melhorar a qualidade do trabalho e dos produtos.
Se forem estabelecidas metas, o estado atual do desenvolvimento de software poderá
ser entendido e as melhorias poderão ser avaliadas. As métricas também são
importantes para construir uma ajuda efetiva na melhoria do processo e da estimativa
de custo, esforço e qualidade (MARTINS, 2007).
As métricas do processo de software são utilizadas para fins estratégicos, já as
métricas do projeto de software são usadas para fins táticos. Ou seja, as métricas de
projeto e os indicadores derivados delas são usados pelo gerente de projeto e pela
equipe para adaptar o fluxo de trabalho do projeto e as atividades técnicas. A primeira
aplicação das métricas de projeto na maioria dos projetos de software ocorre durante
estimativa. As métricas coletadas de projetos anteriores são usadas como base para
definir o esforço e as estimativas de tempo para o projeto atual. Conforme o projeto
prossegue, as medidas de esforço e tempo despendidos são comparadas com as
estimativas originais e com o cronograma do projeto. O gerente de projeto utiliza esses
dados para monitorar e controlar o progresso do projeto. Quando o trabalho técnico
começa, outras métricas do projeto começam a ter mais importância. As taxas de
produtividade representadas em termos de páginas de documentação, horas de
revisão, pontos de função, e as linhas de código entregues são medidos. Além disso,
os erros descobertos durante cada tarefa de engenharia de software são rastreados.
Conforme o software evolui da especificação para o desenho, as métricas técnicas
são coletadas para avaliar a qualidade do desenho e fornecer indicadores que irão
influenciar a abordagem adotada para a geração do código e para os testes. Existe
uma dupla intenção nas métricas de projeto. Em primeiro lugar, essas métricas são
usadas para minimizar o período de desenvolvimento, fazendo os ajustes necessários
para evitar atrasos e mitigar potenciais problemas e riscos. Em segundo lugar, as
métricas de projeto são usadas para avaliar a qualidade do produto em uma base
contínua e, quando necessário, modificar a abordagem técnica para melhorar a
qualidade. Conforme a qualidade melhora, os defeitos são minimizados e o retrabalho
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exigido durante o projeto também é reduzido. Isso leva a uma redução no custo total
do projeto (PRESSMAN, 2011).
Outro modelo de métricas de projeto de software sugerido por Hetzel (1993) diz
que cada projeto deve medir:


Entradas – métricas de recursos (por exemplo, as pessoas, o ambiente,
etc.) necessários para fazer o trabalho.



Saídas – métrica das entregas ou produtos de trabalho criados durante o
processo de engenharia de software.



Resultados – métricas que indicam a eficácia dos resultados.

Na realidade, este modelo pode ser aplicado a ambos processo e projeto. No
contexto do projeto, o modelo pode ser aplicado recursivamente conforme cada
atividade vai ocorrendo. Portanto a saída de uma atividade torna-se a entrada para a
próxima. Métricas de resultados podem ser utilizadas para fornecer uma indicação da
utilidade dos produtos de trabalho à medida que fluem de uma atividade para outra.
2.4.5 Indicadores
Um indicador é uma métrica ou uma combinação de métricas que fornece
informações do processo, do projeto ou do próprio produto de software. Um indicador
oferece uma visão que permite aos engenheiros e ao gerente de projeto ajustar o
processo ou o projeto. O fluxo de coleta dos dados até chegar na geração dos
indicadores é apresentado na figura 14 abaixo (PRESSMAN, 2011).

Figura 14 – Processo de geração do indicador.

Fonte: Traduzido de Pressman (2011)
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3
3.1

LEVANTAMENTO DAS MÉTRICAS
Introdução
Neste capítulo é apresentada uma proposta de catálogo de métricas de software

que tem como propósito apoiar os gerentes de projetos no monitoramento e controle
de projetos de desenvolvimento. São detalhadas as etapas realizadas desde o
processo de identificação das métricas, detalhamento do objetivo de cada uma delas
e a consolidação do catálogo para que sua utilização seja facilitada.
3.2

Estrutura do catálogo
Primeiramente, as métricas foram identificadas de acordo com quatro entidades

predefinidas conforme os conceitos da engenharia de software: produto, processo,
recursos e projeto. Após a identificação, as métricas foram categorizadas de acordo
com algumas áreas de conhecimento, previstas no guia de melhores práticas de
gerenciamento de projetos (PMBOK): escopo, prazo, custo, qualidade, recursos
humanos e riscos. Essa categorização foi realizada levando em consideração como a
proposta de cada métrica estava alinhada aos objetivos previstos nas áreas de
conhecimento. Finalmente, as métricas foram consolidadas conforme a categorização
anterior e as redundâncias foram eliminadas.
As próximas seções apresentam as métricas distribuídas pelas entidades e
organizadas em tabelas com as seguintes informações: nome da métrica, qual a
proposta, a área conhecimento a qual ela representa e a referência utilizada na
identificação.
A seguir são demonstradas as classificações das métricas propostas nesse
catálogo em relação às entidades, apresentada no gráfico 4, e em relação às áreas
de conhecimento, observada no gráfico 5.
O catálogo completo é apresentado no Apêndice B.
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Gráfico 4 – Distribuição das métricas em relação às entidades

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 5 – Distribuição das métricas em relação às áreas de conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3

Métricas relacionadas ao produto
Nesta subseção são apresentadas as métricas relacionadas ao produto.
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Tabela 4 - Métricas relacionadas ao produto
Proposta

Área de
Conhecimento

Referência

Mede o nível de cobertura da implementação
funcional

Qualidade

(ISO/IEC TR 9126-2, 2002)
(ISO/IEC TR 9126-3, 2002)

Qual é a frequência de problema após a alteração?

Qualidade

(ISO/IEC TR 9126-3, 2002)

Escopo

(YNHUAM, 2009)

Escopo

(ATKINSON, 1998)

Qualidade

(ISO/IEC TR 9126-2, 2002)
(ISO/IEC TR 9126-3, 2002)

Qualidade

(ISO/IEC TR 9126-2, 2002)

Qualidade

(ISO/IEC TR 9126-3, 2002)

Escopo

(LINDSTRÖN, 2004)
(ATKINSON, 1998)

Métrica
Cobertura da
implementação
funcional
Impacto da
mudança
Novos pontos de
função no projeto

Novos requisitos
definidos no projeto

Remoção de falhas
Rendimento
Tempo de resposta

Total de requisitos
no projeto

Número total de pontos de função no projeto, ou
seja, os novos pontos de função não foram definidos
durante o planejamento de projeto, eles foram
acrescentados ao total de pontos de função
definidos no projeto.
O número de requisitos definidos após o
planejamento do projeto, ou seja, são requisitos que
não estavam incluídos no total de requisitos no
projeto durante o planejamento inicial. O controle
desta métrica é importante para o controle do
escopo e a qualidade do mesmo.
Quantas falhas foram corrigidas? Qual a proporção
de falhas removidas?
Quantas tarefas podem ser executadas com
sucesso ao longo de um determinado período de
tempo?
Qual é o tempo estimado para completar uma tarefa
específica?
O número total de requisitos definidos na baseline
do projeto. O total de requisitos engloba os
requisitos que especificam as funções que devem
ser desempenhadas pelo sistema (requisitos
funcionais) e as qualidades que o sistema deve
possuir, assim como suas restrições de operação
(requisitos não funcionais).

Fonte: Elaborada pelo autor

3.4

Métricas relacionadas ao processo
Nesta subseção são apresentadas às métricas relacionadas ao processo de

software.

Tabela 5 - Métricas relacionadas ao processo (continua)
Métrica

Proposta

Mede o percentual de um software que foi
efetivamente testado, a partir da quantidade de linhas
Cobertura de testes
de código, pontos de função, quantidade de
requisitos ou quantidade de casos de teste
executados.
Densidade de
Quantidade de defeitos encontrados em relação ao
defeitos
tamanho do software
O número de pontos de função que foram
Pontos de função
implementados no período, ou seja, do número total
implementados por
de pontos de função no projeto, quantos foram
período
implementados em determinado período.
Representam o número de pontos de função que
Pontos de função
foram planejados para serem desenvolvidos no
previstos por
período, ou seja, do total de funcionalidades definidas
período
para todo o projeto, quantas devem ser
implementadas por período.
Prazo médio para
Quanto tempo o software é executado em média
falha
antes de uma falha.

Área de
conhecimento

Referência

Qualidade

(MONTEIRO, 2008)

Qualidade

(LINDSTRÖN, 2004)
(MCCABE, 1976)

Escopo

(YNHUAM, 2009)

Escopo

(YNHUAM, 2009)

Qualidade

(LINDSTRÖN, 2004)
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Tabela 5 - Métricas relacionadas ao processo (conclusão)
Métrica
Requisitos
alterados por
período
Requisitos
implementados por
período

Taxa de entrega

Taxa de mudanças

Taxa de retrabalho
Volatilidade dos
requisitos

Proposta
O número de requisitos que foram alterados em um
período de tempo determinado, ou seja, do total de
requisitos no projeto quantos foram alterados nos
períodos do projeto.
O número total de requisitos que foram
implementados por período, ou seja, quanto do total
de requisitos no projeto definido já foi implementado
no período de tempo estabelecido.
Capacidade de entrega do projeto, medida a partir do
tamanho do software entregue por unidade de tempo
(hora, dia ou mês).
Número de mudanças em relação ao tamanho do
projeto de software (quantidade requisitos,
quantidade de linhas de código ou quantidade de
pontos de função).
Percentual de esforço de retrabalho executado no
projeto em relação à quantidade total do esforço do
projeto.
Percentual de mudanças nos requisitos do projeto
durante o seu desenvolvimento.

Área de
conhecimento

Referência

Escopo

(ATKINSON, 1998)

Escopo

(ATKINSON, 1998)

Recursos
Humanos

(FLORAC, 1999)
(GALIN, 2007)
(IEEE, 1992)
(XU, 2006)

Qualidade

(KULPA, 2008)
(RESEMBERG, 1994)

Recursos
Humanos

(STUTZKE, 2005)

Escopo

(AGRAWAL, 2007)
(KULPA, 2008)

Fonte: Elaborada pelo autor

3.5

Métricas relacionadas aos recursos
Nesta subseção são apresentadas às métricas relacionadas aos recursos. A

tabela abaixo mostra o nome da métrica, qual a proposta da métrica, a área
conhecimento a qual ela representa e a referência utilizada na identificação da
métrica.

Tabela 6 - Métricas relacionadas aos recursos
Métrica
Esforço

Produtividade

Proposta
Quantidade de horas despendidas pela equipe
durante atividade específicas de manutenção e
desenvolvimento de um projeto.
Produtividade para realização das atividades do
projeto. Medida a partir da relação entre o esforço e
tamanho do software.

Área de
conhecimento

Referência

Recursos
Humanos

(CHIKOFSTY, 1999)

Recursos
Humanos

(KITCHENHAM, 2006)
(MCGARRY, 1998)

Fonte: Elaborada pelo autor

3.6

Métricas relacionadas ao projeto
Nesta subseção são apresentadas às métricas relacionadas ao projeto de

software. A tabela a seguir mostra o nome da métrica, qual a proposta da métrica, a
área conhecimento a qual ela representa e a referência utilizada na identificação da
métrica.
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Tabela 7 - Métricas relacionadas ao projeto (continua)
Métrica
Atividades
executadas por
período

Proposta

Número total de atividades executadas por fase, ou
seja, do número total de atividades do projeto
quantas foram executadas em determinado período.
Os custos totais realmente incorridos e registrados na
realização do trabalho executado durante um
Custo Real (CR)
determinado período de tempo para uma atividade de
cronograma ou um componente da estrutura analítica
do projeto.
O custo total previsto de uma atividade do
cronograma, de um componente da estrutura
analítica do projeto ou do projeto, quando o escopo
definido do trabalho for terminado. ENT é igual ao
custo real (CR) mais a estimativa para terminar (EPT)
Estimativa no
de todo o trabalho restante. ENT = CR + EPT. A ENT
término (ENT)
pode ser calculada com base no desempenho até a
data em questão ou estimada pela equipe do projeto
com base em outros fatores, caso em que é
frequentemente chamada de última estimativa
revisada.
O custo previsto necessário para terminar todo o
Estimativa para
trabalho restante de uma atividade do cronograma,
terminar (EPT)
um componente da estrutura analítica do projeto ou o
projeto.
Uma medida da eficiência de custos em um projeto.
Índice de
É a relação entro o valor agregado (VA) e os custos
desempenho de
reais (CR). IDC = VA / CR. Um valor maior ou igual a
custos (IDC)
um indica uma condição favorável e um valor menor
que um indica uma condição desfavorável.
Uma medida da eficiência de cronograma de um
Índice de
projeto. É a relação entro o valor agregado (VA) e o
desempenho de
valor planejado. IDP = VA / VP. Um valor maior ou
prazo (IDP)
igual a um indica uma condição favorável e um valor
menor que um indica uma condição desfavorável.
A soma de todos os valores de orçamento
estabelecidos para o trabalho a ser realizado em um
Orçamento no
projeto, componente da estrutura analítica do projeto
término (ONT)
ou atividade do cronograma. O valor planejado total
do projeto.
Probabilidade de
Percentual de probabilidade de ocorrência de riscos.
ocorrência dos
Esta probabilidade pode ser definida no início do
riscos
projeto bem como no decorrer de sua execução.
O tempo que foi planejado para ser utilizado em
Tempo previsto por
determinada fase do projeto, para a execução das
fase
tarefas de determinadas etapas de planejamento.
O tempo que realmente foi utilizado. O tempo real
Tempo real utilizado
utilizado pode ser igual ao planejado ou não,
por fase
dependendo do desempenho da equipe e de outros
fatores.
O valor do trabalho terminado expresso em termos
de orçamento aprovado atribuído a esse trabalho
Valor agregado
para uma atividade do cronograma ou componente
(VA)
da estrutura analítica do projeto. Também chamado
de custo orçado do trabalho realizado (COTR).
O orçamento autorizado atribuído ao trabalho
agendado que será realizado para a atividade do
Valor planejado
cronograma ou componente da estrutura analítica do
(VP)
projeto. Também chamado de custo orçado do
trabalho agendado (COTA).
É igual ao valor agregado (VA) menos o custo real
Variação de custo
(CR). A variação de custos ao final do projeto será a
(VC)
diferença entre o orçamento no término (ONT) e valor
real gasto.

Área de
conhecimento

Referência

Escopo

(MCCAHON, 1993)

Custo

(PMI, 2004)

Custo

(PMI, 2004)

Custo

(PMI, 2004)

Custo

(PMI, 2004)

Prazo

(PMI, 2004)

Custo

(PMI, 2004)

Riscos

(ATKINSON, 1998)

Prazo

(WELLER, 1994)

Prazo

(HUNT, 2007)

Custo

(PMI, 2004)

Custo

(PMI, 2004)

Custo

PMI (2004)
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Tabela 7 - Métricas relacionadas ao projeto (conclusão)
Métrica
Variação de esforço
Variação de prazo
Variação de
tamanho

Proposta
Variação do esforço atual em relação ao esforço
planejado para o projeto.
Variação da duração atual em relação à duração
planejada para o projeto
Variação do tamanho atual do software em relação
ao tamanho planejado para o projeto.

Fonte: Elaborada pelo autor

Área de
conhecimento

Referência

Recursos
Humanos

(XU, 2006)

Prazo

(XU, 2006)

Escopo

(XU, 2006)
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4
4.1

METODOLOGIA DE PESQUISA
Estratégia da pesquisa
Dada a argumentação exposta como motivação desse trabalho, fez-se necessário

tentar elucidar se o uso do processo de monitoramento e controle e, principalmente,
das métricas empregadas nesse processo, estão sendo aproveitados em todo o seu
potencial ou se existe alguma lacuna que poderia ser melhor trabalhada para que os
resultados dos projetos de desenvolvimento de software sejam melhorados. Para isso,
foi realizada uma pesquisa bibliográfica para identificação das métricas e uma
pesquisa com especialistas no assunto com o objetivo de responder a seguinte
pergunta: quais métricas são mais utilizadas e possuem maior relevância no
monitoramento e controle dos projetos de desenvolvimento de software?
Uma pesquisa pode ser classificada de acordo com a sua natureza, abordagem,
objetivos e em relação aos procedimentos utilizados.
A natureza de qualquer pesquisa pode ser básica ou aplicada. Segundo
GERHARDT e SILVEIRA (2009), a pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos
novos, úteis para o avanço da Ciência, sem aplicação prática prevista e envolve
verdades e interesses universais. Já a pesquisa aplicada tem o objetivo de gerar
conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos.
Como o viés desse trabalho foi de cunho prático com foco na solução de um problema
bem específico e conhecido, a pesquisa foi considerada de natureza aplicada.
Em relação aos seus objetivos, as pesquisas podem ser exploratórias, descritivas
ou explicativas. De acordo com Deluchey (2012), as pesquisas exploratórias
proporcionam uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. É a
primeira etapa de uma investigação mais ampla e o produto final passa a ser um
problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais
sistematizados. As pesquisas descritivas discorrem as características de determinada
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de
suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de
coleta de dados. Já as pesquisas explicativas identificam os fatores que determinam
ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. A pesquisa explicativa é o tipo
de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão,
o porquê das coisas. Esse trabalho teve um caráter exploratório por se tratar de um

49

estudo que teve como principal objetivo identificar e avaliar o grau de relevância das
métricas utilizadas no processo de medição de um projeto de desenvolvimento de
software. Não houve a pretensão de se predizer fatos nem de se testar proposições
ou relações causais entre essas métricas e o sucesso do projeto. O seu valor se situou
de fato em, ao mesmo tempo, (i) explorar um fenômeno bem conhecido pela
comunidade acadêmica, porém ainda não implementado adequadamente e (ii) servir
de insumo para estudos posteriores. Outro argumento que reforçou a classificação
desse trabalho como exploratório e que está embasado no que diz Gil (2010), foi que
a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas as torná-lo mais explícito e, na maioria dos casos, envolvem (i)
levantamento bibliográfico e (ii) entrevistas com pessoas que tiveram experiências
práticas com o problema pesquisado.
Em relação à abordagem, essa pesquisa foi classificada como qualitativa. A
pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim,
com o aprofundamento da compreensão de um fenômeno, de um grupo social ou de
uma organização. Elas buscam explicar uma situação, exprimindo o que convém ser
feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova
de fatos, pois os dados analisados são não-métricos e se valem de diferentes
abordagens. O objetivo da amostra nesse tipo de pesquisa é de produzir informações
aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja
capaz de produzir novas informações. A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto,
com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na
compreensão e explicação da dinâmica das relações. Na pesquisa quantitativa,
diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados podem ser quantificados. Como
as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população,
os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população
alvo da pesquisa. Já a pesquisa quantitativa se centra na objetividade e recorre à
linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre
variáveis, etc. Tais características não fazem parte da abordagem desse trabalho.
A classificação apresentada acima é muito útil para o estabelecimento do marco
teórico da pesquisa, ou seja, para possibilitar uma aproximação conceitual. No
entanto, para analisar os fatos do ponto de vista empírico, para confrontar a visão
teórica com os dados da realidade, torna-se necessário traçar um modelo conceitual
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e operativo da pesquisa, chamado delineamento. O elemento mais importante para a
identificação de um delineamento é o procedimento adotado para a coleta de dados.
Assim, podem ser definidos dois grandes grupos de delineamentos: aqueles que se
valem das chamadas fontes de "papel" e aqueles cujos dados são fornecidos por
pessoas (GIL, 2010). Nesse trabalho foram utilizados procedimentos dos dois grupos.
A pesquisa bibliográfica foi utilizada como fonte de “papel” e a pesquisa com Survey
para obter informações das “pessoas”. A próxima subseção apresenta as etapas da
pesquisa e os respectivos procedimentos utilizados.
4.2

Etapas da pesquisa
O trabalho foi dividido em três principais etapas. A primeira e terceira etapas

correspondem aos procedimentos da pesquisa e tiveram como objetivo realizar um
levantamento bibliográfico e de opiniões especializadas sobre a importância do
processo de monitoramento e controle de projetos, as principais métricas relacionadas
ao software (produto, processo, projeto e recursos utilizados), a necessidade de um
catálogo de métricas e a relevância das métricas identificadas. A segunda etapa foi
realizada para a seleção e abordagem dos respondentes. A figura 15 abaixo ilustra o
fluxo definido.

Figura 15 - Etapas da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.1 Elaboração do referencial teórico
A primeira etapa do estudo correspondeu a uma revisão na literatura com o
objetivo de identificar as diversas métricas que poderiam ser utilizadas para monitorar
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um projeto de desenvolvimento de software e com quais dimensões do projeto elas
estão relacionadas. Abaixo, na figura 16, são apresentadas as fontes bibliográficas
utilizadas.

Figura 16 - Fontes bibliográficas propostas

Fonte: Elaborado pelo autor

A pesquisa bibliográfica foi dividida em 5 fases:


Fase 1: Identificação e leitura de livros relacionados aos contextos de projetos
de desenvolvimento de software e às métricas de produto e projeto de
software. Foram utilizados como referência nessa primeira fase os
renomados autores: Norman E. Fenton (Métricas), Roger S. Pressman e Ian
Sommerville (Engenharia de Software), Harold Kerzner (Gerenciamento de
Projetos) e os dois principais guias sobre software e gerenciamento de
projetos: SWEBOK e PMBOK;



Fase 2: Pesquisa de mais referências por meio de busca na internet. A busca
automática foi realizada usando os seguintes termos-chave como critério de
busca: software metrics, software measurement, software project metrics,
software development metrics, métricas de software, medição de software,
métricas para projetos de software e métricas para desenvolvimento de
software. Foram utilizados como mecanismo de busca os portais Google
Scholar, IEEE Xplore, IEEE Computer Society, ACM Digital Library, Springer
e a Base de Teses e Dissertações do Portal da Capes;
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Fase 3: Leitura do resumo de todas as referências localizadas e seleção das
referências aderentes ao tema. Foram selecionados 195 documentos entre
artigos, livros e guias. Desses 195 documentos, 26 foram usados como
referência para a elaboração do catálogo;



Fase 4: Leitura completa das referências aderentes e início do mapeamento
do catálogo;



Fase 5: Criação da referência conceitual;

Essa etapa apresentou como foi a criação do referencial teórico e o resultado
produzido foi uma listagem de métricas e sua relação com as dimensões de um
projeto. No entanto, somente a identificação dessas métricas não permitiu saber quais
são mais relevantes ou não. Se fez necessário, portanto, verificar na prática a
importância e utilização destas métricas. As etapas dessa verificação são
apresentadas nas próximas seções.
4.2.2 Seleção dos respondentes
Houve uma abordagem inicial com os especialistas por meio de uma carta
convite, que pode ser visualizada no Apêndice A. A seleção do público alvo se limitou
a profissionais e estudiosos em gerenciamento de projetos e engenharia de software.
A escolha desses especialistas foi realizada pelo autor de acordo com sua rede de
contatos, considerando sempre a experiência e conhecimento desses profissionais no
assunto. Foi utilizada também a plataforma Lattes como base para consulta e seleção
dos pesquisadores. Abaixo é apresentado o passo a passo de como foi realizada a
consulta e seleção dos respondentes.

1) Acesso ao site da plataforma Lattes (lattes.cnpq.br) e escolha da opção
“Buscar currículo”.
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Figura 17 – Página inicial da plataforma Lattes

Fonte: Plataforma Lattes (lattes.cnpq.br)

2) Busca avançada por assunto.
Assunto: “Gerenciamento de Projetos” e “Engenharia de Software”
Nas bases: Doutores
Nacionalidade: Brasileira

Figura 18 – Página para consulta dos especialistas

Fonte: Plataforma Lattes (lattes.cnpq.br)

3) Escolha do especialista por meio da leitura do mini currículo e análise da
experiência e formação. Tela apresentada na figura 19 abaixo.

4) Convite para participar da pesquisa. Carta convite enviada a partir do canal
de comunicação da plataforma Lattes. Tela apresentada na figura 20 logo
abaixo. Foi necessário confirmar o envio da mensagem por meio de um email de confirmação enviado pela plataforma Lattes.
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Figura 19 – Página que apresenta o mini currículo do especialista

Fonte: Plataforma Lattes (lattes.cnpq.br)

Figura 20 – Página utilizada para o contato com o especialista

Fonte: Plataforma Lattes (lattes.cnpq.br)

O período de seleção foi de 20 de junho de 2016 a 31 de julho de 2016. Foram
avaliados aproximadamente 200 currículos e ao final do período foram selecionados
80 respondentes entre pesquisadores e profissionais. Foi enviada a carta convite aos
80 selecionados, dos quais 12 aceitaram participar da pesquisa.
4.2.3 Coleta dos dados
O procedimento utilizado para coleta de dados foi a pesquisa com Survey. Esse
tipo de pesquisa busca informação diretamente com um grupo de interesse a respeito
dos dados que se deseja obter. Trata-se de um procedimento útil, especialmente em
pesquisas exploratórias e descritivas (SANTOS, 1999). Ela pode ser referida como
sendo a obtenção de dados ou informações sobre as características ou as opiniões
de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma populaçãoalvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002).
4.2.3.1 Planejamento da coleta
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De acordo com PFLEEGER e KITCHENHAM (2002), o procedimento escolhido
não se resume apenas ao instrumento utilizado. Ainda de acordo com as autoras, o
método faz parte de um conjunto de processos estruturados compostos de etapas
distintas. Sendo assim, o método proposto seguirá o roteiro a seguir:
1. Definição dos objetivos
O primeiro passo é o estabelecimento do objetivo da pesquisa. É por meio dele
que a construção de todo a pesquisa será guiada. O objetivo dessa pesquisa foi
apresentado nas seções anteriores.
2. Definição do Instrumento
Existem vários tipos de instrumentos de medição, porém suas características
são diferentes. De acordo com SAMPIERI et al. (2006), o procedimento para construílos é semelhante, sendo possível seguir duas linhas: (a) escolher um instrumento já
desenvolvido e disponível, que se adapte às necessidades do estudo em particular;
(b) construir um novo instrumento de medição de acordo com a técnica apropriada.
Neste trabalho será utilizado o instrumento questionário. De acordo com
SELLTIZ (1987), o questionário apresenta as seguintes vantagens: (a) menos
dispendioso de aplicar; (b) evita vieses potenciais do entrevistador.
Quanto à escolha do tipo de questão foram utilizadas as que são propostas na
literatura. De acordo com MARCONI e LAKATOS (2003), as questões podem ser do
tipo abertas e fechadas ou de múltipla escolha. Nas questões do tipo abertas os
respondentes são levados a responder às questões com as suas próprias palavras.
Uma das vantagens é que os respondentes não são influenciados por respostas
predeterminadas. Entretanto, este tipo de questão, em função da variedade de
respostas que possam surgir, pode dificultar a tabulação de dados. MATTAR (1996)
acredita que a utilização desse tipo de questão nos questionários possibilita a
recuperação de um número maior de dados e não impõe aos respondentes respostas
prontas. Nas questões do tipo fechadas os respondentes escolhem a resposta em um
conjunto de duas (dicotômicas) ou três (tricotômicas) questões ou de múltipla escolha.
Esse tipo de questão tem a vantagem de ser de rápido preenchimento e fácil
tabulação, favorecendo a análise dos dados. O questionário aplicado nessa pesquisa
foi composto por questões abertas e fechadas. Em algumas questões fechadas de
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múltipla escolha foi utilizado o formato de escala Likert, conforme pode ser verificado
no Apêndice B.
3. Desenvolvimento de itens do Instrumento
Para melhor entendimento e resposta do questionário, o mesmo foi dividido em
três partes: (a) Questionário respondente; (b) Questionário processo; e (c)
Questionário métricas. Abaixo são descritas as questões pertencentes a cada parte
do questionário.
a) Questionário respondente. Essa parte do questionário é composta por
questões necessárias para delinear o perfil do respondente.
i.

Dados pessoais do respondente: nome, sexo, entidade e titulação.

ii.

Experiência em gerenciamento de projetos: questão fechada de
múltipla escolha com o objetivo de levantar o nível de experiência do
respondente.

iii.

Tipo de projeto: questão fechada de múltipla escolha com objetivo de
identificar o tipo de projeto executado pelo respondente.

iv.

Duração média dos projetos: questão fechada de múltipla escolha
com o objetivo de classificar os projetos executados pelos
respondentes de acordo com a sua duração.

v.

Tamanho médio da equipe: questão fechada de múltipla escolha com
o objetivo de classificar os projetos executados pelos respondentes
de acordo com o tamanho da equipe do projeto.

vi.

Custo médio dos projetos: questão fechada de múltipla escolha com
o objetivo de classificar os projetos executados pelos respondentes
de acordo com o seu custo.

vii.

Setor de economia: questão fechada de múltipla escolha com o
objetivo de identificar o segmento de atuação dos respondentes.

b) Questionário processo. Essa parte do questionário é composta por questões
fechadas de múltipla escolha com a possibilidade do respondente
complementar a resposta com algum comentário.
i.

Aspectos do projeto com pior avaliação.
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ii.

Relevância do processo de monitoramento e controle.

iii.

Concordância sobre a importância do processo de monitoramento e
controle no acompanhamento do progresso do projeto.

iv.

Concordância sobre a importância do processo de monitoramento e
controle no acompanhamento do desempenho do projeto.

v.

Fatores que impedem a execução do processo de monitoramento e
controle.

vi.

Relevância das métricas no processo de monitoramento e controle.

vii.

Importância do uso de outras métricas além daquelas relacionadas
ao escopo, prazo e custo do projeto.

viii.
ix.

Frequência de utilização das métricas.
Frequência de utilização de outras métricas além daquelas
relacionadas ao escopo, prazo e custo do projeto.

x.

Fatores que impedem a utilização de outras métricas além daquelas
relacionados ao escopo, prazo e custo do projeto.

xi.

Relevância do catálogo de métricas.

xii.

Utilização e recomendação do catálogo de métricas.

c) Questionário métricas. Nessa parte do questionário as questões são do tipo
fechada de múltipla escolha e tem o objetivo de avaliar a relevância e
utilização de cada métrica proposta no catálogo.
i.

Frequência de utilização da métrica.

ii.

Grau de relevância da métrica.

4.2.3.2 Execução da coleta
O questionário foi enviado aos 12 respondentes selecionados e que aceitaram
participar da pesquisa por meio de correio eletrônico. Junto com o questionário foi
enviado também o catálogo de métricas proposto. O período entre envio e
recebimento das respostas foi de 04 de julho de 2016 a 15 de setembro de 2016.
4.2.3.3 Tratamento das respostas
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Os questionários respondidos foram recebidos por meio de correio eletrônico e
agrupados em uma planilha do software Excel. Como a pesquisa foi direcionada a um
público bem específico, nenhum questionário foi descartado.
A análise foi realizada de acordo com as partes do questionário (respondente,
processo e métricas). As respostas da parte respondente foram avaliadas com o
objetivo de analisar o perfil dos respondentes, das organizações e dos projetos. Já as
respostas da parte processo foram avaliadas com o objetivo de analisar o grau de
relevância e utilização do processo e do catálogo e os fatores que impedem a
utilização dos mesmos. Os resultados foram plotados em formato de textos e gráficos.
As respostas da parte métricas foram utilizadas para analisar o grau de relevância e
a frequência de utilização das métricas propostas no catálogo. Os resultados foram
plotados em formato de textos e gráficos. A análise dos resultados e as conclusões
serão apresentados no próximo capítulo.
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5

ANÁLISE DO RESULTADO
Esse capítulo apresenta a análise do resultado da pesquisa iniciando pela

análise dos respondentes, seguido pela análise da avaliação do processo, das
métricas e, por último, pela análise da avaliação do catálogo.
5.1

Respondentes
A avaliação do perfil dos respondentes mostrou aderência ao objetivo da

pesquisa. Todos eles possuem mais do que 15 anos de experiência em projetos de
desenvolvimento de software, sendo que todos os pesquisadores entrevistados são
doutores. A lista dos assuntos dos doutorados e as instituições de origem dos
entrevistados é apresentada na tabela 8 abaixo. Pode-se observar também que todos
os respondentes atuam ou pesquisam sobre o tema desse trabalho.

Tabela 8 – Informações dos respondentes
Nome

Entidade

Titulação

Assunto

Respondente 1

Fundação Vanzolini

Doutorado

Tecnologia da Informação

Experiência Segmento
> 15 anos

Consultoria

Respondente 2

Fac. Presbiteriana Mackenzie

Doutorado

Sistemas de Informação

> 15 anos

Consultoria

Respondente 3

Fundação Getúlio Vargas

Doutorado

Administração

> 15 anos

Educação

Respondente 4

Univ. Estadual de Campinas

Doutorado

Engenharia Elétrica

> 15 anos

Educação

Respondente 5

Univ. Federal de Pernambuco

Doutorado

Ciência da Computação

> 15 anos

Educação

Respondente 6

Univ. Nove de Julho

Doutorado

Engenharia de Produção

> 15 anos

Financeiro

Respondente 7

Fundação Getúlio Vargas

Doutorado

Administração

> 15 anos

Serviços

Respondente 8

Indústria

-

-

> 15 anos

Consultoria

Fonte: Elaborada pelo autor

No gráfico 6 a seguir pode-se observar o perfil dos projetos gerenciados pelos
especialistas. O gráfico mostra que os projetos são de médios a grandes, com várias
pessoas envolvidas e com alto investimento. São nesses projetos que se encontram
os principais desafios relacionados à melhor utilização do processo de monitoramento
e controle de projetos.
Já no gráfico 7, logo mais a seguir, são apresentados os segmentos de atuação
dos especialistas. Quanto maior a diversidade de segmentos melhor a profundidade
da avaliação. Essa pesquisa teve uma boa diversidade.
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Gráfico 6 – Perfil dos projetos

Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 7 – Segmento de atuação dos entrevistados

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2

Processo
Nesta subseção são analisados os resultados da avaliação do processo de

monitoramento e controle de projetos. A primeira avaliação do processo foi em relação
aos aspectos com pior desempenho percebido. Os aspectos prazo e custo foram
considerados com pior avaliação ao final dos projetos, seguido pelos aspectos
qualidade, escopo e comunicação. Destaque para o aspecto comunicação que
aparece com o mesmo percentual de outros aspectos geralmente com baixo
desempenho. Outros aspectos também apareceram, porém com um percentual
menor. O resultado completo pode ser observado no gráfico 8 a seguir.
Esse resultado leva à conclusão de que todos os aspectos do projeto de certa
forma possuem desafios para melhoria do seu desempenho e isso implica na
necessidade de uma maior número de métricas que possam mostrar o progresso e o
desempenho desses aspectos.
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Gráfico 8 – Aspectos do projeto com baixo desempenho

Fonte: Elaborado pelo autor

Seguem alguns comentários realizados pelos especialistas:

Respondente 1: “Se fosse possível fazer uma escala de importância,
colocaria: 1) prazo, comunicação, risco e escopo; 2) custo; 3) qualidade; 4) recursos;
5) aquisição; 6) partes interessadas”

Respondente 8: “A maior parte dos projetos de softwares falham miseravelmente
em todas as áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos”

Sobre a relevância do processo de monitoramento e controle, 100% dos
especialistas disseram considerá-lo muito relevante. Além disso, o gráfico 9 a seguir
mostra que 100% dos especialistas concordam que o processo de monitoramento e
controle ajuda no acompanhamento do progresso do projeto. A opinião dos
especialistas corrobora com o que foi levantado na literatura e com a suposição desse
trabalho. Ou seja, a execução do processo de monitoramento e controle de projetos é
essencial para que o progresso do projeto seja acompanhado e que os desvios de
percurso possam ser corrigidos antecipadamente. Apesar dessa constatação parecer
óbvia, foi necessário reafirmar a percepção dos especialistas, pois ela é fundamental
para a avaliação das demais questões da pesquisa.
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Gráfico 9 – Importância do processo no acompanhamento do progresso

Fonte: Elaborado pelo autor

Os especialistas entrevistados também concordam, conforme pode ser
observado no gráfico 10 abaixo, que o processo de monitoramento e controle pode
interferir positivamente no desempenho final do projeto. O resultado mostra um
consenso entre eles sobre a contribuição do processo de monitoramento e controle
para um melhor desempenho dos projetos. Essa foi a mesma percepção de outros
autores e que foi revelada pela pesquisa bibliográfica.

Gráfico 10 – Importância do processo no desempenho do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor

Segue comentário realizado por um dos especialistas sobre o processo de
monitoramento e controle dos projetos.

Respondente 6: “Com avaliações constantes ao longo do projeto os processos
podem ser avaliados e aprimorados de acordo com as características do projeto”
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Apesar da relevância do processo, ainda existem fatores que impedem ou
limitam a sua execução. Abaixo no gráfico 11, são apresentados os principais fatores
impeditivos. Como pode ser observado, além das restrições de prazo e custo já bem
conhecidas pela equipe do projeto, merece destaque o fator ausência de métricas
mais claras. Esse resultado reforça a necessidade de um catálogo de métricas
previamente definido, pois elimina o consumo de tempo e esforço do projeto para sua
construção, e traz esclarecimento sobre diversas métricas e quando utilizá-las.
Outro ponto importante é que, na opinião dos especialistas, sempre existe algum
obstáculo que impede a execução do processo. Isso significa que esses obstáculos
precisam ser identificados e eliminados logo no início do projeto.

Gráfico 11 – Fatores que impedem o monitoramento e controle

Fonte: Elaborado pelo autor

Segue comentário de um dos especialistas sobre os fatores impeditivos/
limitantes:

Respondente 6: “Para o atingimento dos objetivos e metas da organização às
vezes passa-se por cima dos resultados apresentados pelo controle para se cumprir
os compromissos a todo custo”

5.3

Métricas
Nesta subseção são apresentados os resultados da avalição das métricas de

acordo com a sua relevância e sua utilização. Como pode ser notado no gráfico 12
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abaixo, os especialistas consideram relevante a utilização de métricas no processo de
monitoramento e controle. Além disso, eles também entendem como essencial que
outras métricas além daquelas relacionadas ao escopo, prazo e custo também sejam
utilizadas sempre ou na maioria dos projetos. Esse resultado é apresentado no gráfico
13, logo abaixo.
Um catálogo de métricas com uma diversidade de métricas que contemplem
todos os aspectos do projeto ajuda muito nesse sentido. Obviamente, que o uso desse
catálogo deve ser flexível ao ponto de não obstruir o andamento do projeto.

Gráfico 12 – Relevância das métricas

Fonte: Elaborado pelo autor

Seguem os comentários dos especialistas sobre a relevância das métricas:

Respondente 1: “Depende do grau de maturidade de quem vai controlar e
principalmente de quem vai decidir sobre o que fazer. Isso não impede o efeito
benéfico e salutar de qualquer métrica”

Respondente 8: “Relevantes desde que sirvam para identificar ações de
melhoria. Métricas para compor relatórios de status report pirotécnicos não tem
utilidade”
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Gráfico 13 – Importância do uso de métricas não relacionadas ao escopo, prazo
e custo do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor

Seguem os comentários dos especialistas com sugestões de outras métricas
além daquelas relacionadas ao escopo, prazo e custo:

Respondente 1: “Métricas relacionadas com o relacionamento humano, falhas
em comunicação e riscos”

Respondente 8: “Métricas de bugs por iteração/fase, métricas de testes
automatizados bem-sucedidos”

A utilização das métricas também foi avaliada pelos especialistas. No gráfico 14,
logo a seguir, é apresentado o resultado dessa avaliação, onde pode ser notado que
as métricas são utilizadas sempre ou na maioria dos projetos. Porém, quando a
avaliação é sobre a utilização de outras métricas além daquelas relacionadas ao
escopo, prazo e custo, o resultado é um pouco diferente. 28,6% das respostas,
conforme apresentado no gráfico 15 a seguir, mostram que nem sempre essas
métricas são utilizadas. Os motivos que impedem a utilização dessas métricas
também podem ser observados no gráfico 16. Esse resultado mostra que, mesmo
sendo consideradas relevantes, as métricas nem sempre são utilizadas. Um catálogo
de métricas, conforme proposto por esse trabalho, poderia ajudar significativamente
na eliminação desses obstáculos, facilitando a utilização dessas métricas.
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Gráfico 14 – Frequência de utilização das métricas

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 15 – Frequência de utilização de métricas não relacionadas ao escopo,
prazo e custo do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 16 – Fatores que impedem a utilização de métricas não relacionadas ao
escopo, prazo e custo do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor
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Seguem os comentários dos especialistas sobre a frequência de utilização das
métricas:

Respondente 1: “Depende do tipo do projeto, tempo disponível e maturidade
dos envolvidos. Sugiro que nos marcos do projeto, nos quais se avalia o andamento
do mesmo”

Respondente 1: “Tomar cuidado para que o controle não fique maior que a
coisa controlada”

Respondente 6: “Seguindo as práticas ágeis a frequência deveria ser diária”

Respondente 6: “Depende do projeto: tamanho, complexidade, prazos,
recursos alocados, riscos, etc.”

Pelos comentários dos especialistas pode-se observar a existência de um
cuidado muito grande em relação à flexibilidade necessária na definição de quais e
quantas métricas devem ser utilizadas no processo de monitoramento e controle. Essa
flexibilidade pode ser alcançada por meio de um catálogo com métricas previamente
definidas e relacionadas aos aspectos do projeto, pois as métricas poderiam ser
escolhidas no início ou durante o projeto de acordo com o aspecto mais importante
para aquele projeto específico.
5.4

Catálogo
Nesta subseção o resultado apresentado mostra a relevância do catálogo em si,

e a relevância e utilização do seu conteúdo, ou seja, de todas as métricas propostas.
Os especialistas entrevistados, conforme ilustrado no gráfico 17 abaixo, consideram
relevante a existência de um catálogo de métricas previamente definido para utilização
no processo de monitoramento e controle de projetos. Além disso, 100% dos
especialistas também recomendaria o uso do catálogo sempre ou na maioria dos
projetos, conforme resultado apresentado no gráfico 18. Esse resultado reforça a

68

proposta realizada por esse trabalho, indicando que a existência de um catálogo de
métricas agregaria muito ao processo, pois traz uma padronização das métricas e
orienta a coleta e aplicação das mesmas. Porém, algumas recomendações realizadas
pelos especialistas devem ser levadas em consideração: 1) o catálogo e o seu
conteúdo deve estar alinhado com todos os envolvidos; 2) deve ser algo corporativo
e organizacional; 3) sua aplicação dever sempre flexível em relação ao projeto que
será monitorado.

Gráfico 17 – Relevância do catálogo

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 18 – Recomendação do catálogo

Fonte: Elaborado pelo autor

Seguem os comentários dos especialistas sobre a relevância e utilização de um
catálogo de métricas:
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Respondente 1: “Muito relevante, se algo organizacional e corporativo”

Respondente 1: “Desde que bem feito e de comum acordo com os envolvidos”

Respondente 6: “O catálogo padroniza os conceitos das métricas e indica a
forma de coletar os dados e aplicar as métricas”

Respondente 6: “Recomendaria o catálogo e normas para a aplicação
adequada”

Respondente 8: “Deve ser levado em consideração o porte e complexidade do
projeto”

Em relação à relevância do conteúdo do catálogo, ou seja, das métricas
propostas, seguem algumas análises. Em primeiro lugar, para se obter a avaliação da
relevância geral do catálogo foram somadas as avaliações de todas as métricas
contidas no mesmo. O resultado é apresentado no gráfico 19 abaixo.

Gráfico 19 – Relevância das métricas do catálogo

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado mostra que na opinião dos especialistas, 88,4% das métricas
contidas no catálogo são relevantes ou muito relevantes, 17,7% foram consideradas
pouco relevantes ou irrelevantes e 8,1% não foram avaliadas. Esse resultado denota
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que a pesquisa bibliográfica foi bem-sucedida na identificação das métricas para o
catálogo. No entanto, apesar dessa boa avaliação, algumas métricas foram avaliadas
como pouco relevantes, indicando que há espaço para novos levantamentos.
Outro critério utilizado para avaliação da relevância do catálogo e das métricas
foi o grau de relevância, o qual levou em consideração as possíveis respostas contidas
no questionário. Sendo elas: i) Muito relevante, (ii) Relevante, (iii) Pouco relevante,
(iv) Irrelevante e (v) Não sei informar.
Para avaliação do grau de relevância as notas foram agrupadas e classificadas
como maior relevância e menor relevância. Na classificação maior relevância foram
somadas as avaliações “Muito Relevante” e “Relevante” e na classificação menor
relevância foram somadas as avaliações “Pouco Relevante” e “Irrelevante”. A
avaliação “Não sei informar” foi descartada dessa avaliação. O racional para essa
definição é ilustrado no quadro explicativo 1 abaixo.

Quadro 1 – Critério para definição do grau de relevância

Grau de Relevância

Avaliação dos Especialistas

> Relevância

Σ % Muito Relevante + % Relevante

< Relevância

Σ % Pouco Relevante + % Irrelevante

Fonte: Elaborado pelo autor

Quando o % “> Relevância” for maior que o % “< Relevância” a métrica foi
considerada com grau de relevância igual ““> Relevância”. Quando % “< Relevância”
for maior que o % “> Relevância” a métrica foi considerada com grau de relevância
igual “< Relevância”. Quando forem iguais, a métrica foi considerada com grau de
relevância “Equivalente”. Segue o quadro explicativo 2 com os critérios para essa
classificação.

Quadro 2 – Classificação da métrica de acordo com grau de relevância

Grau de Relevância

Critério

> Relevância

% “> Relevância” > % “< Relevância”

< Relevância

% “< Relevância” > % “> Relevância”

Equivalente

% “< Relevância” = % “> Relevância”

Fonte: Elaborado pelo autor
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O grau de relevância de todas as métricas pode ser observado na tabela 9 logo
a seguir, onde as métricas estão ordenadas da maior relevância para a menor
relevância. A métrica “Custo Real (CR)” e “Esforço” foram as consideradas mais
relevantes na opinião dos especialistas, com 63% das avaliações considerando-as
muito relevantes e 38% como relevantes. Sendo assim, o grau de relevância foi
definido como 100% para essas duas métricas. A métricas “Novos pontos de função
no projeto”, “Pontos de função implementados por período” e “Pontos de função
previstos por período” foram as consideradas menos relevantes na opinião dos
especialistas, sendo que 50% das avaliações as consideraram pouco relevantes ou
irrelevantes. Interessante que as três métricas com menor relevância estão
relacionadas a pontos de função.
De acordo com o critério de grau de relevância, 35 métricas do catálogo (94,6%)
foram avaliadas com o grau de maior relevância. Apenas 2 (5,4%) foram avaliadas
com o mesmo grau de relevância maior e menor (equivalente) e nenhuma métrica foi
avaliada com o grau de menor relevância. O resultado é apresentado no gráfico 20
abaixo.

Gráfico 20 – Grau de relevância das métricas

Fonte: Elaborado pelo autor

A distribuição do grau de relevância em relação às áreas de conhecimento e
entidades pode ser observada nos gráficos 21 e 22 a seguir. As únicas 3 métricas
onde o grau de relevância é igual ao grau de relevância menor (equivalente) estão
relacionadas ao aspecto escopo do projeto e às entidades processo e produto.
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Tabela 9 – Avaliação da relevância das métricas x grau de relevância
Métrica
Custo Real (CR)
Esforço
Taxa de mudanças
Total de requisitos no projeto
Índice de desempenho de custos (IDC)
Índice de desempenho de prazo (IDP)
Probabilidade de ocorrência dos riscos
Remoção de falhas
Requisitos alterados por período
Requisitos implementados por período
Tempo de resposta
Variação de custo (VC)
Orçamento no término (ONT)
Valor planejado (VP)
Impacto da mudança
Novos requisitos definidos no projeto
Produtividade
Valor agregado (VA)
Cobertura de testes
Cobertura da implementação funcional
Prazo médio para falha
Taxa de entrega
Taxa de retrabalho
Tempo real utilizado por fase
Estimativa para terminar (EPT)
Volatilidade dos requisitos
Densidade de defeitos
Estimativa no término (ENT)
Rendimento
Tempo previsto por fase
Variação de tamanho
Atividades executadas por período
Novos pontos de função no projeto
Pontos de função implementados por período
Pontos de função previstos por período
Variação de esforço
Variação de prazo

Muito relevante
63%
63%
13%
13%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
38%
38%
50%
50%
50%
50%
63%
25%
25%
25%
25%
25%
38%
38%
50%
50%
0%
0%
13%
25%
13%
13%
13%
13%
25%

Relevante
38%
38%
75%
75%
63%
63%
63%
63%
63%
63%
63%
63%
50%
50%
38%
38%
38%
38%
25%
50%
50%
50%
50%
50%
38%
38%
25%
25%
63%
63%
50%
38%
38%
38%
38%
38%
25%

Pouco relevante
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
13%
13%
13%
0%
0%
0%
0%
13%
0%
0%
13%
0%
13%
13%
13%
13%
0%
13%
25%
13%
13%
13%
13%
25%
38%
38%
38%
25%
25%
38%

Irrelevante
0%
0%
0%
13%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
0%
0%
0%
0%
13%
13%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
0%
0%
0%
0%
13%
13%
0%
0%
13%
13%
25%
0%
0%

Não sei informar
0%
0%
13%
0%
13%
13%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
13%
13%
0%
0%
0%
0%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
0%
13%
13%
13%
13%
13%
0%
0%
0%
0%
25%
13%

> Relevância
100%
100%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
63%
63%
63%
63%
50%
50%
50%
50%
50%

< Relevância
0%
0%
0%
13%
0%
0%
13%
13%
13%
13%
13%
0%
0%
0%
13%
13%
13%
13%
0%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
25%
13%
13%
25%
25%
25%
38%
50%
50%
50%
25%
38%

Fonte: Elaborada pelo autor

Gráfico 21 – Grau de relevância em relação às áreas de conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor

Grau de Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
> Relevância
Equivalente
Equivalente
Equivalente
> Relevância
> Relevância
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Gráfico 22 – Grau de relevância em relação às entidades

Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação à frequência de utilização das métricas propostas no catálogo, foi
realizada também uma avaliação geral considerando as avaliações de todas as
métricas. O resultado, apresentado abaixo no gráfico 23, mostra que, diferentemente
da avaliação de relevância, não há uma predominância das avaliações nas opções
Muito utilizada e Utilizada. Isso significa que apesar de ser notória a relevância de
algumas métricas elas ainda não são utilizadas como poderiam. Os motivadores
dessa “incoerência” foram apresentados no gráfico 14 na subseção 5.1.3.

Gráfico 23 – Frequência de utilização das métricas

Fonte: Elaborado pelo autor

Assim como na avaliação da relevância, também foi utilizado um critério para
avaliação da frequência de utilização das métricas, o grau de frequência. Esse critério
levou em consideração as possíveis respostas contidas no questionário. Sendo elas:
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i) Muito utilizada, (ii) Utilizada, (iii) Pouco utilizada, (iv) Não utilizada e (v) Não sei
informar.
Para avaliação do grau de frequência as notas foram agrupadas e classificadas
como maior frequência e menor frequência. Na classificação maior frequência foram
somadas as avaliações “Muito utilizada” e “Utilizada” e na classificação menor
frequência foram somadas as avaliações “Pouco utilizada” e “Não utilizada”. A
avaliação “Não sei informar” foi descartada. O racional para essa definição é ilustrado
no quadro explicativo 3 abaixo.

Quadro 3 – Critério para definição do grau de frequência

Grau de Frequência

Avaliação dos Especialistas

> Frequência

Σ % Muito Utilizada + % Utilizada

< Frequência

Σ % Pouco Utilizada + % Não Utilizada

Fonte: Elaborado pelo autor

Quando o % “> Frequência” for maior que o % “< Frequência” a métrica foi
considerada com grau de frequência igual ““> Frequência”. Quando % “< Frequência”
for maior que o % “> Frequência” a métrica foi considerada com grau de frequência
igual “< Frequência”. Quando forem iguais, a métrica foi considerada com grau de
Frequência “Equivalente”. Segue abaixo quadro explicativo 2 com os critérios para
essa classificação.

Quadro 4 – Classificação da métrica de acordo com grau de frequência

Grau de Frequência

Critério

> Frequência

% “>Frequência” > % “<Frequência”

< Frequência

% “<Frequência” > % “>Frequência”

Equivalente

% “<Frequência” = % “>Frequência”

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado pode ser observado na tabela 10 a seguir, onde as métricas estão
ordenadas da maior frequência para a menor frequência. A métrica “Custo Real (CR)”,
“Esforço” e ‘Valor Agregado (VA)” foram as consideradas mais utilizadas na opinião
dos especialistas, com 50% das avaliações considerando-as muito utilizadas e 37,5%
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como utilizadas. Sendo assim, o grau de frequência foi definido como 87,5% para
essas três métricas. Em contrapartida, a métrica “Variação do tamanho” foi a
considerada menos utilizada na opinião dos especialistas, sendo que 100% das
avaliações a considerou como pouco utilizada ou não utilizada.

Tabela 10 – Avaliação da frequência de utilização das métrica x grau de frequência
Métrica
Custo Real (CR)
Esforço
Valor agregado (VA)
Novos requisitos definidos no projeto
Produtividade
Cobertura da implementação funcional
Cobertura de testes
Tempo de resposta
Variação de custo (VC)
Atividades executadas por período
Orçamento no término (ONT)
Requisitos implementados por período
Tempo real utilizado por fase
Valor planejado (VP)
Impacto da mudança
Taxa de retrabalho
Estimativa para terminar (EPT)
Taxa de entrega
Requisitos alterados por período
Total de requisitos no projeto
Variação de prazo
Novos pontos de função no projeto
Densidade de defeitos
Estimativa no término (ENT)
Pontos de função previstos por período
Prazo médio para falha
Probabilidade de ocorrência dos riscos
Remoção de falhas
Tempo previsto por fase
Índice de desempenho de custos (IDC)
Rendimento
Taxa de mudanças
Variação de esforço
Volatilidade dos requisitos
Pontos de função implementados por período
Índice de desempenho de prazo (IDP)
Variação de tamanho

Muito utilizada
50,0%
37,5%
25,0%
25,0%
37,5%
25,0%
25,0%
37,5%
12,5%
12,5%
37,5%
0,0%
25,0%
12,5%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
0,0%
0,0%
12,5%
12,5%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%

Utilizada
37,5%
50,0%
62,5%
50,0%
37,5%
50,0%
50,0%
37,5%
50,0%
50,0%
25,0%
62,5%
37,5%
50,0%
50,0%
50,0%
37,5%
50,0%
50,0%
37,5%
37,5%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
37,5%
37,5%
25,0%
25,0%
25,0%
37,5%
37,5%
37,5%
12,5%
25,0%
0,0%

Pouco utilizada
0,0%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
25,0%
12,5%
0,0%
25,0%
12,5%
25,0%
12,5%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
50,0%
50,0%
37,5%
25,0%
37,5%
37,5%
37,5%
25,0%
37,5%
50,0%
37,5%
37,5%
37,5%
62,5%
50,0%
50,0%
37,5%
50,0%
87,5%

Não utilizada
12,5%
0,0%
0,0%
12,5%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
12,5%
12,5%
12,5%
0,0%
0,0%
25,0%
25,0%
12,5%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
37,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
37,5%
0,0%
12,5%

Não sei informar
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
12,5%
12,5%
0,0%
12,5%
0,0%
25,0%
12,5%
0,0%
0,0%
12,5%
12,5%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
12,5%
12,5%
12,5%
25,0%
12,5%
0,0%
12,5%
25,0%
25,0%
0,0%
12,5%
12,5%
0,0%
25,0%
0,0%

> Frequência
87,5%
87,5%
87,5%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
25,0%
25,0%
0,0%

< Frequência
12,5%
12,5%
12,5%
25,0%
25,0%
12,5%
25,0%
12,5%
25,0%
37,5%
25,0%
37,5%
12,5%
25,0%
50,0%
50,0%
37,5%
37,5%
50,0%
50,0%
37,5%
62,5%
50,0%
50,0%
50,0%
37,5%
50,0%
62,5%
50,0%
37,5%
37,5%
62,5%
50,0%
50,0%
75,0%
50,0%
100,0%

Grau de frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
> Frequência
Equivalente
Equivalente
> Frequência
> Frequência
Equivalente
Equivalente
> Frequência
< Frequência
< Frequência
< Frequência
< Frequência
Equivalente
< Frequência
< Frequência
< Frequência
Equivalente
Equivalente
< Frequência
< Frequência
< Frequência
< Frequência
< Frequência
< Frequência

Fonte: Elaborada pelo autor

O resultado da avaliação da frequência de utilização mostra, como pode ser visto
no gráfico 24 a seguir, que 17 métricas do catálogo (45,9%) foram avaliadas com o
grau de maior frequência, 13 métricas (35,1%) foram avaliadas com o grau de menor
frequência e 7 métricas (18,9%) foram avaliadas com o mesmo grau de frequência
maior e menor (equivalente).
A distribuição do grau de frequência em relação às áreas de conhecimento e
entidades pode ser observada nos gráfico 25 e 26 a seguir. A maior frequência está
relacionada ao custo do projeto e à entidade projeto. Já a menor frequência está
concentrada na área de conhecimento escopo e na entidade processo (considerando
a proporção sobre o total de métricas dessa entidade).
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Gráfico 24 – Grau de frequência de utilização das métricas

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 25 – Grau de frequência em relação às áreas de conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 26 – Grau de frequência em relação às entidades

Fonte: Elaborado pelo autor
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Comparando o grau de maior relevância com o grau de maior frequência,
observa-se, conforme já havia sido sinalizado anteriormente nessa subseção, que
apesar da relevância percebida das métricas, elas ainda não são muito utilizadas. O
gráfico 27 abaixo mostra que 89,2% das métricas tem maior relevância percebida do
que utilização, 10,8% possuem grau de relevância igual ao grau de frequência e
nenhuma métrica de grau de relevância menor que o grau de frequência. As métricas
“Custo Real (CR)” e “Esforço” possuem maior grau de relevância e maior grau de
frequência. Já as métricas “Taxa de Mudança” e “Remoção de Falhas”, apesar da alta
relevância, possuem baixo grau de frequência. A lista completa pode ser visualizada
na tabela 11 a seguir.

Gráfico 27 – Grau de relevância x grau de frequência

Fonte: Elaborado pelo autor

As métricas com grau de relevância igual ao grau de frequência estão
distribuídas entre as áreas de conhecimento custo, escopo, prazo e qualidade, e entre
às entidades produto e projeto. Já as métricas com grau de relevância maior que o
grau de frequência estão distribuídas entre todas as áreas de conhecimento e todas
as entidades.
A comparação entre os graus de relevância e frequência também demonstrou,
de acordo com a avaliação dos especialistas, que não há desperdício no uso de
métricas não relevantes. Isso é bom sinal. Todas as áreas de conhecimento e
entidades possuem pelo menos uma métrica com alta relevância e pelo menos uma
métrica com alta frequência, exceto a área de conhecimento riscos.
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O resultado dessa pesquisa com os especialistas reforça a importância da
existência de um catálogo de métricas, pois demonstra o alto grau de relevância das
métricas nele contidas e seu potencial de utilização. A própria existência do catálogo
pode simplificar muito a utilização das métricas fazendo com que a frequência seja
maximizada.

Tabela 11 – Comparação grau de relevância x grau de frequência
Métrica
Custo Real (CR)
Esforço
Taxa de mudanças
Remoção de falhas
Total de requisitos no projeto
Requisitos alterados por período
Impacto da mudança
Probabilidade de ocorrência dos riscos
Índice de desempenho de prazo (IDP)
Requisitos implementados por período
Índice de desempenho de custos (IDC)
Variação de custo (VC)
Novos requisitos definidos no projeto
Cobertura de testes
Produtividade
Orçamento no término (ONT)
Valor planejado (VP)
Tempo de resposta
Valor agregado (VA)
Estimativa no término (ENT)
Volatilidade dos requisitos
Densidade de defeitos
Taxa de retrabalho
Estimativa para terminar (EPT)
Taxa de entrega
Prazo médio para falha
Cobertura da implementação funcional
Tempo real utilizado por fase
Variação de tamanho
Tempo previsto por fase
Atividades executadas por período
Rendimento
Pontos de função implementados por período
Novos pontos de função no projeto
Pontos de função previstos por período
Variação de esforço
Variação de prazo

Fonte: Elaborada pelo autor

> Relevância
100,0%
100,0%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%

< Relevância
0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
12,5%
12,5%
12,5%
25,0%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
25,0%
25,0%
37,5%
25,0%
50,0%
50,0%
50,0%
25,0%
37,5%

> Frequência
87,5%
87,5%
37,5%
37,5%
50,0%
50,0%
50,0%
37,5%
25,0%
62,5%
37,5%
62,5%
75,0%
75,0%
75,0%
62,5%
62,5%
75,0%
87,5%
37,5%
37,5%
37,5%
50,0%
50,0%
50,0%
37,5%
75,0%
62,5%
0,0%
37,5%
62,5%
37,5%
25,0%
37,5%
37,5%
37,5%
50,0%

< Frequência
12,5%
12,5%
62,5%
62,5%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
37,5%
37,5%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
12,5%
12,5%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
37,5%
37,5%
37,5%
12,5%
12,5%
100,0%
50,0%
37,5%
37,5%
75,0%
62,5%
50,0%
50,0%
37,5%

Relevância x Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância = Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância = Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância = Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância > Frequência
Relevância = Frequência
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6

CONCLUSÕES
Esta subseção descreve as considerações finais da pesquisa, apresentando as

limitações e propostas de trabalhos futuros.
6.1

Considerações Finais
A percepção ainda comum da indústria de software é que os projetos de

desenvolvimento de software são entregues com atraso, acima do orçamento, com
uma qualidade abaixo do esperado e sem todas as funcionalidades previstas
(SWEBOK, 2014). Percebe-se também que o índice de sucesso desses projetos
mantém-se insatisfatório no decorrer dos anos (PMSURVEY.ORG, 2010).
Dadas as informações acima, a suposição inicial desse trabalho era que ainda
havia muito a ser realizado para que o desempenho dos projetos de desenvolvimento
de software pudesse ser melhorado. Dessa forma, na tentativa de contribuir com essa
melhoria, o objetivo principal do trabalho foi identificar, a partir de uma investigação
na literatura, um conjunto de métricas que apoiassem o processo de monitoramento
e controle de projetos de desenvolvimento de software e, que essa proposta, fosse
validada por especialistas no assunto. Para isso, um catálogo de métricas para o
monitoramento e controle do desempenho e progresso dos

projetos de

desenvolvimento de software foi proposto e disponibilizado para avaliação desses
especialistas. Como objetivos específicos, foram perseguidos:


Mapeamento das métricas levando em consideração o contexto do projeto, a
tipologia dos próprios projetos e as expectativas das partes interessadas.



Categorização das métricas de acordo com as várias dimensões do projeto. As
dimensões

serão

representadas

pelas

áreas

de

conhecimento

em

gerenciamento de projetos, descritas por PMI (2013).


Avaliação da percepção dos especialistas sobre o desempenho dos projetos, a
relevância e a utilização das métricas propostas no catálogo.
O propósito de estruturar um catálogo e classificar as métricas de acordo com

as dimensões do projeto (áreas de conhecimento) foi o de facilitar a escolha de quais
métricas serão utilizadas no processo de monitoramento e controle antes e durante o
projeto de acordo com o contexto específico de cada projeto.
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Sendo assim, esta dissertação discorreu sobre o processo de monitoramento e
controle de projetos e sobre as métricas utilizadas na medição. Procurou resgatar
como está a percepção da indústria e dos pesquisadores em relação à eficácia do
processo e das métricas utilizadas. Trouxe por meio de uma pesquisa bibliográfica o
que está sendo publicado sobre assunto e revelou por meio de uma pesquisa com
Survey qual é a avaliação dos especialistas sobre o tema.
A pesquisa bibliográfica teve um papel importante no levantamento da avaliação
atual sobre o processo mostrando que os indicadores de desempenho dos projetos
ainda estão insatisfatórios. Apresentou também, em forma de catálogo, as métricas
mais amplamente utilizadas nesse processo.
A pesquisa com Survey foi essencial para que houvesse a confirmação daquilo
que foi levantado pela pesquisa bibliográfica e para validação do catálogo proposto e
das métricas nele contidas. Além disso, houve uma avaliação da relação entre a
relevância das métricas e sua utilização.
Observou-se com o resultado da pesquisa que o processo de monitoramento e
controle de projetos e as métricas utilizadas ainda não estão sendo utilizados em todo
o seu potencial. Ainda existem alguns obstáculos principalmente em relação à
dificuldade de coletar algumas métricas, e relacionados às restrições de prazo e custo
do projeto. Merece destaque como fator impeditivo a ausência de métricas mais claras
e a necessidade de se utilizar outras métricas além daquelas relacionadas ao escopo,
prazo e custo. Foi constatado também que os aspectos com pior desempenho
continuam sendo o prazo e custo do projeto, seguidos de perto pela qualidade, escopo
e comunicação.
A relevância do processo de monitoramento e controle e das métricas utilizadas
foi ratificada e houve um consenso sobre o impacto positivo do processo tanto no
acompanhamento do progresso como no desempenho final dos projetos. A existência
de um catálogo de métricas foi avaliada positivamente, porém com o cuidado de
sempre existir uma flexibilidade na escolha de quais métricas e quando as utilizar.
Além disso, ficou claro que não há uma relação direta entre as perspectivas de
Relevância e Utilização das métricas, mostrando que, apesar do processo de
monitoramento e controle, do catálogo e das métricas serem considerados muito
relevantes, a utilização do processo e das métricas não seguem a mesma proporção.
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Sendo assim, existe uma oportunidade para alavancagem da utilização das
métricas consideradas mais relevantes e a proposta de um catálogo previamente
definido, com métricas claras, classificadas de acordo com o aspecto do projeto vem
ocupar esse espaço e contribuir para essa alavancagem. Um catálogo que possa ser
consultado no início ou durante a execução de cada projeto e que forneça métricas
adequadas àquele contexto específico pode simplificar muito a coleta e utilização das
métricas e potencializar os benefícios do processo de monitoramento e controle no
acompanhamento do progresso e desempenho do projeto. Acredita-se que com esses
benefícios potencializados pode-se obter melhores resultados nos projetos de
desenvolvimento de software.
6.2

Limitações
Como o objetivo desse trabalho foi o de avaliar a opinião de especialistas no

assunto gerenciamento de projetos e engenharia de software, o seu público ficou
propositadamente muito restrito. Apesar do ganho na qualidade das respostas, a
quantidade foi pequena impedindo uma maior diversidade do perfil dos respondentes.
O público-alvo ficou restrito a pesquisadores e poucos profissionais da indústria. Seria
interessante se esse público fosse ampliado com mais profissionais da indústria e
mais segmentos da indústria fossem explorados.
O trabalho não se propôs também a avaliar a relação entre o processo de
monitoramento e controle de projetos e o índice de sucesso dos mesmos. Não houve
pretensão de entender a relação entre essas variáveis, e sim, explorar um pouco mais
um assunto bem conhecido, porém com oportunidades de aperfeiçoamento.
A quantidade de métricas foi reduzida desde a composição inicial do catálogo
até a aplicação da pesquisa. Essa redução se fez necessária para que a resposta do
questionário ficasse mais simples e rápida permitindo assim uma maior adesão dos
especialistas selecionados.
6.3

Recomendações para futuros trabalhos
Algumas recomendações para trabalhos futuros são:
a) Aplicação de um estudo de caso para utilização do catálogo proposto com o

objetivo de analisar o desempenho dos projetos com e sem a utilização do catálogo;
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b) Proposta de um método que utilizasse um catálogo como base para o
processo de medição, onde, porém a escolha das métricas a serem utilizadas pudesse
ser automatizada de acordo com o contexto do projeto.
c) Estudo sobre os obstáculos existentes na coleta das métricas mais relevantes
e uma proposta para facilitar essa coleta.
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE

Assunto: Pesquisa Gerenciamento de Projetos
Boa noite.
Gostaria de convidá-los a responder uma pesquisa sobre monitoramento de projetos e métricas.
Faço esse convite por considerá-los especialistas em gerenciamento de projetos, com experiência e
conhecimento necessários sobre o assunto.
Essa pesquisa é o delineamento do método de pesquisa que escolhi para minha dissertação de
mestrado. O objetivo é apresentar como está a prática atual do monitoramento de projetos e quais
métricas são mais relevantes e mais utilizadas nesse processo. Além disso, quero mostrar a
importância percebida por especialistas no assunto sobre o processo de monitoramento e métricas,
além de buscar identificar os obstáculos existentes na sua utilização.
O resultado dessa pesquisa deve abrir caminho para novos trabalhos.
Caso aceitem participar, por favor, respondam no endereço de e-mail informado nessa mensagem.
Encaminharei o questionário e o catálogo de métricas com a descrição detalhada de cada métrica
proposta.
Desde já agradeço a atenção e participação. A opinião de vocês, especialistas, é fundamental para o
avanço da teoria e prática do gerenciamento de projetos.
Um abraço,
Nilson Souza
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO
Questionário respondente
UM CATÁLOGO DE MÉTRICAS PARA MONITORAR O PROGRESSO E O DESEMPENHO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE
QUESTIONÁRIO
Nome:
Entidade:
Titulação

Sexo

;

1) Qual a sua experiência gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software?
Menos de 1 ano

Entre 1 e 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Entre 10 e 15 anos

Mais do que 15 anos

;

2) Em qual tipo de projeto de você possui experiência como gerente de projetos?
Desenvolvimento

Infraestrutura

Manutenção

Implantação

Outro. Qual?

;

3) Qual a duração média dos projetos de desenvolvimento de software que você gerencia?
Até 6 meses

Entre 6 meses e 1 ano

Entre 1 e 3 anos

Entre 3 e 5 anos

Mais do que 5 anos

;

4) Qual o tamanho médio da equipe que atua nos projetos de desenvolvimento de software que você gerencia?
Entre 1 e 5 pessoas

Entre 5 e 10 pessoas

Entre 10 e 15 pessoas

Entre 15 e 20 pessoas

Mais do que 20 pessoas

;

5) Qual o custo médio dos projetos de desenvolvimento de software que você gerencia?
Até R$ 50 mil

Entre R$ 50 e R$ 200 mil

Entre R$ 200 mil e R$ 1 milhão

Entre R$ 1 e R$ 5 milhões

Acima de R$ 5 milhões

;

6) Qual o setor da economia da sua organização?
TI

Consultoria

Serviços

Governo

Telecomunicações

Educação

Indústria

Engenharia

Financeiro

Outro. Qual?

;

;
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Questionário processo
UM CATÁLOGO DE MÉTRICAS PARA MONITORAR O PROGRESSO E O DESEMPENHO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
QUESTIONÁRIO
1) Na sua opinião, quais aspectos dos projetos de desenvolvimento de software tem pior avaliação de desempenho ao final do projeto?
Escopo
Comunicação
Comentários:

Prazo

Custo

Qualidade

Recursos

Riscos

Partes interessadas

Aquisições

Não sei informar

2) Na sua opinião, qual a relevância do processo de monitoramento e controle em projetos de desenvolvimento de software?
Muito relevante
Comentários:

Relevante

Pouco relevante

Irrelevante

Não sei informar

3) Você concorda que o progresso de um projeto de desenvolvimento de software pode ser melhor acompanhado através do processo de monitoramento e
controle?
Concordo plenamente
Comentários:

Concordo em partes

Não concordo nem discordo

Discordo em partes

Discordo plenamente

4) Você concorda que o desempenho de um projeto de desenvolvimento de software pode ser melhorado através do processo de monitoramento e
controle?
Concordo plenamente
Comentários:

Concordo em partes

Não concordo nem discordo

Discordo em partes

Discordo plenamente

5) Na sua opinião, quais fatores impedem a execução do processo de monitoramento e controle de projetos de desenvolvimento de software?
Restrição de tempo no
projeto

Restrição de recursos no
projeto

Falta de conhecimento
sobre o processo

Falta de apoio do
patrocinador

Nada impede a execução
do processo

Ausência de métricas
mais claras

Falta de compromisso da
equipe do projeto

Ausência de um processo
formal de monitoramento e
controle

Cultura da organização

Outros (informe nos
comentários)

Comentários:

6) Você acha relevante que métricas sejam utilizadas no processo de monitoramento e controle em projetos de desenvolvimento de software?
Muito relevante
Comentários:

Relevante

Pouco relevante

Irrelevante

Não sei informar

7) Você acha importante que outras métricas, além daquelas relacionadas ao escopo, prazo e custo, sejam utilizadas no processo de monitoramento e
controle em projetos de desenvolvimento de software?
Sempre
Comentários:

Na maioria dos projetos

Às vezes

Em poucos projetos

Nunca

8) Na sua opinião, qual a frequência de utilização de métricas no monitoramento e controle de projetos de desenvolvimento de software?
Sempre
Comentários:

Às vezes

Raramente

Nunca

Não sei informar
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Questionário processo (continuação)
UM CATÁLOGO DE MÉTRICAS PARA MONITORAR O PROGRESSO E O DESEMPENHO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
QUESTIONÁRIO
9) Na sua opinião, qual a frequência de utilização de outras métricas, além daquelas relacionadas ao escopo, prazo e custo, no monitoramento e controle de
projetos de desenvolvimento de software?
Sempre
Comentários:

Às vezes

Raramente

Nunca

Não sei informar

10) Na sua opinião, o que impede a utilização de outras métricas, além daquelas relacionadas ao escopo, prazo e custo, no processo de monitoramento e
controle de projetos de desenvolvimento de software?
Restrição de tempo no
projeto

Métricas já definidas pela
política da empresa

Falta de conhecimento
sobre outras métricas

Dificuldade para coletar
outras métricas

Falta de investimento no
processo de medição

Comentários:

11) Na sua opinião, qual a relevância de se ter um catálogo de métricas para monitorar o desempenho e o progresso dos projetos de desenvolvimento de
software?
Muito relevante
Comentários:

Relevante

Pouco relevante

Irrelevante

Não sei informar

12) Você utilizaria ou recomendaria a utilização de um catálogo de métricas para monitorar o desempenho e o progresso dos projetos de desenvolvimento
de software?
Sempre
Comentários:

Na maioria dos projetos

Às vezes

Em poucos projetos

Nunca
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Questionário métricas
UM CATÁLOGO DE MÉTRICAS PARA MONITORAR O PROGRESSO E O DESEMPENHO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

QUESTIONÁRIO
Métrica
Atividades executadas por período
Cobertura da implementação funcional
Cobertura de testes

Custo Real (CR)
Densidade de defeitos
Esforço

Estimativa no término (ENT)

Estimativa para terminar (EPT)
Impacto da mudança
Índice de desempenho de custos (IDC)

Índice de desempenho de prazo (IDP)

Novos pontos de função no projeto

Novos requisitos definidos no projeto

Orçamento no término (ONT)
Pontos de função implementados por
período
Pontos de função previstos por período
Prazo médio para falha
Probabilidade de ocorrência dos riscos
Produtividade
Remoção de falhas
Rendimento
Requisitos alterados por período
Requisitos implementados por período
Taxa de entrega
Taxa de mudanças
Taxa de retrabalho

Frequência de utilização da métrica no monitoramento de projetos
Muito utilizada

Utilizada

Pouco utilizada

Não utilizada

Não sei informar

Grau de relevância da métrica no monitoramento de projetos
Muito relevante

Relevante

Pouco relevante

Irrelevante

Não sei informar
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Questionário métricas (continuação)
UM CATÁLOGO DE MÉTRICAS PARA MONITORAR O PROGRESSO E O DESEMPENHO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

QUESTIONÁRIO
Métrica
Tempo de resposta
Tempo previsto por fase
Tempo real utilizado por fase

Total de requisitos no projeto

Valor agregado (VA)

Valor planejado (VP)
Variação de custo (VC)
Variação de esforço
Variação de prazo
Variação de tamanho
Volatilidade dos requisitos

Frequência de utilização da métrica no monitoramento de projetos
Muito utilizada

Utilizada

Pouco utilizada

Não utilizada

Não sei informar

Grau de relevância da métrica no monitoramento de projetos
Muito relevante

Relevante

Pouco relevante

Irrelevante

Não sei informar
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APÊNDICE C – CATÁLOGO DE MÉTRICAS CONSOLIDADO
Métrica
Atividades executadas por período
Cobertura da implementação funcional
Cobertura de testes
Custo Real (CR)
Densidade de defeitos
Esforço

Estimativa no término (ENT)

Estimativa para terminar (EPT)
Impacto da mudança
Índice de desempenho de custos (IDC)
Índice de desempenho de prazo (IDP)
Novos pontos de função no projeto
Novos requisitos definidos no projeto
Orçamento no término (ONT)
Pontos de função implementados por
período
Pontos de função previstos por período
Prazo médio para falha
Probabilidade de ocorrência dos riscos
Produtividade
Remoção de falhas
Rendimento
Requisitos alterados por período
Requisitos implementados por período
Taxa de entrega
Taxa de mudanças
Taxa de retrabalho
Tempo de resposta
Tempo previsto por fase
Tempo real utilizado por fase
Total de requisitos no projeto

Valor agregado (VA)
Valor planejado (VP)
Variação de custo (VC)
Variação de esforço
Variação de prazo
Variação de tamanho
Volatilidade dos requisitos

Proposta
Número total de atividades executadas por fase, ou seja, do número total de atividades do
projeto quantas foram executadas em determinado período.
Mede o nível de cobertura da implementação funcional.
Mede o percentual de um software que foi efetivamente testado, a partir da quantidade de linhas
de código, pontos de função, quantidade de requisitos ou quantidade de casos de teste
executados.
Os custos totais realmente incorridos e registrados na realização do trabalho executado durante
um determinado período de tempo para uma atividade de cronograma ou um componente da
estrutura analítica do projeto.
Quantidade de defeitos encontrados em relação ao tamanho do software
Quantidade de horas despendidas pela equipe durante atividade específicas de manutenção e
desenvolvimento de um projeto.
O custo total previsto de uma atividade do cronograma, de um componente da estrutura analítica
do projeto ou do projeto, quando o escopo definido do trabalho for terminado. ENT é igual ao
custo real (CR) mais a estimativa para terminar (EPT) de todo o trabalho restante. ENT = CR +
EPT. A ENT pode ser calculada com base no desempenho até a data em questão ou estimada
pela equipe do projeto com base em outros fatores, caso em que é frequentemente chamada de
última estimativa revisada.
O custo previsto necessário para terminar todo o trabalho restante de uma atividade do
cronograma, um componente da estrutura analítica do projeto ou o projeto.
Qual é a frequência de problema após a alteração?
Uma medida da eficiência de custos em um projeto. É a relação entro o valor agregado (VA) e
os custos reais (CR). IDC = VA / CR. Um valor maior ou igual a um indica uma condição
favorável e um valor menor que um indica uma condição desfavorável.
Uma medida da eficiência de cronograma de um projeto. É a relação entro o valor agregado (VA)
e o valor planejado. IDP = VA / VP. Um valor maior ou igual a um indica uma condição favorável
e um valor menor que um indica uma condição desfavorável.
Número total de pontos de função no projeto, ou seja, os novos pontos de função não foram
definidos durante o planejamento de projeto, eles foram acrescentados ao total de pontos de
função definidos no projeto.
O número de requisitos definidos após o planejamento do projeto, ou seja, são requisitos que
não estavam incluídos no total de requisitos no projeto durante o planejamento inicial. O controle
desta métrica é importante para o controle do escopo e a qualidade do mesmo.
A soma de todos os valores de orçamento estabelecidos para o trabalho a ser realizado em um
projeto, componente da estrutura analítica do projeto ou atividade do cronograma. O valor
planejado total do projeto.
O número de pontos de função que foram implementados no período, ou seja, do número total
de pontos de função no projeto, quantos foram implementados em determinado período.
Representam o número de pontos de função que foram planejados para serem desenvolvidos no
período, ou seja, do total de funcionalidades definidas para todo o projeto, quantas devem ser
implementadas por período.
Quanto tempo o software é executado em média antes de uma falha.
Percentual de probabilidade de ocorrência de riscos. Esta probabilidade pode ser definida no
início do projeto bem como no decorrer de sua execução.
Produtividade para realização das atividades do projeto. Medida a partir da relação entre o
esforço e tamanho do software.
Quantas falhas foram corrigidas? Qual a proporção de falhas removidas?
Quantas tarefas podem ser executadas com sucesso ao longo de um determinado período de
tempo?
O número de requisitos que foram alterados em um período de tempo determinado, ou seja, do
total de requisitos no projeto quantos foram alterados nos períodos do projeto.
O número total de requisitos que foram implementados por período, ou seja, quanto do total de
requisitos no projeto definido já foi implementado no período de tempo estabelecido.
Capacidade de entrega do projeto, medida a partir do tamanho do software entregue por unidade
de tempo (hora, dia ou mês).
Número de mudanças em relação ao tamanho do projeto de software (quantidade requisitos,
quantidade de linhas de código ou quantidade de pontos de função).
Percentual de esforço de retrabalho executado no projeto em relação à quantidade total do
esforço do projeto.
Qual é o tempo estimado para completar uma tarefa específica?
O tempo que foi planejado para ser utilizado em determinada fase do projeto, para a execução
das tarefas de determinadas etapas de planejamento.
O tempo que realmente foi utilizado. O tempo real utilizado pode ser igual ao planejado ou não,
dependendo do desempenho da equipe e de outros fatores.
O número total de requisitos definidos na baseline do projeto. O total de requisitos engloba os
requisitos que especificam as funções que devem ser desempenhadas pelo sistema (requisitos
funcionais) e as qualidades que o sistema deve possuir, assim como suas restrições de
operação (requisitos não funcionais).
O valor do trabalho terminado expresso em termos de orçamento aprovado atribuído a esse
trabalho para uma atividade do cronograma ou componente da estrutura analítica do projeto.
Também chamado de custo orçado do trabalho realizado (COTR).
O orçamento autorizado atribuído ao trabalho agendado que será realizado para a atividade do
cronograma ou componente da estrutura analítica do projeto. Também chamado de custo orçado
do trabalho agendado (COTA).
É igual ao valor agregado (VA) menos o custo real (CR). A variação de custos ao final do projeto
será a diferença entre o orçamento no término (ONT) e valor real gasto.
Variação do esforço atual em relação ao esforço planejado para o projeto.

Área de
Conhecimento

Entidade

Escopo

Projeto

Qualidade

Produto

Qualidade

Processo

Custo

Projeto

Qualidade

Processo

Recursos Humanos

Recursos

Custo

Projeto

Custo

Projeto

Qualidade

Produto

Custo

Projeto

Prazo

Projeto

Escopo

Produto

Escopo

Produto

Custo

Projeto

Escopo

Processo

Escopo

Processo

Qualidade

Processo

Riscos

Projeto

Recursos Humanos

Recursos

Qualidade

Produto

Qualidade

Produto

Escopo

Processo

Escopo

Processo

Recursos Humanos

Processo

Qualidade

Processo

Recursos Humanos

Processo

Qualidade

Produto

Prazo

Projeto

Prazo

Projeto

Escopo

Produto

Custo

Projeto

Custo

Projeto

Custo

Projeto

Recursos Humanos

Projeto

Variação da duração atual em relação à duração planejada para o projeto

Prazo

Projeto

Variação do tamanho atual do software em relação ao tamanho planejado para o projeto.

Escopo

Projeto

Percentual de mudanças nos requisitos do projeto durante o seu desenvolvimento.

Escopo

Processo
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ANEXO A – MODELO DE QUALIDADE INTERNA E EXTERNA (ISO/IEC 9126-1,
2000)
CARACTERÍSTICAS E SUBCARACTERÍSICAS DE QUALIDADE DO PRODUTO
DE SOFTWARE



Funcionalidade
É a capacidade do produto de software em fornecer as funções que satisfaçam

as necessidades explícitas e implícitas quando o software é usado nas condições
especificadas.
Métricas internas: são utilizadas para prever se o produto de software em
questão irá satisfazer os requisitos funcionais prescritos e as necessidades implícitas
do usuário.
Métricas externas: são capazes de medir um atributo como o comportamento
funcional de um sistema contendo o software. O comportamento do sistema pode ser
observado a partir das seguintes perspectivas:
a) Diferenças entre o resultado da execução atual e a especificação de
requisitos de qualidade;
b) Inadequação funcional detectada durante a operação real do usuário, a
qual não está declarada, mas está implícita como um requisito na
especificação.



Adequação

A capacidade do produto de software em fornecer um conjunto apropriado de
funções para as tarefas e objetivos do usuário especificados.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar explicitamente
funções das tarefas previstas e para determinar sua adequação na realização dessas
tarefas.
Métricas externas: são capazes de medir um atributo, tal como uma ocorrência
de função insatisfatória ou uma ocorrência de operação insatisfatória durante o teste
ou operação do sistema pelo usuário. Uma função ou operação insatisfatória pode
ser:
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a) As funções e operações que não executam conforme especificado nos
manuais do usuário ou na especificação de requisitos.
b) As funções e operações que não fornecem um resultado razoável e
aceitável no atingimento do objetivo específico pretendido pela tarefa do
usuário.



Precisão

A capacidade do produto de software em fornecer os resultados corretos ou
acordados com o grau necessário de precisão.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a capacidade
do produto de software em alcançar os resultados corretos ou acordados.
Métricas externas: são capazes de medir um atributo como a frequência de
usuários encontrando uma ocorrência de questões imprecisas, que incluem:
a) Um resultado incorreto ou impreciso causado por dados insuficientes, por
exemplo, dados com poucos dígitos para o cálculo preciso;
b) Incoerência entre procedimentos da operação atual e aqueles descritos
no manual de operação;
c) As diferenças entre os resultados esperados e os atuais das tarefas
executadas durante a operação;



Interoperabilidade

A capacidade do produto de software em interagir com um ou mais sistemas
especificados.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a capacidade
de interação dos produtos de software com os sistemas designados.
Métricas externas: são capazes de medir atributos como o número ocorrências
ou funções com menor capacidade de comunicação envolvendo dados e comandos,
os quais são transferidos facilmente entre o produto de software e outros sistemas,
outros produtos de software ou equipamentos que estão conectados.



Segurança
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A capacidade do produto de software em proteger as informações e dados para
que pessoas ou sistemas não autorizados não possam ler ou modificá-los e para que
pessoas ou sistemas autorizados não tenham o acesso negado.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a capacidade
do produto de software em evitar o acesso não autorizado ao sistema e/ou aos dados.
Métricas externas: são capazes de medir atributos como o número de funções
com ou ocorrências de problemas de segurança, os quais podem ser:
a) Falha em evitar o vazamento de informações ou dados seguros;
b) Falha em impedir a perda de dados importantes;
c) Falha em se defender contra o acesso ou operação ilegal.



Conformidade

A capacidade do produto de software aderir a normas, convenções ou
regulamentações previstas em leis e prescrições similares relacionadas à
funcionalidade.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a capacidade
do produto de software em cumprir a itens tais como normas, convenções ou
regulamentações da organização do usuário em relação à funcionalidade.
Métricas externas: são capazes de medir atributos como o número de funções
com ou ocorrências de problemas de conformidade, as quais o produto de software
não está aderente aos padrões, convenções, contratos ou outros requisitos
regulamentares.



Confiabilidade
A capacidade do produto de software em manter um nível de desempenho

especificado quando usado sob as condições especificadas.
Métricas internas: são utilizadas para predizer se o produto de software em
questão irá satisfazer as necessidades de confiabilidade prescritas durante o
desenvolvimento do produto de software.
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Métricas externas: são capazes de medir os atributos relacionados ao
comportamento do sistema, do qual o software faz parte, durante a execução dos
testes para indicar o grau de confiabilidade do software nesse sistema durante a
operação. Sistema e software não são distintos um do outro na maioria dos casos.



Maturidade

A capacidade do produto de software em evitar falhas como resultado de defeitos
no software.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a maturidade do
software.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o quão livre está o
software de falhas causadas por defeitos existentes no próprio software.



Tolerância a falhas

A capacidade do produto de software em manter um nível de comportamento
especificado em caso de defeitos no software ou de violação à sua interface
especificada.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a capacidade
do produto de software em manter um nível de desempenho desejado em caso de
falhas operacionais ou violação na interface especificada para o software.
Métricas externas: estão relacionadas à capacidade de manter o nível de
desempenho especificado em caso de falhas na operação ou violação na interface
especificada para o software.



Recuperabilidade

A capacidade do produto de software em restabelecer um nível de desempenho
especificado e recuperar os dados diretamente afetados em caso de falha.
Métricas internas e externas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a
capacidade do produto de software em restabelecer um nível adequado de
desempenho e de recuperação dos dados diretamente afetados no caso de uma falha.
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Conformidade

A capacidade do produto de software em aderir a normas, convenções ou
regulamentações relacionadas à confiabilidade.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a capacidade
do produto de software estar em conformidade com itens como normas, convenções
ou regulamentações da organização do usuário em relação à confiabilidade.
Métricas externas: são capazes de medir atributos como o número de funções
com ou ocorrências de problemas de conformidade, em que o produto de software
deixa de aderir aos padrões, convenções ou regulamentações relacionadas à
confiabilidade.



Usabilidade
A capacidade do produto de software em ser entendido, aprendido, utilizado e

ser atraente para o usuário quando utilizado sob as condições especificadas.
Métricas internas: são utilizadas para predizer o grau em que o software em
questão pode ser compreendido, aprendido, operado, ser atraente e em conformidade
com as normas e diretrizes de usabilidade. As métricas utilizadas devem possibilitar o
estabelecimento de critérios de aceitação ou comparações entre produtos. Isto
significa que as métricas devem contabilizar itens de valores conhecidos. Os
resultados devem comunicar o valor médio e o desvio médio padrão.
Métricas externas: medem o grau em que o software pode ser compreendido,
aprendido, operado, ser atraente e compatível com as normas e diretrizes de
usabilidade. Muitas métricas externas de usabilidade são testadas por usuários
tentando usar uma função. Os resultados serão influenciados pela capacidade dos
usuários e pelas características do sistema. Isto não invalida as medições, uma vez
que o software avaliado é executado sob as condições especificadas explicitamente
por uma amostra de usuários representantes de um identificado grupo de usuários
(para produtos de uso geral, representantes de um conjunto de grupos de usuários
podem ser utilizados). Para obter resultados confiáveis, uma amostra de pelo menos
oito usuários é necessária, embora a informação útil pode ser obtida a partir de grupos
menores. Os usuários devem realizar o teste sem quaisquer sugestões ou ajuda
externa.
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Inteligibilidade

A capacidade do produto de software em possibilitar ao usuário compreender se
o software é adequado e como ele pode ser usado para certas tarefas e condições de
uso.
Métricas internas e externas: avaliam se os novos usuários podem entender:
a) Se o software está adequado;
b) Como o software pode ser utilizado para tarefas específicas;



Aprendizibilidade

A capacidade do produto de software em possibilitar ao usuário aprender sua
aplicação.
Métricas internas e externas: avaliam quanto tempo os usuários levam para
aprender a utilizar as funções específicas e a eficácia do sistema de ajuda e da
documentação. A aprendizibilidade está fortemente relacionada à inteligibilidade e as
medições da inteligibilidade podem ser indicadores da capacidade de aprendizado
potencial do software.



Operabilidade

A capacidade do produto de software em possibilitar ao usuário operá-lo e
controlá-lo.
Métricas internas e externas: avaliam se os usuários podem operar e controlar o
software. As métricas de operabilidade podem ser categorizadas pelos princípios
previstos no padrão ISO 9241 (2010):
a) Adequação do software para a tarefa;
b) Capacidade de autodescrição do software;
c) Capacidade de controle do software;
d) Conformidade do software com as expectativas do usuário;
e) Tolerância a erros do software;
f) Adequação do software para a individualização;
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A escolha das funções para teste será influenciada pela frequência esperada de
uso de funções, a criticidade das funções, bem como, quaisquer problemas de
usabilidade esperados.



Atratividade

A capacidade do produto de software em ser atraente para o usuário.
Métricas internas e externas: avaliam a aparência do software e serão
influenciadas por fatores tais como o desenho e a cor da tela. É particularmente
importante para produtos vendidos diretamente ao consumidor.



Conformidade

A capacidade do produto de software aderir às normas, convenções, guias de
estilo ou regulamentos relativos à usabilidade.
Métricas internas e externas: avaliam a aderência aos padrões, convenções,
diretrizes de estilo ou normas relativas à usabilidade.



Eficiência
A capacidade do produto de software em proporcionar um desempenho

adequado em relação à quantidade dos recursos utilizados sob as condições
estabelecidas.
Métricas internas: são usadas para predizer a eficiência do comportamento do
produto de software durante os testes ou em operação. Para medir a eficiência, as
condições estabelecidas devem ser definidas, isto é, as configurações de hardware e
software do ambiente de referência (que tem de ser definido nas especificações do
software) devem ser definidas. Ao citar os valores de tempo do comportamento
medido, o ambiente de referência deve ser consultado.
Métricas externas: são capazes de medir atributos do comportamento de um
sistema de computador tais como o consumo de tempo e a utilização de recursos,
incluindo o software durante os testes ou em operação. Recomenda-se que o tempo
máximo e de distribuição sejam investigados em muitos casos de teste ou em
operação, pois a métrica é afetada fortemente e varia de acordo com as condições de
uso, tais como a carga de dados processados, a frequência do uso, o número de sites
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conectados e assim por diante. Portanto, as métricas de eficiência podem incluir a
razão entre o valor atual medido com uma oscilação de erro e o valor esperado com
um intervalo de oscilação de erro exigido pela especificação.
Recomenda-se listar e investigar o papel desempenhado por fatores tais como
"CPU" e memória usada por outro software, tráfego de rede e processos agendados
em segundo plano. Possíveis flutuações e intervalos válidos para os valores medidos
devem ser estabelecidos e comparados com especificações de requisitos.



Tempo de resposta

A capacidade do produto de software em fornecer tempos de resposta e de
processamento e taxas de transferência apropriados ao executar sua função sob as
condições estabelecidas.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para predizer o
comportamento temporal do sistema, incluindo o produto de software durante os
testes ou em operação.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o comportamento
temporal do sistema, incluindo o produto de software durante os testes ou em
operação.



Utilização de recurso

A capacidade do produto de software em usar as quantidades e tipos de recursos
apropriados quando o software executa sua função sob condições estabelecidas.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para predizer a utilização
dos recursos de hardware pelo sistema, incluindo o produto de software durante os
testes ou em operação.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o comportamento
de recursos utilizados pelo sistema, incluindo software durante os testes ou em
operação.



Conformidade

A capacidade do produto de software em aderir às normas e convenções
relacionadas com a eficiência.
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Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a capacidade
do produto de software estar em conformidade com itens como normas, convenções
ou regulamentações da organização do usuário em relação à eficiência.
Métricas externas: são capazes de medir um atributo como o número de funções
com ou ocorrências de problemas de conformidade do produto de software não estar
aderente às normas, convenções ou regulamentações relacionadas à eficiência.



Manutenibilidade
A capacidade do produto de software em ser modificado. As modificações podem

incluir correções, melhorias ou adaptação do software às mudanças no ambiente, e
em requisitos e especificações funcionais.
Métricas internas: são utilizadas para predizer o nível de esforço necessário para
modificar o produto de software.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o comportamento
do mantenedor, usuários ou sistema, incluindo o software, quando o software é
modifico durante os testes ou manutenção.



Capacidade de análise

A capacidade do produto de software em ser diagnosticado com deficiências ou
causas de falhas no software ou a capacidade de identificação das partes a serem
modificadas.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para a previsão do esforço
gasto pelo mantenedor ou pelo usuário ou os recursos utilizados na tentativa de
diagnosticar deficiências ou causas de falhas, ou para identificação das partes a
serem modificados no produto de software.
Métricas externas: são capazes de medir atributos como o esforço gasto pelo
mantenedor ou pelo usuário ou os recursos utilizados na tentativa de diagnosticar
deficiências ou causas de falhas, ou para identificação das partes a serem modificados
no produto de software.



Alterabilidade
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A capacidade do produto de software em possibilitar que uma alteração
específica seja implementada.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para a previsão de esforço
gasto pelo mantenedor ou pelo usuário ao tentar implementar uma modificação
especificada no produto de software.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o esforço do
mantenedor, do usuário ou do sistema, incluindo o software na tentativa de
implementar uma modificação especificada.



Estabilidade

A capacidade do produto de software em evitar efeitos inesperados oriundos das
modificações no software.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para predizer quão estável
o produto de software seria após qualquer modificação.
Métricas externas: são capazes de medir atributos relacionados a um
comportamento inesperado do sistema, incluindo o software, quando o software é
testado ou operado após a modificação.



Testabilidade

A capacidade do produto de software em permitir que o software alterado seja
validado.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para predizer a quantidade
de funções autônomas de teste desenhadas e implementadas presentes no produto
de software.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o esforço do
mantenedor ou do usuário, medindo o comportamento do mantenedor, do usuário ou
do sistema, incluindo software, ao tentar testar um software modificado ou nãomodificado.



Conformidade
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A capacidade do produto de software em aderir às normas e convenções
relacionadas à manutenção.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a capacidade
do produto de software estar em conformidade com itens como normas, convenções
ou regulamentações da organização do usuário em relação à capacidade de
manutenção de software.
Métricas externas: são capazes de medir atributos como o número de funções
com ou ocorrências de problemas de conformidade, em que o produto de software
não respeita os padrões exigidos, convenções ou regulamentos relativos à
manutenção.



Portabilidade
A capacidade do produto de software em ser transferido de um ambiente para

outro.
Métricas internas: são utilizadas para predizer o efeito que o produto de software
pode ter sobre o comportamento do implementador ou do sistema durante a atividade
de portabilidade.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o comportamento
do operador ou do sistema durante a atividade de portabilidade.



Adaptabilidade

A capacidade do produto de software em ser adaptado para diferentes ambientes
sem a aplicação de ações ou outros meios não previstos para esta finalidade.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para predizer o impacto que
o produto de software pode ter sobre o esforço do usuário que está tentando adaptar
o produto de software aos diferentes ambientes especificados.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o comportamento
do sistema ou do usuário que está tentando adaptar o software para diferentes
ambientes especificados. Quando um usuário tem que aplicar um procedimento de
adaptação não previsto pelo software, o esforço necessário do usuário para a
adaptação deve ser medido.
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Instalabilidade

A capacidade do produto de software em ser instalado em um ambiente
especificado.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para predizer o impacto que
o produto de software pode ter sobre o esforço do usuário tentando instalar o software
em um ambiente especificado.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o comportamento
do sistema ou do usuário que está tentando instalar o software em um ambiente
específico.



Coexistência

A capacidade do produto de software em coexistir com outro software
independente em um ambiente com recursos compartilhados.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para predizer o impacto que
o produto de software pode ter sobre o esforço do usuário que está tentando usar o
software no lugar de outro software especificado em um ambiente e contexto de uso
especificado.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o comportamento
do sistema ou do usuário que está tentando usar o software com outro software
independente em um ambiente comum compartilhando recursos comuns.



Capacidade de substituir

A capacidade do produto de software em ser usado no lugar de um outro produto
de software específico com o mesmo fim no mesmo ambiente.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para predizer o impacto que
o produto de software pode ter sobre outros produtos de software que compartilham
os mesmos recursos operacionais de hardware.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o comportamento
do sistema ou do usuário que está tentando usar o software no lugar de outro software
especificado no ambiente desse software.
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Conformidade

É a capacidade do produto de software em aderir às normas e convenções
relacionadas com a portabilidade.
Métricas internas: indicam um conjunto de atributos para avaliar a capacidade
do produto de software estar em conformidade com itens como padrões, convenções
ou regulamentos da organização do usuário em relação à portabilidade.
Métricas externas: são capazes de medir atributos tais como o número de
funções com ou ocorrências de problemas de conformidade, em que o produto de
software não respeita os padrões exigidos, convenções ou regulamentos relativos à
portabilidade.
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ANEXO B – MODELO DE QUALIDADE EM USO (ISO/IEC 9126-1, 2000)
CARACTERÍSTICAS DA QUALIDADE EM USO DO PRODUTO DE SOFWARE


Efetividade
É a capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário atingir metas

especificadas com precisão e completeza em um contexto de uso especificado.
Métricas: são utilizadas para avaliar se as tarefas são executadas corretamente
e qual a frequência de erros.



Produtividade
É a capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário utilizar uma

quantidade adequada de recursos em relação à efetividade alcançada em um
contexto de uso especificado.
Métricas: são utilizadas para avaliar a produtividade das tarefas e dos usuários.



Segurança
É a capacidade do produto de software possui de oferecer níveis aceitáveis de

risco de danos a pessoas, negócios, software, propriedade ou ao ambiente em um
contexto de uso especificado.
Métricas: são capazes de avaliar o nível de segurança oferecido pelo software.



Satisfação
É a capacidade do produto de software de satisfazer os usuários em um contexto

de uso especificado.
Métricas: são capazes de avaliar o nível de satisfação dos usuários com o
software.
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