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Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - Softex
Criada em dezembro de 1996, a Sociedade Softex, ou simplesmente Softex, é uma Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sediada em Brasília, DF e em Campinas, SP, Brasil.
A Softex é responsável pela gestão do Programa Prioritário em Informática do Governo Federal para
Promoção da Excelência do Software Brasileiro, o Programa Softex.
Missão da Softex
Ampliar a inovação e a competitividade do setor brasileiro de software e serviços de tecnologia da
informação, promovendo o desenvolvimento do país.
O Sistema Softex, por sua vez, tem abrangência nacional. É formado pela Sociedade Softex e por
agentes regionais, aos quais se vinculam mais de 2.000 empresas com atividades em software e
serviços de TI.
Presidente
Rubén Arnoldo Soto Delgado
Vice-Presidente Executivo
Marcos Antonio Gonçalves Mandacaru
Diretoria Executiva
Mariana Humberto Yazbeck – Diretora de Operações
Fabian Appel Petrait – Controller
Gerência de Qualidade
Nelson Henrique Franco de Oliveira – Gerente de Qualidade
Elidiane Teixeira Barroso
Cleide Gonçalves da Silva
Rafael Barreto de Oliveira
Dentre as atividades da Softex no âmbito da Gerência de Qualidade, pelos resultados alcançados
desde dezembro de 2003, destaca-se o Programa MPS.BR – Melhoria de Processo do Software
Brasileiro.
Programa MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro
Kival Chaves Weber – Coordenador Executivo

6

WAMPS 2013

Sumário
Apresentação

11

Organização do WAMPS 2013

13

Programação do WAMPS 2013

14

1 – Palestrantes convidados
1.1 – “TI MAIOR – Programa Estratégico de Software e Serviços de TI 2012-2015”,
Marcos Vinicius Amorim Ferreira Guimarães – MCTI

18

1.2 – “Dinâmica da Inovação e Oportunidades para o Desenvolvimento de Software”,
Raoni Barros Bagno – PUC Minas

20

1.3 “Product-focused Engineering Process Analysis and Improvement”, Stefan Biffl –
Vienna University of Technology

24

1.4 “Nossa Experiência com Métodos Ágeis – Quebrando Paradigmas”, Bráulio Lalau de
Carvalho – Stefanini

26

1.5 – “Uma Visão Geral da Certificação CERTICS”, Adalberto Nobiato Crespo – CTI
Renato Archer

30

2 – Artigos técnicos selecionados
2.1 – “Uma Análise de Benefícios do MPS.BR na Visão de Patrocinadores, Representantes
da Empresa na Equipe de Avaliação e Avaliadores Líderes”, Patrícia Lima – UNIRIO, Eliezer
Dutra – UNIRIO, Gleison Santos – UNIRIO

32

2.2 – “Caracterizando a Implementação de Processos de Reutilização do MR-MPS-SW:
Resultados Preliminares”, Marcelo Schots – COPPE/UFRJ, Cláudia Werner – COPPE/UFRJ

44

2.3 – “Análise da Metodologia Lean – Kanban em Relação ao Nível G do MPS.Br”, Mario
Jorge Valle do Amaral – IFF, Rebeca Mota – IFF, Estela Paulino – IFF, Leonardo Barroso – IFF,
Simone Vasconcelos – IFF

54

2.4 – “Fatores que Influenciam na Migração do Processo de Melhoria de Software
baseado em MPS para o CMMI nas Empresas Brasileiras”, Rhavy Guedes – UFPE, Ellen
Polliana Ramos Souza – UFPE, Alexandre Vasconcelos – UFPE

64

2.5 – “Uma Investigação sobre a Relevância de Valores Organizacionais em Iniciativas de
Melhoria de Processo de Software”, Odette Mestrinho Passos – UFAM, Arilo Dias Neto –
UFAM, Raimundo Barreto – UFAM

74

WAMPS 2013

7

2.6 – “Componentes e Requisitos de um Ambiente Baseado em Conhecimento para
Análise de Desempenho de Processos de Software”, Natália Chaves Lessa Schots –
COPPE/UFRJ, Taísa Gonçalves – COPPE/UFRJ, Rodrigo Figueiredo Magalhães – COPPE/
UFRJ, Ana Regina Rocha – COPPE/UFRJ, Gleison Santos – UNIRIO, Kathia Marçal de
Oliveira – Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

84

2.7 – “Impactos de Ecossistemas de Software no Processo de Aquisição”, Leonardo
Antunes – COPPE/UFRJ, Rodrigo Santos – COPPE/UFRJ, Cláudia Werner – COPPE/UFRJ

96

2.8 – “Critérios para apoiar a decisão sobre o momento de parada dos testes de
software”, Victor Ribeiro – COPPE/UFRJ, Guilherme Travassos – COPPE/UFRJ

108

2.9 – “Técnica de Inspeção de Diagrama de Estados com apoio dos Diagramas de
Atividades descrevendo os Casos de Uso do Software”, Karen Nakazato – COPPE/UFRJ,
Guilherme Travassos – COPPE/UFRJ

120

2.10 – “RisAgi: Uma Metodologia Ágil para Gestão de Riscos em Projetos de
Desenvolvimento de Software”, Bruno Santos – UFPA, Brício Neto – UFPA, Paulo Cardoso
– UFPA, Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira – UFPA

130

2.11 – “Implementando o Nível G do MR-MPS-SV com base no conceito de Central de
Serviços”, Ramon Rodrigues – UFG, Adriana Silveira de Souza – UFG/PUC-GO/Estratégia
Tecnologia da Informação, Juliano Oliveira – UFG

142

2.12 – “Investigando a Aplicabilidade do MPS-SV na Melhoria de Serviços de
Desenvolvimento e Manutenção de Software”, Lívia Jordão – UFJF, Marcos Kalinowski –
UFJF

152

3 – Artigos selecionados sobre relatos de experiência
3.1 – “Avaliação de Granularidades para a Produtividade do Processo”, Wylken S.
Machado – Inform Sistemas, UFAL, Reinaldo Cabral – Inform Sistemas, UFAL

164

3.2 – “Uma proposta de Processo de Aquisição de Software para uma Instituição Federal
de Ensino”, Elisiane Soares – UFPA, Adailton Lima – UFPA, Anderson Costa – UEPA

174

3.3 – “Agilidade em Processos de Teste: Um relato de experiência”, Ciro Lima – COPPE/
UFRJ, Neilson Carvalho – Maino Sistemas, Marcelo de Mello – Informal Informática,
Guilherme Travassos – COPPE/UFRJ

186

3.4 – “Avaliação e melhoria do processo de implantação de produtos de software da
empresa Tener, guiados pelo CMMI for service”, Andreia Rodrigues – UNIFOR, Natércia
Nogueira – UNIFOR, Alessandro Câmara – UNIFOR, Adriano Albuquerque – UNIFOR

198

3.5 – “Lessons Learned during the Implementation of a Continuous Integration Software
in MPS.BR level F environment”, José D’Abruzzo Pereira – Sedna Desenvolvimento de
Sistemas de Informática, Rodrigo Arruda – Sedna Desenvolvimento de Sistemas de
Informática, Adriano Gomes – Sedna Desenvolvimento de Sistemas de Informática

206

8

WAMPS 2013

3.6 – “Uma Experiência de Implementação MPS-SW Nível G em uma Empresa de Evolução
de Produtos”, Luciano Reis – PUCPR, Sheila Reinehr – PUCPR, Andreia Malucelli – PUCPR

216

3.7 – “Implantação do MoProSoft utilizando REDMINE em empresa MPS.BR”, Ademir
M. Padilha – Instituto de Serviços Tecnológicos – SENAI, João M. Marcondes – TZM
Software, Cristina A. Filipak Machado – QualityFocus

226

4 – Artigos selecionados sobre ferramentas
4.1 – “Mockup DUE: Uma Ferramenta de Apoio ao Processo de Inspeção de Usabilidade
de Mockups de Aplicações Web”, Luis Rivero, Davi Viana, Tayana Conte – UFAM

238

4.2 – “Project Builder: Apoio a Gestão de Projetos do Nível G ao C do MPS.BR”, Bernardo
Grassano – Project Builder, Analia Ferreira – ProMove Soluções, Mariano Montoni –
ProMove Soluções

246

4.3 – “Um Componente para Manutenção da Rastreabilidade Bidirecional entre Casos
de Uso e Código Fonte”, George Ferreira – VTI, Juliana de Oliveira – UFC, Fabio Abreu –
UNIFOR, Adriano Albuquerque – UNIFOR

256

WAMPS 2013

9

10

WAMPS 2013

Apresentação
É com grande satisfação que, em nome do Comitê de Programa e da Comissão Organizadora, saudamos
os participantes do IX Workshop Anual do MPS (WAMPS 2013). O WAMPS é um evento anual, realizado
pela Softex, que tem por objetivo reunir os representantes da Indústria, Governo, Academia, Equipe Técnica
do Modelo (ETM), Fórum de Credenciamento e Controle (FCC), BID e países latino-americanos envolvidos e
interessados no aprimoramento de processos de software por meio tanto do Modelo MPS quanto do Programa
MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro.
Desde a edição de 2009, o Workshop Anual do MPS passou a promover, de forma integrada, o Workshop de
Avaliadores MPS, o Workshop de Implementadores MPS, o Workshop de Empresas MPS.BR e o Workshop de
IOGE MPS.BR.
A integração que resultou no Workshop Anual do MPS teve êxito em seu objetivo de compartilhar as experiências,
aumentar a sinergia entre os grupos e usufruir da maturidade adquirida ao longo de dez anos de trabalho
intenso com o Modelo de Referência para Software (MR-MPS-SW), o Modelo de Referência para Serviços (MRMPS-SV) e o Programa MPS.BR. Este evento anual permite que os diferentes colaboradores e usuários possam
compartilhar suas experiências e adquirir informações atualizadas sobre o Modelo MPS e o Programa MPS.BR.
Além disso, o evento tem se consolidado como um importante fórum de discussão de trabalhos relacionados à
melhoria de processos de uma forma geral. Outro ponto importante proporcionado pelo WAMPS é a constante
aproximação entre Academia, Indústria e Governo, dentro da filosofia inerente ao Programa MPS.BR.
Com o apoio da SBC (Sociedade Brasileira de Computação), o WAMPS promove uma chamada para trabalhos
técnicos, relatos de experiências e ferramentas envolvendo Engenharia de Software e que estejam relacionados
ou sejam aplicáveis ao contexto de iniciativas de melhoria de processos de software e serviços. Neste ano foram
aceitos trabalhos em três trilhas: Trabalhos Técnicos, Relatos de Experiências e Sessão de Ferramentas.
Para as trilhas de trabalhos técnicos e de relatos de experiência, são incentivadas submissões que descrevam
propostas de métodos e/ou técnicas de Engenharia de Software que possam ser empregados no contexto de
iniciativas de melhoria de processos de software e de serviços, em especial envolvendo os Modelos do MPS;
relatos de métodos e/ou técnicas de Engenharia de Software já empregados no contexto de iniciativas de
melhoria de processos de software e de serviços; relatos de experiências e lições aprendidas relacionados à
utilização (implementação e/ou avaliação) dos Modelos do MPS; relatos de experiências e lições aprendidas
na utilização de outros modelos de qualidade em conjunto com os Modelos do MPS; relatos de experiências
e lições aprendidas na utilização (implementação e/ou avaliação) de outros modelos de qualidade que possam
ser aplicáveis também aos Modelos do MPS; e estudos relatando resultados sobre melhoria de processo de
software e serviços no contexto dos Modelos do MPS ou aplicáveis a esse contexto.
No WAMPS 2013 serão apresentados doze artigos técnicos e sete relatos de experiência, selecionados por um
Comitê de Programa composto por pesquisadores e profissionais especialistas no Modelo MPS.
Desde 2010, o WAMPS tem propiciado, por meio da Sessão de Ferramentas, discussões de experiências e soluções
automatizadas para apoiar a implementação e avaliação do MR-MPS em suas mais diversas necessidades e
manifestações. Participam da Sessão de Ferramentas empresas que desenvolveram e/ou adaptaram ferramentas
para apoio aos processos do MPS, bem como membros da comunidade acadêmica que realizaram pesquisas
envolvendo o desenvolvimento ou utilização de ferramentas de apoio à implementação e/ou avaliação MPS.
Este ano serão apresentados três artigos sobre ferramentas de apoio ao MR-MPS.
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Além de seções técnicas para apresentação dos artigos, a programação do WAMPS 2013 conta com três
minicursos técnicos, ministrados por Implementadores e/ou Avaliadores do MPS e especialistas nos temas:
• “Como implementar os níveis G e F do MPS Serviços”, ministrado por Renato Machado (QualityFocus)
• “Teste Ágil na Prática”, ministrado por Juliana Herbert (Herbert Consulting)
• “Six Sigma Aplicado à Alta Maturidade”, ministrado por Jorge Boria (Liveware) e Mariano Montoni
(ProMove Soluções)
Neste ano, em que o Programa MPS.BR completa dez anos, o WAMPS conta com a presença de quatro
palestrantes nacionais: Marcos Vinicius Amorim Ferreira Guimarães (MCTI), apresentando a palestra “TI
MAIOR - Programa Estratégico de Software e Serviços de TI 2012-2015”; Raoni Barros Bagno (PUC Minas),
apresentando a palestra “Dinâmica da Inovação e Oportunidades para o Desenvolvimento de Softwares”;
Braulio Lalau de Carvalho (Stefanini), apresentando a palestra “Nossa Experiência com Métodos Ágeis –
Quebrando Paradigmas”; e Adalberto Nobiato Crespo (CTI Renato Archer), apresentando a palestra “Uma
Visão Geral da Certificação CERTICS”.
Como convidado internacional, o WAMPS 2013 traz o professor Stefan Biffl (Vienna University of Technology),
com a palestra “Product-focused Engineering Process Analysis and Improvement”.
A programação do WAMPS 2013 conta, também, com dois painéis para discutir alguns aspectos específicos
sobre o Modelo MPS e o Programa MPS.BR:
• “Resultados de Desempenho e Percepção da Inovação nas Organizações que Adotaram o Modelo MPS”,
tendo como painelistas Guilherme H. Travassos (COPPE/UFRJ), Mariana H. Yazbeck (Softex) e Néstor
Bercovich (CEPAL) e como moderador Kival C. Weber (Softex).
• “Sucesso na evolução dos níveis do MPS.BR”, tendo como painelistas representantes de diversas empresas
que sucederam na implementação do MPS.BR e na evolução em seus níveis, e como moderadora Ana
Regina Rocha (COPPE/UFRJ).
Durante o período do workshop, são oferecidos cursos oficiais e são realizadas a reunião do CGP – Conselho
de Gestão do Programa MPS.BR e a reunião de Coordenadores de II, IA e IOGE.
Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para a realização do WAMPS 2013. Somos imensamente
gratos aos palestrantes convidados, aos instrutores de minicursos, aos membros e revisores do Comitê de
Programa e a todos os autores que submeteram trabalhos. Todo o nosso reconhecimento vai também para
Nelson Franco e sua equipe, cujo empenho tornou o WAMPS 2013 possível.
Desejamos a todos um ótimo workshop!
Campinas, outubro de 2013
Monalessa Perini Barcellos (UFES)
Coordenadora científica do WAMPS 2013 – IX Workshop Anual do MPS
Gleison Santos (UNIRIO)
Coordenador da Trilha de Relatos de Experiência do WAMPS 2013
Marcos Kalinowski (UFJF)
Coordenador da Sessão de Ferramentas do WAMPS 2013
Nelson Franco (Softex)					

Kival Weber (Softex/MPS.BR)

Cristina Filipak Machado (QualityFocus e CELEPAR)

Ana Regina Rocha (COPPE/UFRJ)

Coordenação Geral do WAMPS 2013 – IX Workshop Anual do MPS
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Programação do WAMPS 2013
WAMPS 2013 - IX WORKSHOP ANUAL DO MPS – 28 a 30 de outubro de 2013

Local: Hotel Tryp Campinas (by Sol Meliá) - Rua Severo Penteado, 140 – Cambuí, Campinas, SP
Coordenação Geral: Ana Regina Rocha (COPPE/UFRJ), Cristina Filipak Machado (CELEPAR), Nelson Franco
(SOFTEX), Kival Weber (SOFTEX), Monalessa Perini Barcellos (UFES), Gleison Santos (UNIRIO) e Marcos
Kalinowski (UFJF).
Coordenação Científica: Monalessa Perini Barcellos (UFES)
Coordenação Científica da Trilha de Relatos de Experiência: Gleison Santos (UNIRIO)
Coordenação Científica da Sessão de Ferramentas: Marcos Kalinowski (UFJF)

IX Workshop Anual do MPS (WAMPS 2013)
2ª feira - 28 de outubro de 2013
8:30–9:00
9:00–9:30

Curso: Como implementar os níveis G e F do MPS Serviços (Renato Machado)

9:30–10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

Intervalo

11:00-11:30
11:30-12:00

Curso: Como implementar os níveis G e F do MPS Serviços (Renato Machado)

12:00-12:30

Reunião ETM

12:30-13:00
13:00-14:00

Almoço

14:00-15:30

Seção Técnica 1

14:30-15:00

Uma Análise de Benefícios do MPS.BR na Visão de Patrocinadores, Representantes da Empresa na
Equipe de Avaliação e Avaliadores Líderes
Patrícia Lima (UNIRIO), Eliezer Dutra (UNIRIO), Gleison Santos (UNIRIO)
Avaliação de Granularidades para a Produtividade do Processo
Wylken S. Machado (Inform Sistemas, UFAL), Reinaldo Cabral (Inform Sistemas, UFAL)

15:00-15:30
15:30-16:00

Palestrante Nacional: Marcos Vinicius Amorim Ferreira Guimarães (MCTI)
"TI MAIOR - Programa Estratégico de Software e Serviços de TI 2012-2015"

16:00-16:30

Intervalo

16:30-17:00

Palestrante Nacional: Raoni Barros Bagno (PUC Minas) - "Dinâmica da Inovação e Oportunidades
para o Desenvolvimento de Software"

17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30

Painel: "Resultados de Desempenho e Percepção da Inovação nas Organizações que Adotaram
o Modelo MPS"
Painelistas: Nestor Bercovich, Guilherme H. Travassos, Mariana H. Yazbeck. Moderador: Kival C. Weber.

18:30-19:00

Entrega de Placas MPS.BR

19:00-20:00

Abertura do WAMPS 2013

20:00-23:00

Coquetel
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3ª feira - 29 de outubro de 2013
8:30–9:00

Seção Técnica 2

9:00–9:30

Caracterizando a Implementação de Processos de Reutilização do MRMPS-SW: Resultados Preliminares

9:30–10:00

Marcelo Schots (COPPE / UFRJ), Cláudia Werner (COPPE / UFRJ)
Análise da Metodologia Lean - Kanban em Relação ao Nível G do MPS.Br
Mario Jorge Valle do Amaral (IFF), Rebeca Mota (IFF), Estela Paulino (IFF),
Leonardo Barroso (IFF), Simone Vasconcelos (IFF)

Curso:
Testes Ágeis
(Juliana
Herbert)
10:00-10:30

Uma proposta de Processo de Aquisição de Software para uma Instituição
Federal de Ensino
Elisiane Soares (UFPA), Adailton Lima (UFPA), Anderson Costa (UEPA)
Mockup DUE: Uma Ferramenta de Apoio ao Processo de Inspeção de
Usabilidade de Mockups de Aplicações Web
Luis Rivero, Davi Viana, Tayana Conte (UFAM)

10:30-11:00

Intervalo
Seção Técnica 3

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30

Curso:
Testes Ágeis
(Juliana
Herbert)
12:30-13:00

Reunião CGP
- Conselho
de Gestão
do Programa
MPS.BR

Fatores que Influenciam na Migração do Processo de Melhoria de
Software baseado em MPS para o CMMI nas Empresas Brasileiras
Rhavy Guedes (UFPE), Ellen Polliana Ramos Souza (UFPE), Alexandre
Vasconcelos (UFPE)
Uma Investigação sobre a Relevância de Valores Organizacionais em
Iniciativas de Melhoria de Processo de Software
Odette Mestrinho Passos (UFAM), Arilo Dias Neto (UFAM), Raimundo
Barreto (UFAM)
Componentes e Requisitos de um Ambiente Baseado em Conhecimento
para Análise de Desempenho de Processos de Software
Natália Chaves Lessa Schots (COPPE/UFRJ), Taísa Gonçalves (COPPE/UFRJ),
Rodrigo Figueiredo Magalhães (COPPE/UFRJ), Ana Regina Rocha (COPPE/
UFRJ), Gleison Santos (UNIRIO), Kathia Marçal de Oliveira (Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis)
Project Builder: Apoio a Gestão de Projetos do Nível G ao C do MPS.BR
Bernardo Grassano (Project Builder), Analia Ferreira (ProMove Soluções),
Mariano Montoni (ProMove Soluções)

13:00-14:00

Almoço

14:00-14:30

Impactos de Ecossistemas de Software no Processo de Aquisição
Leonardo Antunes (COPPE / UFRJ), Rodrigo Santos (COPPE / UFRJ), Cláudia Werner (COPPE / UFRJ)

Seção Técnica 4

14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00

Palestrante Internacional:
Stefan Biffl (Vienna University of Technology): "Product-focused engineering process analysis and
improvement."

16:00-16:30

Intervalo

16:30-17:00

Palestrante Nacional: Bráulio Lalau de Carvalho (Stefanini): "Nossa Experiência com Métodos Ágeis Quebrando Paradigmas".

17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30

Reunião Coordenadores de II, de IA e IOGE

18:30-19:00
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4ª feira - 30 de outubro de 2013
8:30–9:00

Seção Técnica 5

9:00–9:30

Critérios para apoiar a decisão sobre o momento de parada dos testes de software
Victor Ribeiro (COPPE/UFRJ), Guilherme Travassos (COPPE/UFRJ)

9:30–10:00

10:00-10:30

Curso:
Six Sigma
Aplicado à Alta
Maturidade
(Jorge Boria
e Mariano
Montoni)

10:30-11:00

Agilidade em Processos de Teste: Um relato de experiência
Ciro Lima (COPPE/UFRJ), Neilson Carvalho (Maino Sistemas), Marcelo de Mello
(Informal Informática), Guilherme Travassos (COPPE/UFRJ)
RisAgi: Uma Metodologia Ágil para Gestão de Riscos em Projetos de Desenvolvimento
de Software
Bruno Santos (UFPA), Brício Neto (UFPA), Paulo Cardoso (UFPA), Sandro Ronaldo
Bezerra Oliveira (UFPA)
Intervalo
Seção Técnica 6

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30

12:30-13:00

Técnica de Inspeção de Diagrama de Estados com apoio dos Diagramas de Atividades
descrevendo os Casos de Uso do Software
Karen Nakazato (COPPE/UFRJ), Guilherme Travassos (COPPE/UFRJ)

Curso:
Six Sigma
Aplicado à Alta
Maturidade
(Jorge Boria
e Mariano
Montoni)

Implementando o Nível G do MR-MPS-SV com base no conceito de Central de
Serviços
Ramon Rodrigues (UFG), Adriana Silveira de Souza (UFG/PUC-GO/Estratégia
Tecnologia da Informação), Juliano Oliveira (UFG)
Investigando a Aplicabilidade do MPS-SV na Melhoria de Serviços de
Desenvolvimento e Manutenção de Software
Lívia Jordão (UFJF), Marcos Kalinowski (UFJF)
Avaliação e melhoria do processo de implantação de produtos de software da
empresa Tener, guiados pelo CMMI for service
Andreia Rodrigues (UNIFOR), Natércia Nogueira (UNIFOR), Alessandro Câmara
(UNIFOR), Adriano Albuquerque (UNIFOR)
Um Componente para Manutenção da Rastreabilidade Bidirecional entre Casos de
Uso e Código Fonte
George Ferreira (VTI), Juliana de Oliveira (UFC), Fabio Abreu (UNIFOR), Adriano
Albuquerque (UNIFOR)

13:00-14:00

Almoço

14:00-14:30

Palestrante Nacional: Adalberto Nobiato Crespo (CTI Renato Archer):
"Uma Visão Geral da Certificação CERTICS"

14:30-15:00
15:00-15:30

15:30-16:00

Painel: “Sucesso na evolução dos níveis do MPS.BR”.
Painelistas: Jandira G. Palma (Guenka Desenvolvimento de Software Ltda, Londrina-PR), Marcelo Santos
de Mello (Informal Serviços e Consultoria em Informática Ltda, Rio de Janeiro-RJ), Larissa Araujo (ECO
Empresa de Consultoria e Organização em Sistemas e Editoração Ltda, Niterói-RJ), Felicio Fadlalla Nassif
(SI Desenvolvimento de Software Ltda (SHIFT), São José do Rio Preto-SP). Moderador: Ana Regina Rocha
(COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro-RJ).

16:00-16:30

Intervalo
Seção Técnica 7

16:30-17:00
17:00-17:30

Lessons Learned during the Implementation of a Continuous Integration Software in MPS.BR level F
environment
José D'Abruzzo Pereira (Sedna Desenvolvimento de Sistemas de Informática), Rodrigo Arruda (Sedna
Desenvolvimento de Sistemas de Informática), Adriano Gomes (Sedna Desenvolvimento de Sistemas de
Informática)

17:30-18:00

Uma Experiência de Implementação MPS-SW Nível G em uma Empresa de Evolução de Produtos
Luciano Reis (PUCPR), Sheila Reinehr (PUCPR), Andreia Malucelli (PUCPR)
Implantação do MoProSoft utilizando REDMINE em empresa MPS.BR
Ademir M. Padilha (Instituto de Serviços Tecnológicos - SENAI), João M. Marcondes (TZM Software),
Cristina A. Filipak Machado (QualityFocus)

18:00-18:30
18:30-19:00
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TI MAIOR - Programa Estratégico de Software e
Serviços de TI 2012-2015
Marcos Vinicius Amorim Ferreira Guimarães
MCTI

O mercado de TIC do Brasil é altamente dinâmico e vem, nos últimos anos, apresentando crescimento
superior a diversos outros setores da economia nacional. Em 2011, segundo dados da Associação
Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação – BRASSCOM, o setor de TI,
exceto Telecomunicações, cresceu 11,3% em relação ao ano anterior e ultrapassou US$ 100 bilhões,
respondendo por 4,4% do PIB brasileiro. Para 2020 estima-se um mercado global de TI na ordem de
US$ 3 trilhões, e um mercado nacional da ordem de US$ 200 bilhões, com 10% desse valor relativo
às exportações.
Atualmente esse mercado é explorado por aproximadamente 8.520 empresas, dedicadas ao
desenvolvimento, produção e distribuição de software e à prestação de serviços. Daquelas que
atuam no desenvolvimento e produção de software, 94% são classificadas como micro e pequenas
empresas.
Com objetivo de dar ao Brasil uma posição de destaque nesse mercado de TI, o MCTI, por meio da
SEPIN, lançou o Programa Estratégico de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (TI) - TI
Maior - para articular iniciativas e regulações em prol desse setor, com vistas à maior efetividade de
políticas públicas na área. O Programa TI Maior está fundamentado em cinco pilares: desenvolvimento
econômico e social, posicionamento internacional, inovação e empreendedorismo, produção científica
e tecnológica, e estímulo à competitividade.
Dentre as principais medidas e programas previstos e executados no âmbito do TI Maior se destacam:
• Start-Up Brasil: com o intuito de acelerar o desenvolvimento de empresas nascentes de base
tecnológica na área de software e serviço;
• CERTICS: focado no desenvolvimento, implantação, monitoramento e aprimoramento de uma
metodologia de avaliação de software e serviços com tecnologia nacional;
• Ecossistemas Digitais: busca pelo desenvolvimento de software e soluções de alta complexidade
e tremendo impacto econômico e social, enquadrados nos setores econômicos e portadores
de futuro;
• Brasil Mais TI: iniciativa de construção e operacionalização de uma plataforma de ensino a
distância na área de TI;
• Centros Globais de P&D: apoio à atração de investimentos de empresas e instituições
internacionais para instalação de seus centros globais de P&D no país.
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Marcos Vinícius Guimarães
Tecnologista em Ciência e Tecnologia
Secretaria de Política de Informática
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Ouro Preto, Especialista em
Desenvolvimento Orientado a Objetos pela Universidade Católica da Brasília e Mestre em Gestão da
Informação e do Conhecimento pela Universidade de Brasília. Tem mais de 15 anos de experiência na
área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software e Modelos de Qualidade
de Software (CMMI e MPS.BR). Certificado Implementador e Avaliador MPS.BR.
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Dinâmica da Inovação e Oportunidades para o
Desenvolvimento de Software
Raoni Barros Bagno
PUC Minas

1. Introdução
Atualmente o termo inovação encontra-se difundido em toda variedade de aplicações e contextos.
Ao mesmo tempo em que esta realidade coloca o tema em constante evidência e na pauta de uma
grande diversidade de agendas, seu real entendimento tende a ser cada vez menos preciso e volátil.
Assim, conceituar a inovação de forma trivial e descomprometida pode ser um dos primeiros fatores
a derrubar os esforços na constituição de produtos e negócios inovadores.
O’connor et al. (2008) atestam que a falta de compreensão do que seja a inovação leva a problemas
em gerenciá-la. Tal lacuna seria evidenciada em confusões entre os times de trabalho e a lentidão
e ruína de diversos esforços pela implantação da inovação sistemática nas organizações. Assim,
conceituar a inovação e entender sua dinâmica é sempre um dos desafios mais fundamentais e nem
sempre trasladados de forma simples, seja na literatura quanto no desafio prático de empresas e
empreendedores individuais.
O contexto acima descrito reserva particularidades distintas para cada ramo de atividade econômica.
No caso do desenvolvimento de softwares, a multiplicidade de atores no processo de inovação e
a velocidade das mudanças e tecnologias são características marcantes que reservam tanto boas
oportunidades quanto ameaças. O intuito desta breve discussão é não somente definir a inovação,
mas adentrar um pouco em sua dinâmica e levantar questões relevantes para o desenvolvimento de
softwares.

2. Conceito e tipos de inovação
Praticamente qualquer mudança não trivial em produto ou processo, desde que não haja experiência
anterior, pode ser atestada como uma inovação. O Innovation Report de 2003 define a inovação
como sendo a “exploração de novas ideias com sucesso”. Reconhece ainda que isso envolva com
frequência novas tecnologias ou aplicações tecnológicas e sua importância estaria na geração de
melhores produtos e serviços, processos de produção novos, mais eficientes e mais limpos e modelos
de negócios superiores (DTI, 2003). O conceito adotado pelo IBGE atesta a inovação de produto e
processo pela implementação de produtos (bens ou serviços) ou processos novos/substancialmente
aprimorados. A inovação se consolida assim na introdução de um produto no mercado ou quando o
processo passa a ser operado pela empresa (IBGE, 2010).
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Sawhney et al. (2006) afirmam que uma visão restrita da inovação pode significar perder oportunidades,
enquanto o domínio de um maior número de dimensões da inovação pode levar à capacidade de se
provocar mudanças nas bases da competição. Estes autores propõem então o que chamam de “radar
da inovação”, envolvendo quatro diferentes dimensões: i) o que é oferecido pela firma; ii) quais os
clientes por ela servidos; iii) os processos que emprega para servi-los e; iv) os pontos do mercado em
que se faz presente para oferecer. Entre estas âncoras estariam oito outras dimensões, completando
12 tipos de inovação (Figura 1).

Figura 1 - Doze dimensões do radar da inovação. Adaptado de: Sawhney et al. (2006)

3. Dinâmica da Inovação
Deve-se reconhecer que a inovação não ocorre da mesma forma entre os vários contextos de produção e,
por isso, comparações devem ser feitas com cautela. Pavitt (1984) analisa como a prática da inovação se
difere entre setores industriais e propõe a seguinte classificação ou agrupamento: (i) Empresas dominadas
por fornecedores: mudanças são guiadas por fornecedores de máquinas e insumos (ex. indústria têxtil);
(ii) Empresas intensivas em escala: desenho, construção e operação de sistemas de produção e produtos
complexos. A falha é dispendiosa e as evoluções são majoritariamente incrementais (ex. automóveis);
(iii) Empresas intensivas em informação: aplicam intensivamente as mudanças revolucionárias das TIC’s.
(ex. bancos, varejo e serviços em geral); (iv) Empresas baseadas em ciência: dependem fortemente dos
resultados diretos do P&D e pesquisa acadêmico-científica (ex. química, eletrônica e farmacêutica);
(v) Empresas fornecedoras especializadas: fornecem insumos ou maquinaria para outras empresas.
Tecnologia e confiabilidade pesam mais que preço (ex. bens de capital).
Neste ponto, é importante salientar que as bases de conhecimento fundamentais para fomentar a
inovação em cada setor, a velocidade em que se consolidam as mudanças e interações e os pontos
de partida das idéias e oportunidades podem ser significativamente distintos, como ilustra a figura
2. Alguns exemplos gerais podem ser mencionados: (i) Novas plataformas e produtos podem nascer
de tecnologias disponíveis e conceitos novos (ex. minivans); (ii) Novos usos e aplicações podem ser
dados a produtos existentes (ex. aviões agrícolas); (iii) Novas tecnologias podem ser geradas a partir
dos mesmos conhecimentos científicos; (iv) Novos produtos gerados sob uma mesma plataforma
(ex. criação de um detergente de coco a partir de uma formulação de detergente neutro já existente
ou um remédio que é oferecido em versões cápsula e uso externo); No entanto, quando rearranjos
WAMPS 2013
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significativos ocorrem nos níveis inferiores de concepção da inovação (ciências básicas, principalmente,
na descoberta de novos princípios e relações naturais ou tecnologias que viabilizam o uso e aplicação
de princípios anteriormente conhecidos), um grande leque de possibilidades se abre para a geração
de novas tecnologias, plataformas, produtos até gerar impacto significativo na sociedade num arco
de tempo mais tarde (figura 2a). Um forte exemplo desde encadeamento pode ser delineado a partir
dos estudos de propriedades de materiais semicondutores na segunda metade do século passado,
passando pela geração de várias tecnologias como os transistores e processadores chegando às
grandes transformações sociais que percebemos hoje com a tecnologia da informação permeando
praticamente todas as instâncias da vida moderna.

Figura 2 - Níveis de concepção da inovação: rearranjos locais de conhecimento e efeito cascata

Sem se estabelecer parâmetros para quantificações, a figura 2b ilustra como os níveis de concepção
da inovação poderiam variar segundo diferentes atividades econômicas. Obviamente, níveis de
concepção pouco explorados podem reservar grandes oportunidades de ruptura.

4. Considerações finais: questões abertas para o desenvolvimento de
Softwares
As diferentes faces do conceito de inovação acima colocadas, além das possíveis configurações de
seus elementos, abrem questões para diversos setores de atividade econômica acerca de como se
engajar no desenvolvimento de inovações, seja buscando diferencial competitivo, seja por regra de
sobrevivência. Um olhar rápido sobre as particularidades do desenvolvimento de softwares revela
características marcantes como: (i) fortes efeitos de rede e de plataforma de usuários; (ii) difusão
extremamente rápida e tempos cada vez mais diminutos para o alcance de milhões de usuários; (iii)
consequências dos erros relativamente baixas e viabilidade de se aplicar operações de manutenção
em larga escala a baixos custos; (iv) fracas barreiras logísticas e custos de produção/replicação pouco
relevantes; (v) plataformas de hardware agregam número crescente de funcionalidades a custos
decrescentes; (vi) barreiras culturais em declínio para uso de soluções tecnológicas no dia a dia; (vii)
escala é pouco importante e boas idéias podem enfrentar gigantes estabelecidos. Muitas outras
particularidades poderiam se somar a estas, todas na direção do forte dinamismo deste setor. Como
apropriar-se das oportunidades trazidas por tais particularidades evitando as ameaças trazidas pelos
mesmos pontos constitui a fonte das principais questões para direcionar esforços de inovação de
empresas e empreendedores individuais.
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Em uma atividade na qual a tecnologia é um elemento chave, o foco do desafio da inovação no
desenvolvimento de softwares, todavia, parece não estar (ao menos não somente) na excelência
técnica e nas competências que norteiam o domínio de ferramentas de desenvolvimento, seus
processos e/ou recursos. Exemplos como a difusão das plataformas de código aberto, sistemas online de cotação e vendas, Startups que delinearam novos padrões de solução para problemas da
rotina do trânsito, plataformas de venda de aplicativos, dentre muitos outros, remontam a uma
postura diferente. Os inovadores parecem não somente compreender melhor os diferentes tipos de
inovação e suas combinações, mas também parecem estar de olho em como influenciar a forma
como as pessoas se comportam, definem problemas e adotam soluções; qualquer que seja a base
de conhecimento necessária para se alcançar este topo. Ao acúmulo de habilidades necessário para
se articular entre os vários dispositivos operados por códigos e lógicas, a habilidade de se enxergar e
construir novos negócios a partir de uma visão abrangente de inovação vem emergir de modo cada
vez mais pronunciado – se é que há nisso algum ponto de mudança.
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Product-focused engineering process analysis
and improvement
Stefan Biffl
Vienna University of Technology

Keynote draft abstract
• Product-focused process improvement aims at translating stakeholder value from products into
better cost, quality, or schedule of software and systems engineering processes.
• Software improvement approaches, such as MPS.BR, contribute to a systematic appraisal of
software and service processes for identifying candidate topics for improvement.
• This talk will raise the challenge of process improvement in engineering organizations in
identifying and securing the mission-critical engineering know-how needed for successful
product development.
• Based on experiences with software and systems engineering organizations we will discuss
contributions and limitations of software improvement approaches
• to elicit stakeholder interests,
• to collect and integrate data from engineering teams and processes,
• in order to identify the most relevant candidates for capturing and sharing engineering knowhow on best practices in the context of an organization.

Keynote short bio of presenter, Stefan Biffl
• Stefan Biffl is an associate professor of software engineering at the Institute of Software
Technology and Interactive Systems, Vienna University of Technology.
• He is the head of the Christian Doppler research laboratory “Software Engineering Integration
for Flexible Automation Systems”, the scientific program chair of Software Quality Days, and coauthor of more than 150 publications including books on „Value-Based Software Engineering“
and “Best-Practice Software Engineering”.
• Research interests and experience include
• Software quality management, process improvement, and value-based Software Engineering
• Software quality assurance, defect detection, inspection, and defect prediction models
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• Empirical software engineering, evaluation, data collection and integration for analysis
• Engineering environment and knowledge integration
• Application area: software and systems engineering companies, business software companies
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Quebrando paradigmas no desenvolvimento ágil
Bráulio Lalau de Carvalho
Stefanini

Tendência mundial que vem apresentando cada vez mais adeptos nas organizações, o método ágil
é uma realidade no mercado de desenvolvimento de software. As organizações com maturidade
podem obter resultados concretos com o uso destas práticas, mas o inverso também é possível
quando se realiza uma interpretação errada do mesmo.
Em uma organização presente em quase 100 cidades ao redor do mundo, realidades específicas e
culturas diferentes, esse desafio é ainda maior pois um direcionamento equivocado ou problema de
interpretação pode trazer impacto significativo.
O desenvolvimento ágil é uma realidade em grande parte dos 30 centros de desenvolvimento que a
Stefanini possui ao redor do mundo. A área de aplicações possui aproximadamente 10.000 pessoas
e isto se torna um grande facilitador para identificar os pontos fortes e pontos fracos de qualquer
modelo, pois pode-se fazer uma implementação em larga escala em um curto espaço de tempo. O
framework de processos da Stefanini (aderente à ISO, MPS.Br, CMMI e outros) apoia na agilidade
desta implementação e na obtenção de resultados a curto prazo.

SCRUM
Uma das principais abordagens dos métodos ágeis é o SCRUM, utilizado por mais de 85% das
empresas que usam agilidade. O Scrum é um framework em que o planejamento é guiado pela
geração de valor para o cliente, priorizando a adaptação às mudanças a fim de alcançar os objetivos
do negócio. Por isso, apesar de entender, respeitar e utilizar processos e ferramentas, documentação
abrangente, negociação de contratos e o seguimento de um plano predeterminado, o Scrum valoriza
mais os indivíduos e suas interações, os softwares em funcionamento, a colaboração com o cliente
e as respostas às mudanças.
Por ter um planejamento não-linear, a abordagem Scrum proporciona um ambiente seguro e gestão
e foco na gestão de risco, além de agregar valor ao cliente, sem incrementar desnecessariamente os
riscos, custos, prazo, desgaste da equipe ou impactar na qualidade final do projeto.
O Scrum é um framework sustentado por três pilares:
• Transparência: Todo fator ou acontecimento relacionado ao processo de entrega que possa
impactar o resultado final do projeto deve ser visível e do conhecimento de todos os envolvidos,
inclusive do cliente.
• Inspeção: Todos os aspectos do processo de entrega que possam impactar o resultado final
do projeto devem ser inspecionados frequentemente, para que qualquer variação prejudicial
possa ser identificada e corrigida o mais rápido possível.
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• Adaptação: Toda vez que uma variação prejudicial é identificada, o processo deve ser ajustado
imediatamente como forma de evitar outros desvios.
Para garantir seu workflow, os projetos com abordagem Scrum possuem uma lista ordenada de tudo
que pode ser necessário no processo, que será a fonte única de requisitos do projeto, além de um
conjunto de itens selecionados para execução das atividades correntes previstas e estimadas.
As equipes atuantes na abordagem Scrum devem ter entre 3 e 9 profissionais altamente capacitados,
ser auto-organizável e multifuncional, com um product owner responsável por maximizar o valor
do produto e o trabalho da equipe através da definição, priorização e manutenção do backlog do
projeto e um Scrum Master, líder responsável pelo entendimento e aplicação do Scrum.

Innovation Games
Dentre as práticas interessantes e pouco utilizadas no mercado podemos citar os Innovation Games.
Os times da Stefanini praticam estas práticas para entender as reais necessidades dos clientes e definir
estratégias apropriadas para atender os objetivos do projeto ao negócio do cliente. Um dos Innovation
games utilizados na Stefanini é o Speed Boat que tem por objetivo eliminar barreiras no projeto.

Game: Speed Boat
Objetivo: Identificar os principais problemas no projeto sem expor os membros da equipe
Como Jogar: Um barco é desenhado em um quadro branco com algumas âncoras amaradas nele. Em
seguida pergunta-se para a equipe: “Imagine que esse barco de competição é nosso projeto. Quais
são as âncoras que estão impedindo que ele voe sobre a água?”

Kanban
Método de melhoria de processo incremental surgido entre 2006 e 2008, o kanban, como o
Scrum, é outra abordagem do Gerenciamento de Projetos, amplamente utilizado e aprimorado pela
comunidade lean software development.
Combinando Pull System (sistema puxado), que determina que o Work in Progress de uma organização
deve ser configurado de acordo com sua capacidade de execução do trabalho e seus limites, com o
Conceito da Teoria das Restrições, que prevê a existência de, pelo menos, uma restrição que limita a
performance da organização, estabelecendo que essa restrição deve ser identificada e administrada
corretamente para a melhor gestão da organização, o kanban tem como principal objetivo atingir um
ritmo sustentável de produção para evitar overstocking, gargalos e delays.
Um dos principais mecanismos utilizados pelo método kanban de Gerenciamento é o Kanban Board,
que são quadros de cartões e post-its dispostos de acordo com o andamento do projeto para o
controle visual do desenvolvimento de software ágil e para controle do Work in Progress.
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O que pode dar errado
Apesar dos benefícios evidentes, determinadas situações podem fazer com que o desenvolvimento
ágil traga mais problemas do que resultados. Alguns dos problemas comuns são:
• Diversos conceitos da literatura ágil são mal interpretados
• Equipes muitas vezes imaturas para mensurar o tamanho das atividades - muitas vezes não se
pede opinão de um especialista
• Scrum Master com pouca experiência
• Confundir os papéis de Gerente de Projetos e Scrum Master
• Cliente e/ou usuário com baixa maturidade
• Cliente que não compreende sua importância no projeto e qual seu papel
• Falta de visibilidade do projeto como um todo
• Falta de gestão financeira
• Falta de visão do escopo total do projeto – Objetivo do projeto

Bráulio Lalau de Carvalho
Executivo de TI, pós-graduado em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, com mais 18
anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Como Vice-Presidente
de Aplicações da Stefanini, terceira empresa mais internacionalizada do Brasil, é responsável pela
estrutura de aplicações com mais 8.000 profissionais em 32 países, e um faturamento superior a 2
bilhões de reais.
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Uma Visão Geral da Certificação CERTICS
Adalberto Nobiato Crespo
CTI Renato Archer

O setor de Tecnologia da Informação - TI, além de ser um catalisador do desenvolvimento econômico
e social, tem um papel fundamental na dinâmica das economias mundiais.
A certificação CERTICS foi criada com o intuito de potencializar a capacidade de transformação
do mercado brasileiro de TI. Seu principal objetivo é alavancar a autonomia tecnológica, a
capacidade inovativa e a geração de negócios baseados em conhecimento, que são os princípios do
desenvolvimento nacional sustentável.
Atendendo a uma demanda da Secretaria de Política de Informática - SEPIN, do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI
desenvolveu a Metodologia de Avaliação da CERTICS para Software e tem a responsabilidade pela
sua manutenção. A Metodologia de Avaliação surgiu da necessidade de verificar se um software é
resultante de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País.
A Metodologia de Avaliação da CERTICS para Software é composta por dois componentes principais:
o Modelo de Referência para Avaliação da CERTICS e o Método de Avaliação da CERTICS. O
Modelo de Referência para Avaliação da CERTICS apresenta um conjunto mínimo de resultados
esperados para a caracterização de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País e
exige a demonstração da obtenção desses resultados. O Método de Avaliação da CERTICS apresenta
o Processo de Avaliação seguindo o Modelo de Referência. Esses componentes são detalhados e
disponibilizados no site www.certics.cti.gov.br.
A avaliação é do software, não da empresa, e é baseada na análise dos processos utilizados no
software. A avaliação é realizada através de uma rede de Entidades autorizadas pela Facti - Fundação
de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação.
O Processo de Avaliação em todos os seus passos é totalmente apoiado pela ferramenta CERTICSys.
A certificação é composta por dois processos: o Processo de Avaliação descrito no Método de
Avaliação e o Processo de Certificação. A organização proprietária do software avaliado e que obteve
o Laudo de Avaliação positiva pode submeter um pedido de certificação junto à SEPIN/MCTI que é
a responsável pela emissão e publicação do certificado CERTICS no DOU - Diário Oficial da União.
A certificação CERTICS oferece benefícios e vantagens ao setor de software com uma metodologia de
avaliação inclusiva, ágil e acessível. A certificação é voluntária e serve de instrumento às organizações
que buscam a qualificação para a preferência em compras públicas e diferenciação no mercado.
Destina-se às organizações desenvolvedoras de software instaladas no território nacional de diferentes
portes, diferentes nichos de mercado e diferentes modelos de negócios.
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A organização que tem um software certificado pela CERTICS tem margem de preferência nas
compras públicas realizadas pelo governo federal. Também contribui para a imagem da empresa
por meio da identificação de produtos que comprovadamente contribuem para o desenvolvimento
nacional, formando competências no País.

Adalberto Nobiato Crespo
Bacharel em Matemática pela UNESP - Universidade Estadual Paulista de São José do Rio Preto.
Especialização em Estatística pelo IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de
Janeiro. Mestre em Engenharia deProdução, área Pesquisa Operacional, pela COPPE – Coordenação
de rogramas de Pós-Graduação em Engenharia – UFRJ. Doutor em Engenharia Elétrica, área de
Automação, pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Membroda equipe técnica do
CTI - Centro de tecnologia da Informação Renato Archer, integra atualmente a Equipe Técnica do
desenvolvimento da Metodologia de Avaliação da CERTICS para Software da DMPQS – Divisão de
Melhoria em Processos e Qualidade de Software. Professor Adjunto na Universidade São Francisco,
Campinas–SP.
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Uma Análise de Benefícios do MPS.BR na Visão
de Patrocinadores, Representantes da Empresa
na Equipe de Avaliação e Avaliadores Líderes
Patrícia Lima1, Eliezer Dutra1,2, Gleison Santos1
Programa de Pós-Graduação em Informática – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) –
Av. Pasteur 458, Urca, CEP 22290-240 – Rio de Janeiro, RJ
1

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) Estrada de Adrianópolis,
1317 - Santa Rita, CEP: 25265-000 - Nova Iguaçu, RJ
2

{patricia.lima, eliezer.goncalves, gleison.santos}@uniriotec.br
Resumo. Modelos de qualidade, em especial os que envolvem avaliação de maturidade, como o MR-MPS-SW,
são cada vez mais adotados com a finalidade de promover a melhoria de processos e alcançar outros benefícios
esperados pelas organizações. No contexto do MPS.BR, o iMPS apresenta análises sobre benefícios quantitativos
da adoção do modelo, no entanto, não é seu objetivo apresentar discussão sobre como os envolvidos com a
implementação e a avaliação do modelo nas organizações veem os resultados obtidos. Este trabalho apresenta
uma análise qualitativa, utilizando procedimentos baseados no método Grounded Theory, dos feedback feitos
após o término de avaliações com sucesso de organizações avaliadas no MR-MPS-SW em 2013. Mesmo o
universo de pesquisa não englobando todas as empresas avaliadas, foi possível evidenciar a percepção de
benefícios, expectativas e fatores de sucesso pelos envolvidos na implementação e avaliação MPS.

1. Introdução
Com a competitividade crescente entre organizações em busca de novos mercados, ampliou-se
o interesse por parte das organizações em geral, e também das que desenvolvem software, pela
melhoria de seus processos. A melhoria do processo inclui compreender os processos existentes
e modificá-los, a fim de influenciar a qualidade do produto e os controles para sua construção,
como redução de tempo, custo e esforço de desenvolvimento. Muitas vezes o caminho encontrado
para guiar a melhoria de processos nas organizações passa pela adoção de normas e/ou modelos
de maturidade relacionados ao desenvolvimento de software. Dentre as normas e modelos de
maturidade mais conhecidos estão ISO/IEC12207 (2008), ISO/IEC 15504 (2003), CMMI-DEV (CMMI
Product Team, 2010) e, no cenário nacional, o MR-MPS-SW (SOFTEX, 2012a), o modelo de referência
do programa MPS.BR para software .
No âmbito do programa MPS.BR, a SOFTEX avalia o índice de satisfação das organizações que
implementaram o modelo MPS por meio do projeto iMPS (SOFTEX, 2013c), que apresenta informações
para acompanhar e evidenciar variação de desempenho nas empresas que adotaram o Modelo MPS.
O iMPS realiza um survey, executado periodicamente, que visa acompanhar e evidenciar resultados de
desempenho nas organizações de software que adotaram o modelo MPS. Apesar de ser de interesse
do programa compreender variáveis de desempenho decorrentes da adoção das práticas do modelo
bem como os resultado de negócio esperados, o iMPS apenas apresenta dados quantitativos.
32

WAMPS 2013

Uma Análise de Benefícios do MPS.BR na Visão de Patrocinadores, Representantes da Empresa na Equipe de Avaliação e Avaliadores Líderes

Assim, é objetivo deste trabalho apresentar uma análise qualitativa sobre benefícios e expectativas das
empresas avaliadas no modelo MR-MPS-SW em uma percepção registrada logo após o resultado da
avaliação. Para esta análise foram utilizadas as notícias de divulgação de 16 avaliações publicadas entre
janeiro e julho de 2013 disponíveis no site do MPS.BR (SOFTEX, 2013a). Para realizar a análise foram
utilizados procedimentos baseados no método Grounded Theory (GT, ou Teoria Fundamentada em
Dados) método de pesquisa qualitativa que consiste na realização de uma análise profunda dos dados
e identificação das relações entre as informações coletadas, gerando uma teoria (Strauss e Corbin,
1998). Os resultados obtidos apresentam evidências da percepção de benefícios, expectativas e fatores
de sucesso por patrocinadores, representantes da empresa na equipe de avaliação e avaliadores líderes.
Além desta introdução, este trabalho apresenta 4 seções. A Seção 2 apresenta breve referencial
teórico sobre melhoria de processo de software e a avaliação de processos no MPS.BR. A Seção 3
apresenta a metodologia de pesquisa. A Seção 4 trata da análise dos dados utilizando procedimentos
baseados no método GT e, por fim, a Seção 5 descreve as considerações finais.

2. Avaliação de Processos no MPS.BR
A crescente busca por parte das organizações pela melhoria contínua dos processos relacionados
ao desenvolvimento de software visa à compreensão e melhor utilização de certas variáveis de
desempenho como custo, qualidade e produtividade, ou seja, compreensão dos processos existentes
e sua modificação com a finalidade de melhorar a qualidade do produto e/ou reduzir custos e o tempo
de desenvolvimento. Dentre as normas e modelos de qualidade mais populares encontram-se as
normas ISO/IEC 12207 - Processos de Ciclo de Vida de Software - define processo de desenvolvimento
de software (ISO/IEC, 2007), ISO/IEC 15504 - Avaliação de Processos – estabelece os princípios para
condução de avaliação de processos (ISO/IEC 2003), CMMI-DEV (CMMI Product Team, 2010) e o
MR-MPS-SW (SOFTEX, 2012a).
Os modelos CMMI-DEV e MR-MPS-SW possuem conceitos e objetivos semelhantes, consistem
em um conjunto de melhores práticas relacionadas às atividades de desenvolvimento de software
desde sua concepção até sua entrega. Apesar da compatibilidade com o CMMI-DEV, o MR-MPSSW é um modelo mais adequado à realidade brasileira de empresas de pequeno e médio porte.
O modelo MPS.BR possui três componentes: (1) modelo de referência (MR-MPS-SW) – contém os
requisitos necessários para que uma organização esteja em conformidade com o modelo; (2) modelo
de avaliação (MA-MPS) – apresenta o modelo de avaliação; e (3) modelo de negócio (MN-MPS) –
descreve regras de negócio para apoiar a adoção do modelo.
O Guia de Avaliação (SOFTEX, 2012b) menciona a existência de alguns papéis envolvidos com
uma avaliação MPS, dentre eles: avaliadores líder e adjunto, patrocinador, membros da unidade
organizacional, membros da equipe de avaliação e coordenador local. A equipe responsável por
conduzir a avaliação é composta por membros internos e externos à unidade organizacional,
garantindo que a equipe tenha o conhecimento da unidade organizacional que está sendo avaliada
(representante da empresa) e que não tenha interesse direto no resultado da avaliação (avaliador
líder e avaliador adjunto). Outro papel relevante é o do patrocinador da avaliação, que a solicita e
provê os recursos necessários para que ela seja executada. É possível que, em uma avaliação, não
haja representante da organização se todos os colaboradores estejam impedidos de serem membros
da equipe de avaliação, ou a empresa tiver menos de 10 colaboradores.
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Uma característica do MPS.BR é prever, caso o resultado da avaliação seja positivo, a publicação
de notícia no site SOFTEX, onde deve ser providenciada foto da equipe de avaliação e obtidos
depoimentos concisos do avaliador líder (responsável pela condução da avaliação), representante
da unidade organizacional na equipe de avaliação (em geral, um funcionário da empresa) e o
patrocinador (muitas vezes, um sócio ou diretor da organização) sobre o significado daquela avaliação.
Em geral, é solicitado que os depoimentos indiquem o que o MPS.BR representa/representou para a
organização. É comum que os envolvidos indiquem benefícios já percebidos do projeto de melhoria
de processos de software e dos resultados da avaliação recém-concluída. Também são apontados
desafios enfrentados e próximos passos a serem conduzidos.

3. Metodologia
Neste trabalho é utilizado um método de análise qualitativa utilizando procedimentos baseados no
método Grounded Theory (GT, Teoria Fundamentada em Dados) (Strauss e Corbin, 1998). Segundo
Schots (2010), a GT é um método de pesquisa onde dados são sistematicamente coletados e
analisados por meio do processo de pesquisa gerando uma teoria. O objetivo da análise utilizando
GT é o entendimento profundo do problema a ser analisado a partir da identificação de padrões
e tendências, realizado por meio do processo de codificação. Para a realização da codificação, são
propostos três procedimentos (Strauss e Corbin, 1998): (i) Codificação aberta (open coding): processo
analítico onde são identificados conceitos e categorias; (ii) Codificação axial (axial coding): processo
de relacionamento entre categorias formando explicações mais precisas sobre o fenômeno; (iii)
Codificação seletiva (selective coding): processo de integração e refinamento da teoria, organizando
as categorias em torno de um conceito central.
As notícias de divulgação do resultado da avaliação são particularmente relevantes para este trabalho,
pois é a partir delas que foram feitas análises avaliando as percepções dos envolvidos em três papéis
distintos e fundamentais no processo de adoção do modelo e avaliação da organização (patrocinador
da avaliação, representante da empresa na equipe de avaliação e avaliador líder) em relação a, por
exemplo, benefícios do projeto de melhoria do processo de software que levou até à avaliação e
perspectivas futuras. Para guiar esta análise, três questões de pesquisa foram definidas:
• Q1 - Quais benefícios foram percebidos devido ao projeto de melhoria do processo de software
que culminou com avaliação no MR-MPS-SW?
• Q2 - Quais expectativas foram percebidas após a avaliação no MR-MPS-SW?
• Q3 – Que fatores de sucesso puderam ser percebidos associados com a iniciativa de melhoria
de processos para obtenção da avaliação no MR-MPS-SW?
O escopo da análise baseou-se nas notícias de empresas avaliadas no MR-MPS-SW entre janeiro e
julho de 2013, disponíveis no site da SOFTEX (SOFTEX, 2013a). Foram analisadas notícias referentes
a 16 avaliações, sendo 8 de nível G, 4 de nível F, 2 de nível E e 2 de nível C. Observa-se que a grande
maioria das avaliações realizadas foram relativas aos níveis inicias do modelo (G e F), somando 75%
das ocorrências.
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4. Análise dos Dados
Os depoimentos foram inicialmente analisados aplicando-se o procedimento de codificação aberta.
Assim, foram localizadas as expressões que respondiam as questões do trabalho. A Figura 1 apresenta
um exemplo de depoimento de avaliador líder e a codificação realizada utilizando técnicas de GT. A
frase utilizada para codificação, que está sublinhada em vermelho, foi associada a uma categoria a
qual representa um benefício percebido na utilização do modelo MPS. 				
Para auxílio na análise dos dados, foi utilizada a ferramenta proprietária específica para análise
qualitativa, o ATLAS.ti (disponível em http://www.atlasti.com).
Nesta etapa foram identificadas categorias com base nos depoimentos de três papéis envolvidos
no processo de avaliação da empresa, são eles: Patrocinador (P), Representante da Empresa (RE) e
Avaliador Líder (AL). A Figura 2 apresenta as categorias associadas ao papel de Patrocinador.

	
  

Figura 1 - Exemplo de trecho de notícia, frase coletada e codificação realizada
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Figura 2 – Representação das categorias relacionadas ao papel de Patrocinador
Após a identificação das categorias, foram contabilizadas suas ocorrências com o objetivo de identificar
as categorias mais citadas, conforme pode ser visto na Tabela 1. Observou-se que a categoria “C5 –
Busca de níveis mais altos do MPS” foi a mais citada, e os papéis que mais a mencionaram foram os
Patrocinadores e Avaliadores Líder. Esse comportamento enfatiza a importância para esses papéis da
busca de níveis mais altos do modelo, o que é natural dentro da filosofia dos níveis de maturidade
do modelo e, também, da ideia do MPS.BR de prover mais níveis menores (em relação ao CMMI ou
à ISO/IEC 15504) para facilitar a adoção do modelo pelas organizações.
A segunda categoria mais citada foi “C18-Empenho da equipe” também se destacou através do
seu reconhecimento pelo Patrocinador e Avaliador Líder em mais de 83% das ocorrências. Isso é
justificado, pois sabe-se que a condução de uma iniciativa de melhoria de processos visando a uma
avaliação MPS requer esforço, dedicação e comprometimento dos envolvidos. Outra categoria com
destaque foi “C01-Aumento da maturidade dos processos da empresa”, observado em mais de 50%
das ocorrências pelos Representantes da Empresa. Esse comportamento é um indício da importância
percebida da adoção e execução dos processos preconizados pelo modelo por parte dos envolvidos
com perfil mais técnico no processo de desenvolvimento de software da organização avaliada.

Tabela 1- Categorias, quantidade de ocorrências e papéis.
Núm.
Ocorrências

Papel

C05-Busca de níveis mais altos do MPS.BR

14

6AL, 6P, 2RE

C18-Empenho da equipe

6

3P, 2AL, RE

C01-Aumento da maturidade dos processos da empresa

5

3RE, P , AL

C25-Proporcionou melhoria na qualidade dos produtos e serviços

4

3P, AL

C31-Melhoria e otimização dos processos

4

3RE, P

Categoria
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Núm.
Ocorrências

Papel

C03-Comprometimento da equipe com os processos

3

2AL, RE

C08-Utilização de processos definidos pelos colaboradores

3

3AL

C29-Satisfação do cliente

3

3P

C02-Comprometimento da alta direção

2

2AL

C10-A torna referência no mercado

2

P, RE

C12-Atuar com competitividade

2

2P

C16-Diferencial competitiva

2

2P

C20-Formalização dos processos da empresa

2

P, RE

C23-Melhores resultados na gestão dos projetos

2

2P

C30-Apoio da alta direção

2

2RE

C32-Percepção da melhoria pelo cliente

2

P, RE

C33-Tornar o processo da empresa uniforme e padrão

2

2RE

C04-Consolidação da posição do mercado

1

AL

C06-Busca da qualidade dos projetos

1

RE

C07-Redução de custos nos projetos

1

AL

C09-Vantagem competitiva

1

AL

C11-Adoção de processos de controle desde o desenvolvimento ao produto final

1

P

C35-Organização de qualidade e alto desempenho

1

P

C13-Benefício em ter processo de desenvolvimento definido

1

P

C14-Confirma a qualidade técnica

1

P

C15-Credibilidade do cliente

1

P

C17-Eleva qualidade no desenvolvimento do produto

1

P

C19-Fim do retrabalho

1

P

C21-Gestão qualificada e madura de processos da empresa

1

P

C22-Melhora nas estimativas de prazo dos projetos

1

P

C24-Precisão nas estimativas dos projetos

1

P

C26-Proporcionou melhoria nos processos dos produtos e serviços

1

P

C27-Reconhecimento do cliente em relação a qualidade

1

P

C28-Redução do tempo de desenvolvimento

1

P

C34-Aumento de produtividade

1

AL

Categoria

Levando em consideração os papéis internos à organização (Patrocinador e Representante da
Empresa), pode ser observada a existência de citação de categorias coincidentes. Pode-se perceber
o alinhamento interno à organização quanto aos benefícios percebidos decorrente do projeto de
melhoria do processo de software, tais como a busca por níveis mais altos do programa MPS.BR, o
aumento de maturidade dos processos da empresa, o empenho da equipe na busca desse objetivo
comum, dentre outros.
Outro fator interessante é percebido quanto às categorias de maior ocorrências quando observado o
papel separadamente, enquanto o Representante da empresa prioriza fatores técnicos e o apoio da
alta direção (por exemplo, C01-Aumento da maturidade dos processos da empresa, C31-Melhoria e
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otimização dos processos, C30-Apoio da alta direção, C33-Tornar o processo da empresa uniforme
e padrão), o Patrocinador sinaliza categorias estruturantes que podem remeter ao Plano Estratégico
da organização (por exemplo, C05-Busca de níveis mais altos do MPS.BR, C18-Empenho da equipe,
C25-Proporcionou melhoria na qualidade dos produtos e serviços, C29-Satisfação do cliente).
Após a primeira etapa, foi utilizado o procedimento de codificação axial. Do relacionamento entre as
categorias foram identificadas 7 supercategorias, denominadas de “Propriedades”, conforme pode
ser visto na Tabela 2. São listadas apenas as categorias presentes na Tabela 1 diretamente relacionadas
às propriedades, e não entre si.

Tabela 2 – Propriedades e relacionamentos
Propriedade

# Relacionamentos

Categorias Relacionadas

P02-Reconhecimento qualidade técnica

8

C04, C10, C14, C15, C27,
C29, C32, C35

P01-Definição e execução dos processos

6

C08, C11, C13, C20, C23, C33

P05-Comprometimento da equipe e alta direção

5

C02, C03, C18, C30, C31

P06-Aumento maturidade processos

5

C01, C05, C06, C21, C26

P03-Obter Competitividade

5

C07, C09, C12, C16, C34

P04-Melhora nas Estimativas

2

C22, C24

P07-Melhora da qualidade

2

C17, C25

As propriedades que mais obtiveram relacionamentos foram “P02-Reconhecimento qualidade
técnica”, com o relacionamento entre as categorias C04, C10, C14, C15, C27, C29, C32 e C35, e
“P01-Definição e execução dos processos”, obtida a partir dos relacionamentos de C08, C11, C13,
C20, C23 e C33. O que demonstra o reconhecimento dessas duas propriedades como os grandes
benefícios percebidos pelas organizações na adoção do modelo. Outra propriedade importante
analisada, a terceira maior em número de relacionamentos, é a “P05-Comprometimento da equipe
e alta direção”, obtida através dos relacionamentos de C02, C03, C18, C30 e C31. Essa propriedade
identifica que o comprometimento e apoio tanto da equipe quanto da alta direção está diretamente
relacionado à causa da definição de execução dos processos.
Durante a análise foram utilizados alguns tipos de conectores para estabelecer as relações entre as
categorias, propriedades e fatores, os quais são, “é um” utilizado para estabelecer relações entre
categorias e propriedades, “é propriedade de” utilizado para estabelecer relações entre propriedades
e fatores (a serem discutidos a seguir), “é causa de” utilizado para o relacionamento entre as
categorias ou entre as propriedades. A Figura 3 apresenta um exemplo dos esquemas gráficos
gerados com o relacionamento entre entidades diversas e seus respectivos conectores, neste caso
o relacionamento entre Propriedades P01 e P05 e respectivas categorias. Por questões de espaço os
demais diagramas não são apresentados. Na figura, os códigos são apresentados seguidos de dois
números que representam, respectivamente, o grau de fundamentação (groundness - número de
passagens do texto associadas ao código) e o de densidade teórica (density - mostra o número de
relacionamentos do código com outros códigos).
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A propriedade “P01 – Definição e Execução dos processos” está associada a percepções relacionadas
a itens como adoção de processos de controle desde o desenvolvimento até o final (C11), melhores
resultados na gestão dos projetos (C23), formalização (C20) e padronização (C34) de processos.
A propriedade “P02-Reconhecimento qualidade técnica” está associada a percepções relacionadas
principalmente aos clientes, como satisfação (C29), credibilidade (C15), reconhecimento da qualidade
(C27) e percepção de melhoria (C33). A propriedade “P03-Obter Competitividade” está associada a
percepções relacionadas a diferencial competitivo (C16) e vantagem competitiva (C09). Nesse ponto
as vantagens identificadas foram redução de custos (C07) e aumento de produtividade (C35). A
propriedade “P04-Melhora nas Estimativas” está associada a percepções relacionadas a melhora
nas estimativas de prazo (C24) e à redução do tempo de desenvolvimento (C28). A propriedade
“P05-Comprometimento da equipe e alta direção” está associada a percepções do empenho da
equipe (C03, C18, C31) e do apoio da alta direção (C30 e C02). Por fim, a propriedade “P06Aumento maturidade processos” está associada a percepções relacionadas a melhorias na gestão
(C21), aumento da maturidade dos processos (C01), melhoria dos processos (C26) e, principalmente,
à busca por níveis mais altos do MPS.BR (C05).

Figura 3 – Relacionamento entre Propriedades P01 e P05 e respectivas categorias

	
  

A etapa de codificação axial foi executada em duas iterações. A primeira iteração contemplou a análise
e agrupamento das categorias em propriedades, conforme apresentado na Tabela 1. A segunda
iteração consistiu em relacionar as propriedades descritas na Tabela 2 em fatores mais abstratos, F01
– Benefícios percebidos, F02 – Expectativas e F03 – Fatores de Sucesso. Foi derivada, então, a Tabela
3. Cada um destes fatores representa a resposta às questões de pesquisas do estudo.
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Tabela 3 – Fatores e relacionamentos
Fatores

Total de ocorrências

Propriedades relacionadas

F01-Benefícios percebidos

4

P01, P02, P06, P07

F02-Expectativas

1

P03

F03-Fatores de sucesso

2

P01, P05

Pode-se observar analisando a Tabela 3 que o fator com maior destaque é o “F01 – Benefícios
percebidos” (relacionado à questão de pesquisa Q1), mostrando que a escolha pelo uso e prática do
modelo MR-MPS-SW oferece uma percepção de benefícios tangíveis à organização do que somente
expectativas que podem ser ou não alcançadas após a adoção do modelo. Como benefícios percebidos
(relacionado à questão de pesquisa Q1) pode-se, então, indicar “P01-Definição e execução dos
processos”, “P02-Reconhecimento qualidade técnica”, “P07-Melhora da Qualidade” e “P06-Aumento
maturidade processos”. A expectativa identificada pela análise foi “P03-Obter Competitividade”
(relacionada à questão de pesquisa Q2). Foi identificado também a percepção de um fator de sucesso
(relacionado à questão de pesquisa Q3) para a iniciativa de melhoria de processos, representada
pelas propriedades “P01-Definição e execução dos processos” e “P05-Comprometimento da equipe
e alta direção”. A Figura 4 permite observar o relacionamento entre as propriedades e as questões de
pesquisa propostas neste trabalho (representadas pelos fatores F01, F02 e F03).
O fato da propriedade P01 ser partilhada pelos fatores “F01-Benefícios percebidos” e “F03-Fatores
de sucesso” é embasado no contexto de que quando as empresas estão adotando um framework
como o MPS.BR, um dos produtos desejáveis é a definição de processos padronizados (apesar de não
requerido até o nível F), logo pode ser considerado um benefício da iniciativa de melhoria (fator F01).
Além disso, a definição de bons processos que sejam aceitos por todos é um fator de sucesso (fator
F02) na medida que possibilita entender os pontos fortes e fracos do desenvolvimento de software
visando à melhoria contínua dos processos e permite a adoção disciplinada de novas tecnologias e
também um maior comprometimento dos envolvidos.

Figura 4 – Relacionamento entre as propriedades e as questões de pesquisa
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4.1. Limitações
Os resultados encontrados estão relacionados a dados de avaliações do modelo MPS.BR realizadas
no ano de 2013 (16 avaliações). Neste trabalho foram considerados dados de empresas avaliadas
em diversos níveis: 8 avaliações nível G, 4 nível F, 2 nível E e 2 nível C (50% G, 25% F, 25%
E+D+C). Esta distribuição dos níveis de maturidade não é muito distante da distribuição geral das
empresas com avaliações válidas no modelo (60% G, 28%  F, 10%  E+D+C). Desta forma, é
possível analisar a percepção dos participantes em relação aos níveis mais representativos do modelo
MPS.BR. Contudo, deve-se ter cautela durante a generalização dos resultados. Este estudo não
possui o objetivo de ter seu resultado generalizado para outros contextos, por exemplo, avaliações
em outros modelos de referência, como o de melhoria de processos de serviços (SOFTEX, 2012c)
ou o CMMI-DEV (CMMI Product Team, 2010). Além disso, nada pode-se afirmar sobre os desafios,
perspectivas, e percepções de organizações que não guiam suas iniciativas de melhoria de processos
de software sem o foco no MR-MPS-SW e/ou que não foram avaliadas seguindo o método MA-MPS.
Sobre a possibilidade de possível edição dos depoimentos antes da publicação da notícia no site da
SOFTEX, foi informado pela Coordenação do Programa MPS.BR que os depoimentos são transcritos
na íntegra conforme escrito pelos patrocinadores, avaliadores líderes e representantes da empresa.
Somente, é editada uma ou outra palavra para adequação de grafia (tais como Programa MPS.BR e
Modelo MPS) e também o uso do termo Certificação MPS é evitado, sendo substituído por Avaliação
MPS sempre que possível (caso não seja possível, é usado o termo entre aspas). Outra possível
limitação observada refere-se à ausência de depoimentos de alguns representantes da empresa,
uma vez que a participação do papel de Representante da Empresa na avaliação não é obrigatória,
portanto, podem existir notícias que não contenham este depoimento, podendo prejudicar uma
visão mais técnica das percepções obtidas.
Por fim, uma vez que a análise deste trabalho foi qualitativa, e tampouco foi possível chegar à
saturação teórica prevista pela GT, os resultados obtidos devem ser considerados apenas como
indícios de benefícios percebidos e não resultados conclusivos. Novos estudos devem ser realizados
para estender os resultados obtidos e confirmar os achados apresentados neste trabalho.

4.2 Comparação com trabalhos relacionados
Montoni e Rocha (2011) apresentam um framework teórico para explicar o processo social do
comportamento humano que rege a implementação de iniciativas de melhorias em processo de
software. Para isso, foi aplicado o método GT para investigar os fatores críticos de sucesso. Através
de uma revisão de literatura e um survey, aplicado entre implementadores membros de empresas de
consultoria, foram destacadas 25 propriedade de fatores críticos de sucesso. Das 25 propriedades
investigadas, 5 foram consideradas as mais críticas para alcançar o sucesso na condução de iniciativas
de melhoria, são elas: (i) Competências em engenharia de software dos membros da organização
(conhecimento, experiências e habilidades), (ii) Apoio efetivo da alta gerência, (iii) Existir gerência do
projeto de implementação da melhoria dos processos, (iv) Adequação dos processos/procedimentos
definidos e (v) Conscientização dos membros da organização quanto aos benefícios obtidos com a
implantação dos processos.
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Destes fatores críticos, dois foram também evidenciados no presente trabalho, o apoio efetivo da alta
gerência (presente na propriedade “P05-Comprometimento da equipe e alta direção”) e adequação
dos processos/procedimentos definidos (presente na propriedade “P01-Definição e execução dos
processos”). É importante destacar que a maioria das ocorrências do fator crítico “Apoio da alta
gerência” foi contabilizado pelo survey e não na revisão da literatura. Esse fato corrobora, na visão
dos envolvidos com a implantação e avaliação do MPS, que o apoio da alta gerência é fundamental
nas ações de melhoria das organizações e que a definição dos processos ou procedimentos, como
aspecto técnico, é um facilitador no alcance desse objetivo.
Montoni e Rocha (2011) também propõem um segundo grupo crítico para o sucesso de iniciativas
de melhoria sendo composto das seguintes propriedades: (vi) Comprometimento e envolvimento dos
membros da organização, (vii) Adequação das ferramentas de apoio, (viii) Disponibilidade de recursos
financeiros da organização para atividades de melhoria de processo e (ix) Disponibilidade de tempo
dos membros da organização para atividades de melhoria de processo.
Nesse segundo grupo é possível encontrar algumas semelhanças com o presente trabalho no que
se refere ao comprometimento e envolvimento dos membros da organização (propriedade “P05Comprometimento da equipe e alta direção”), que é uma das categorias apontadas na percepção
dos papéis internos à organização.
Outros autores, também investigaram benefícios e fatores de sucesso da implantação do MPS.BR.
Rodrigues e Kirner (2010), por exemplo, observaram quesitos que corroboram com algumas das
percepções de benefícios percebidos e fatores de sucesso destacados neste trabalho. São eles, a
importância da definição processo de software e a atuação dos níveis decisórios e gerenciais.

5. Considerações Finais
Este trabalho apresentou uma análise qualitativa sobre os benefícios e expectativas identificados pelas
organizações avaliadas pelo MPS.BR e seus respectivos avaliadores reportados logo após a realização
da avaliação. O resultado da análise realizada constante neste trabalho apresenta novos mecanismos
e observações para entender como o modelo MPS. BR é visto pelas empresas e que tipos de benefícios
são esperados e/ou podem ser observados. A análise foi realizada utilizando procedimentos baseados
no método Grounded Theory, uma técnica específica para análise qualitativa de dados.
Alguns elementos relevantes na análise destacaram a importância da definição e execução dos
processos e reconhecimento da qualidade técnica da organização (através da percepção da melhoria
e satisfação pelo cliente) avaliada pelo modelo MPS.BR. O aumento da maturidade da empresa em
seus processos possibilitando que esta tenha maior assertividade em suas estimativas de tamanho
e esforço, também é percebido como benefício na análise. Além disso, houve o reconhecimento de
que o apoio e comprometimento da alta direção e equipe são essenciais para as definição e execução
dos processos propostos pelo modelo e seus benefícios. Também é importante notar a expectativa
apontada na análise referente à obtenção de competitividade no mercado.
Como trabalhos futuros, cita-se a extensão do trabalho para considerar as notícias relacionadas às
demais avaliações do MR-MPS-SW válidas e a estratificação das análises por nível de maturidade e
região do país. Além disso, a realização de análise similar para considerar as avaliações do modelo
MR-MPS-SV (SOFTEX, 2012c) e sua comparação com o estudo de Diirr e Santos (2013).
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Abstract. Software reuse is the process of creating software systems from preexisting software, instead
of building from scratch. In the Brazilian maturity model MR-MPS-SW, there are two related processes:
Reuse Management (GRU) and Development for Reuse (DRU). There is a lack of reports regarding the
implementation of these processes. In this sense, this paper presents the preliminary results of a research with
MPS.BR implementers and evaluators aiming to characterize the implementation of GRU and DRU processes
in organizations. From the results, it is expected to establish requirements for an environment to support
reuse, as well as point out research directions and potential solutions to the identified problems.
Resumo. A reutilização de software consiste em criar sistemas de software a partir de software já existente, ao
invés de construí-los do zero. No MR-MPS-SW, existem dois processos relacionados: Gerência de Reutilização
(GRU) e Desenvolvimento para Reutilização (DRU). Há uma escassez de relatos sobre a implementação
destes processos. Neste sentido, este artigo apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa com
implementadores e avaliadores MPS.BR que visa à caracterização da implementação dos processos GRU
e DRU nas organizações. A partir dos resultados, pretende-se estabelecer requisitos para um ambiente de
apoio à reutilização, bem como apontar direcionamentos de pesquisa e possíveis soluções aos problemas
encontrados.

1. Introdução
A reutilização de software consiste no processo de criação de sistemas de software a partir de software
já existente, ao invés de construí-los do zero [Krueger 1992]. As práticas de reúso são contempladas
por diversas normas técnicas, na forma de processos ou melhores práticas (e.g., [ISO/IEC 2008], [IEEE
2010], [ISO/IEC 2012] e [ISO 2013]). Estas normas contemplam atividades relacionadas à gerência
do programa de reutilização, à armazenagem, recuperação, gerência e controle de ativos, dentre
outras, e contêm diretrizes para a integração da reutilização nos processos primários do ciclo de vida
e processos para a reutilização entre projetos.
As práticas são também integradas a modelos que visam mensurar o nível de maturidade de
organizações que produzem software, como é o caso do MR-MPS-SW [SOFTEX 2011], que desde a
versão 1.2 indica a reutilização como uma das metas a serem cumpridas para as empresas evoluírem
em seus níveis de maturidade. Neste modelo, a reutilização está expressa em dois processos: Gerência
de Reutilização – GRU, já presente nos estágios iniciais (a partir do nível E), e Desenvolvimento para
Reutilização – DRU, em estágios mais avançados (a partir do nível C).
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O propósito do processo Gerência de Reutilização é gerenciar o ciclo de vida dos ativos reutilizáveis
[SOFTEX 2011]. Para que isto seja possível, o processo define que as organizações devem possuir
uma estratégia documentada para gerenciamento de ativos, incluindo critérios que governam seu
ciclo de vida (aceitação, certificação, classificação, descontinuidade e avaliação) (GRU 1). Além disto,
deve haver um mecanismo para o armazenamento e recuperação de ativos (GRU 2). As modificações
destes ativos devem ser controladas ao longo do ciclo de vida (GRU 4), e os dados de utilização
devem ser registrados (GRU 3), de forma a permitir que os usuários sejam notificados sobre possíveis
problemas detectados, modificações realizadas, novas versões disponibilizadas e a descontinuidade
de ativos (GRU 5) [SOFTEX 2011].
Há relatos na literatura sobre a implementação de processos de reutilização no cenário nacional
(e.g., [Sá et al. 1997] e [Silva Filho et al. 2008]); no entanto, tratam-se de casos isolados, que não
visam caracterizar de forma abrangente problemas comuns identificados durante implementações
e avaliações (como, por exemplo, o trabalho de [Lucrédio et al. 2008]). Particularmente, não foram
encontrados relatos abrangentes advindos de experiências de implementações e avaliações MPS.BR.
Neste sentido, este trabalho apresenta os resultados preliminares de uma caracterização da
implementação dos processos GRU e DRU em organizações de software, por meio de entrevistas
semiestruturadas com implementadores e avaliadores MPS.BR. A partir dos resultados, pretende-se
identificar requisitos para um ambiente de apoio à reutilização utilizando recursos de visualização e
awareness [Schots et al. 2012], bem como apontar direcionamentos e oportunidades de pesquisa
na área.
O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta alguns relatos sobre a
implementação de processos de reutilização; a Seção 3 contempla o planejamento e execução das
entrevistas; a Seção 4 contém uma análise preliminar dos dados obtidos por meio destas entrevistas;
a Seção 5 discute os resultados; e, por fim, a Seção 6 apresenta as considerações finais, limitações,
e trabalhos futuros.

2. Relatos sobre a Implementação de Processos de Reutilização
Foram identificados na literatura relatos de implementação de processos de reutilização em
organizações. Alguns desses relatos no cenário brasileiro são listados a seguir.
Sá et al. (1997) relatam a experiência da introdução de reutilização de software em uma organização,
mensurando aspectos relacionados a reutilização antes e depois da implementação. Os autores
mencionam obstáculos técnicos e culturais identificados durante o processo, tais como: (i) a
reutilização era entendida apenas como reutilização de código, (ii) não havia comprometimento
gerencial ou técnico em produzir ativos reutilizáveis, (iii) a maioria dos sistemas ia direto para a fase
de implementação, pois não se acreditava na Engenharia de Software apresentada na literatura, e
(iv) a visão dos lucros era imediatista em relação à produção de ativos para que fossem reutilizados.
Lucrédio et al. (2008) relatam um survey realizado com profissionais da indústria, envolvendo
organizações brasileiras, objetivando relacionar características organizacionais com o sucesso na
adoção de reúso, não levando em consideração as razões pelas quais algumas organizações não
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obtiveram sucesso. O survey contemplava fatores de cunho organizacional, tecnológico, relativos
a processos, e de negócio. 57 das 200 organizações contatadas responderam o survey. Dentre os
principais fatores de influência identificados, encontram-se a equipe de desenvolvimento, a utilização
de ferramentas e de modelos de qualidade, o desenvolvimento prévio de ativos reutilizáveis, o tipo
destes ativos, e a existência de um processo de reúso sistemático. As dificuldades observadas estão
relacionadas a estes fatores (por exemplo, um apoio ferramental inadequado ou a não sistematização
do reúso influencia negativamente).
Silva Filho et al. (2008) descrevem a implementação do processo GRU na COPPE/UFRJ. Foram
considerados ativos reutilizáveis quaisquer artefatos de processo ou de software, que eram sugeridos
pela equipe e então avaliados quanto à qualidade e ao potencial de reúso. Notificações relacionadas
ao status dos ativos eram feitas manualmente, por e-mail. As principais dificuldades mencionadas
são a definição de uma estratégia não intrusiva (que não impactasse as atividades cotidianas da
unidade organizacional) e a identificação de métricas úteis à monitoração e ao controle do processo.
São também mencionadas dificuldades de cunho técnico relativas à busca por ativos. Uma das
lições aprendidas foi que, “quanto mais maduro o processo de gerência de reutilização, mas clara a
percepção de como o mesmo pode ser automatizado”.

3. Caracterização da Implementação do GRU nas Organizações
A fim de obter mais informações acerca da implementação de processos relacionados à reutilização
em organizações de software, optou-se pela condução de entrevistas semiestruturadas com
implementadores e avaliadores MPS.BR. A escolha por esta população se deve ao fato de haver um
número representativo de avaliações no nível E (60 das 488 organizações avaliadas MPS.BR1 estão no
nível E ou acima, sendo 38 no nível C2 ou acima), abrangendo uma parcela considerável do cenário
nacional.
Entrevistas semiestruturadas representam uma alternativa viável quando conduzidas para obter ou
confirmar informações acerca de um tópico pré-estabelecido. Segundo Seaman (1999), este tipo de
entrevista é projetado para extrair não só a informação prevista, mas também tipos de informação
inesperados. Outra vantagem das entrevistas reside no maior envolvimento dos participantes, se
comparadas a pesquisas de opinião (surveys). Além disto, a taxa de resposta de surveys é usualmente
baixa, comprometendo a validade dos resultados [Kitchenham et al. 2008].
Foram enviados e-mails a partir da lista de IIs e IAs disponíveis no site da Softex. O critério para
participação era a experiência na implementação e/ou avaliação dos processos GRU e/ou DRU. Os
participantes foram entrevistados pessoalmente, durante o XII Simpósio Brasileiro de Qualidade de
Software (de 1 a 5 de julho de 2013), ou remotamente, via Skype (entre 6 de julho e 25 de agosto). Ao
todo, foram 10 entrevistados, todos concomitantemente implementadores e avaliadores MR-MPSSW, tendo realizado (ou acompanhado, como líderes) pelo menos 1 implementação ou avaliação do
processo GRU (na maioria dos casos, mais de 3 avaliações).
1 Avaliações MPS-SW Publicadas (dados de 23 de agosto de 2013), extraídos de (http://www.softex.br/wp-content/uploads/2013/07/
Avalia%C3%A7%C3%B5es-MPS-SW.pdf).
2 Cabe ressaltar que o processo DRU permite a exclusão de alguns resultados esperados quando a organização não possui oportunidade e/ou capacidade para efetuar o desenvolvimento para reúso.
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As perguntas foram elaboradas de forma a obter tanto informações técnicas (a respeito das decisões de
implementação dos processos, com base nos resultados esperados) quanto não técnicas (envolvendo
opiniões dos implementadores acerca das organizações avaliadas, bem como dificuldades e problemas
frequentes) com relação a estes processos. No contexto deste artigo, são tratados apenas os aspectos
técnicos. As perguntas elaboradas são apresentadas na Tabela 1, junto aos respectivos objetivos.

Tabela 1. Perguntas e Objetivos do Estudo
ID

Pergunta

Objetivo

1

O que as organizações têm considerado como
ativo reutilizável?

Identificar que tipos de artefatos as organizações
consideram como ativo reutilizável em seus
projetos/processos. Relacionado ao GRU 1.

2

Onde os ativos reutilizáveis usualmente ficam
armazenados?

Identificar o mecanismo (ferramental) utilizado
para o armazenamento de ativos reutilizáveis.
Relacionado ao GRU 2.

3

Onde/como os ativos reutilizáveis são
disponibilizados para reúso, i.e., onde/como
são listados os ativos armazenados, para que os
interessados os encontrem?

Identificar o mecanismo (ferramenta) e a forma
como as organizações disponibilizam seus ativos
reutilizáveis. Relacionado ao GRU 2.

4

De que forma são registrados os dados de
utilização dos ativos?

Identificar como as organizações registram
os dados de utilização dos ativos reutilizáveis.
Relacionado ao GRU 3.

5

Como os envolvidos são informados sobre
problemas detectados, modificações realizadas,
novas versões disponibilizadas e descontinuidade
de ativos?

Verificar os mecanismos utilizados para notificar
interessados sobre mudanças no status dos
ativos. Relacionado diretamente ao GRU 5 e
indiretamente ao GRU 4.

Há outros aspectos relacionados aos resultados esperados do GRU que não foram incluídos
diretamente nas perguntas, como o controle das modificações nos ativos (relacionado ao GRU 4)
e a definição de critérios para aceitação, certificação, classificação, descontinuidade e avaliação de
ativos reutilizáveis (relacionada ao GRU 1). Como estes itens são muito específicos, os mesmos foram
avaliados indiretamente nos aspectos não técnicos (que estão fora do escopo deste artigo) e na
interseção com os demais resultados esperados (no caso do GRU 4, relacionado ao GRU 5).

4. Análise dos Dados
Para a análise de dados, foi utilizada a técnica de codificação aberta [Seaman 2009], por meio da
marcação e categorização de trechos das entrevistas, relacionando-os às perguntas (categorias)
definidas inicialmente. Os números indicados entre parênteses no decorrer da seção se referem ao
número de entrevistados que proveram a afirmação em questão3. Cabe ressaltar que um mesmo
entrevistado pode ter fornecido mais de uma resposta por pergunta. Além disso, nenhuma distinção
de gênero é feita no texto.
3 Os números são utilizados apenas para fins de contabilização. Acredita-se que a contribuição de estudos como este não está na quantificação,
mas na riqueza e variedade dos dados, conforme Seaman (2009).
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Como resposta à pergunta 1 (relacionada a tipos de ativos reutilizáveis), todos os entrevistados
citaram o código fonte como ativo considerado reutilizável, seja em forma de bibliotecas, frameworks,
classes individuais (para sistemas orientados a objeto) ou mesmo rotinas de código (para sistemas
desenvolvidos em outros paradigmas de programação). O código fonte é o ativo mais frequentemente
identificado como reutilizável nas organizações, tendo sido também indicado por alguns entrevistados
como “o mais útil” e/ou “o mais adequado”. Entretanto, os entrevistados indicaram que o número
de ativos reutilizáveis encontrados nas bases das organizações é consideravelmente pequeno (foram
mencionados de 2 a 4 ativos, em alguns casos).
Os modelos (templates) de documentos relacionados a processos, tais como modelos de plano
de projeto ou listas de verificação (checklists), também são usualmente considerados como ativos
reutilizáveis (5). Outros tipos de ativos mencionados foram o processo padrão4 (2), cenários de teste
(2), planos de teste (1), ativos de conhecimento (1), regras de negócio (1) e planilhas de cálculo
(1). Com relação a planos e cenários de teste, um entrevistado mencionou que se tratava de uma
reutilização sem adaptações específicas para cada cenário, ou seja, havia um reaproveitamento
integral de seu conteúdo em projetos distintos.
Com relação à pergunta 2, relacionada ao armazenamento dos ativos reutilizáveis (em GRU 2), todos
os entrevistados mencionaram que repositórios de controle de versão são habitualmente utilizados
para este propósito, sendo SVN a implementação mais comum. Alguns entrevistados afirmaram
que a forma de armazenamento varia de acordo com o tipo do ativo. Repositórios de controle
de versão são mais comuns quando o ativo reutilizável é código (mas também são usados em
algumas implementações de reutilização para armazenar outros tipos de ativos). Outras formas de
armazenamento citadas foram:
• Pastas/diretórios (usualmente disponíveis na Intranet) compartilhados ou com acesso controlado
(6), sendo utilizadas para armazenar templates de documentos de processos (2) e processos
padrão (1);
• Local padrão (pasta local, na nuvem etc.) de ferramentas colaborativas e com funcionalidades
de redes sociais: Sharepoint5 (2), Google Docs/Drive6 (1) – utilizado também para ativos de
conhecimento (1) –, Confluence7 (1);
• Ferramenta desenvolvida pela própria organização (1).
A forma de disponibilização dos ativos reutilizáveis mais citada (pergunta 3, também relacionada ao
GRU 2) é por meio de ferramentas de integração com os repositórios (7), tais como TortoiseSVN8 (4)
e Maven9 (1). Outras formas de disponibilização citadas foram:
• Wiki10 (4);
• Ferramentas colaborativas (mencionadas anteriormente);

4 Considerando cada instância do processo definido como uma forma de reúso.
5 http://office.microsoft.com/pt-br/sharepoint/
6 https://drive.google.com/
7 https://www.atlassian.com/software/confluence/
8 http://tortoisesvn.net/
9 http://maven.apache.org/
10 http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
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• Diretório11 informando classificação, tipo e link do ativo reutilizável (1) e lista de ativos
disponibilizada em portal na Intranet (2).
Para coletar informações sobre os dados de uso dos ativos reutilizáveis (pergunta 4, relativa ao GRU
3), muitos entrevistados citaram formas manuais de coleta (3). Em uma destas formas, o gerente
de reutilização é responsável por capturar a informação de uso nos projetos e armazená-la em uma
planilha Excel (2) ou em um tipo de lista (1). Outra forma requer que, caso algum ativo seja reutilizado
em um projeto, o gerente de reutilização seja informado pelo gerente de projeto (1) ou pela equipe
(1). Outras formas de contabilização incluem referências cruzadas (1), número de downloads (2),
ferramenta desenvolvida pela própria organização (1), e issue trackers como o Mantis (1).
Por fim, a maioria dos entrevistados citou o uso de e-mails (7) como forma de notificação aos
interessados sobre mudanças no status dos ativos reutilizáveis (pergunta 5, relacionada ao GRU 5).
Esta é a única forma vista até o momento por alguns dos entrevistados (2), e a mais frequente para
os demais (7). Os e-mails são enviados manualmente, ora para todos os membros da organização,
sem distinção de interessados (3), ora a partir de uma lista de interessados, mantida manualmente
com base nos dados de utilização (GRU 3) (3).
Há também casos em que a Wiki ou o sistema de issue tracking contém um registro dos consumidores
(considerados interessados) em um dado ativo, de forma que apenas estes sejam notificados por
e-mail (pelo próprio sistema) sobre mudanças no status do ativo (2). Outras formas de comunicação
citadas foram: ferramenta desenvolvida pela própria organização (1) e uma adaptação do conceito
de “seguidores” (followers) de redes sociais (1). Nesta última, interessados em um dado ativo passam
a “segui-lo”, sendo assim informados de atualizações no “perfil” do ativo em questão.

5. Discussão
Com base nos dados das entrevistas, foram também extraídas algumas percepções dos entrevistados
a respeito da forma de implementação dos processos de reutilização. Como já mencionado, este
artigo apresenta apenas os aspectos referentes ao GRU.
Alguns dos entrevistados afirmaram não considerar adequado tratar modelos (templates) de
documentos como ativos reutilizáveis (GRU 1), por razões distintas: ou consideram a gestão do
processo muito trabalhosa (dado o alto número de ativos e a alta frequência de utilização), ou julgam
que, por meio deles, os benefícios oriundos da reutilização não são bem observados. Adicionalmente,
embora processos padrão e ativos de conhecimento tenham sido vistos em implementações do GRU,
alguns entrevistados discordam desta abordagem devido a estes ativos já serem tratados em outros
processos do mesmo nível de maturidade (Definição do Processo Organizacional – DFP e Gerência de
Recursos Humanos – GRH, respectivamente), não agregando, portanto, resultados visíveis de reúso
às organizações.
Com relação ao GRU 2, o fato de algumas organizações armazenarem seus ativos reutilizáveis em
repositórios de controle de versão também foi observado em outros estudos, como o de [Lucrédio
11 Neste caso, diferentemente do conceito de pasta de arquivos, diretórios são índices de sites, usualmente organizados em categorias e subcategorias, cuja finalidade principal é permitir encontrar rapidamente sites desejados, buscando pelas categorias. Um exemplo é o Yahoo! Directory
(http://dir.yahoo.com/).
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et al. 2008]; os autores apontam que isto pode contribuir para a falha nos esforços de promoção
da reutilização. Neste âmbito, cabe ressaltar que cada tipo de repositório possui recursos que visam
garantir o melhor funcionamento para sua finalidade, e a seleção inapropriada da tecnologia pode
dificultar a adoção e a execução de processos de reúso. De acordo com Murta (2009), repositórios de
reutilização e de gerência de configuração possuem propósitos distintos, e isto deve ser levado em
conta ao se instanciar um repositório para uma organização.
Observou-se algumas dificuldades na implementação do GRU 3, refletidas nas afirmações dos
entrevistados. Durante a implementação do GRU em uma organização, um entrevistado identificou
que “os dados de reutilização dos ativos que eram informados não correspondiam ao que realmente
era feito”, o que “distorcia todos os gráficos” relativos às métricas de reutilização da organização.
Esta falha “levou um tempo” para ser percebida e corrigida.
Na contabilização dos dados de reutilização, “a probabilidade de erro é imensa, porque realmente
não se sabe o que aconteceu”. Segundo os entrevistados, as dificuldades residem tanto em verificar
se o ativo solicitado foi efetivamente reutilizado (“no fundo não se sabe realmente o que a pessoa
usou”) quanto em verificar se o ativo reutilizado foi previamente solicitado (“porque depois que está
na máquina de um desenvolvedor o que estava num repositório, a pessoa usa sem fazer solicitação”).
Este problema é bastante comum quando o parâmetro utilizado é o número de downloads.
Por fim, foi observado que as notificações sobre o status dos ativos (relativas ao GRU 5), em muitos
casos, são disparadas sem distinção dos reais interessados. Esta estratégia pode comprometer a
efetividade da comunicação, fazendo com que os envolvidos passem a ignorar notificações
importantes em função do frequente recebimento de informações não relevantes. É possível também
que a sobrecarga de informação (information overloading) prejudique a percepção dos benefícios
da reutilização por parte destes envolvidos. Outro problema relacionado ao GRU 5 ocorre quando a
manutenção da lista de interessados e o envio de e-mails são realizados de forma manual, sendo uma
abordagem bastante suscetível a erros.
Foram também observados aspectos que não foram alvo direto de perguntas. Conforme explicitado
anteriormente, alguns entrevistados mencionaram que o número de ativos reutilizáveis disponíveis na
base de ativos é usualmente pequeno. Uma das possíveis causas pode ser atribuída ao fato de que o
processo GRU “normalmente é implementado de última hora”, com implementação “feita de última
hora antes da avaliação, às vezes quase na véspera”, conforme afirmações de alguns entrevistados.
De forma a institucionalizar processos de reutilização, é importante que os mesmos sejam definidos
nas organizações com um prazo razoável antes da avaliação (preferencialmente logo após a definição
do processo de desenvolvimento), a fim de que haja maiores chances de identificação de ativos
candidatos ao reúso nos projetos, bem como oportunidades de evolução e de identificação de
melhorias nos ativos.
Com relação aos critérios em GRU 1 (aceitação, certificação, classificação, descontinuidade e
avaliação), uma dificuldade observada é a aplicação dos critérios de forma sistemática (1) e a confusão
entre os conceitos de “aceitação” e “certificação” (2), o que muitas vezes pode resultar em um
item requerido durante a avaliação inicial. Critérios de aceitação estão relacionados a características
desejáveis relacionadas ao propósito do ativo para a organização, isto é, se o conceito do ativo
atende a necessidades específicas (que podem ser especificadas nos critérios), ou se corresponde ao
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domínio de atuação da organização [SOFTEX 2011]. Já critérios de certificação atestam que o ativo,
em uma dada versão, oferece realmente os serviços que propõe (para componentes de software
executáveis, um exemplo é se o ativo foi aprovado na execução de planos de teste) [SOFTEX 2011].
Alguns entrevistados com ampla experiência em implementação e/ou avaliação afirmaram que muitas
organizações “ainda não compreenderam os benefícios do GRU”, “falta entender a necessidade do
GRU”, e às vezes implementam este processo mais “para cumprir uma exigência do que por ter
entendido que era importante seu objetivo”. Por outro lado, também foi afirmado que as organizações
“carecem muito de conhecimento” e que “falta maturidade do mercado” com relação à reutilização,
e que algumas implementações parecem “seguir uma receita”, sendo necessário investir em “formar
implementadores e avaliadores” em processos de reutilização.
Por fim, outro aspecto bastante mencionado é a “carência de ferramental de apoio” para a
execução de processos de reutilização. Embora as ferramentas citadas neste estudo auxiliem parte
das atividades do GRU, as organizações demandam por aplicações que apoiem a execução destas
atividades de forma integrada, permitindo a comunicação com outras ferramentas (e.g., de gerência
de configuração), de forma a prover resultados mais efetivos, visíveis e confiáveis. Iniciativas existentes
no cenário acadêmico (e.g., a Biblioteca Brechó [Werner et al. 2007] e o ReuseDashboard [Palmieri et
al., 2013]) são protótipos que servem de direcionamento à indústria.

6. Considerações Finais
Como pode ser observado, apesar dos esforços empreendidos no âmbito da reutilização, as
organizações possuem dificuldades e barreiras (tanto culturais quanto tecnológicas) ao implementar
processos organizacionais que envolvem atividades relacionadas ao reúso, assim como em desenvolver
ou selecionar soluções adequadas à execução destes processos [Sá et al. 1997] [Lucrédio et al. 2008]
[Silva Filho et al. 2008]. É interessante notar que muitos dos problemas se repetem no cenário
internacional, como pode ser observado em trabalhos como [Morisio et al. 2002].
Acredita-se que as observações deste estudo possam ser utilizadas como insumo tanto para
pesquisas quanto para o desenvolvimento de ferramentas de apoio à implementação de reutilização
nas organizações. Espera-se também contribuir como uma sumarização de lições aprendidas para o
programa MPS.BR. Por meio deste estudo, foi possível também ratificar a importância do MPS.BR
na implementação de reutilização nas organizações, sendo um propulsor para o estabelecimento de
programas de reutilização que, de outra forma, poderiam ser negligenciados.
Algumas limitações deste estudo são: (i) as informações acerca das organizações foram obtidas por
meio dos implementadores e avaliadores, e podem representar um ponto de vista particular dos
entrevistados; (ii) a análise dos dados foi realizada pelo entrevistador, e pode ter havido problemas
de interpretação na análise das respostas (os pontos em que houve dúvida foram confirmados com
os entrevistados); e, (iii) por fim, cabe ressaltar que os resultados, embora abrangentes, não são
generalizáveis.
Os próximos passos da pesquisa incluem a análise dos aspectos não técnicos do processo GRU,
assim como a análise do processo DRU. Pretende-se utilizar os resultados completos da pesquisa
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para apontar direcionamentos que possam ser úteis à implementação de processos de reutilização
nas organizações, bem como para a identificação de requisitos para a construção de um ambiente
de apoio à reutilização por meio de recursos de visualização e awareness [Schots et al. 2012], sendo
desenvolvido no contexto de uma tese de doutorado da COPPE/UFRJ. Espera-se que o ambiente
auxilie na solução de alguns dos problemas identificados no presente trabalho.
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Abstract. This paper presents an approach to the process Requirements Management and Project
Management that make up the level of G MPS.Br, as well as addresses the Lean Methodology, focusing on
system Kanban. From these studies, we present a comparative analysis to evaluate which expected results for
the processes level G MPS.Br are met using the Kanban system. To validate this analysis we used the Digital
Library Project at the Center for Information Systems of the Institute Federal Fluminense and a Kanban tool
developed by the Center for Software Engineering of the same institute. Both the project, as the tool has
been used by projects of the Ministry of Communications and the Ministry of Education.
Resumo. Este trabalho faz uma abordagem aos processos Gerência de Requisitos e Gerência de Projetos
que compõem o nível G do MPS.Br, assim como também aborda a Metodologia Lean, com foco no sistema
Kanban. A partir destes estudos foi elaborada uma análise comparativa com objetivo de avaliar quais
resultados esperados para os processos do nível G do MPS.Br são atendidos através do uso do sistema
Kanban. Para validar esta análise foi utilizado o projeto Biblioteca Digital do Núcleo de Sistemas de Informação
(NSI) do Instituto Federal Fluminense e uma ferramenta Kanban desenvolvida pelo Núcleo de Engenharia de
Software do mesmo instituto. O projeto e a ferramenta foram utilizados por setores/projetos do Ministério
das Comunicações e do Ministério da Educação.

1. Introdução
Dentre as diferentes metodologias para o desenvolvimento de software, existem as Metodologias Ágeis
que vão de encontro à maioria das características das Metodologias Tradicionais e suas certificações
de qualidade. A utilização do modelo MPS.Br (Melhoria do Processo de Software Brasileiro) vem
crescendo, assim como a utilização das Metodologias Ágeis.
É interessante para as organizações a aquisição de certificações e indicadores de qualidade tanto
dos processos quanto dos produtos. Portanto, é necessário que as organizações que utilizam as
Metodologias Ágeis encontrem formas de serem avaliadas sem alterações no modo que o processo
de desenvolvimento é realizado.
O desenvolvimento Ágil possui ferramentas próprias que são capazes de suprir o que é requerido nas
avaliações de qualidade de processo do MPS.Br, como por exemplo o sistema Kanban da metodologia
Lean. Neste trabalho é realizado um estudo que relata quais artefatos necessários para se atingir o
nível G do MPS.Br são atendidos pelo uso do sistema Kanban como um método auxiliar nos processos
de Gerência de Requisitos (GRE) e de Projetos (GPR).
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Este artigo é composto das seguintes seções: na segunda seção são introduzidos os conceitos
referentes ao MPS.Br e aos processos do nível G; na terceira seção é apresentada a metodologia Lean
e o sistema Kanban; na quarta seção o objetivo é abordar as funcionalidades do Sistema de Gestão
Integrada, onde encontra-se a ferramenta Kanban; na quinta seção aborda-se o estudo de caso onde
é apresentado o uso da ferramenta Kanban no Projeto Biblioteca Digital e a análise em relação aos
processos do nível G do MPS.Br; e na última seção apresenta-se a conclusão.

2. MPS.Br – Nível G
O modelo de Melhoria de Processos do Software Brasileiro (MPS.Br) é dividido em sete níveis de
maturidade, de A a G, sendo A o nível mais alto de maturidade (SOFTEX, 2012). Cada nível é
composto de um conjunto de processos, sendo o nível G composto pelos processos de Gerência de
Requisitos (GRE) e Gerência de Projetos (GPR).
Segundo o PMI (2013), o gerenciamento de projetos é quando se aplicam conhecimentos e habilidades
pessoais, além de ferramentas e técnicas específicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus
requisitos. Segundo a SOFTEX (2012), “o propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e
manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover
informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver
desvios significativos no desempenho do projeto”.
Segundo SOFTEX (2012) a Gerência de Requisitos tem o propósito de “gerenciar os requisitos do
produto e dos componentes do produto do projeto e identificar inconsistências entre os requisitos,
os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto”.
No nível G, a maturidade indica que o processo é Parcialmente Gerenciado, sendo considerado o
primeiro passo para uma garantia de qualidade e na maioria das vezes requer uma mudança na
cultura organizacional. Nesse nível é necessária uma limitação definida do escopo estabelecendo o
conceito de projeto específico para a organização, os prazos e objetivos.
Para que seja comprovada a execução eficaz de um processo é preciso gerar evidências/artefatos
do mesmo para que um nível seja alcançado. Portanto para atingir o Nível G é necessário possuir
evidências que comprovem a execução dos GPR e GRE, de acordo com os resultados esperados (são
apresentados e detalhados no Guia Geral do MPS.Br) para cada um destes processos.

3. Metodologia Lean
Primeiramente, “o termo Lean foi cunhado ao final da década de 80 em projeto de pesquisa de
Massachusetts Institute of Technology (MIT), sobre a indústria automobilística mundial”, através
desta pesquisa foi descoberto um “novo e superior paradigma de gestão nas principais dimensões
dos negócios” desenvolvido pela Toyota (LIB, 2013).
Para a aplicação da metodologia Lean nas empresas, segundo Poppendieck e Poppendieck (2003),
“é necessário a mudança em toda a cultura e hábitos organizacionais, o que muitas vezes esta além
da capacidade das empresas”.
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A Metodologia Lean ou Enxuta, termo vindo do Sistema Toyota de Produção, surgiu no Japão,
na fábrica de automóveis Toyota, logo após a Segunda Guerra Mundial. O termo Lean significa
principalmente a eliminação de desperdícios e atividades que não acrescentam ou otimizam nada
durante a produção ou qualquer outra atividade. Ao passo que não são gerados desperdícios ou
atividades sem valor algum, estima-se maior eficiência, custos menores e maior satisfação do cliente.
Eliminando todos os tipos de desperdícios, tal como defeitos e tempo de espera, é possível ter uma
produção efetivamente enxuta.
A partir da metodologia Lean foram desenvolvidos conceitos para a melhoria e o acompanhamento
da produção como operador polivalente, o nivelamento da produção e o sistema kanban.

3.1. Sistema Kanban
Assim que desenvolvida, na fábrica de automóveis Toyota, logo após a Segunda Guerra Mundial, à
partir do Sistema Toyota de Produção ou Produção Enxuta (Lean), a metodologia utilizava cartões, o
que fez sua aplicação ser de baixo custo ao mesmo tempo que trazia resultados precisos devido ao
controle visual proporcionado pelo uso dos mesmos.
A ideia do Kanban se mistura com a metodologia Lean, em que é priorizada a redução de falhas
e ações sem utilidades. De acordo com Poppendieck e Poppendieck (2003), o kanban habilita a
aplicação do princípio just-in-time, pois possibilita que pessoas e máquinas identifiquem a próxima
atividade a ser executada sem ter que aguardar orientações, conforme acontecia antes da utilização
do Lean.
Uma das razões para redução de falhas é a aplicação do princípio de completar a tarefa para assim
iniciar uma nova. Segundo Ladas (2009), scrumban sugere que cada membro da equipe “tente
trabalhar somente em uma tarefa por vez, mas se estiver bloqueado por outra tarefa, então poderá
trabalhar em uma segunda”.
Segundo Anderson (2010) com a utilização do Kanban, é estimado que as organizações conseguirão
sincronizar as tarefas do desenvolvimento do produto final, dar flexibilidade na programação e
planejamento, controlar visualmente as atividades que estão sendo, que já foram ou que serão
desenvolvidas e detectar possíveis problemas no estado atual do processo.
De acordo com a Figura 1, o funcionamento do Kanban é simples, as tarefas não iniciadas são
inseridas na primeira coluna (Não iniciado), quando alguém começa a trabalhar em determinada
tarefa, esta passa para a segunda coluna (Em andamento), por fim, quando a tarefa esta completa,
passa para a última coluna (Finalizado).
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Figura 1 - Kanban utilizado de forma manual

A versatilidade do Kanban é grande, podendo ser aplicado desde a produção de carros ao
desenvolvimento de software; neste, sua utilização se dá nas Metodologias Ágeis. Porém, Tubino
(2000) afirma que “algumas condições básicas simples devem ser respeitadas e seguidas” para que
a ferramenta tenha total desempenho.
A flexibilidade do Kanban permite que este seja aplicado em qualquer método de desenvolvimento,
assim novos requisitos se tornarão novas tarefas sem excesso de burocracias e grandes modificações
de planejamento, já que este é feito para curto prazo.

4. Sistema de Gestão Integrada
O sistema de Gestão Integrada foi desenvolvido pelo Projeto Gestão do Núcleo de Engenharia de
Software (NES) do Instituto Federal Fluminense (IF Fluminense).
Este sistema tem como objetivo de agregar em um único local todos os documentos dos projetos
de uma organização e apresenta diversas funcionalidades, tais como: estrutura analítica do projeto
(EAP), gerenciador de tarefas, cronograma, gráficos, gerenciador de reuniões, plano de risco, plano
de comunicação, mapa de processos, kanban, entre outras (SILVA et. al, 2011).

4.1. Ferramenta Kanban
A Ferramenta Kanban foi desenvolvida pelo NES do IF Fluminense, através do Sistema de Gestão
Integrada do Projeto Gestão em parceria com o Núcleo de Sistemas de Informação (NSI) do IF
Fluminense, através do Projeto da Biblioteca Digital.
WAMPS 2013

57

Artigos técnicos selecionados

Dentro da Gerência de Projetos pode-se aplicar a ferramenta Kanban em nível de controle e
acompanhamento do fluxo de trabalho de cada membro da equipe. Mesmo havendo variações
dos campos a serem preenchidos em cada cartão, as informações que este irá prover são de grande
relevância para a gerência, pois é possível realizar avaliações quanto ao esforço/tempo, dificuldade,
atrasos do tempo previsto e critérios de aceitação de cada tarefa, por exemplo.
A ferramenta Kanban pode auxiliar a Gerência de Requisitos já que os cartões mostram como
foi o desenvolvimento das atividades em relação ao tempo gasto, especificações das atividades e
responsáveis geradas a partir dos requisitos.
A Figura 2 mostra a ferramenta Kanban sendo utilizada no Projeto Biblioteca Digital.

Figura 2- Kanban Digital utilizado pelo Projeto Biblioteca Digital

A ferramenta Kanban possibilita transformar cada requisito identificado junto ao cliente em tarefas
a serem incluídas na ferramenta, e estas tarefas encontram-se vinculadas aos pacotes da EAP. Assim,
cada uma destas tarefas, com descrição, tempo previsto e outros dados já estabelecidos no cartão,
serão alocadas para os desenvolvedores. Ao ser encerrada a tarefa, o desenvolvedor completará os
dados restantes do cartão, como tempo gasto e observações, e o moverá para a coluna: Finalizado.
Com o uso correto do fluxo de tarefas do Kanban, o gerente de projeto pode identificar o progresso de
cada atividade, a participação de cada membro da equipe e o desenvolvimento do projeto como um
todo. A partir da análise do estado do Kanban, por exemplo muitas tarefas em uma só coluna, a gerência
do projeto poderá perceber falhas no andamento das tarefas (SILVA, BARROSO E PAULINO, 2013).
A ferramenta Kanban foi utilizada pelo projeto Biblioteca Digital no GESAC, programa de inclusão
digital do Governo Federal, coordenado pelo Ministério das Comunicações através do Departamento
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de Serviços de Inclusão Digital. Este programa possuía o objetivo de promover a inclusão digital em
todo o território nacional. A ferramenta também foi utilizada pelo projeto Biblioteca Digital através
da SETEC/MEC, com o objetivo de implantar a Biblioteca Digital nos Institutos Federais de Ensino.

5. Sistema Kanban X Nível G MPS.Br
Para elaborar uma análise do uso do kanban em relação aos resultados esperados dos processos do
nível G do MPS.Br foi utilizada a seguinte metodologia:
• Estudo do sistema kanban para área de desenvolvimento de software;
• Análise dos resultados esperados para o nível G do MPS.Br;
• Teste das funcionalidades do Sistema de Gestão Integrada, com ênfase nas funcionalidades do
kanban e sua integração com as funcionalidades da EAP e do gerenciador de tarefas;
• Comparação entre os resultados esperados para o nível G do MPS.Br e os resultados obtidos
através das funcionalidades do Kanban;
• Seleção de uma organização/projeto para o estudo de caso que utilizasse o sistema kanban
no seu processo de desenvolvimento de software e utilizasse também o sistema de Gestão
Integrada;
• Análise do processo de desenvolvimento de software da organização/projeto selecionada para
o estudo de caso;
• Análise dos resultados esperados para o nível G do MPS.Br em relação aos resultados obtidos
através das funcionalidades do Kanban para a organização/projeto selecionada para o estudo
de caso.
A organização/projeto selecionada para o estudo de caso foi o projeto Biblioteca Digital do NSI,
pois tal projeto já utilizava o kanban de forma manual como parte do seu processo e utilizava a
funcionalidade de EAP do Sistema de Gestão Integrada, pois esta utilização era um requisito
obrigatório para participação nos programas do GESAC e SETEC/MEC. Foi então implantada a
ferramenta kanban com o objetivo de automatizar o processo e o estudo de caso foi realizado após a
implantação da ferramenta. Desta forma o processo se manteve o mesmo, alterando apenas a forma
de executá-lo.
Como mencionado acima, antes da implementação da Ferramenta Kanban, este processo ocorria de
forma manual (Figura 1). O NSI, atualmente, utiliza a Ferramenta Kanban (Figura 2) em seu processo
de desenvolvimento de software em conjunto com o sistema de Gestão Integrado.
O processo de desenvolvimento do NSI se dá pela aplicação de Metodologias Ágeis como o SCRUM,
Lean e XP de maneira adaptada para a realidade do núcleo. Os requisitos e funcionalidades do projeto
Biblioteca Digital são dados pelas instituições financiadoras (GESAC e SETEC/MEC). Assim, os requisitos
são divididos por ordem de prioridades e são implementados pelas equipes de desenvolvimento
previamente estabelecidas. Os coordenadores do projeto Biblioteca Digital são responsáveis pelo
acompanhamento das tarefas e pela aprovação dos critérios de aceitação.
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O estudo de caso foi realizado através de entrevistas com o Gerente do Projeto, Coordenadores e
demais stakeholders. Assim como análise de diversos documentos, do processo de desenvolvimento
e das ferramentas utilizadas. Também foi possível participar de reuniões internas do projeto para
melhor compreensão dos processos utilizados.

5.1. Análise do Kanban em relação ao MPS.Br Nível G
A análise dos resultados esperados da Gerência de Projetos e da Gerência de Requisitos em relação
à quais deles as funcionalidades da ferramenta Kanban contempla foi realizada da seguinte forma:
Atende Totalmente (AT), Atende Parcialmente (AP) e Não Atende (NA).
As Tabelas 1 e 2 mostram as análises e justificativas para cada item da Gerência de Projetos (GPR) e
da Gerência de Requisitos (GRE) em relação ao uso da ferramenta no projeto Biblioteca Digital.

Tabela 1 – Kanban x GPR
Resultados
Esperados

Análise

GPR1

AT

O escopo do projeto é definido no momento de criação das histórias (tarefas-pai)
ou tarefas críticas, a partir delas são geradas todas as outras tarefas.

GPR2

AT

A mensuração das tarefas é feita por uma avaliação conjunta de todos os
membros da equipe, identificando as tarefas críticas e pontuando as mesmas com
os métodos apropriados, que podem variar de equipe para equipe.

GPR3

NA

Não há divisão de fases do Ciclo de Vida na Ferramenta Kanban.

GPR4

AP

A estimativa dá-se apenas se o responsável pela tarefa preencher corretamente os
campos especificados no cartão.

GPR5

AP

A ferramenta não atua na área orçamental, somente na parte de cronograma.
Quando é feita a divisão de tarefas, estima-se o tempo para cada uma, podendo
assim ter o cronograma do projeto. Com a visualização do fluxo no Kanban tornase fácil observar o cumprimento do cronograma previamente estabelecido.

GPR6

NA

Não é feita identificação dos Riscos do Projeto na Ferramenta Kanban.

GPR7

AT

A equipe é formada antes do início do projeto e uma das singularidades do
Sistema Kanban é a facilidade de se “puxar” as tarefas. Ou seja, o desenvolvedor
pega a tarefa com a qual mais se identifica dentre aquelas que estão disponíveis
no momento, facilitando assim essa gerência.

GPR8

AP

A Ferramenta auxilia no planejamento de tarefas e de recursos, porém o ambiente
de trabalho não é planejado com sua ajuda.

GPR9

NA

O Kanban não armazena os dados relevantes do projeto.

GPR10

NA

A Ferramenta não estabelece os planos do projeto.

GPR11

AP

Cada cartão possui sua meta (critério de aceitação), porém não são consideradas as
restrições e os recursos disponíveis. Cada tarefa possui sua meta de cumprimento
individual, sendo as metas do projeto a união de todas as metas individuais.

GPR12

NA

Mesmo que haja a participação de alguns stakeholders na criação de tarefas, a
Ferramenta não estabelece os planos do projeto.
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GPR13

AT

O andamento de cada atividade representada nos cartões é facilmente
acompanhado através dos estados das tarefas (Não iniciado, Em andamento e
Finalizado) e os resultados podem ser inseridos no cartão após a conclusão da
tarefa.

GPR14

AP

Nem todos os interessados poderão ser monitorados, já que só os membros da
equipe desenvolvedora utilizarão a Ferramenta; estes poderão ser controlados em
relação às quais e às quantas atividades foram realizadas.

GPR15

AT

A qualquer momento a Gerência pode revisar facilmente o que esta sendo feito,
o que foi concluído e quais as próximas atividades a serem efetuadas, podendo
alterar a ordem e o objetivo das tarefas que estão no estado de “Não iniciado”.

GPR16

AP

É possível registrar os problemas para o cumprimento da atividade em seu próprio
cartão, podendo ser depois disso tratado com as partes interessadas naquela
atividade.

GPR17

AP

Ao longo do desenvolvimento do projeto a realização da tarefa de cada cartão
poderá gerar tarefas subsequentes, tal como a correção de erros. A criação de
novas tarefas esta sob responsabilidade do desenvolvedor que as identificou.

GPR18

AP

É possível registrar os problemas identificados nos próprios cartões e após serem
analisados são tratados em tarefas subsequentes, incluindo dependências, porém
não há garantias de que todas as partes interessadas estarão incluídas.

GPR19

AP

Os problemas identificados geram cartões de tarefas que serão desenvolvidas e
implementadas, mas não garante a repetição do mesmo problema.
Tabela 2 – Kanban x GRE

Resultados
Esperados

Análise

GRE1

AP

A Ferramenta Kanban não fornece evidências necessárias para total identificação
dos requisitos do projeto junto aos stakeholders. O entendimento destes requisitos
pode ser atendido nas reuniões e com documentos adequados.

GRE2

AT

Devido ao fato de que o gerente é o responsável por preencher os dados iniciais
relevantes no cartão do Kanban. Os critérios de aceitação e as funcionalidades do
projeto podem ser observados na divisão de histórias e tarefas.

GRE3

AP

Atende Parcialmente. Apesar de não haver uma Matriz de Rastreabilidade, a partir
do cartão de tarefas pode-se identificar a funcionalidade correspondente. Isso se
dá mediante ao preenchimento completo e correto dos dados especificados no
cartão.

GRE4

AP

A identificação esta ligada diretamente ao detalhamento do campo
“observações”, por exemplo, no qual todas as dificuldades ou inconsistências que
ocorreram naquela tarefa são especificadas.

GRE5

AT

A parte de revisão e mudança nas tarefas é atendida totalmente pela facilidade de
alteração nos cartões. Com auxílio visual da ferramenta, a equipe estará ciente da
mudança e mantendo os cartões é possível ter um histórico das alterações.

Justificativa
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6. Considerações Finais
Foi apresentada uma avaliação comparativa entre o sistema Kanban e os resultados esperados para
se atingir o Nível G do MPS.Br. Para tal, foi utilizada a ferramenta kanban que faz parte do Sistema
de Gestão Integrada, através da utilização da mesma no projeto da Biblioteca Digital.
No total de 24 resultados esperados para os dois processos do Nível G, pode-se verificar:
• Em relação ao processo de Gerência de Projetos (GPR): 5 resultados esperados foram atendidos
totalmente, 9 resultados esperados foram atendidos parcialmente e 5 resultados esperados
não foram atendidos;
• Em relação ao processo de Gerência de Requisitos (GRE): 2 resultados esperados foram
atendidos totalmente e 3 resultados esperados foram atendidos parcialmente.
Logo a ferramenta atende totalmente/parcialmente a maior parte dos resultados esperados da
Gerência de Projetos e da Gerência de Requisitos. A Figura 3 mostra a proporção dos resultados
totalmente (29%), parcialmente (50%) e não atendidos (21%) para os dois processos do nível G.

Kanban x Nível G do MPS.Br
21%

29%

Atende
Totalmente
Atende
Parcialmente
Não Atende

50%
Figura 3- Kanban x Nível G do MPS.Br em Relação aos Resultados Esperados

	
  

Os resultados esperados que não foram atendidos estão fora do escopo de funcionalidades propostas
pela ferramenta kanban, ou seja, não fazem parte das ações cabíveis ao sistema kanban.
Os resultados atendidos parcialmente e os não atendidos pelas funcionalidades específicas da
ferramenta kanban são contemplados e/ou complementados por outras funcionalidades do Sistema
de Gestão Integrada.
Para que o projeto Biblioteca Digital, utilizado como estudo de caso, atinja o nível G do MPS.Br é
preciso a utilização correta da ferramenta kanban e a criação de documentos que especifiquem os
resultados que não foram atendidos ou parcialmente atendidos. Para tal o projeto poderá utilizar
outras funcionalidades do Sistema de Gestão Integrada para apoio à produção das evidências
necessárias a estes resultados, trazendo melhorias e agregando valor ao processo.
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Os resultados obtidos foram apresentados ao gerente e aos coordenadores do projeto Biblioteca
Digital, onde os mesmos validaram e concordaram com as análises realizadas.
Não foram encontradas na literatura outras ferramentas que automatizasse o sistema kanban,
vinculando o mesmo a um ambiente de gerência de projetos.
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Abstract. Brazilian companies that develop software are increasingly investing in process improvement
and the MPS.BR appears as an economically viable model. However, despite the model’s facilities and the
actions promoted by SOFTEX to disseminate MPS.BR, several national companies have migrated their MPS.BR
certification to CMMI. In this context, this research aims to describe the factors that influence the migration
of software process improvement model based on MPS to CMMI. Information about the models certification,
together with a literature review and a survey were applied to understand the migration phenomena. It was
found evidences of migration from MPS.BR initial levels to CMMI and the factors involving internationalization
were pointed as key motivators.
Resumo. As organizações que desenvolvem software no Brasil investem cada vez mais em melhoria do
processo, sendo o modelo MPS.BR uma opção economicamente viável. Contudo, apesar das características
facilitadoras e de ações promovidas pela SOFTEX para difundir o MPS.BR, muitas empresas nacionais migram
sua certificação do modelo MPS.BR para o CMMI. Neste contexto, esta pesquisa busca descrever os fatores que
influenciam esta migração. Informações de certificação dos modelos, juntamente com a revisão da literatura
e pesquisa de campo foram utilizados para entender o fenômeno de migração. Foram encontradas evidências
de migração dos níveis iniciais do MPS.BR para o CMMI e os fatores que envolvem a internacionalização
foram apontados como motivadores principais.

1. Introdução
No Brasil, as organizações que desenvolvem produtos baseados em software investem cada vez mais
na melhoria de seus processos de desenvolvimento, com o objetivo de maximizar o desempenho
relacionado a custos, cronograma, produtividade, qualidade, satisfação do cliente e retorno sobre
investimento (ROI) [Goldenson e Gibson, 2003]. Neste sentido, empresas adotam normas e modelos
internacionais ou nacionais, já estabelecidos, os quais definem o que deve estar presente no processo
de melhoria, além de avaliar e certificar o nível de adequação ao modelo escolhido.
A rodada realizada em 2011 da Avaliação Anual para acompanhar e evidenciar resultados de
desempenho nas empresas de software que adotaram o modelo brasileiro de Melhoria no Processo
de Software (iMPS) aponta que a indústria nacional de software de pequeno e médio porte (PME)
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está mais interessada em adotar, inicialmente, o modelo definido pelo programa de Melhoria do
Processo de Software Brasileiro (MPS.BR) [Travassos, 2012; Santos et al., 2010]. O modelo MPS
apresenta-se como uma opção economicamente viável, pois requer menor tempo de implantação e
custos mais baixos [Rocha, 2008]. Estima-se que a implantação e avaliação do modelo no Nível F em
empresas no modo cooperado, e sem nenhum processo de melhoria adotado anteriormente, requer
um esforço de aproximadamente um ano e seis meses, com custos inferiores ao CMMI [SOFTEX,
2013; CMMI, 2010].
Apesar das facilidades apresentadas e ações promovidas pelo programa MPS, por meio da SOFTEX,
as empresas brasileiras de software que se encontram nos níveis iniciais do modelo de maturidade
do MPS.BR podem apresentar aderência incompleta aos processos estabelecidos pelo modelo
[Almeida, 2011] ou até a migração da certificação para os níveis equivalentes ou mais elevados do
CMMI, devido à problemas relacionados a fatores socioculturais, organizacionais ou tecnológico
[Montoni, 2010].
O estudo realizado por Almeida (2011) identificou os fatores que influenciam as empresas na
continuidade da execução dos processos de software aderentes ao modelo MPS.BR. O trabalho listou:
problemas técnicos no modelo e na sua forma de implantação, problemas culturais nas empresas e
relacionados com seus colaboradores, problemas relacionados ao comprometimento dos principais
envolvidos e à disponibilização de recursos para a continuidade.
Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo buscar evidências preliminares de fatores que
influenciam as organizações a migrarem do modelo de melhoria de processo de software brasileiro
MPS para o CMMI.
A migração é caracterizada pela certificação no CMMI próximo ao prazo final de vigência do MPS.
Em algumas situações a organização permanece por um curto prazo certificada nos dois modelos.
É importante salientar que os modelos são compatíveis [Weber, 2005], desse modo os processos
indicados pelo MPS e CMMI se assemelham. Portanto, a pesquisa investigou a migração caracterizada
pela mudança de certificações com a manutenção ou evolução de níveis de maturidade estabelecida
pelo CMMI.
Além desta seção introdutória, o artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta
o estado da arte e os conceitos relacionados a melhoria do processo de software; na seção 3 é
apresentado o desenho de pesquisa; a seção 4 contém os resultados preliminares das evidências
e dos fatores encontrados que envolvem a migração do MPS para o CMMI; por fim, a seção 5
apresenta as considerações finais e trabalhos futuros.

2. Background
A indústria de software representa uma atividade econômica importante em alguns países da América
Latina [Alegría e Bastarrica, 2006]. No Brasil, este cenário é composto, principalmente, por empresas
de software de pequeno e médio porte (Machado e Rocha, 2006). O ambiente competitivo leva estas
empresas a buscarem a melhoria da qualidade dos produtos, processo de produção e distribuição do
software.
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A implantação da melhoria do processo de software geralmente ocorre por meio da adoção de normas
ou modelos existentes, tais como MPS e CMMI. Assim, esta seção fornece uma breve explanação
sobre os fatores de sucesso em iniciativas de melhoria no processo de software, e sobre modelos já
estabelecidos como o MPS e o CMMI.

2.2 CMMI
Modelo adotado internacionalmente, baseado nas normas ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504 [CMMI,
2010], e que provê infraestrutura e estabilidade para maximizar a produtividade das pessoas
envolvidas no processo de software.
Atualmente, o modelo está na versão 1.3, a qual é composta por constelações, ou módulos, subdivididos
em Desenvolvimento, Aquisição e Serviços. Todos os módulos adotam as Áreas de Processos (APs)
que caracterizam e individualizam os conceitos fundamentais sobre melhoria de processo [Chrissis,
Konrad e Shrum, 2011]. A avaliação do modelo verifica a conformidade da implantação das APs e
certifica as empresas em Níveis de Maturidade em uma escala crescente de 1 a 5 na representação
por estágios que evolui entre os níveis: Inicial (1), Gerenciado (2), Definido (3), Quantitativamente
Gerenciado (4), e Em Otimização (5) [CMMI Product Team, 2010].
Os principais objetivos da avaliação são: identificar as áreas de processo que estão deficitárias e
informar o quão bem a organização implantou as boas práticas do modelo. Todo o procedimento
de avaliação é definido pelos Requisitos de Avaliação para o CMMI (RAC). O RAC especifica os
fatores fundamentais para a execução da avaliação, como a versão do modelo implantado, o escopo
organizacional, o método de avaliação, equipe de avaliação, participantes, restrições e saídas.

2.3 MPS
Iniciado e coordenado pela Associação para Promoção da Excelência de Software Brasileiro (Softex),
organização sem fins lucrativos, no ano de 2003, cuja equipe de colaboradores possui representantes
da academia, indústria e governo, e tem como objetivo melhorar o processo de software brasileiro
[Weber et al., 2005].
A sustentabilidade financeira do programa MPS.BR é provida por meio de serviços como, por
exemplo, cursos, exames e acreditação, e também por acordos assinados com o Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT), a Financiadora de Estudos e Projeto (Finep), o Serviço Brasileiro de Suporte a
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID/FUMIN).
O Modelo de Referência (MR-MPS) define níveis de maturidade que estabelecem patamares da
evolução do processo. Com o objetivo de possibilitar a implantação gradativa do modelo, o MRMPS estabelece sete níveis em uma escala crescente de G a A, identificados entre: Parcialmente
Gerenciado (G), Gerenciado (F), Parcialmente Definido (E), Largamente Definido (D), Definido (C),
Gerenciado Quantitativamente (B), e Em Otimização (A).
O MR-MPS é totalmente compatível com CMMI, ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504 [Weber, 2005], e
adaptado à realidade da indústria de software brasileira formada na maioria de pequena e média
empresa (PME).
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O programa MPS.BR oferece suporte financeiro às empresas com o objetivo de incentivar a implantação
e avaliação do modelo. As despesas são compartilhadas entre o agente financiador, até 40% dos
custos por empresa, e o órgão das Instituições Organizadoras de Grupos de Empresas (IOGE). Cada
empresa avaliada deve arcar com até 30% dos custos totais. O auxílio financeiro pode fazer com que
um número maior de empresas de pequeno e médio adote o modelo MPS nos níveis F e G [Rocha
et al., 2008].
A Tabela 1 apresenta o quantitativo de empresas certificadas pelo modelo MPS.BR até dezembro de
2012. Um dado que chama a atenção é que cerca de 90% das empresas concentram-se nos níveis
iniciais do modelo e menos de 2% certificam-se no último nível.
O resultado da avaliação de desempenho anual criado pela Softex aponta que as PMEs estão mais
interessadas em adotar o modelo definido pelo MPS.BR [Santos, 2010]. Isso ocorre devido ao fato do
modelo MPS apresentar-se como uma opção economicamente mais viável, pois requer menor tempo
de implantação e custos mais baixos [Rocha, 2008].

Tabela 1 - Quantitativo de empresas certificadas.
Nível MPS.BR

A

B

C

D

E

F

G

Quantidade

7

0

21

2

13

118

235

Fonte: www.softex.com.br. Acessado em novembro de 2012.

Do ponto de vista do modelo MPS, existe equivalência total com os requisitos das Áreas de Processo
(APs) do CMMI, como visualizado na Tabela 2. Isso possibilita a migração de um modelo para o outro
realizando pequenas adequações no processo implantado. No entanto não há reciprocidade inversa,
pois o CMMI não prevê, por exemplo, a Gerência de Portfólio presente no nível F do MPS [Machado
e Rocha, 2006].

Tabela 2 - Mapeamento entre Níveis de Maturidade MPS e CMMI
Nível MPS

G

F

E

D

C

B

A

Nível CMMI

-

2

-

-

3

4

5

Como forma de disseminar o modelo MPS, a Softex, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), busca encontrar parcerias externas como parte do
plano de internacionalização competitiva de empresas desenvolvedoras de software e prestadoras de
serviços de Tecnologia da Informação (TI) [Kornilovicz, 2012]. A previsão é que essas ações terão seus
efeitos avaliados a longo-prazo.
Apesar de toda a política de favorecimento e ações do programa, as empresas brasileiras certificadas
ou as que pretendem ser avaliadas no modelo MPS estão migrando ou adotando simultaneamente
o CMMI. A migração caracteriza-se pela mudança de certificação do MPS para o CMMI. Nas
organizações não há migração de processos adotados, pois existe equivalência total nos requisitos de
processos exigidos do MPS para o CMMI.
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3. Metodologia de pesquisa
As teorias, perguntas de pesquisa, métodos de coleta e análise dos dados propostos nesta pesquisa
levam em consideração o guia proposto por Kitchenham e Pfleeger (2008).

3.1 Teorias
Alguns fatores podem influenciar diretamente na decisão de migração entre o MPS e o CMMI. Deste
modo, a pesquisa busca encontrar evidências, estabelecendo as seguintes teorias (TR):
• TR1: a falta de fomento, os valores financeiros investidos e o tempo para implantação e
avaliação nos níveis mais altos de maturidade do MPS fazem as empresas migrarem, pois são
equivalentes ao modelo internacional CMMI.
• TR2: as empresas passam a visar oportunidades no mercado externo o que exige a certificação
no modelo CMMI.

3.2 Questões de pesquisa
Com base nas teorias apresentadas, a pesquisa tem como objetivo responder as questões de pesquisa
apresentadas na Tabela 3.

3.3 Métodos de coleta
O procedimento metodológico desta pesquisa foi dividido em três etapas: a primeira teve como
objetivo apontar os indícios da migração entre os modelos de melhoria do processo de software MPS.
BR e o CMMI; a segunda identificou na literatura os fatores de sucesso envolvidos no processo de
adoção de SPI e a terceira etapa buscará os fatores de migração compartilhados entre avaliadores e
implementadores do MPS, através da realização de pesquisa de campo. Estas etapas estão detalhadas
nas subseções que se seguem.

Tabela 3 - Questões de Pesquisa
ID

68

Questão de pesquisa

Objetivo

RQ1

Há migração para o CMMI de empresas
sediadas no Brasil e certificas no MPS?

Evidenciar a existência de migração entre o
modelo MPS e o CMMI

RQ2

Caso haja migração, qual o perfil das empresas
que migraram do modelo MPS para o modelo
CMMI?

Identificar quais características as empresas que
realizaram a migração possuem.

RQ3

Quais fatores influenciam na migração de
empresas certificadas no modelo MPS para o
modelo CMMI?

Identificar quais fatores estão envolvidos na
migração de um modelo para o outro.
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3.3.1 Levantamento de indícios de migração entre modelos
Os órgãos reguladores dos modelos MPS e CMMI disponibilizam na internet as informações referentes
ao processo de avaliação de todas as empresas certificadas. Atualmente, o CMMI Institute, após o
desmembramento do Software Engineering Institute (SEI), coordena a lista das empresas certificadas
em todo mundo. Nessa lista, as empresas estão classificadas de acordo a versão do modelo CMMI
adotada, nível de maturidade, ano da certificação, avaliadores, prazo de vigência da certificação,
nome da unidade organizacional avaliada e seu país de origem. De maneira similar, a SOFTEX
também disponibiliza os dados das avaliações realizadas desde a implantação do programa MPS.BR
no Brasil. As certificações estão agrupadas por ano e vigência, e cada uma é composta pelo resultado
da avaliação e por uma declaração de validade do resultado. O resultado possui informações gerais
sobre a unidade organizacional, data de realização e validade da avaliação, avaliadores, versão do
MPS adotada, nível de maturidade e áreas de processos atendidas.
O processo de migração foi caracterizado através da presença da unidade organizacional nas listas de
certificação dos dois modelos com o prazo de validade próximo ao fim ou completamente vencido
na lista do MPS. Apontar a presença de empresas que realizaram migração auxiliará na resposta da
primeira pergunta de pesquisa RQ1, descrita na Tabela 3.
Os dados de cada avaliação dos modelos MPS e CMMI foram extraídos automaticamente para
persistência em um formato que permitiu o cruzamento e a filtragem das informações. O cruzamento
das informações comparou o nome de cada unidade organizacional presente na lista do MPS com
a do CMMI. Este procedimento de interseção capturou todas as empresas certificadas no modelo
brasileiro que também possuíam certificado no CMMI. Logo após aplicação filtro, foi possível
identificar as empresas que possuíam certificações validas no MPS ou expiradas e que estivessem
com certificações dentro do prazo de validade no CMMI.

3.3.2 Levantamento de fatores na literatura
A literatura contém estudos empíricos que buscam identificar os fatores envolvidos no sucesso da
implantação de SPI. Segundo Dyba (2000), é possível encontrar pesquisas que analisam SPI sobre a
perspectiva da academia (pesquisadores) e das empresas (praticantes).
O processo de revisão sistemática da literatura iniciou pela extração de bases de pesquisa de trabalhos
publicados em periódicos, simpósios, conferências e workshops realizados no Brasil e em outros
países. A busca foi indexada através dos termos: engenharia de software, melhoria no processo de
software, fatores críticos, instrumentos de medição e métricas.
A leitura completa de cada trabalho, resultante da busca, levantou o conhecimento sobre a
identificação de fatores envolvidos na adoção, implantação e avaliação em SPI. Além disso, foram
identificadas as métricas e procedimento para realização da pesquisa de campo, utilizando como
ferramenta de coleta, questionários e entrevistas aplicados as organizações.
As pesquisas realizadas por [Dyba, 2005; Stelzer e Mellis, 1999; Unterkalmsteiner et al., 2012; Staples,
2007; Hall, Rainer e Baddoo, 2002] levantaram um conjuntos de fatores de sucesso na implantação de
SPI. Cada fator relacionado pelos autores foi tabulado para ser utilizado posteriormente na correlação
com os fatores encontrados na etapa descrita no tópico 3.3.3.
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3.3.3 Pesquisa de Campo
Segundo Kitchenham e Pfleeger (2008), as pesquisas de campo têm como objetivo não somente
coletar dados, mas descrever, comparar ou explicar comportamentos, conhecimento e atitudes.
Visando identificar, inicialmente, os fatores que levaram as empresas brasileiras a migrarem do
modelo MPS para o CMMI, realizou-se uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo, que teve como
instrumento de coleta um questionário enviado por e-mail, aplicado junto ao grupo de avaliadores
e implementadores do MPS.BR.
A aplicação do questionário (Tabela 4), com questões abertas, teve como objetivo responder às
perguntas de pesquisa disponíveis na Tabela 3. Todos os participantes do grupo foram convidados,
mediante autorização do moderador, a participar anonimamente da pesquisa.

3.3.4 Validade
O plano metodológico inicial não incluiu a aplicação do questionário nas organizações envolvidas
no processo de migração. Os dados foram coletados de 11 implementadores e avaliadores do MPS,
permitindo apontar fortes indícios do processo de migração e alguns fatores envolvidos, sem a
generalização para todos os casos. No entanto, devido a identificação das empresas envolvidas no
contexto, a pesquisa ainda prevê a aplicação do questionário nas organizações para oferecer mais
firmeza aos fatores já levantados.
Tabela 4 - Questionário da pesquisa de campo
ID

Pergunta do questionário

Objetivo

Q1

Você conhece alguma empresa brasileira certificada
pelo modelo MPS que adotou, posteriormente, em
níveis mais altos, o CMMI? Em quantas empresas é
possível identificar a ocorrência?

Quantificar e qualificar as empresas que
realizaram o processo de migração.

Q2

O que motiva as empresas a se certificarem nos
dois modelos?

Identificar os fatores que levam as empresas
a realizar a migração

Q3

Qual a região do país em que a adoção de outro
modelo acorre com mais frequência?

Identificar as cidades ou regiões do país em
que o processo de migração ocorre com
mais frequência.

4. Resultados
O resultado do cruzamento dos dados disponíveis na lista de certificações do modelo MPS e CMMI
apontou a existência de organizações que realizaram a migração entre os modelos. Foram identificadas
7 empresas cujos níveis de maturidade no processo de migração são mostrados na Tabela 5. Cada
organização é identificada através de uma sequência ordenada de 1 até 7 precedida pela letra “E”.
Além disso, surgiram evidências de organizações que estavam com a certificação do MPS prestes a
vencer e que estavam no processo de adoção do CMMI. Nota-se que nos níveis de maturidade iniciais
há maiores indícios de migração e o molde de representação mais recorrente é o estagiado.
70

WAMPS 2013

Fatores que Influenciam na Migração do Processo de Melhoria de Software baseado em MPS para o CMMI nas Empresas Brasileiras

Tabela 5 - Níveis de maturidade das empresas que migraram do MPS para o CMMI
Empresa

Nível MPS.BR

Nível CMMI

Representação CMMI

E1

F

2

Estagiado

E2

G

3

Continuado

E3

F

2

Estagiado

E4

A

5

Estagiado

E5

F

2

Estagiado

E6

C

3

Estagiado

E7

G

2

Estagiado

A revisão da literatura apontou alguns fatores de sucesso que influenciam diretamente na adoção e
implantação do modelo SPI. Na perspectiva do processo, Rainer e Hall (2003) destacou quatro fatores:
revisão do processo, padronização e procedimentos, treinamento e consultoria e grupo experiente. Na
perspectiva das organizações foram encontrados fatores como a mudança, as pessoas, os problemas,
o processo de melhoria e o mercado [Rainer e Hall, 2003].
Tabela 6 - Fatores identificados na aplicação do questionário
ID

Fatores

F1

Valorização da Empresa

F2

Exigência do Cliente (Nacional ou Internacional)

F3

Reconhecimento Internacional

F4

Internacionalização

F5

Reconhecimento do modelo CMMI no exterior

F6

Marketing Internacional

F7

Aumentar as Oportunidades de Negócio

F8

Participação em Licitações

F9

Fomento para implantação do MPS

As respostas extraídas do questionário foram interpretadas com o objetivo de identificar os fatores de
migração e os locais de ocorrência no Brasil. As informações geradas foram estruturadas de forma tabular
para realização da análise quantitativa. Além das empresas identificadas na migração entre os modelos
na primeira fase dessa pesquisa, foram apontadas mais 10 ocorrências. Esse processo concentra-se nas
regiões Sul e Sudeste, e nos estados de Pernambuco e Brasília. A lista detalhada na Tabela 6 mostra os
fatores relacionados pelos avaliadores e implementadores do MPS, seguindo uma visão organizacional.
Dos fatores de sucesso identificados na literatura somente o fator mercado [Rainer e Hall, 2003],
sobre a perspectiva da organização, foi citado nas respostas do questionário.
Além disso, a presença do fator F9 confirma a teoria TR1 que faz referência à migração do MPS para
o CMMI devido à falta de fomento em níveis mais altos. Os fatores F2 a F6 confirmam as teoria TR2,
pois as empresas que adotam o CMMI estão visando principalmente à participação e ampliação das
oportunidades no mercado internacional. A maior parte dos implementadores e avaliadores do MPS.
BR (54,5%) que participaram da pesquisa, apontaram os fatores que envolvem internacionalização
(F2, F3, F4, F5 e F6) como motivadores principais do processo de migração.
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5. Conclusão
Os resultados obtidos confirmam as teorias levantadas nesta pesquisa, pois conseguem evidenciar a
existência de migração entre o modelo MPS e o CMMI e apontar os principais fatores de migração
como o reconhecimento internacional do CMMI e a exigência de clientes externo ao Brasil.
No entanto, uma nova vertente da pesquisa prevê a aplicação de questionário e entrevista nas
empresas levantadas nas duas fases iniciais desse estudo para coleta de dados qualitativos. Esse
procedimento estenderá a perspectiva de analise para a organização, e aumentará a confiabilidade
estatística dos resultados, pois a quantidade indivíduos analisados e dados coletados serão maiores.
Os fatores evidenciados nessa pesquisa poderão auxiliar a Softex na identificação das organizações
que estão prestes a realizar a migração, com o objetivo de mantê-las associadas ao programa. Os
fatores poderão ser analisados durante a avaliação anual do modelo aplicada em todas empresas
certificadas. Através dos índices coletados, o órgão poderá estabelecer um conjunto de políticas de
continuidade no programa.
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Resumo. Este trabalho descreve uma pesquisa de opinião (survey) aplicada com pesquisadores e praticantes
da indústria de software sobre quais valores organizacionais são mais relevantes para uma organização
de software que esteja envolvida com uma iniciativa de melhoria de processo de software. Os valores
organizacionais definem a cultura organizacional de uma empresa e foram retirados de modelos de tipologias
publicados na literatura. Os resultados do survey indicam que os principais valores organizacionais a serem
praticados em uma organização de software são: (i) ter uma política de compromisso com a qualidade dos
produtos, serviços e processos; (ii) ter a visão, metas e objetivos claros e estabelecidos; e (iii) exigir que os
membros tenham responsabilidades quanto a prazos e metas.
Abstract. This paper describes a survey applied to researchers and practitioners in the software industry on
what organizational values are more relevant to a software organization involved with a software process
improvement initiative. Organizational values define the organizational culture of a company and they were
taken from typological model published in the literature. The results of the survey indicate that the main
organizational values to be met in a software organization are: (i) to have a policy of compromise with
the quality of products, services and processes; (ii) to have the vision, goals and objectives clear and wellestablished, and (iii) to require that members have responsibilities concerning the deadlines and goals.

1. Introdução
Nos últimos anos, muitas organizações de software têm investido seus recursos em iniciativas de
melhoria de processo de software de forma a garantir a sua sobrevivência em um mundo cada vez
mais competitivo e com clientes altamente exigentes. Essas iniciativas proveem uma sequência de
passos para que um processo de desenvolvimento apresente um alto nível de excelência na qualidade
de seus produtos [Shih e Huang, 2010; Dyba, 2005]. Entretanto, os trabalhos publicados em [Shih
e Huang, 2010; Muller et al, 2008, 2009, 2010] indicam a cultura organizacional (CO) como um
dos fatores principais que podem influenciar a forma de como os profissionais reagem a iniciativas
de melhoria de processo de software. Além disso, a CO pode ainda ajudar a explicar o sucesso ou o
fracasso das organizações na implantação de tais iniciativas, assim como sua implicação na motivação
e desempenho dos seus colaboradores [Shih e Huang, 2010; Muller et al, 2009, 2010].
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Pelas razões mencionadas acima, primeiramente foi realizada uma pesquisa científica cujo objetivo
foi identificar, analisar e avaliar modelos de tipologias para análise da CO com a finalidade de
extrair os principais valores organizacionais (VOs) abordados por esses modelos. Depois disso, foi
conduzido um estudo primário (pesquisa de opinião – que ao longo deste artigo será chamado de
survey) apresentado em [Dias-Neto, 2010], para identificar quais desses VOs são importantes para
caracterizar a CO de uma organização de software e, não obstante, o nível de relevância de cada
valor para organizações de software que estejam envolvidas com a implementação de uma iniciativa
de melhoria de processo de software (neste artigo adotaremos o acrônimo SPI, em substituição a
MPS, que é adotado na língua inglesa).
Este artigo descreve os resultados obtidos a partir do survey cuja ênfase está na identificação dos
VOs mais relevantes para a adoção/implantação de iniciativas de SPI em organizações de software de
acordo com profissionais da indústria e da academia.
O texto está dividido em quatro seções, considerando esta Introdução. A Seção 2 define os conceitos
de CO e VOs, além de apresentar como os VOs foram identificados. A Seção 3 apresenta o survey
e discute a importância e o nível de relevância dos VOs de acordo com a opinião de profissionais de
engenharia de software. Finalmente, a Seção 4 apresenta as considerações finais e trabalhos futuros.

2. Identificação dos Valores Organizacionais
Cultura organizacional (CO) pode ser definida como um conjunto de características adotadas pela
organização, que dizem respeito a padrões de comportamento, ideologias, memórias coletivas,
normas e costumes, estilo de gerência e políticas administrativas, que são seguidas por todos os
membros da organização para atingir seu objetivo [Cameron e Quinn, 2006; Schein, 2009]. Em
resumo, os autores definem a CO da seguinte forma: “como as coisas são feitas por aqui”.
Neste trabalho, foi adotada a definição no qual a CO refere-se a um sistema de valores, compartilhado
pelos membros de uma organização, e que a difere de uma para outra. Esse sistema é, em última
análise, um conjunto de características chaves que a organização valoriza [Robbins, 2005].
A CO tem despertado enorme interesse nos meios empresariais e, portanto, faz-se necessário identificar
quais os perfis culturais das organizações. Um passo nesta direção é o estudo e a classificação dos
Valores Organizacionais (VOs), os quais constituem o núcleo fundamental da CO e correspondem
a um conjunto de crenças e atitudes que dão uma personalidade à organização e definem tanto o
comportamentos institucional quanto o dos funcionários [Hofstede, 1990].
Valores organizacionais podem ser definidos como as crenças que, sustentadas por um indivíduo ou
um grupo, privilegiam os meios e os fins que uma organização deve ou deveria identificar em sua
gestão, na escolha de quais ações ou objetivos de negócios são as alternativas preferidas ou para
o estabelecimento dos objetivos organizacionais [Enz, 1988]. Os VOs são incorporados dentro das
organizações dando uma característica de estabilidade que é semelhante aos valores individuais e
sociais [Webster, 2010].

WAMPS 2013

75

Artigos técnicos selecionados

Por isso é muito importante identificar e avaliar os VOs, pois estes são componentes importantes da CO
[Schein, 2009] e orientam o funcionamento da organização e de seus membros [Seevers, 2000]. Assim,
ter conhecimento dos valores é valioso para as organizações que desejam utilizá-los para o alcance
de seus interesses, contribuindo para o sucesso competitivo de uma organização e proporcionando à
empresa uma vantagem estratégica significativa em relação aos demais concorrentes.
Para a identificação dos VOs foi executada uma pesquisa científica [Passos et al., 2012], conduzida
no período de janeiro a fevereiro de 2011, que teve como objetivos:
a. Identificar e conhecer os modelos de tipologias existentes na literatura para análise da CO;
b. Extrair os principais VOs abordados por cada um desses modelos.
No total foram identificados 36 modelos de tipologias para análise da CO, dos quais 7 modelos
foram selecionados. Após essa etapa, foi possível determinar um conjunto inicial de 40 VOs (veja
Seção 3) que podem caracterizar a CO de uma empresa. Eles foram extraídos a partir da definição
das características tipológicas citadas por cada modelo selecionado e pela descrição do método
quantitativo utilizado para se chegar a essa tipologia. Os VOs foram distribuídos em três categorias
que representam o tipo de profissional da organização responsável pela sua implantação [Niazi, 2005]:
• Alta Gerência: representada pela alta gerência e executivos, com 20 VOs (50%);
• Líder de Projetos: representado por gerente de projeto e coordenador, com 7 VOs (17%);
• Desenvolvedores: representados pela equipe técnica do projeto (projetistas, testadores,
programadores e analistas), com 13 VOs (33%).
A distribuição dos VOs nas categorias foi baseada na leitura da definição das características tipológicas
que sugerem a classe em que o VO está associado, como por exemplos, grupos de trabalho, líderes,
gerentes e organização. Essas classes foram adaptadas para o tipo de profissional específico que
trabalha na organização de software, como, alta gerência, líder de projetos e desenvolvedores.
A partir desse resultado, um survey foi planejado e executado visando identificar a importância de
cada VO para caracterizar a CO em uma organização de software e o nível de relevância para uma
organização de software que esteja envolvida em uma iniciativa de SPI. A próxima Seção descreve
com detalhes o planejamento e os resultados obtidos com este estudo.

3. Pesquisa de Opinião para Avaliação dos Valores Organizacionais
O survey foi necessário para que fosse possível determinar com mais profundidade, com especialistas
e praticantes de iniciativas de SPI, quais VOs podiam ajudar a promover o sucesso da implementação
de uma iniciativa de SPI.
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3.1 Planejamento e Execução do Survey
O survey foi conduzido em três passos:
1. Caracterização dos participantes através de um questionário que avaliou o nível de
experiência em relação à implementação de iniciativas de SPI, tempo de atuação com iniciativas
de SPI, quantidade de organizações nas quais apoiou a implementação de tais iniciativas,
formação acadêmica, forma de atuação na implementação da iniciativa de SPI e, finalmente,
quais as iniciativas de SPI que o participante tem aplicado;
2. Verificação dos valores organizacionais considerados importantes ou não para
caracterizar a CO em uma organização de software (caso o valor não fosse importante, então
não era necessário fazer o passo 3 para este valor);
3. Avaliação da relevância de cada VO para uma organização de software que esteja envolvida
em uma iniciativa de SPI, com a escala de Likert descrita a seguir: (0) Sem Relevância; (1) Muito
Baixa Relevância; (2) Baixa Relevância; (3) Média Relevância; (4) Alta Relevância e (5) Muita Alta
Relevância.
No total, 173 pesquisadores e profissionais da indústria foram convidados a participar do survey,
identificados a partir de uma lista emitida pela SOFTEX (Associação para Promoção da Excelência do
Software Brasileiro). Dentre estes, 41 responderam ao survey, o que indica um nível de confiança de
amostra em torno de 87% dos dados coletados usando a fórmula descrita em [Hamburg, 1980]. A
pesquisa foi enviada para engenheiros de software que trabalham com iniciativas de SPI representados
por: organizações de software (através de seus diretores, líderes de projetos e desenvolvedores),
consultores externos e avaliadores de iniciativas de SPI.
Para a análise dos dados, definimos um peso (em %) de acordo com nível de conhecimento e
habilidade de cada participante, considerando: o nível de experiência em relação à implementação da
iniciativa de SPI, tempo de atuação com iniciativas de SPI, quantidade de organizações que já apoiou
na implementação de iniciativas de SPI, formação acadêmica, forma de atuação na implementação
da iniciativa de SPI e, finalmente, em relação aos modelos que o participante tem aplicado. Detalhes
sobre a fórmula de ponderação dos participantes podem ser obtidos em [Passos et al., 2012].

3.2 Resultado e Análise do Survey
Analisando as respostas obtidas em relação à importância dos VOs para caracterizar a CO de uma
organização de software e o grau de relevância de cada valor para apoiar uma organização de
software que esteja envolvida com uma iniciativa de SPI, foram obtidos os resultados apresentados
na Tabela 1.
Os 40 VOs foram divididos em 4 grupos de 10 de acordo com seu nível de relevância. Analisando
essa divisão, pode ser observado que palavras-chave podem ser associadas para cada grupo, como
descritas na Figura 1.

WAMPS 2013

77

Artigos técnicos selecionados

Tabela 1. Avaliação da Importância e Relevância dos VOs
Nível de
Importância

Nível de
Relevância

Política de compromisso com a qualidade dos produtos,
serviços e processos

100,0%

91,2%

AG

Visão, metas e objetivos claros e estabelecidos

100,0%

90,2%

VO3

DE

Responsabilidades quanto a prazos e metas

100,0%

89,0%

VO4

LP

Informação das decisões tomadas

100,0%

75,5%

VO5

AG

Sistema de remuneração adequado ao cargo ocupado

100,0%

63,4%

VO6

LP

Acompanhamento das atividades planejadas

98,4%

88,5%

VO7

AG

Capacidade de se auto reorganizar para mudanças

98,4%

78,6%

VO8

AG

Investimento em tecnologia e inovação

97,0%

65,1%

VO9

DE

Envolvimento, comprometimento e participação

96,6%

87,6%

VO10

DE

Capacidade de trabalhar em grupo

96,6%

82,8%

VO11

DE

Capacidade de se adaptar a mudanças

96,6%

73,9%

VO12

DE

Cooperativismo e colaborativismo

96,5%

81,3%

VO13

AG

Plano de gerenciamento estratégico

96,3%

81,1%

VO14

AG

Investimento em cursos de aperfeiçoamento, capacitação e
treinamento

95,7%

77,2%

VO15

DE

Compartilhamento de valores, como respeito, lealdade e
ética

95,7%

75,8%

VO16

AG

Nível de relacionamento entre os funcionários

94,9%

65,6%

VO17

AG

Valorizar e encorajar idéias criativas e inovadoras

93,7%

64,6%

VO18

DE

Participação na definição das metas e objetivos

92,2%

66,8%

VO19

DE

Competência

91,4%

76,6%

VO20

DE

Facilidades de aceitação em relação a pessoas externas e
novos funcionários

91,4%

57,7%

VO21

AG

Estrutura organizacional definida

91,3%

71,5%

VO22

LP

Disponibilidade e acessibilidade

90,8%

61,3%

VO23

AG

Estratégia para gerenciamento dos riscos

90,0%

70,9%

VO24

LP

Levar em consideração as questões pessoais dos funcionários

88,2%

53,8%

VO25

AG

Estrutura de controle e comunicação interna

86,2%

70,0%

VO26

LP

Poder e liberdade de tomar decisão

85,7%

60,9%

VO27

DE

Protocolo para a realização das tarefas

84,3%

68,1%

VO28

AG

Plano de estratégia com relação a reparação de erros

84,2%

61,0%

VO29

AG

Regras específicas de como os funcionários têm acesso aos
cargos

84,2%

55,4%

VO30

AG

Processo de tomada de decisão

82,7%

62,0%

VO31

AG

Foco no cliente

81,9%

60,8%

VO32

AG

Política de reconhecimento e premiação para o desempenho
dos melhores funcionários

81,7%

52,0%

ID

Cat.

VO1

AG

VO2
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VO33

AG

Personalidade de um membro da equipe

78,0%

47,8%

VO34

LP

Adoção de um estilo padrão de gestão

76,8%

53,5%

VO35

DE

Participação na tomada de decisão

76,7%

49,3%

VO36

DE

Concordância

74,4%

57,0%

VO37

AG

Regras definidas de competitividade

72,9%

39,2%

VO38

DE

Estabilidade no emprego

64,3%

38,5%

VO39

LP

Autoridade e hierarquia

61,7%

38,2%

VO40

AG

Resultados e lucros

23,3%

14,2%

Nota: AG: Alta Gerência; LP: Líder de Projetos; DE: Desenvolvedores

	
  

Figura 1: Palavras-chave em grupos de VOs

Com os resultados, pode-se observar que os VOs obtiveram níveis de importância e relevância
diferentes, apesar de que os VOs (i) política de compromisso com a qualidade dos produtos, serviços
e processos; (ii) visão, metas e objetivos claros e estabelecidos e (iii) responsabilidades quanto a
prazos e metas, estão entre os 5 primeiros valores mais expressivos tanto na ordem de importância
quanto na ordem de relevância.
Este resultado corrobora com os resultados encontrados em [Rocha et al., 2005], onde é descrito o
planejamento e execução de uma pesquisa de opinião que teve como objetivo analisar experiências de
implementadores de processos de software, no que diz respeito às dificuldades e fatores de sucesso
utilizando o MR-MPS-SW [SOFTEX, 2012] e o CMMI [SEI, 2006] em pequenas, médias e grandes
empresas. Os resultados indicaram que o maior fator de sucesso na implantação de processos de
software está relacionado ao comprometimento dos colaboradores.
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Ainda analisando os resultados obtidos, eles indicam que os valores “sistema de remuneração
adequado ao cargo ocupado” e “informação das decisões tomadas” são muito importantes para a
caracterização de uma organização de software. No entanto, estes não seriam tão relevantes para
uma organização de software que esteja envolvida com a implantação/avaliação de uma iniciativa
de SPI. Por outro lado, os valores “cooperativismo e colaborativismo” e “plano de gerenciamento
estratégico” estão entre os 10 VOs mais relevantes para uma organização que está em processo de
implantação/avaliação de uma iniciativa de SPI, porém não estão entre os mais importantes para
caracterizar uma organização de software.
Esta diferença, possivelmente, se deve ao fato de que em uma iniciativa de SPI é mais relevante o
comprometimento dos colaboradores aliado a um plano de gerenciamento do que um sistema de
remuneração.
Analisando os níveis de relevância, observa-se que um dos VOs (“Resultados e lucros”, com 14,2% de
nível de relevância) obteve resultado bem distante dos 39 restantes (observe que o valor “Autoridade
e hierarquia”, anterior a este, obteve um nível de relevância de 38,2%). Isto sugere a pouca relevância
deste valor como impactante para o sucesso da implantação de iniciativas de SPI quando comparado
com os demais valores.

3.3 Análise dos Valores Organizacionais por Categoria
De acordo com a Tabela 1, os VOs foram atribuídos a categorias que refletem o tipo de profissional da
organização responsável pela sua execução. A Figura 2 mostra o percentual relativo de distribuição
dos VOs por categorias. O percentual é relativo porque só considera o valor total dos VOs para cada
categoria.
Se analisarmos a distribuição dos 20 VOs mais relevantes por categoria, que representam 50%
do total dos VOs identificados, veremos que a categoria alta gerência concentra 45% (9 dos 20
valores) do total dos valores atribuídos a ela, enquanto que a categoria desenvolvedores concentra
69% (9 dos 13 valores) e a categoria líder de projetos tem apenas 28% (2 dos 7 valores), o que
reforça a relevância dos desenvolvedores no sucesso da implementação de uma iniciativa de SPI em
organizações de software. O mesmo resultado pode ser observado para os 20 mais importantes.
Esse cenário representa indícios de que apesar da importância do apoio da alta gerência para o
sucesso de uma iniciativa de SPI, conforme bastante descrito na literatura técnica, o desenvolvedor
(equipe técnica) é um elemento essencial neste processo. Estes devem trabalhar constantemente na
garantia e no controle de qualidade do processo e do produto para que a organização de software
tenha sucesso na implantação das iniciativas.
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Figura 2: Distribuição dos vinte VOs mais relevantes

4. Considerações Finais
Diversas empresas desenvolvedoras de software estão preocupadas em melhorar a qualidade de
seus produtos e na entrega de acordo com o orçamento e o prazo estabelecido. Uma das possíveis
soluções é a adoção de uma iniciativa de SPI. Porém, muitas vezes, somente isto não é suficiente, uma
vez que certos aspectos organizacionais não são tratados por estes modelos, dentre os quais a CO.
Este trabalho teve como objetivo verificar, na opinião de profissionais da área, o nível de relevância
de 40 VOs extraídos dos modelos de tipologias para análise da CO de uma empresa.
A contribuição deste estudo tem o intuito de ajudar a organização de software no conhecimento dos
VOS importantes para caracterizar a CO e indicar o nível de relevância de cada valor nas iniciativas de SPI
de forma a contribuir no alcance do sucesso e conduzir em direção aos objetivos e metas da empresa.
Este estudo identificou que os três VOs mais relevantes são: “A organização ter uma política de
compromisso com a qualidade dos produtos, serviços e processos”, “A organização ter a visão, metas
e objetivos claros e previamente estabelecidos” e “Os membros da equipe terem responsabilidades
quanto a prazos e metas”. Este resultado ressalta que a diretoria deve primeiramente garantir que a
qualidade dos produtos, serviços e processo estejam bem definidos e divulgados entre os membros
que compõem a organização, além de determinar os objetivos estratégicos organizacionais. Por outro
lado, os membros da equipe devem garantir o cumprimento de prazos e metas estabelecidos por eles.
Verifica-se, ainda, que a CO precisa estar alinhada com as ações da organização, como planejamento,
investimento, comunicação e gerenciamento, uma vez que os fatores críticos para sucesso de
iniciativas de SPI identificados em outros trabalhos estão, em sua maioria, relacionados à CO.
Os resultados reforçam a ideia de que os desenvolvedores devem atuar juntamente com a diretoria
na implementação da iniciativa de SPI. Eles devem colaborar no planejamento e realizar um
acompanhamento das atividades requeridas pelos processos da iniciativa adotada, visando garantir
que o produto entregue seja realmente o que o cliente espera, com qualidade e no prazo acordado.
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Com o resultado do survey, nós pretendemos desenvolver um framework que de acordo com os VOs
que estão inseridos em um organização de software, sugira recomendações de melhoria, baseadas
especificamente em aspectos culturais, de forma a trazer benefícios para a implementação de uma
iniciativa de SPI.
Concluindo, observa-se que é necessário que as organizações de software tomem ciência da
importância dos VOs para promover o alcance dos objetivos e metas estabelecidos, além de motivar
os colaboradores envolvidos com o processo.
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Abstract. In the process improvement context, process performance analysis is very important for organizations
achieve the highest maturity levels. For the purpose of supporting software development organizations to
execute properly this analysis, a knowledge-based environment is proposed. This environment provides
activities that must be performed during the performance analysis, and makes available the basic knowledge
needed to execute them. This paper aims to present this environment’s requirements and components.
Resumo. No contexto de melhoria de processos, verifica-se a importância da análise de desempenho de
processos para que organizações alcancem os níveis mais altos de maturidade. A fim de auxiliar as organizações
de desenvolvimento de software a executarem adequadamente esta análise, um ambiente baseado em
conhecimento é proposto. Este ambiente provê as atividades que devem ser executadas durante a análise de
desempenho, e disponibiliza o conhecimento básico necessário para executá-las. O objetivo deste artigo é
apresentar os requisitos e componentes deste ambiente.

1. Introdução
As organizações de desenvolvimento de software buscam melhorar continuamente seus processos, a
fim de atenderem às expectativas de seus clientes. Uma das formas de obter a melhoria contínua dos
processos é por meio da adoção de técnicas da análise de desempenho de processos, que permite
um melhor entendimento do processo executado e auxilia na redução de sua variação [Florac e
Carleton, 1999].
A análise de desempenho de processos é requisito dos níveis mais altos de maturidade no CMMIDEV [CMMI Product Team, 2010], MR-MPS-SW [Softex, 2012] e ISO 15504 [ISO/IEC, 2003]. A partir
da adequada execução da análise de desempenho de processos, as organizações alcançam diversos
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benefícios, dentre os quais se podem destacar: (i) a previsibilidade do processo, o que leva a elaborar
planos alcançáveis, cumprir o custo e prazo estimados e entregar produtos de qualidade; (ii) melhor
entendimento dos processos, permitindo melhores tomadas de decisão; (iii) a possibilidade de
detectar um desvio antes mesmo que ele ocorra, permitindo melhor gerenciamento dos projetos; e
(iv) melhor estimativa dos projetos futuros [Wheeler e Chambers, 1992; Komuro, 2006].
No entanto, verifica-se que poucas organizações realizam a análise de desempenho de seus processos.
Poucas organizações que adotam os modelos de maturidade CMMI-DEV e MR-MPS-SW alcançam
seus níveis mais altos. Com relação ao CMMI-DEV, apenas 7% das avaliações realizadas foram nos
níveis 4 ou 5 [CMMI Product Team, 2013]; enquanto no contexto do MR-MPS-SW, menos de 2% das
avaliações realizadas foram nos níveis B ou A [Softex, 2013]. Dentre as dificuldades para a execução
da análise de desempenho de processos nas organizações de software destacam-se: (i) falta de um
procedimento para planejamento e coleta de medidas adequadas; (ii) falta de conhecimento sobre as
técnicas e métodos para realizar a análise de desempenho dos processos; e (iii) falta de conhecimento
sobre os dados necessários para realizar uma análise adequada [Tarhan e Demirörs, 2006; Boria,
2007; Card, 2007; Mahanti e Evans, 2012].
Verifica-se que a maioria das dificuldades citadas está relacionada à falta de conhecimento e de
experiência das pessoas responsáveis pela gestão de processos na organização [Florac e Carleton,
1999]. Simões et al. (2013) corroboram este fato ao considerar o conhecimento técnico sobre a
análise de desempenho um fator crítico de sucesso para a implementação no nível 5 do CMMI-DEV
na organização. Além do conhecimento técnico, para que a análise de desempenho seja realizada
adequadamente é necessário que o responsável pela análise possua conhecimento suficiente sobre o
processo e o contexto organizacional no qual a análise será realizada [Xiuxu et al., 2009].
Neste contexto, acredita-se que a disponibilização de um corpo de conhecimento sobre os conceitos,
atividades e técnicas da análise de desempenho de processos possa auxiliar as organizações de
desenvolvimento de software a executarem adequadamente a análise de desempenho. O ambiente
SPEAKER (Software Process pErformance Analysis Knowledge-based EnviRonment) atualmente em
desenvolvimento na COPPE/UFRJ e apresentado neste artigo, tem como objetivo criar, organizar e
disponibilizar este conhecimento.
Além desta seção introdutória, este artigo está organizado em outras três seções. Na seção 2, são
apresentados brevemente os principais conceitos sobre a análise de desempenho de processos e sua
aplicação para software. A proposta do ambiente SPEAKER, bem como seus requisitos e componentes,
são descritos na Seção 3. E, por fim, na Seção 4 são apresentadas as considerações finais, incluindo
os próximos passos desta pesquisa.

2. Análise de Desempenho de Processos de Software
Originalmente proposto na área de manufatura por Shewhart na década de 1920 [Wheeler e Chambers,
1992], a análise de desempenho de processos consiste em um conjunto de métodos quantitativos e
estatísticos que permitem à organização ter um conhecimento quantitativo dos seus processos e, desta
forma, poder predizer seu comportamento [Florac e Carleton, 1999; CMMI Product Team, 2010]. A
adoção deste conjunto de métodos visa à previsibilidade e à melhoria contínua do processo.
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Segundo Florac e Carleton (1999), toda característica de processo ou produto quando mensurada
apresenta variação ao longo do tempo. É possível distinguir dois tipos de variação que caracterizam
o comportamento de um processo: (i) a variação inerente ao processo, originada a partir da presença
de causas comuns; e (ii) a variação como resultado de algo externo ao processo que poderia ser
evitado, originada a partir da presença das chamadas causas especiais [Wheeler e Chambers, 1992].
Para que seja possível prever o desempenho de um processo, é necessário que ele seja estável, ou
seja, o processo sofre ações originadas somente por causas comuns, fazendo com que suas variações
se apresentem de forma estável e consistente, dentro de limites conhecidos.
De acordo com Florac e Carleton (1999), a análise de desempenho de processos, que conduz à melhoria
do processo, é composta pelas seguintes atividades: (i) esclarecer os objetivos de negócio; (ii) identificar
e priorizar pontos críticos nos processos; (iii) selecionar e definir medidas do processo ou produto; (iv)
coletar, verificar e armazenar os dados sobre a execução do processo; (v) analisar o comportamento do
processo, ou seja, analisar a estabilidade do processo; e (vi) verificar a capacidade do processo.
Por volta de 1970, a análise de desempenho de processos começou a ser aplicada também para a
área de desenvolvimento de software [Mahanti e Evans, 2012]. No entanto, verifica-se ainda hoje
que poucas organizações fazem uso da análise de desempenho nos seus processos [Komuro, 2006;
Mahanti e Evans, 2012]. Na literatura, há poucas fontes que descrevem relatos de sucesso, detalhes
de implementação e diretrizes implementadas para aplicar as técnicas da análise de desempenho de
processos de software [Tarhan e Demirörs, 2006].
Apesar das discussões sobre a validade de aplicação das técnicas da análise de desempenho de processos
para a área de software, verificam-se relatos sobre os benefícios da sua implementação neste contexto,
tais como os apresentados em: [Sargut e Demirörs, 2006; Campo, 2012; Simões et al., 2013].

3. Ambiente SPEAKER
A maioria das dificuldades enfrentadas pelas organizações ao implantar a análise de desempenho de
processos está relacionada à falta de conhecimento e de experiência das pessoas responsáveis pela
gestão de processos na organização. Neste contexto, acredita-se que o uso de práticas da gerência
do conhecimento pode minimizar estas dificuldades, uma vez que a gerência do conhecimento visa
coletar, armazenar e aplicar o conhecimento certo para a pessoa certa no tempo certo [Kelley, 2003].
Visando identificar trabalhos que possuem o objetivo de auxiliar o responsável pela análise de
desempenho com relação ao conhecimento necessário para executar esta análise adequadamente, um
mapeamento sistemático da literatura foi realizado. O planejamento e os resultados deste mapeamento
sistemático estão descritos em [Schots, 2013]. Como poucos trabalhos foram identificados neste
mapeamento sistemático, revisões informais da literatura foram realizadas a fim de complementar a
caracterização da área. O SPC-Framework [Baldassarre et al., 2010] foi a única abordagem identificada
na área de software que propõe práticas de gerência do conhecimento para auxiliar a execução da
análise de desempenho. Esta abordagem oferece: (i) um conjunto de testes a serem aplicados nos
gráficos de controle; (ii) a interpretação dos testes sob o ponto de vista de software; (iii) um processo
de investigação para guiar a análise de estabilidade; e (iv) uma base para coletar as experiências
durante o uso do processo. O ambiente SPEAKER segue a mesma ideia do SPC-Framework com
relação à disponibilização de conhecimentos de análise de desempenho específicos para software.
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Na área de manufatura, Bag et al. (2011) sugerem um sistema especialista para auxiliar na identificação
de padrões de instabilidade nos gráficos de controle. Segundo os autores, este sistema especialista
é capaz de plotar gráficos de controle, identificar padrões de instabilidade, calcular o índice de
capacidade, identificar possíveis causas raiz e sugerir ações. Outro trabalho da área da manufatura com
foco na captura e disponibilização de conhecimento necessário para realizar a análise de desempenho
de processos é o sistema tutor apresentado por Alexander e Jagannathan (1986). Este tutor apresenta
um framework com conhecimento para auxiliar na seleção, construção e interpretação dos gráficos
de controle, tendo como foco principal a seleção do gráfico de controle mais apropriado.
Como principais limitações dos trabalhos identificados, podem-se destacar: focam a análise em
somente um tipo de gráfico de controle; não tratam do processo de análise de desempenho como
um todo, mas somente algumas atividades; e não levam em consideração as informações de contexto
durante a análise. A fim de suprir estas limitações e a carência de conhecimento na área, está sendo
construído o ambiente SPEAKER, com o objetivo de capturar, armazenar e divulgar o conhecimento
necessário para executar adequadamente a análise de desempenho de processos de software,
apoiando a execução de suas atividades.
A partir da caracterização da área realizada por meio do mapeamento sistemático e das revisões
informais da literatura, foi possível identificar um conjunto de requisitos necessários para o ambiente
SPEAKER, a saber:
• R1 – O ambiente deve possuir informações armazenadas sobre os métodos quantitativos e
estatísticos necessários para executar a análise de desempenho de processos [Card, 2007; Bag
et al., 2011; Mahanti e Evans, 2012];
• R2 – O ambiente deve possuir conhecimento armazenado sobre quando cada método
quantitativo e estatístico deve ser utilizado [Xiuxu et al., 2009; Rocha et al., 2012; Mahanti e
Evans, 2012];
• R3 – O ambiente deve possuir armazenadas as informações necessárias que o responsável pela
análise de desempenho deve levar em consideração sobre o processo que está sendo analisado
e o contexto organizacional [Xiuxu et al., 2009; Rocha et al., 2012; Mahanti e Evans, 2012];
• R4 – O ambiente deve estar baseado em um processo que guie o responsável pelas atividades
necessárias para executar a análise de desempenho de processos [Florac e Carleton, 1999;
Cheng e Hubele, 1992];
• R5 – Durante a execução do processo, o ambiente deve disponibilizar o conhecimento técnico
sobre métodos quantitativos e estatísticos, e o conhecimento sobre o processo e o contexto
organizacional, relacionados à atividade executada;
• R6 – O ambiente deve utilizar técnicas de gerência do conhecimento para coletar, armazenar e
disponibilizar o conhecimento necessário durante a execução da análise de desempenho.
O ambiente SPEAKER é fruto da interação de três componentes principais, conforme apresentado
na Figura 1. Dois outros ambientes fornecem a infraestrutura para o SPEAKER: o Ambiente de Alta
Maturidade (A2M) e o ambiente CORE-KM. O A2M possui o objetivo de apoiar a realização de práticas
de alta maturidade em organizações de desenvolvimento de software, integrando funcionalidades,
tais como: (i) apoio ao planejamento estratégico, tático e operacional em organizações de software; (ii)
WAMPS 2013

87

Artigos técnicos selecionados

apoio à monitoração dos objetivos definidos; (iii) definição de componentes de processo e de linhas de
processo; (iv) biblioteca de processos reutilizáveis; e (v) definição de processos padrão para organizações
[Barreto, 2011a] [Barreto, 2011b] [Simões, 2011]. Já o ambiente CORE-KM (Customizable Organizational
Resources Environment with Knowledge Management) é um ambiente customizável para gerência
do conhecimento que provê uma infraestrutura que compreende as atividades típicas da gerência do
conhecimento, a saber: aquisição, disseminação, avaliação e manutenção [Gallota et al., 2004].

Figura 1 – Componentes do Ambiente SPEAKER

	
  

A interação destes ambientes com o SPEAKER, os componentes do ambiente e como os requisitos
são atendidos são descritos nas subseções a seguir.

3.1. Sistema de Gestão do Conhecimento
Este componente do ambiente SPEAKER provê suas funcionalidades básicas, a saber: (i) processo de
apoio para executar a análise de desempenho de processos; (ii) captura, manutenção e disponibilização
do conhecimento integrado a este processo; e (iii) controle do ambiente por meio da aplicação de
técnicas da gerência do conhecimento. De uma forma geral, estas funcionalidades compreendem os
seis requisitos do ambiente.
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A primeira funcionalidade possui o objetivo de estabelecer as atividades necessárias para executar a
análise de desempenho de processos, bem como as interações e dependências entre estas atividades.
Estas atividades foram definidas por meio de um workflow elaborado a partir das informações e
fluxos de atividades advindas da literatura. As atividades do workflow foram divididas em cinco
etapas que interagem entre si, conforme mostra a Figura 2. Uma primeira versão deste workflow
foi apresentada em [Schots e Rocha, 2012] e, após evoluções, uma nova versão mais detalhada está
descrita em [Schots, 2013].

	
  

Figura 2 – Visão geral do workflow

Para cada atividade do workflow, os conhecimentos necessários para executá-la também foram
identificados. A partir desta identificação, uma pesquisa será realizada para que este conhecimento
seja capturado e seja disponibilizado no ambiente, a fim de que o ambiente disponha de uma base
de conhecimento inicial. Após o uso do ambiente, esta base será continuamente alimentada a partir
das experiências adquiridas pela própria organização. Uma primeira coleta dos conhecimentos
necessários para realizar a análise de desempenho foi realizada e está disponibilizada em [Schots,
2013] no formato de um catálogo que possui, dentre outras, as seguintes informações: descrição do
método; contexto de aplicação do método; características dos dados aos quais o método se aplica
(tipo do dado, tamanho da amostra, distribuição dos dados etc.); e um exemplo de aplicação do
método na área de software.
Este primeiro catálogo focou nas informações sobre os gráficos de controle e outros métodos
estatísticos mais utilizados na área de software identificados na literatura, tais como: gráfico de
Pareto, diagrama de Ishikawa, histograma etc. No entanto, é necessário coletar conhecimento sobre
outras técnicas (por exemplo, técnicas para construir modelos de desempenho) e capturar outros
conhecimentos que são implícitos, ou seja, retidos na experiência de especialistas.
A segunda funcionalidade deste componente permite que o ambiente, durante a execução
das atividades de análise de desempenho, possa prover o conhecimento necessário para auxiliar
a execução destas atividades. A integração das atividades a serem executadas e o conhecimento
necessário para executá-las é realizada no ambiente SPEAKER por meio da infraestrutura provida
pelo ambiente CORE-KM. Por meio desta infraestrutura, o conhecimento é capturado, organizado,
armazenado e disponibilizado para o responsável de forma passiva e ativa de acordo com a atividade
que é executada. Além disto, a base inicial de conhecimento provida pelo ambiente é avaliada e
retroalimentada constantemente a partir do seu uso.
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A terceira funcionalidade deste componente está relacionada à funcionalidade anterior e aos demais
componentes do ambiente, pois permite que haja comunicação entre eles e que o ambiente trabalhe
de forma coesa, a partir do emprego de técnicas da gerência do conhecimento.

3.2. Componentes e Linhas de Processo para Análise de Desempenho de
Processos de Software
O conhecimento fornecido no Ambiente SPEAKER, conforme descrito na seção anterior, apoia na
escolha da técnica a ser utilizada para análise do desempenho. Dada a particularidade do processo
para análise de desempenho que admite diversas possibilidades de execução, o segundo componente
do ambiente SPEAKER provê componentes de processo e linhas de processo para análise de
desempenho. Desta forma, este componente auxilia o atendimento ao requisito R4 do ambiente,
pois permite que o processo para análise de desempenho seja definido.
Uma linha de processo de software é uma linha de produtos onde os produtos são os processos
de software [Barreto, 2011a] e é capaz de modelar variabilidades através de pontos de variação
e de determinar quais componentes são opcionais ou obrigatórios. Deste modo, o objetivo deste
componente do ambiente é modelar as variabilidades de execução das atividades da análise de
desempenho de processos definidas no workflow apresentado na seção 3.1. Uma versão inicial da
definição destes componentes e linhas de processo está descrita em [Gonçalves et al., 2013].
Para o desenvolvimento deste trabalho é utilizada a abordagem baseada em reutilização definida por
Barreto (2011a) e que está inserida no A2M. Os componentes de processo e as linhas de processo
estão de acordo com as atividades definidas no workflow apresentado na seção 3.1. Na Figura 3, é
apresentada uma linha de processo que ilustra, por meio de componentes de processo, a primeira
etapa do workflow “Preparar para Análise de Desempenho”.

Figura 3 – Linha de Processo “Preparar para Análise de Desempenho”
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3.3. Ferramentas de Instanciação e Execução do Processo para Análise de
Desempenho de Processos de Software
Para uma execução específica da análise de desempenho de processos, é necessário ter um processo
definido. Neste sentido, o ambiente SPEAKER fornece um apoio ferramental para instanciar e executar
o processo de análise de desempenho, a partir de linhas de processo e componentes de processo
definidos pelo componente do ambiente apresentado na seção 3.2.
Este componente do ambiente recebe demandas do componente de gestão do conhecimento
quanto à técnica que deve ser utilizada no próximo passo da análise de desempenho, seleciona o
componente adequado da base de componentes de processos para composição da linha de processo
e executa o processo definido. Desta forma, este componente do ambiente SPEAKER possui um fluxo
de atividades que é apresentado na Figura 4 e auxilia o atendimento ao requisito R5 apresentado na
seção 3, pois permite a execução do processo de análise de desempenho de processos.

	
  

Figura 4 – Definição Dinâmica do Processo

No contexto da execução do fluxo de definição dinâmica de processos, as atividades são de
responsabilidade deste componente e os eventos são de responsabilidade do sistema de gestão do
conhecimento. Os eventos são responsáveis por prover a comunicação entre este componente e o
sistema de gestão do conhecimento.
A execução deste fluxo permite que o processo para a análise de desempenho seja definido
dinamicamente de acordo com o contexto organizacional e com as características do processo
analisado. Isto também permite a iteratividade necessária para o processo de análise de desempenho.
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4. Considerações Finais
Com o ambiente SPEAKER, espera-se apoiar o aprendizado sobre como realizar a análise de
desempenho de processos em organização de desenvolvimento de software, por meio da construção
de um corpo de conhecimento sobre análise de desempenho, reunindo informações que atualmente
encontram-se dispersas em várias fontes.
Os próximos passos deste trabalho são: (i) coletar, por meio de revisões informais da literatura,
conhecimento sobre outras técnicas de análise de desempenho disponíveis na literatura, além
dos gráficos de controle, tais como: técnicas para selecionar subprocessos críticos, técnicas para
construir modelos de desempenho, técnicas para identificar tendências, dentre outros; (ii) coletar
conhecimento de especialistas sobre análise de desempenho de processos de software, por meio de
entrevistas semi-estruturadas; (iii) organizar e disponibilizar o conhecimento necessário integrado
às atividades do workflow; (iv) definir e avaliar os componentes de processo e as linhas de processo
de software de acordo com as atividades do workflow para análise de desempenho de processos;
(v) definir entradas e saídas necessárias para comunicação do A2M com o CORE-KM, bem como
construir a infraestrutura para instanciação e execução do processo de análise de desempenho de
processos; e (vi) avaliar o ambiente.
Para a avaliação do ambiente SPEAKER, estão planejadas avaliações pontuais sobre cada componente
do ambiente a fim de verificar a adequação do conhecimento disponibilizado e a viabilidade de
execução destes componentes. Além disto, espera-se utilizar o ambiente SPEAKER em uma
organização que esteja implantando a análise de desempenho de processos, a fim de verificar se o
ambiente fornece o apoio adequado.
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Abstract. The software industry globalization has expanded business opportunities for both those who hire
and provide products and services, creating a business network called Software Ecosystems (SECOs). In this
context, choosing which service to contract demands a careful analysis in order to assess the best available
option. Therefore, knowing a well-defined criteria that will be used, possible vendors for selection and how
to manage the artifacts to be produced become crucial, impacting the acquisition process. In this paper, we
analyze the impacts of SECOs on the software and/or service acquisition process. The analysis is based on the
relations between SECO dimensions and acquisition activities, as defined in MPS.BR.
Resumo. A globalização da indústria de software ampliou as possibilidades de negócio para quem contrata
e fornece produtos e serviços, gerando redes de produção denominadas Ecossistemas de Software (ECOSs).
Neste contexto, a escolha de qual serviço contratar demanda uma análise criteriosa a fim de avaliar qual
das opções disponíveis melhor atende às necessidades. Definir critérios que serão utilizados, os possíveis
candidatos para seleção, além de como gerenciar os artefatos a serem produzidos tornam-se fundamentais,
impactando o processo de aquisição. Neste artigo, analisamos os impactos causados pelos ECOSs no processo
de aquisição de software e/ou serviço. A análise é feita a partir das relações entre as dimensões dos ECOSs e
as atividades da aquisição, tal como definido no MPS.BR.

1. Introdução
No processo de globalização da indústria de software, as empresas passam a ter a chance de
aumentar a sua influência e lucro por explorar novos mercados, o que amplia também a concorrência
[SOFTEX, 2011b]. Consequentemente, as empresas se veem obrigadas a investir e a melhorar os seus
processos continuamente, atendendo às exigências de seus clientes a fim de não perder espaço para
os concorrentes [Albert et al., 2012]. Segundo Albert et al. (2013), surge a ideia de formação de
redes de produção de software compostas por um conjunto de empresas que fornecem produtos e/
ou serviços similares e que colaboram e/ou disputam nichos de mercado.
Nos últimos anos, essas redes vêm sendo chamadas de Ecossistemas de Software (ECOSs). Segundo
Jansen et al. (2009), um ECOS consiste em um conjunto de atores funcionando como uma unidade
que interage com um mercado distribuído entre software e serviços, juntamente com as relações
entre estas entidades, frequentemente apoiadas por uma plataforma tecnológica ou por um mercado
comum e realizadas pela troca de informação, recursos e artefatos. Entretanto, alguns questionamentos
emergem [Santos & Werner, 2012], e.g., “como saber que opção vai atender melhor a empresa de
acordo com suas necessidades?” e “ao término do processo, o produto entregue terá atingido o
objetivo para o qual foi desenvolvido?”. Torna-se necessário, então, estabelecer critérios a serem
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utilizados para eliminar os candidatos que não serão capazes de atender a demanda, mantendo
apenas os potenciais fornecedores [SEI, 2010].
Conforme SOFTEX (2012), a definição desses critérios é um ponto crucial, sendo responsável pelo
sucesso ou fracasso de todo processo. Neste cenário, torna-se importante analisar quais os possíveis
impactos e influências que os ECOSs provocam no processo de aquisição realizado pelas empresas.
Este artigo visa realizar uma análise preliminar dos impactos causados pelos ECOSs no Processo de
Aquisição descrito no Modelo de Melhoria de Processos de Software (MPS), discutindo os possíveis
pontos de influência que um exerce sobre o outro. O artigo está organizado da seguinte forma: a
Seção 2 discute a fundamentação teórica; na Seção 3, apresenta-se a metodologia utilizada neste
trabalho e os resultados alcançados, com base no Processo de Aquisição do MPS; por fim, a Seção 4
conclui o artigo com as contribuições e trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Ecossistemas de Software
Um ecossistema consiste em uma comunidade na qual seus indivíduos se relacionam entre si e com o
próprio ambiente, interagindo como um sistema. Entre os diversos ecossistemas, pode-se destacar os
ecológicos, humanos, comerciais e sociais. No caso do software, um ecossistema pode ser utilizado
como metáfora para analisar o processo de desenvolvimento a partir dos conceitos presentes nos
ecossistema ecológicos, comerciais e sociais [Jansen et al., 2013]. Dessa forma, um ECOS pode
ser entendido como um ramo do ecossistema comercial, onde existe o elemento centralizador
(proprietário), uma plataforma (mercado) e agentes de nicho (atores) [Santos & Werner, 2012]. Para
Yu & Deng (2011), um ECOS pode ser entendido ainda como um conjunto de empresas e a interrelação entre elas em um mercado de serviço ou produto de software em comum.
Um ECOS se diferencia de um modelo tradicional de indústria no que diz respeito à forma como
as relações são estabelecidas. Numa cadeia de valor de software tradicional (fechada), há relação
direta entre usuários finais e fornecedor, enquanto numa cadeia de valor aberta, o fornecedor de
software provê uma plataforma e depende de desenvolvedores externos para gerar valor [Popp,
2012]. Segundo Santos & Werner (2012), no modelo tradicional, o elemento chave é a organização,
responsável por manter a plataforma e desenvolver e fornecer os artefatos. Por outro lado, no
ECOS, os consumidores dos artefatos passam a ter papel importante, atuando no desenvolvimento
destes e também na plataforma. Eles são conhecidos como agentes de nicho, pois ora atuam como
consumidores, ora como fornecedores de produtos [McGregor, 2012].
De acordo com Jansen et al. (2009), o ECOS possui três níveis de escopo: (i) no primeiro nível, os
objetos de estudo são os atores e suas ligações dentro da organização; (ii) no segundo nível, os objetos
de estudo formam a rede de produção de software, do inglês Software Supply Network (SSN), e suas
diferentes relações; e (iii) no terceiro nível, os objetos de estudos são os próprios ECOSs e a relação
existente entre eles. Outra visão sobre como os ECOSs são organizados foi sugerida por Campbell &
Ahmed (2010), na qual o ECOS teria três dimensões: (i) arquitetural, com foco na plataforma (e.g.,
tecnologia, infraestrutura, software etc.); (ii) de negócio, com foco no conhecimento, sob o ponto
de vista do mercado subjacente; e (iii) social, com foco nos usuários e suas relações, que visam
atender a um objetivo em comum.
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2.2. Framework ReuseECOS
Na tentativa de auxiliar a análise dos ECOSs, Santos & Werner (2012) desenvolveram um framework
denominado ReuseECOS, no qual as três dimensões dos ECOSs são expandidas e avaliadas por
uma sequência de passos e por uma quarta dimensão proposta. Neste contexto, um passo é um
conjunto de atividades para analisar um aspecto de uma dimensão do ECOS. As três dimensões do
ReuseECOS são chamadas técnica, transacional e social, ao passo que a quarta é chamada Engenharia
e Gerenciamento (E&G) (Tabela 1). Como estudo inicial do framework, Santos & Werner (2012)
analisaram as plataformas do ECOS da Equipe de Reutilização da COPPE/UFRJ.

Tabela 1. Passos e atividades do framework ReuseECOS

A dimensão técnica foca no elemento plataforma, o que inclui as tecnologias, a infraestrutura e os
métodos e modelos utilizados para desenvolvimento. O Passo 1 visa identificar uma plataforma (e
sua fronteira) e seus participantes, além de analisar os indicadores de saúde sob um dado ponto
de vista do ECOS. O Passo 2 tem por objetivo especificar níveis e fatores definem a arquitetura da
plataforma, bem como definir as permissões de acesso dos atores. Por fim, o Passo 3 tem por meta
preparar a abertura da plataforma, definindo um esquema em função da interface e da visibilidade
das informações da arquitetura e dos mecanismos de comunicação que serão adotados.
A dimensão transacional foca no elemento conhecimento envolvido na plataforma, i.e., recursos,
artefatos e informações. O Passo 1 tem por objetivo identificar os conceitos e características do ECOS,
enriquecendo o ciclo de vida dos produtos da plataforma. O Passo 2 visa analisar o crescimento e
manutenção do ECOS, em função da sua sobrevivência frente às mudanças causadas por interferências
internas e externas. Por fim, o Passo 3 consiste em realizar o monitoramento e gerenciamento do
ECOS considerando os recursos disponíveis e as características da sua cadeia de valor.
A dimensão social foca no elemento ator presente no ECOS a fim de entender como a rede social
influencia na proposição do valor e na gestão dos artefatos da plataforma. O Passo 1 tem por objetivo
estudar o relacionamento entre os atores da plataforma e os artefatos que circulam para entender
o fluxo de conhecimento e valor no ECOS. O Passo 2 visa construir uma infraestrutura para apoiar
os atores no desenvolvimento de produtos e na gestão do conhecimento do ECOS. Por fim, o Passo
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3 objetiva definir os níveis de acesso, responsabilidades e direitos que cada ator tem dentro da
plataforma, por meio de indicadores sociais.
A dimensão E&G foca em intermediar a comunicação e fluxo de informação entre os passos e
atividades presentes nas outras dimensões a fim de disponibilizar um ambiente favorável para o
ECOS se estabelecer e manter. A dimensão E&G possui três relações: (i) uma trata da ligação entre as
dimensões técnica e transacional, denominada motivar o desenvolvimento e evolução da plataforma;
(ii) uma segunda relação que trata da ligação entre as dimensões técnica e social, denominada
contribuir para o estabelecimento da plataforma; e, por fim, (iii) a terceira relação, que trata da
ligação entre as dimensões transacional e social, mapear as proposições e percepções de valor.

3. Análise dos Impactos de ECOSs no Processo de Aquisição
A fim de analisar os impactos de ECOSs no processo de aquisição, discute-se inicialmente o contexto
deste conceito. O termo “aquisição” significa o ato de obter para si algo comprado, recebido ou
conquistado, proveniente de terceiros. Apesar de intuitivo, a aquisição na indústria de software nem
sempre se dá de maneira rápida e fácil, tendo a garantia que, no final do processo, o produto
desejado será entregue. Na tentativa de minimizar este problema, vários órgãos estabeleceram
normas técnicas para auxiliar a aquisição de produtos de software [SOFTEX, 2011b].
Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2000), a aquisição deve garantir que os
produtos finais atendam às expectativas esperadas ao término do processo de aquisição. O Guia
Project Management Body of Knowledge (PMBOK) coloca que a aquisição é a obtenção de produtos
contratados interna ou externamente. O guia considera uma visão cliente-fornecedor, no qual o
cliente é o agente que obtém o produto gerado pelo fornecedor [PMI, 2013]. Já a ISO/IEC 12207
aponta que a aquisição ocorre quando um produto ou serviço é obtido junto a um fornecedor,
satisfazendo as necessidades do requerente [ISO, 2008].
Nota-se que a aquisição inicia com a identificação das necessidades do cliente e termina com a entrega
do produto por parte do fornecedor, tendo em mente que o produto deve atender às demandas
especificadas inicialmente [SOFTEX, 2011a]. Assim como nas normas técnicas mencionadas, a linha
de raciocínio em relação ao processo de aquisição é estendida para os modelos de maturidade.
Nesses modelos, o processo de aquisição visa contemplar elementos para facilitar e garantir que um
software em desenvolvimento esteja de acordo com o que foi especificado e contratado, protegendo
tanto o contratante como o contratado.
O modelo de maturidade Capability Maturity Model Integration – Acquisition (CMMI-ACQ) é
composto por 22 áreas de processo, nas quais 16 delas são ditas fundamentais e referenciam a
Gestão de Processos, a Gestão de Projetos e o Processo de Suporte, enquanto as demais seis são
especificas no Processo de Aquisição [SEI, 2010]. No MPS, o Processo de Aquisição está descrito
no nível F, exigido para toda empresa que utiliza o componente/software adquirido como parte
do seu produto final, que será entregue ao cliente [SOFTEX, 2012]. No caso de empresas que não
desenvolvem nenhum tipo de software, sendo todos os sistemas e serviços utilizados adquiridos
junto a desenvolvedores externos à empresa, existe o Guia de Aquisição [SOFTEX, 2011a]. O guia
apresenta quatro nas atividades [SOFTEX, 2011a], conforme ilustra a Figura 1.
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Figura 1. Atividades e Subatividades do Guia de Aquisição [SOFTEX, 2011b]

3.1. Metodologia
A partir da descrição dos passos e atividades do framework ReuseECOS e também das atividades
e subatividades do Processo de Aquisição do MPS, buscou-se construir uma tabela de impactos. A
base consistiu na comparação dos termos encontrados em ambas as descrições, além do contexto
geral em que cada atividade do ReuseECOS e subatividade do Processo de Aquisição estaria inserida,
exceto para a dimensão E&G. Dado que esta dimensão trata da relação existente entre as demais
dimensões, não faria sentido analisar o impacto das relações com as subatividades do Processo
de Aquisição. Nesse caso, a análise foi realizada da seguinte maneira: observou-se cada relação e
buscou-se analisar como cada atividade do Processo de Aquisição sofreu algum tipo de impacto e/ou
influência dos passos e atividades de cada dimensão a partir da tabela de impactos, tanto na vertical
(atividade ReuseECOS X atividade Aquisição) quanto na horizontal (atividade Aquisição X atividade
ReuseECOS).

3.2. Impactos da Dimensão Técnica do ReuseECOS
Entre os passos e atividades que compõem a dimensão técnica, pode-se destacar o Passo 1 (corte
vertical) no cruzamento realizado, no qual todas as atividades do Processo de Aquisição do MPS
parecem sofrer algum impacto, com destaque para a atividade Monitoração do Contrato (MPS) e
a atividade Analisar Saúde (ReuseECOS) (Figura 2). Analisando sob o ponto de vista do Processo
de Aquisição, ou seja, ao considerar as quatro atividades do MPS (corte horizontal), a atividade
mais influenciada foi a Monitoração do Contrato, sofrendo influência de todas as atividades do
ReuseECOS.
Em Definir Requisitos (MPS), por exemplo, pode-se observar que, seguindo a metodologia utilizada, o
grau de adesão foi alto. Um motivo está no fato de que, nesta fase, são identificados os interessados
(stakeholders) no desenvolvimento do novo produto e como este produto irá interagir com/influenciar
o interessado no dia a dia do trabalho, o que acontece em Identificar Papéis (ReuseECOS). O mesmo
acontece em Aceitar o S&SC (MPS), pois incluir um novo produto na plataforma do adquirente
possibilita novas melhorias e oportunidades, impactando na produtividade e robustez da organização,
fatores relevantes para a atividade Analisar Saúde.
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Figura 2. Impactos da Dimensão Técnica

3.3. Impactos da Dimensão Transacional do ReuseECOS
Entre os passos e atividades que compõem a dimensão transacional, o que pode se destacar no
cruzamento realizado é o Passo 1 (corte vertical), em que todas as atividades do Processo de Aquisição
do MPS parecem sofrer algum impacto, com destaque para a atividade Monitoração do Contrato
(MPS) e a atividade Definir Fluxo de Matéria e Energia (ReuseECOS) (Figura 3). Se analisado sob o
ponto de vista do Processo de Aquisição, ou seja, ao considerar as quatro atividades do MPS (corte
horizontal), a atividade mais influenciada foi a Monitoração do Contrato, sofrendo influência de
todas as atividades do ReuseECOS.

Figura 3. Impactos da Dimensão Transacional
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Na atividade Selecionar o Fornecedor (MPS), observou-se um grau de adesão alto, pois a seleção de
um fornecedor define o responsável por gerar o novo produto que, de alguma forma, representará
uma nova fonte de conteúdo. Em Estabelecer a Necessidade (MPS), a adesão também foi alta visto
que, ao identificar a necessidade, gera-se a demanda por um novo elemento de valor que deve ser
inserido na plataforma.

3.4. Impactos da Dimensão Social do ReuseECOS
Entre os passos e atividades que compõem a dimensão social, pode-se destacar o Passo 1 no
cruzamento realizado, em que algumas subatividades do Processo de Aquisição do MPS sofreram
algum tipo de impacto. Se analisado sob o ponto de vista do Processo de Aquisição, ou seja, se
consideradas as quatro atividades do MPS (corte horizontal), a atividade que foi mais influenciada
foi a Monitoração do Contrato, sofrendo impactos de todas as atividades do ReuseECOS (Figura 4).
Em Definir os Requisitos (MPS), encontra-se uma adesão alta, uma vez que, nessa fase, são definidos
os interessados (atores) que formaram a rede de conhecimento a respeito do novo produto. Já em
Monitorar a Aquisição (MPS), isso também acontece, pois, através de uma infraestrutura, verifica-se
se o produto em desenvolvimento está de acordo com o especificado, considerando fatores como
riscos, cronograma, custo etc.

Figura 4. Impactos da Dimensão Social

3.5. Impactos da Dimensão Engenharia e Gerenciamento do ReuseECOS
Na dimensão de E&G, faz sentido analisar a relação entre as dimensões do ReuseECOS com as
atividades do Processo de Aquisição. Sendo assim, tem-se:
• Motivar o Desenvolvimento e Evolução da Plataforma (Dimensão Técnica x Dimensão
Transacional): entre as atividades do Processo de Aquisição, Monitoração do Contrato
aparece como a mais impactada, enquanto Aceitação pelo Cliente obteve resultado contrário,
aparentando sofrer pouco impacto;
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• Contribuir para o Estabelecimento da Plataforma (Dimensão Técnica x Dimensão Social):
novamente, as atividades Monitoração do Contrato e Aceitação pelo Cliente se destacam,
uma pelo alto grau de adesão e a outra pelo motivo oposto. Notou-se ainda que boa parte do
impacto causado na relação teve influência principalmente na dimensão técnica;
• Mapear as Proposições e Percepções de Valor (Dimensão Transacional x Dimensão Social):
Nota-se a predominância da dimensão transacional nos impactos causados por esta relação,
destacando ainda, por exemplo, a ausência de impacto por parte da dimensão social na
atividade Seleção do Fornecedor. Entretanto, na atividade Monitoração do Contrato, ambas as
dimensões aparecem impactando as subatividades, o que merece um destaque positivo.

3.6. Sumarização
Considerando a análise preliminar dos possíveis impactos do ECOS no Processo de Aquisição,
de modo geral, as dimensões técnica e transacional do ReuseECOS foram as que mais parecem
exercer algum tipo de impacto sobre as atividades e subatividades no MPS. Dentre as atividades do
ReuseECOS, podemos destacar Analisar Saúde (Dimensão Técnica) e Definir Fluxo de Matéria e Energia
e Governança de ECOS (Dimensão Transacional), em que se observou adesão entre os conceitos da
área de ECOS e do Processo de Aquisição. Ao considerar o ponto de vista das atividades do Processo
de Aquisição, a atividade que mais se destacou foi Monitoração do Contrato, com adesão destacada
em todas as dimensões do ReuseECOS (Figura 5). Pode-se destacar ainda a atividade Aceitação pelo
Cliente, que aparentemente sofre pouco impacto do ECOS. Além disso, na dimensão social, nota-se
a ausência da atividade Seleção do Fornecedor.

Figura 5. Impacto entre dimensões do ReuseECOS e Processo de Aquisição
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4. Conclusão
Com a melhora em software e hardware, diversas empresas puderam expandir seus negócios para
outras áreas e regiões, aumentando o lucro e também propiciando um ambiente de concorrência de
mercado com relação ao seu produto [Bosch, 2009]. A concorrência de mercado permite a emergência
de nichos (ou redes) nos quais as empresas ora colaboram para seu benefício mútuo, ora competem
entre si pelos clientes [Manikas & Hansen, 2013]. Essa movimentação do mercado vem estruturando
os chamados ECOSs, na forma de redes de empresas que estão interligadas, seja do ponto de vista
tecnológico, comercial ou social [Hanssen & Dyba, 2012].
Nesse cenário, para uma empresa que não desenvolve software, adquirir um produto e/ou serviço
junto a fábricas de software se torna um processo crucial. Neste caso, é importante identificar e
selecionar a melhor fábrica para desenvolver os sistemas e serviços necessários, tendo em vista
justamente as características apresentadas por tais empresas no ECOS. Assim, este artigo apresentou
preliminarmente os possíveis impactos causados pelos ECOS no Processo de Aquisição descrito pelo
MPS, no qual foram analisados os pontos de influência, gerando como resultado uma tabela de
relação entre as respectivas atividades envolvidas de cada lado.
Apesar do crescente interesse no tópico de ECOSs, não foram encontradas referências de trabalhos
que tenham realizado estudos semelhantes ao apresentado neste artigo, o que representa um ponto
positivo. Além disso, um dos problemas encontrados na área de ECOS é o fato dos conceitos serem
ainda divergentes, o que dificultou o estudo dos impactos apresentado no artigo, principalmente
se comparados aos conceitos maduros e bem definidos na área de Qualidade de Software. Como
experiência em aquisição, os autores participaram de um projeto de pesquisa e desenvolvimento de
um sistema denominado Plataforma RPP (Rede de Políticas Públicas), para gestão de componentes de
pesquisa (e.g., vídeo, áudio, textos etc.) [Santos et al., 2012]. A construção da plataforma (2011-2013)
envolveu a aquisição de software por parte de uma empresa terceirizada a partir do desenvolvimento
de requisitos realizado pela Equipe de Reutilização da COPPE/UFRJ.
Como trabalhos futuros, pretende-se fazer o caminho inverso, i.e., relacionar os possíveis impactos e
influências que o Processo de Aquisição do MPS pode ocasionar nos ECOSs. Pelo caráter de análise
preliminar, inclui-se também a necessidade de avaliação dos impactos identificados por parte de
especialistas das áreas envolvidas por meio de um survey. Por fim, pretende-se desenvolver uma
ferramenta de apoio para o Processo de Aquisição que comtemple os conceitos e características dos
ECOS.
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Abstract. Despite its importance and necessity, software testing can never prove that software is free of
defects, because it’s not economically viable to execute all possible inputs and assess all software generated
outputs. Thus, more severity in software testing planning does not completely eliminate the risk of remaining
defects in software. Therefore, it’s necessary to find a balance between quality and failures, deciding the
appropriate time to stop testing. Thus, this work describes the results of a secondary study which has supported
the organization of body of knowledge with 74 software testing stop criteria. We believe this information can
support the decision making in software testing planning and be useful for MPS.BR organizations (level D or
higher) that need implement verification processes including software testing.
Resumo. Apesar de sua importância e necessidade, os testes não conseguem provar que um software
está livre de defeitos, pois não é economicamente viável exercitar todas as possibilidades de entrada e
avaliar todas as saídas geradas pelo software. Assim, mais rigor no planejamento dos testes não elimina por
completo o risco de permanência de defeitos no software. Portanto, é necessário encontrar um ponto de
equilíbrio entre a qualidade e o risco de falha, decidindo sobre o momento adequado de parada dos testes.
Nesse sentido, esse trabalho apresenta os resultados de um estudo secundário que organizou um corpo de
conhecimento contendo 74 critérios de parada de testes de software. Entendemos que este conteúdo pode
apoiar o processo de tomada de decisão no planejamento dos testes e ser útil para as organizações MPS.
BR (nível D ou superior) que necessitam implementar processos de verificação incluindo testes de software.

1. Introdução
Testes de software têm sido utilizados como instrumento para produzir software com mais qualidade,
pois permitem revelar falhas antes da entrega do software ao usuário final. Falhas estão usualmente
relacionadas a defeitos e, portanto, quanto menos defeitos no software, maior sua qualidade e
confiabilidade [Rocha et al., 2001]. Entretanto, apesar de seus benefícios, os testes apenas conseguem
mostrar que existem defeitos no software, não demonstrando que o software está livre deles [Dijkstra,
1972].
Esta característica pode ser observada quando pragmaticamente consideramos o tempo e custo para
testar exaustivamente um software considerando todas as possíveis entradas e saídas. Por exemplo,
Binder (2006) estima que demoraria 317 anos para testar exaustivamente um software que verifica
se as coordenadas para formação de três linhas (parâmetros de entrada) formam um triângulo.
Adicionalmente, o teste de software é uma atividade com alto custo. Alguns autores afirmam que
cerca de 50% do custo total do desenvolvimento do software é consumido em atividades de testes
[Camuffo et al., 1990; Mathur, 2008].
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Portanto, as disponibilidades orçamentárias, de cronograma e de recursos, aliadas à inviabilidade
prática do teste exaustivo levam os engenheiros de software a ter que planejar o momento mais
adequado de parar as atividades de teste do software sem comprometer a qualidade do projeto.
Desta forma, ter à disposição diferentes critérios de parada que possam ser aplicados de acordo com
as características do projeto pode facilitar a tomada de decisão.
Nossa experiência com o planejamento e execução de testes de software para projetos com diferentes
perfis e objetivos indica que a escolha dos critérios de parada pode ser influenciada por diferentes
características do projeto (variáveis de contexto), envolvendo, dentre outras, a natureza do projeto,
a categoria do software, sua criticalidade, os objetivos da organização ou, o que talvez se demonstre
o mais visível, o orçamento do projeto. A experiência recente com o projeto de um sistema de
informação financeira web, larga escala, com equipes geograficamente distribuídas nos motivou
a estender nossa compreensão sobre critérios de parada para teste de software. As condições
de desenvolvimento no projeto eram favoráveis aos princípios da engenharia de software, com
processos bem definidos e aderentes aos previstos no MPS.BR nível C, com recursos e cronograma
adequados e atividades de inspeção aplicadas aos artefatos ao longo do processo. O planejamento
dos testes foi realizado de acordo com os princípios da IEEE 829 [IEEE 829, 2008] e com ferramental
de apoio disponível para os testadores tanto para o planejamento quanto para a execução dos
testes. Entretanto, mesmo com todo este aparato de tecnologia e conhecimento, percebemos
que o esforço necessário para os testes representava riscos que precisavam ser considerados,
principalmente em se tratando de desenvolvimento incremental e a necessidade de re-teste a cada
incremento. Apesar de observar o decaimento no número de falhas a cada bateria de teste, era
preciso antecipar o momento (ciclo incremental e/ou bateria de teste) possível de liberar o software
para uso com o menor risco de falha. A decisão sobre qual critério de parada usar não poderia
ser avaliada diretamente, pois o projeto estava em andamento e não seria possível iniciar uma
investigação in vivo para identificar que características de qualidade seriam as mais influentes na
decisão de parar os testes para o projeto.
Desta forma, decidimos executar um estudo secundário no qual identificamos 74 critérios de parada
para testes de software na literatura técnica, os quais foram caracterizados e organizados em um
corpo de conhecimento utilizado para apoiar a tomada de decisão no projeto. Reconhecendo a
possível utilidade desta informação para as organizações que necessitam implementar processos de
teste, principalmente aquelas usuárias do MR-MPS.BR a partir do nível D [Softex 2012], este artigo
apresenta este corpo de conhecimento acompanhado de sugestões de como utilizar as informações
na tomada de decisão sobre que critérios de parada seriam adequados para seus projetos. Por isso,
além desta introdução, este artigo está organizado em mais 5 seções que permitirão observar a
pertinência destas informações para seus ambientes de desenvolvimento de software.
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2. Metodologia para Identificação dos Critérios de Parada
Para maior confiabilidade nos resultados encontrados, a identificação dos critérios de parada foi
feita através de uma revisão sistemática da literatura. O protocolo de revisão sistemática inicial é
baseado em [Biolchini et al., 2005]. Devido ao objetivo do estudo não é possível aplicar nenhuma
comparação. Portanto, é possível classificar esta revisão como quasi-revisão sistemática [Travassos et
al., 2008]. Além disso, para a definição do protocolo de pesquisa, a execução de uma revisão ad-hoc
da literatura se fez necessária para identificar possíveis artigos de controle.

2.1. Protocolo de Pesquisa
Essa seção descreve os pontos mais importantes do protocolo utilizado no estudo.
• Problema: testes de software são importantes para avaliar a qualidade do software. Entretanto,
sabe-se que na prática não é possível provar a correção de um programa que tenha um mínimo
de complexidade utilizando testes. Assim há sempre a possibilidade de existir defeitos no
software e sempre pode existir um caso de teste que identificaria este defeito. Desta forma,
isto leva ao problema da indecisão do momento de parada dos testes de software.
• Questão de Pesquisa: (1) Q1: Quais critérios têm sido utilizados para determinar o momento de
parada dos testes de software? (2) Q1.1: Estes critérios se aplicam a que tipo de software? (3)
Q1.2: Existe evidência sobre a viabilidade de aplicação destes critérios em projetos de software?
• População: projetos e processos de software. Palavras chave: software application, software
development, software project, software product, software system, software safety system,
safety-critical software, computer software, software components, Project management,
software measurement, software industry.
• Intervenção: teste de software. Palavras chave: software testing, statistical testing, testing
requirement, testing process, program testing, reliability requirement, testing the software,
testing procedure.
• Comparação: não há
• Saída: conjunto de critérios que podem ser utilizados para a tomada de decisão de quando os
testes de software devem parar. Palavras chave: decision analysis, degree of correctness, failure
behaviour, probability of failure, reliability state, software assurance, stop testing, stopping
analysis, stopping criteria, stopping criterion, stopping rule, testing costs, testing requirement,
reliability model, optimal software release, release time.
A string de busca extraída do protocolo foi executada nas máquinas de busca Scopus, IEEEXplore, EI
Compendex e Web of Science. A escolha destas máquinas se deu, principalmente, por sua cobertura,
experiência de uso anterior e disponibilidade no portal CAPES. De forma a respeitar o formalismo da
revisão sistemática um procedimento para execução foi definido.
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2.2. Procedimento para Execução da quasi-Revisão Sistemática
A execução da revisão foi realizada por dois pesquisadores denominados A (menor experiência) e B
(maior experiência). O pesquisador A foi responsável pela execução da string nas máquinas de busca
e pela obtenção dos materiais impressos. Depois de ter o conjunto de materiais pré-selecionados,
o pesquisador A realizou a leitura do título e abstract de todos os documentos retornados pelas
máquinas de busca classificando os artigos da seguinte forma: (1) Leitura: documentos que tratam
de alguma forma de critérios de parada para testes de software, (2) Excluído: documentos que não
tratam de critérios de parada para testes de software, (3) Dúvida: documentos em que não fica
explícito se tratam de critérios de parada para testes de software. Após esta classificação inicial, o
pesquisador B realizou a leitura do título e abstract dos documentos que foram classificados como
Dúvida e reclassificou estes documentos como Leitura ou Excluído.
Após essa classificação, ocorreu a leitura pelo pesquisador A de todos os documentos classificados
como Leitura. Ao realizar esta atividade, os documentos foram reclassificados da seguinte forma: (1)
Incluído: atende aos critérios de inclusão e não atende aos critérios de exclusão. (2) Excluído: não
atendem aos critérios de inclusão ou atendem aos critérios de exclusão. Esses documentos foram
excluídos da revisão. Por amostragem, o pesquisador B avaliou o subconjunto dos artigos excluídos
e incluídos para validação da classificação e posterior extração de informações dos artigos incluídos
realizada pelo pesquisador A.

2.3. Resultados da Execução
A Tabela 1 apresenta o número final de artigos após a execução do processo de seleção. Nesta
tabela, “Total” representa a quantidade de artigos retornados pelas máquinas de buscas depois
da retirada dos artigos duplicados. “Leitura+Controle” são os artigos que foram selecionados para
leitura durante o procedimento de seleção. “Total de artigos para extração” são os artigos que
efetivamente foram incluídos e utilizados. O restante das linhas representa a quantidade de artigos
que foram excluídos após a leitura bem como os motivos de exclusão. Portanto, ao final da execução
do processo de seleção foi identificado um total de 74 critérios de parada para testes de software.

Tabela 1. Totalização dos Artigos Utilizados
Status

Quantidade

Total

487

Leitura+Controle

121

Não encontrados

16

Não apresenta critério de parada

23

Não apresenta validação do critério de parada

3

Artigo em chinês

2

Critério repetido

3

Total de artigos para extração

74
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3. Caracterização e Agrupamento dos Critérios de Parada
Depois de encontrar os 74 critérios de parada, esses foram transferidos para formulários de extração
de informação através do preenchimento dos campos que caracterizam os atributos dos critérios de
parada, conforme descrito na Tabela 2.
Tabela 2. Atributos de Caracterização dos Critérios de Parada
Campo

Descrição

Título

título do artigo

Autores

autores do artigo

Ano de publicação

ano de publicação do artigo

Fonte de publicação

conferência/journal onde o artigo foi publicado

Abstract

resumo do artigo

Caracterização do
software

descrição do tipo de software em que o autor sugere que o critério possa ser
aplicado ou que o critério foi aplicado para avaliação.

Níveis de testes

definem quais níveis/fases de testes o critério de parada está preparado para
funcionar. Exemplo de níveis de testes: aceitação, integração, regressão, stress,
sistemas, funcionais, de unidade.

Modelo Utilizado

identifica os modelos que o processo de desenvolvimento do software deve prover
para que o critério possa ser aplicado. Por exemplo, diagramas da UML, Diagrama
de fluxo de dados, Cadeia de Markov.

Habilidades
Necessárias

descreve as habilidades que devem ser providas pela equipe de testes para a
aplicação do critério de parada.

Contexto de Aplicação

identifica em qual contexto o critério de parada foi proposto e aplicado. Exemplos
de contextos são: comercialização em larga escala, comercialização para cliente
único, utilização própria.

Princípio do critério

em que se baseia o critério de parada. Por exemplo, modelo de confiabilidade,
fluxo de execução do sistema.

Objetivo do critério

o principal objetivo do critério. Por exemplo, maximizar a confiabilidade, minimizar
o custo com testes.

Considera depuração
perfeita

[Sim] quando uma falha é encontrada, a falta que provocou essa falha é corrigida
instantaneamente sem provocar novos defeitos; [Não] quando uma falha é
encontrada, a falta que provocou esta falha não é corrigida instantaneamente e
pode provocar novos defeitos.

Confiabilidade prédeterminada

[Sim] confiabilidade é uma entrada fixa para o critério de parada. [Não] caso
contrário.

Orçamento para testes
pré-determinado

[Sim] custo com os testes é uma entrada fixa para o critério de parada. [Não] Caso
contrário.

Custo com testes é
pré-determinado

[Sim] custo com os testes é uma entrada fixa para o critério de parada. [Não] Caso
contrário.

Número de faltas é
pré-determinado

[Sim] caso o número de faltas deva ser conhecido ou estimado e serve como
entrada para o critério. [Não] Caso contrário.
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Taxa de identificação
de falhas é prédeterminada

[Sim] caso a taxa de identificação de falhas deva ser conhecida ou estimada e
serve como entrada para o critério. [Não] Caso contrário.

Considera a qualidade
dos casos de testes

[Sim] caso a qualidade dos casos de testes sejam relevantes para o resultado do
critério de parada. [Não] Caso contrário.

Considera atividade de
teste isolada

[Sim] caso o critério considere que a atividade de teste aconteça isoladamente ao
final do processo de codificação. [Não] Caso contrário.

Diferencia taxa de
falhas

[Sim] caso a taxa de falhas seja diferenciada na fase de testes e na fase de
produção. [Não] Caso contrário.

Variações do critério

quantidade de variações do critério que são apresentadas no artigo. Por exemplo,
um mesmo modelo de confiabilidade pode resultar em duas variações de critério
de parada. Uma que minimiza o custo e outro que maximiza a confiabilidade.

Modelo de
confiabilidade base

modelo utilizado para definir o critério de parada. Geralmente os modelos de
confiabilidade não são nomeados. Portanto, é referenciado o autor que propôs o
modelo.

Modelo de custo base

modelo de custo no qual o critério é baseado. Geralmente os modelos de custo
não são nomeados. Assim sendo, é referenciado o autor que propôs o modelo.

Distribuição de falhas

forma como se presume que as falhas estão distribuídas no software. Os modelos
de confiabilidade utilizam diferentes distribuições. Por exemplo, distribuição
exponencial ou Poisson.

Medida de falha

define em qual unidade as falhas são medidas. Os valores possíveis são: Falhas
acumuladas (função de valor médio), Intensidade de falhas, Taxa de ocorrência de
falhas e Tempo médio entre falhas.

Tipo de modelo de
confiabilidade

define o tipo do modelo de confiabilidade que pode ser: estimativa, predição ou
predição em fases iniciais. Os modelos de estimativa determinam a confiabilidade
atual do software. Os modelos de predição determinam a confiabilidade futura do
software e são utilizados quando o software se encontra nas fases de testes ou
operacional, pois nestas fases é possível obter dados sobre as falhas do software.
Os modelos de predição em fases iniciais são utilizados quando ainda não se tem
dados sobre as falhas.

Restrições do critério

restrições impostas ao critério ou ao modelo que dá origem ao critério. Por
exemplo, a identificação de falhas é modelada por um NHPP (Non-Homogeneous
Poisson Process).

Parâmetros do Critério

parâmetros de entrada necessários para a aplicação do critério.

Critério

descrição textual do critério e sua representação através de fórmulas e/ou gráficos.

Alguns campos, como título e autores, têm a finalidade de apenas identificar a fonte da qual as
informações foram extraídas. Entretanto, outros atributos, como níveis de testes e contexto de
aplicação, caracterizam os critérios de parada e podem ser utilizados para ajudar na sua seleção para
um determinado projeto de software. O conjunto completo dos critérios de parada está disponível
no endereço http://lens-ese.cos.ufrj.br/criteriosparada.
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4. Análise dos Critérios de Parada
O conhecimento adquirido através da leitura e extração dos dados dos artigos sobre critérios de parada
permite realizar algumas discussões e análises, visando facilitar seu uso por eventuais interessados
para que, principalmente, tenham melhor noção sobre as limitações dos critérios e, dessa forma,
aprimorem a tomada de decisão em seus projetos.
A primeira característica que nos chamou atenção é a falta de caracterização do software para o
qual o critério de parada pode ser aplicado. Esta falta de caracterização pode levar a acreditar que
os critérios de parada propostos poderiam, a princípio, serem aplicados a qualquer tipo de software.
Adicionalmente, a maioria dos critérios de parada disponíveis não apresenta avaliação formal de sua
utilização e nenhuma evidência robusta sobre seu funcionamento. Portanto, a aplicação ampla dos
critérios de parada pode representar um risco para o projeto.
Além disto, muitos dos critérios de parada não consideram que novos defeitos podem ser inseridos
durante o processo de depuração, além de não considerarem o tempo de correção de defeitos, ou
seja, consideram depuração perfeita [Xie and Yang, 2003]. Como se evidencia no campo, a correção
de defeitos pode inserir novos defeitos desconhecidos [Goel, 1985]. Portanto, é preciso ter cautela na
utilização desses critérios de parada para não subestimar a quantidade de testes necessária devido à
inserção dos novos defeitos, como efeito colateral da correção das falhas reveladas.
Um ponto que pode ser considerado crítico está relacionado às pré-condições dos critérios de
parada. Muitos critérios não explicitam as pré-condições necessárias para sua aplicação ou
possuem pré-condições matemáticas de difícil constatação ou obtenção na indústria. Por exemplo,
alguns critérios possuem como pré-condição que os defeitos estejam distribuídos de acordo com
alguma distribuição probabilística. Entretanto, para determinar qual é a melhor distribuição de
falhas é necessário ter uma amostragem dos dados de falhas e realizar testes estatísticos sobre
essa amostragem. Assim, é preciso que o software esteja na fase de testes ou em produção para
que essa amostragem seja extraída. Ou seja, só é possível realizar essa amostragem em fases
avançadas do processo de desenvolvimento. Além disto, é preciso ter conhecimento na utilização
de ferramentas estatísticas para determinar qual a distribuição matemática que as falhas estão
seguindo. Acreditamos que essa seja uma das características que mais dificultam a utilização dos
critérios de parada na indústria.
Outro dado importante que se pode obter é que a maioria dos critérios de parada baseia-se
em modelos de confiabilidade. Estes modelos “enxergam” o software como uma caixa preta
considerando apenas as falhas encontradas nas atividades de testes. Desta forma, não consideram
a maneira com que os testes estão sendo conduzidos e nem o momento do teste em que o
software se encontra. Adicionalmente, os modelos necessitam de uma quantidade considerável
(não especificada) de dados de falhas para que sua aplicação seja eficiente. O que pode acontecer
é que, ao se conseguir dados suficientes para aplicação eficiente do modelo, o momento ótimo
para a parada dos testes já tenha sido ultrapassado. Ainda considerando modelos de confiabilidade,
outro problema encontrado está relacionado à forma como estes modelos são implementados,
normalmente a partir de representações através de fórmulas matemáticas complexas, o que pode
dificultar sua aplicação prática em caráter geral.
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As características descritas anteriormente não devem ser utilizadas como argumento para desestimular
a utilização dos critérios de parada. Na verdade, elas devem ser usadas como considerações adicionais
no momento em que a escolha de um ou uma combinação de critérios de parada esteja sendo
realizada pelos engenheiros de software para um projeto em particular.
Como forma de organização, é possível constatar que os critérios de parada podem ser categorizados
em dois grandes grupos: apriorísticos e não-apriorísticos.
Os critérios de parada apriorísticos auxiliam a atingir uma meta ou restrição gerencial para a
fase de testes determinada a priori e/ou avaliar se esta meta foi atingida. Essas metas podem ser
confiabilidade, orçamento ou tempo para testes. Por exemplo, em [Littlewood and Wright, 1995] um
órgão regulamentador define que os testes devem parar quando o software atingir a probabilidade
de falha de 10-3 e com confiança de 99%. Portanto, em casos como estes, já existe uma meta
definida a priori e o critério de parada passa a ter a função de auxiliar a equipe de testes a observar
se esta meta foi atingida.
Os critérios de parada não apriorísticos determinam o melhor momento para parar os testes sem
considerar metas ou restrições gerenciais definidas a priori. Por exemplo, em [Dalal et al., 1990] é
apresentado um exemplo de critério de parada não apriorístico que considera os custos para continuar
os testes, corrigir falhas com o software em produção e descontentamento do cliente caso a falha
ocorra em produção. O critério proposto procura encontrar o melhor momento para parar os testes
a partir do equilíbrio entre estes custos.

5. Sugestões para a Utilização dos Critérios de Parada
Conforme se percebe, são muitos os critérios de parada disponíveis na literatura técnica. Entretanto,
a falta de avaliação formal não nos permite evidenciar as situações de projeto em que esses critérios
são realmente eficientes. Desta forma, uma organização pode definir um critério de parada específico
para seu contexto. Por outro lado, é possível comparar as características dos critérios de parada
existentes com as características correspondentes dos projetos de software e, com isso, selecionar um
ou mais critérios adequados ao projeto. As sugestões a seguir podem ser usadas pelos interessados
para realizar a seleção dos critérios.
O primeiro passo para a seleção de um critério de parada adequado a um projeto de software é definir
o tipo de critério, ou seja, se é necessário um critério apriorístico ou não apriorístico. Essa decisão
deve ser tomada analisando se o projeto de software define previamente alguma característica de
qualidade, por exemplo, confiabilidade, o orçamento ou o cronograma para os testes. Caso alguma
dessas três características seja definida, um critério de parada apriorístico deve ser selecionado. Caso
contrário, deve ser selecionado um critério não apriorístico.
Depois de selecionar o tipo de critério, o responsável pela seleção do critério de parada deve
comparar as características do projeto de software com as características de todos os critérios de
parada disponíveis. É possível eleger algumas características mais importantes para a definição dos
critérios de parada e, dessa forma, dar mais atenção no momento da seleção dos critérios. Para
isso, a caracterização do software deve ser observada, pois caso o software a ser desenvolvido seja
embarcado ou de missão crítica, existem critérios específicos que podem ser utilizados.
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Outra característica importante é que o objetivo do critério deve ser compatível com o objetivo da
fase de testes do software. Por exemplo, caso o objetivo da fase de teste do projeto seja minimizar o
custo com testes, o critério deve ter esse mesmo objetivo.
Também deve ser considerado o contexto de aplicação do software. Dependendo do tipo de contexto,
existem critérios de parada específicos que podem ser aplicados. Existem, por exemplo, critérios
específicos para software desenvolvido para ser comercializado para cliente único, comercializado em
escala ou para utilização própria.
Apesar das características citadas anteriormente serem consideradas relevantes para a seleção de um
critério de parada, as outras não podem ser esquecidas. É preciso analisar cada um dos critérios de
parada para que os testes não sejam encerrados no momento inadequado.

5.1 Apoio computacional
Visando facilitar a consulta ao corpo de conhecimento organizado com os critérios de parada
encontrados foi construído um apoio computacional web que pode ser acessado através do endereço
http://lens-ese.cos.ufrj.br/criteriosparada.
Ao acessar o link, uma página semelhante à Figura 2 é exibida. Nessa página é possível selecionar
entre critérios apriorísticos ou não apriorísticos de acordo com a necessidade do projeto de software.

Figura 2. Seleção do tipo de critério de parada

	
  

Os critérios de parada são exibidos de acordo com o tipo selecionado na opção anterior. Para qualquer
uma das opções é exibida uma tabela com alguns atributos do projeto. Além disso, é possível visualizar
o formulário que caracteriza cada um dos critérios de parada de acordo com a Tabela 2. A Figura 3
demonstra a tela de listagem de critérios de parada.
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Figura 3. Seleção do tipo de critério de parada

	
  

6. Conclusões
A quantidade de critérios de parada para testes de software encontrados pode ser um reflexo
da importância em se definir explicitamente o momento de interrupção dos testes de software.
Entretanto, a falta de avaliação experimental apresenta-se como um risco de utilização destes critérios
nos projetos, pois sem evidência da viabilidade de sua aplicação assume-se o risco de parar os testes
em um momento inadequado.
Não existe um critério de parada que possa ser utilizado de forma genérica e em qualquer contexto. É
preciso analisar as características do software que está sendo desenvolvido bem como as características
dos critérios de parada para definir qual critério melhor se adequa a um projeto em particular. Nesse
sentido, foi disponibilizado o conjunto de critérios encontrados e descrito um possível procedimento
para seleção de um critério de parada para determinado projeto. Acreditamos que os critérios de
parada disponibilizados bem como as sugestões para realizar a seleção de um critério para um
determinado projeto de software auxilie as organizações que necessitem tomar a decisão de quando
parar os testes. Apesar das limitações apresentadas, consideramos que parar os testes baseando-se
em um critério definido é preferível a parar os testes aleatoriamente.
A falta de evidência sobre os critérios de parada pode tornar seu uso arriscado, apesar de sua
necessidade. Entendemos que o conhecimento adquirido com a identificação destes critérios,
que parcialmente respondem as questões desta pesquisa, fornecem insumos para aprimorar a
tomada de decisão sobre o que observar para decidir sobre o momento de parada dos testes de
software. Entretanto, ressaltamos a necessidade de evoluir esta discussão, no sentido de avaliar
experimentalmente e evidenciar critérios que possam, efetivamente, ser aplicados para apoiar a
decisão de parada dos testes de software nos projetos. Caso contrário, continuaremos questionando
qual o momento mais adequado para parar os testes em nossos projetos.

WAMPS 2013 117

Artigos técnicos selecionados

Referências
Binder, R. V. (2006) “Testing object-oriented Systems – models, patterns, and tools”. Addison-Wesley,
Canada, pp.53-54.
Biolchini, J., Mian, P. G., Natali, A. C. and Travassos, G. H. (2005) “Systematic Review in Software
Engineering: Relevance and Utility”. Technical Report. PESC – COPPE/UFRJ. Brazil. (http://cronos.
cos.ufrj.br/publicacoes/reltec/es67905.pdf)
Camuffo, M., Maiocchi, M. and Morselli, M. (1990) “Automatic software test generation”. Information
Software. Technology. 32 (5), pp.337-346.
Dalal, S., Siddhartha, R., Mallows, C. and Colin, L. (1990) “Some graphical aids for deciding when to
stop testing software”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 8, pp. 169-175.
Dijkstra, E. W. (1972) “The humble programmer”. Communications of the ACM 15 (10).
doi:10.1145/355604.361591. ACM Turing Award lecture, pp.859-866.
Goel, A. L. (1985) “Software Reliability Models: Assumptions, Limitations, and Applicability,” IEEE
Trans. Software Eng., vol. 11, pp. 1411-1423.
Littlewood, B. and Wright, D. (1995) “Stopping rules for the operational testing of safety-critical
software”, Proceedings of the Twenty-Fifth International Symposium on Fault-Tolerant Computing
( FTCS225), pp. 444-451.
Mathur, A. P. (2008) “Foundations of Software Testing”, 1st ed., Addison-Wesley Professional.
Rocha, A. R. C., Maldonado, J. C. and Weber, K. C. (2001) “Qualidade de software: Teoria e Prática”,
Prentice Hall, São Paulo.
SOFTEX (2012) MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro, Guia Geral, Associação para
Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX.
Travassos, G. H., Santos, P. M., Mian, P. G., Dias Neto, A. C., Biolchini, J. (2008) “An Environment to
Support Large Scale Experimentation in Software Engineering”, 13th IEEE International Conference
on Engineering of Complex Computer Systems, pp. 193-202.
Xie, M. and Yang, B. (2003) “A study of the effect of imperfect debugging on software development
cost software engineering”, IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 29, pp.471-473.

118 WAMPS 2013

Critérios para Apoiar a Decisão Sobre o Momento de Parada dos Testes de Software

WAMPS 2013 119

Artigos técnicos selecionados

Desenvolvimento de uma Técnica de Inspeção
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Abstract. Software inspections represent common quality assurance practices used in software projects
to support the detection of defects in software artifacts. Actually, software maturity models, such as MPSBR, require verification processes including inspection practices. Although different inspections techniques
are available to the practitioners, there is a lack of techniques combining the reading of models used in
contemporary projects, such as UML states and activities diagrams. Therefore, this paper introduces an
inspection technique aiming at the reading of consistency, completeness and correctness of state diagrams
based on activity diagrams describing the software use cases. The results of studies suggest its feasibility on
detecting defects usually not detected by ad-hoc inspections besides being supported its evolution.
Resumo. Inspeção de software representa uma boa prática que pode ser usada em projetos para apoiar a
identificação de defeitos em artefatos de software. De fato, modelos de maturidade de software, tais como
o MPS.BR, requerem processos de verificação incluindo práticas de inspeção. Embora diferentes técnicas
de inspeção estejam disponíveis para os profissionais da prática, existe carência de técnicas para a inspeção
de modelos UML usados em projetos de software atuais, tais como diagramas de estados e atividades.
Desta forma, apresentamos uma técnica para apoiar a inspeção da consistência, completude e correção de
diagramas de estados com base nos diagramas de atividades representando os casos de uso do software. Os
resultados de estudos sugerem a viabilidade em identificar defeitos não identificados em inspeções ad-hoc e
contribuíram para sua evolução.

1. Introdução
A construção do software envolve a elaboração e utilização de diversos artefatos em diferentes níveis
de abstração e perspectivas. Esta “disjunção conceitual” é importante para apoiar os desenvolvedores
a representar e compreender os aspectos relacionados ao problema e ao software. A junção de todas
as representações leva a visualização da solução em software. Assim, se por um lado a multiplicidade
de instrumentos de representação pode facilitar a descrição do problema e sua solução, por outro, a
garantia da qualidade dos artefatos produzidos não é tarefa trivial.
Por exemplo, após a especificação de requisitos é usual preparar modelos construídos de acordo
com a necessidade do projeto de software. Estes modelos, por sua vez, podem ser descritos em
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UML [OMG, 2011] que permite explicitar as propriedades estruturais, dinâmicas e comportamentais
esperadas para a solução do software. Entretanto, a transformação dos requisitos (texto) em modelos
(por exemplo, diagramas de atividades e estados) apresenta alta probabilidade de introduzir defeitos
[Travassos et al., 2001]. Por isso, após sua definição e elaboração, estes modelos precisam ser revisados
a fim de garantir sua consistência e correção com os requisitos do software.
Fagan (1976) introduziu o conceito de inspeção de software relacionado à prática da revisão
(leitura) dos artefatos para a garantia de sua qualidade. O uso de inspeções durante o processo
de desenvolvimento beneficia a produtividade e qualidade final do produto, sendo as inspeções
de software reconhecidas como uma boa prática de trabalho e identificadas como requisito nos
processos de verificação tais como se observa no MPS.BR a partir do nível D [Softex, 2012].
Usualmente a inspeção dos modelos de projeto pode ser apoiada por 3 diferentes tipos de técnicas:
ad-hoc, checklists e técnicas de leitura. Técnicas de leitura representam o estado da arte em tecnologias
de apoio à inspeção do software. Diferentes técnicas de leitura vêm sendo desenvolvidas para a
inspeção de artefatos distintos, tais como requisitos [Mafra, 2006], casos de uso [dos Santos, 2010],
diagramas orientados a objetos [Travassos et al., 1999], dentre outras.
Nosso interesse em identificar técnicas de leitura para diagramas de atividades e de estados está
associado aos processos de software que usualmente utilizamos para apoiar o desenvolvimento dos
projetos. Por ser inspirado no MPS.BR nível C, processos de revisão estão presentes fazendo com que
a inspeção dos artefatos seja um requisito. Resumidamente, casos de uso são capturados e descritos
através de diagramas de atividades. Estes diagramas representam a base para a transformação de
novos modelos pelos desenvolvedores, incluindo diagramas de estados. Particularmente, os diagramas
de atividades utilizados como referência seguem a abordagem de Massolar (2011), que estende e
formaliza a representação dos casos de uso em diagramas de atividades com o uso de estereótipos
que classificam as ações através do metamodelo UCModel. Este metamodelo é implementado na
ferramenta UseCaseAgent, que apoia a construção e avaliação sintática dos diagramas de atividades.
Adicionalmente, os diagramas de atividades devem ser semanticamente revisados (existem técnicas
para isso, tais como ActCheck [de Mello, 2011]) antes de serem disponibilizados para as fases
seguintes do projeto, nas quais novos modelos, incluindo diagramas de estados, serão construídos.
A partir deste ponto, técnicas de inspeção para apoiar a inspeção de diagramas de estados passam
a ser necessárias.
Apesar da necessidade de técnicas, particularmente técnicas de leitura, para apoiar a inspeção destes
modelos, o resultado de uma quasi-revisão sistemática da literatura sobre técnicas de inspeção para
diagramas de fluxos de atividades revelou que existe uma carência nesta área, principalmente no que
diz respeito à inspeção envolvendo comparação com diagrama de estados, identificando apenas 3
trabalhos relacionados: [Tanriöver e Bilgen, 2007], [Cooper et al., 2007] e [de Mello et al., 2010].
O primeiro trabalho apresenta uma técnica de inspeção que inspeciona uma variação do diagrama
de atividades, já o segundo utiliza Usage-Based Reading e Análise de Protocolos para inspecionar
um diagrama de sequência associado a um código JAVA e, por fim, o último trabalho apresenta um
checklist para inspecionar diagramas de atividades representando os casos de uso. Nenhuma delas,
entretanto, se aplica diretamente a nosso problema, embora tratem de conceitos semelhantes.
Assim, a necessidade de apoiar as práticas de inspeção previstas nos processos de verificação seguidos
em nossos projetos aliada a ausência de técnicas equivalentes, nos motivou a desenvolver Shiô,
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uma técnica de leitura para diagrama de estados (DE) com base nos diagramas de atividades (DA)
especificando os casos de uso do software. A construção de Shiô (integrada a OORTs [Travassos
et al., 1999]) foi realizada com base em evidência [Mafra et al., 2006]. Os resultados dos estudos
primários realizados indicam sua viabilidade em apoiar a detecção de defeitos em diagramas de
estados que capturam a dinâmica dos objetos presentes nos diagramas de atividades representando
os casos de uso do software. Além disso, estes estudos permitiram evoluir a técnica, simplificando
suas orientações e reorganizando sua estrutura de forma a aumentar sua capacidade de identificação
de defeitos, principalmente aqueles relacionados às regras de negócio. A versão atual e completa de
Shiô está disponível em http://cos.ufrj.br/~kmn/tecnica_v2.pdf.
Para ilustrar a técnica de leitura resultante, este artigo está organizado em mais 5 seções além desta
introdução, onde se incluem a descrição da técnica, os resultados dos estudos, a análise dos dados
e conclusões.

2. A Técnica de Leitura Shiô
Diagramas comportamentais (i.e. diagramas de atividades, estados ou sequência) descrevem aspectos
dinâmicos e comportamentais de um sistema de software, ou seja, as relações e comportamentos
que ocorrem ao longo do ciclo de vida do software. Cada um dos diagramas comportamentais tem
objetivos específicos e momentos de utilização. Por exemplo, diagramas de atividades podem ser
utilizados para a modelagem de casos de uso, de processos de negócio e de operações complexas
que necessitam detalhamento, além de servirem para descrever a sequência de ações relacionada
a algum comportamento particular de um objeto [Bezerra, 2006]. Já os diagramas de estados
permitem descrever o ciclo de vida de uma classe/objeto (estados) e os eventos que causam a
mudança (transição) de um estado para outro [Silva, 2007]. Apesar de suas definições e perspectivas
distintas, diagramas de estados e atividades são duais, visto que eventos que provocam transição de
estados em um podem representar ações ou atividades no outro. A técnica de leitura construída faz
uso desta dualidade para apoiar a inspeção de diagramas de estados utilizando como referência os
diagramas de atividades que especificam os casos de uso. Como pré-condição de uso, os diagramas
de atividades (e correspondentes casos de uso) devem ter sido previamente inspecionados e
considerados válidos.
A técnica Shiô é estruturada em cinco passos que devem ser sequencialmente seguidos pelo inspetor.
Em cada passo, são descritas instruções de como comparar os recursos sintáticos e semânticos do DE
com o DA. Os recursos sintáticos do DA previstos na proposta de [Massolar, 2011] são: nó inicial, nó
final, ação, atividade, fluxo de controle e condição de guarda. Os recursos sintáticos utilizados no DE
são: nó inicial, nó final estado, transição e condição de guarda. A técnica de leitura contém a descrição
de uma sequência de passos com entradas, saídas e instruções para guiar o pesquisador a encontrar
discrepâncias, que poderão se identificar como defeitos na reunião de inspeção. A taxonomia de
defeitos utilizada é a mesma de OORTs [Travassos et al., 1999] e contempla as categorias: omissão,
fato incorreto, ambiguidade e informação estranha. Particularmente, discrepâncias classificadas
como inconsistência não são diretamente identificadas pela técnica, pois ao assumir que os DAs
representam o oráculo da inspeção, a diferença entre os dois modelos deve ser classificada como
fato incorreto.
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Primeiro Passo: ocorre a identificação da classe/objeto que cada DE representa. Feito isso, a
técnica instrui o inspetor a percorrer todo o diagrama e marcar os estados e as transições entre
estados utilizando canetas com cores pré-definidas. Instruções para detectar defeitos também são
apresentadas, tanto para o aspecto sintático, quanto para o aspecto semântico, porém o último
depende da percepção do inspetor.
Trecho.1“Esteja certo que você pode entender e descrever o que está acontecendo com a classe/objeto apenas lendo o DE. Se você não pode, então
o DE está ambíguo ou incompleto. Indique isto no relatório de discrepância.”

Por fim, para cada DE analisado, a técnica orienta na identificação de um subconjunto dos DAs que
manipulem a classe/objeto representada pelo DE. Para isso são fornecidas instruções para que o
inspetor procure por determinados recursos sintáticos (Ex: ações, condições de guarda,...) nos DAs.
Uma marcação deve ser feita tanto no DE quanto no subconjunto de DAs identificado. Essa marcação
permite rastrear a classe/objeto que está sendo utilizado nos DAs. Portanto, para cada DE, deve ser
feita uma marcação distinta da realizada nos demais diagramas de estados. Instruções para detectar
defeitos relacionados às nomenclaturas e conceitos ambíguos também são apresentados.
Trecho.2: “Caso encontre um mesmo conceito utilizando nomes diferentes em partes diferentes do diagrama ou até mesmo em diagramas diferentes, relate no relatório de discrepância como ambiguidade.”

Segundo Passo: são realizadas as marcações nos subconjuntos dos DAs, identificados no primeiro
passo. Assim, os inspetores são orientados a percorrer todos os DAs identificados anteriormente e
realizar marcações e identificação com labels distintos em cada um dos recursos sintáticos do DA com
canetas com cores pré-definidas pela técnica. Instruções com relação ao conceito de subdiagramas
de atividades também são apresentadas, assim o instrutor pode decidir se há necessidade de verificar
os detalhes contidos no subdiagrama ou se as informações contidas no próprio diagrama estão de
acordo com o nível de abstração necessário.
Terceiro Passo: visa encontrar elementos das estruturas coloridas e marcadas com cores idênticas
entre o DE e os DAs. Assim, para cada recurso sintático marcado e colorido no segundo passo, a
técnica orienta onde o inspetor deve procurar no DE os recursos sintáticos que possuem o mesmo
significado do recurso em questão do DA. As marcações coloridas ajudam neste passo, pois as cores
indicam onde o DE é nomeado com o mesmo label do elemento do DA. Outra marcação é realizada
nos dois diagramas, para indicar que foi encontrada a correspondência entre eles. Vale ressaltar que
nem todos os elementos coloridos nos DAs no segundo passo têm correspondência no DE, visto que
o DA está representando a descrição de uma funcionalidade, que é mais abrangente que o ciclo de
vida de uma classe/objeto.
Quarto Passo: concentra a detecção e o preenchimento de defeitos no relatório. Assim, a técnica
fornece instruções para os inspetores procurarem elementos coloridos nos diagramas, que não
possuem a marcação de correspondência entre os elementos do DA e o DE. Neste passo há várias
instruções orientando na detecção de defeitos e no preenchimento do relatório de discrepância,
informando os tipos de defeitos possíveis: omissão, informação estranha e fato incorreto.
Trecho.3: “Considerando as pré e pós-condições (marcadas em verde), encontre a ordem cronológica dos estados no ciclo de vida da classe/objeto
que esteja presente nas cláusulas de pré e pós-condições. Ou seja, as marcações em verde nos DAs devem indicar qual estado a classe/objeto deve
estar para iniciar ou terminar a execução da atividade. Assim no DE o estado indicado na pré-condição corresponde a algum estado anterior ao
estado apresentado como pós-condição.
•

Caso a ordem dos estados esteja trocada ou diferente das apresentadas nas pré e pós-condições, relate no relatório de discrepância como fato
incorreto.”
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Quinto Passo: é solicitado ao inspetor que utilize o seu conhecimento de domínio e de inspeções
anteriores para identificar eventuais defeitos que seriam detectados de forma ad-hoc e que não
puderam ser identificados com o uso da técnica. Para orientar o inspetor, alguns pontos dos diagramas
são ressaltados.
Trecho.4: “Você consegue identificar algum nome, conceito ou qualquer outro componente no diagrama que esteja diferente do seu conhecimento
de domínio?
•

Caso positivo, relate no relatório de discrepância como fato incorreto.”

3. Estudos de Viabilidade
3.1 Estudo I
O primeiro estudo (in-vitro) para avaliar a viabilidade de Shiô foi realizado entre maio e junho de 2012
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os diagramas utilizados no estudo pertencem ao módulo
financeiro de um sistema de informação gerencial web real, desenvolvido para uma fundação de
apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia. Os DAs foram construídos
com UseCaseAgent [Massolar, 2011] e representam casos de uso sobre Conta e Movimento, sendo o
primeiro menor e menos complexo que o segundo e previamente inspecionados com ActCheck [de
Mello, 2011]. Acompanhavam estes diagramas um conjunto de regras de negócio especificando as
restrições e condições associadas aos modelos. Os DEs foram construídos na mesma plataforma de
desenvolvimento, porém de forma ad-hoc.
A Tabela 1 apresenta os objetivos específicos definidos para o estudo I, que envolveu duas questões
de pesquisa. Medidas relacionadas com a quantidade de defeitos detectados e tempo dedicado à
inspeção foram coletadas para apoiar a resposta às questões:
1. A inspeção com a técnica Shiô encontra mais defeitos (eficácia) que com ad-hoc?
•

H0: Não existe diferença na taxa de detecção de defeitos entre Shiô e ad-hoc.

•

H1: A taxa de detecção de defeitos com Shiô é maior que com ad-hoc.

2. A quantidade de defeitos/tempo utilizando Shiô é maior que com ad-hoc?
•

H0: Não existe diferença na relação de eficiência entre Shiô e ad-hoc.

•

H1: A relação de eficiência de Shiô é maior que ad-hoc.

Tabela 1 - Objetivos do estudo I.
Analisar a
Com propósito de
Com respeito ao

O uso das técnicas Shiô e ad-hoc.
Caracterizar
Desempenho na detecção de defeitos (eficácia e eficiência) de Shiô em relação às
inspeções ad-hoc.

Do ponto de vista do Pesquisador
No contexto de
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Dois grupos de participantes foram organizados: 9 alunos da pós-graduação e 26 alunos da
graduação. Todos os participantes possuíam conhecimento e alguma prática em inspeção, além de
conhecimento em UML. Os participantes assinaram um termo de consentimento livre e espontâneo
e preencheram um formulário de caracterização. Para aumentar a capacidade de observação foram
criados dois subgrupos com tamanhos equivalentes (Grupo 1 e Grupo 2) em cada um dos grupos
(graduação e pós-graduação). O conceito de blocking foi utilizado nos grupos fazendo com que os
subgrupos ficassem balanceados em relação à experiência dos inspetores. O estudo foi planejado
para executar em duas rodadas, com inversão dos modelos entre elas. O arranjo do estudo previa
que os participantes da pós-graduação (mais experientes) realizassem a inspeção com técnica adhoc. De forma equivalente, os participantes da graduação (menos experientes) deveriam realizar a
inspeção utilizando Shiô. Dois pacotes de inspeção foram criados contendo material do treinamento
aplicado (ad-hoc ou Shiô), DAs, DEs, documentos com as regras de negócio, modelo do relatório de
discrepância e técnica Shiô apenas para os participantes da graduação. Os pacotes se diferenciavam
no conjunto dos modelos (Conta ou Movimento). Os modelos utilizados não sofreram injeção de
defeitos ou modificação visando manter sua originalidade e realidade.
Os participantes da pós-graduação receberam treinamento de aproximadamente 1 hora sobre
inspeção ad-hoc e foram instruídos a inspecionar utilizando apenas seu conhecimento do domínio
e experiência com inspeções anteriores. Os da graduação receberam treinamento sobre Shiô e um
exemplo didático de funcionamento da técnica. Ambos os grupos já haviam aplicado inspeção ad-hoc
anteriormente em outros domínios. Após o término de cada treinamento, os participantes receberam
o material para a 1ª rodada (um subgrupo recebeu os modelos de Conta e outro de Movimento).
Os participantes foram instruídos a realizar as marcações nos modelos e entregá-los juntamente
com o relatório de discrepâncias. O prazo estipulado para a entrega das inspeções foi de dois dias.
O segundo pacote de inspeção (inversão de modelos) foi enviado para o participante após a entrega
da primeira inspeção.
Todos os participantes da pós-graduação entregaram as inspeções em ambas as rodadas. Após obter
todos os relatórios de discrepância, os mesmos foram analisados para classificar as discrepâncias
em defeitos ou falsos positivos e criar uma lista de defeitos distintos encontrados pelos inspetores
deste grupo. Essa lista de defeitos foi considerada o baseline para comparação com os participantes
da graduação. Na primeira rodada com os participantes da graduação, 23 entregaram as inspeções
e por consequência apenas estes inspetores receberam o segundo pacote de modelos para
inspecionar. Já na segunda rodada foram entregues 20 inspeções. Assim como anteriormente,
as discrepâncias foram classificadas e criada uma lista com os defeitos distintos detectados pelos
inspetores deste grupo.

3.2. Análise dos Resultados
Nas duas turmas ocorreram casos de inspetores relatando apenas falsos positivos. Partindo da
premissa que inspeção encontra defeitos, esses inspetores foram considerados outliers e, portanto,
excluídos da análise de dados. Na turma da pós-graduação foram encontrados 2 outliers em cada
uma das rodadas, sendo o inspetor P5 outlier em ambas as rodadas. Já na turma da graduação,
ocorreram 10 outliers em cada uma das rodadas e os inspetores G6, G11, G16, G20, G21 outliers
em ambas.
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O baseline foi comparado com a lista de defeitos distintos apontados pela turma da graduação.
Para os modelos Conta, a inspeção com Shiô encontrou 11 defeitos contra 8 com ad-hoc, sendo
6 defeitos encontrados por ambas as técnicas. A técnica encontrou 5 defeitos que não foram
detectados pela inspeção ad-hoc, mas em contra partida, a inspeção ad-hoc encontrou 2 defeitos
que não foram detectados pela técnica. Os defeitos detectados apenas pela inspeção ad-hoc foram
analisados e procurou-se identificar os motivos dos mesmos não terem sido relatados na inspeção
com o uso da técnica. Esses defeitos não foram relatados, pois foi verificado que as regras de
negócio foram desconsideradas pelos inspetores durante a inspeção. Um e-mail foi enviado aos
participantes para averiguar este fato e a maioria dos participantes respondeu que de fato ignoraram
as regras de negócio. Considerando os modelos de Movimento, a inspeção ad-hoc encontrou 14
defeitos e com Shiô encontrou 16 defeitos, sendo que 12 defeitos foram identificados por ambas
as técnicas. A técnica Shiô encontrou 4 defeitos que não foram detectados pela inspeção ad-hoc,
mas em contra partida, a inspeção ad-hoc encontrou 2 defeitos que não foram detectados pela
técnica. Assim como no conjunto de modelos de Contas, os defeitos detectados apenas pela
inspeção ad-hoc foram analisados e identificou-se o motivo dos mesmos não terem sido relatados
na inspeção com o uso da técnica: novamente os inspetores desconsideraram as regras de negócio
durante a inspeção.
A Tabela 2 mostra as médias e os desvios padrão dos defeitos e do tempo dedicado às inspeções, em
cada uma das rodadas, nos modelos de Conta e de Movimento. É possível notar que o comportamento
no conjunto de Conta foi o esperado para os dois tipos de inspeção, pois na 2ª rodada, houve um
melhor rendimento na média de defeitos. Esse comportamento é normal em atividades de inspeções,
pois os inspetores adquirem conhecimento tanto do domínio como também da inspeção em si. Em
contrapartida, um comportamento não esperado é verificado na inspeção que utilizou a técnica
no conjunto de Movimento, pois a média de defeitos encontrados na 2ª rodada foi muito inferior
quando comparada à 1ª rodada. Uma justificativa seria o fato dos inspetores não terem aplicado a
técnica corretamente ou a não aplicação da aplicação da técnica, visto que a diferença das médias
de tempo dedicado entre as rodadas nos modelos de Movimento é muito grande, fato esse que não
ocorre entre as rodadas de inspeção com o uso da técnica no conjunto de Conta.

3.3 Estudo II
O segundo estudo (in-vitro) foi realizado entre junho e julho de 2012 em uma universidade particular
do Rio de Janeiro. Este estudo foi bem similar ao primeiro, porém o arranjo utilizado e os participantes
pertenciam a um contexto diferente. Neste estudo participaram 16 alunos da graduação que foram
divididos em dois grupos que ficaram balanceados com relação à experiência. O estudo foi realizado
em duas rodadas, com os mesmos conjuntos de modelos e a inversão de modelos entre os grupos
nas rodadas foi igual ao realizado no estudo I. Todos os participantes na primeira rodada realizaram
a inspeção de forma ad-hoc e na segunda rodada foi realizada a inspeção utilizando a técnica Shiô.
Os participantes receberam os devidos treinamentos em cada uma das rodadas: inspeção ad-hoc e
inspeção da técnica, respectivamente. O prazo de entrega para essa inspeção não pode ser igual ao
do estudo I, devido à carga-horária da disciplina em que o estudo II ocorreu, portanto o prazo foi
estipulado em uma semana.

126 WAMPS 2013

DesenvolvimentodeumaTécnicadeInspeçãodeDiagramadeEstadoscomapoiodosDiagramasdeAtividadesdescrevendoosCasosdeUsodoSoftware

Tabela 2 Resultados da Inspeção dos modelos Conta e Movimento.
Modelo

Conta
Movimento

Rodada

Média Defeito

Desvio Padrão
Defeito

Média Tempo

Desvio Padrão
Tempo

Ad-hoc

Shiô

Ad-hoc

Shiô

Ad-hoc

Shiô

Ad-hoc

Shiô

R1

3,25

3,5

1,25

2,38

36

103,5

13,46

57,28

R2

4

5,4

NA

1,94

61

112,2

NA

66,82

R1

4,33

6,16

3,21

4,99

113

206,66

24,06

113,74

R2

4,6

2,6

0,54

1,34

64

138,2

13,26

68,56

Na primeira rodada 11 alunos entregaram o resultado da inspeção ad-hoc e na segunda rodada
apenas 4 participantes entregaram a inspeção. Dentre os 11 participantes que entregaram a inspeção
na primeira rodada, houve 3 inspetores classificados como outliers. Além disso, foram constatadas
cópias nos relatórios de discrepâncias entre os participantes e troca de modelos entre os inspetores.
Assim, devido à essa troca, os grupos ficaram desequilibrados, pois 10 inspetores entregaram o
modelo de Movimento e apenas 1 inspetor entregou o modelo de Contas. Na segunda rodada, dentre
os 4 participantes que entregaram o pacote inspecionado, houve um participante outlier. Todos os
participantes da segunda rodada entregaram o conjunto de Conta e por consequência, nenhum
inspetor entregou o conjunto de Movimento. Devido a essas adversidades, decidiu-se abandonar
quaisquer resultados que viessem a ser obtidos, visto que não há como avaliar a técnica onde não
houve participação mínima dos participantes.

4. Análise Qualitativa dos Estudos I e II
Uma análise quantitativa dos dados do estudo I não foi possível de ser realizada, pois na turma da
pós-graduação restaram apenas poucos participantes, e na turma da graduação, apesar de no início
do estudo ter muitos participantes, ao final restaram poucos inspetores válidos. Entretanto, os dados
coletados permitiram uma análise qualitativa para entender os resultados gerais obtidos.
As características específicas de cada inspetor foram analisadas na tentativa de identificar os pontos em que
a técnica ajudou ou dificultou, visando sua evolução. Esta análise foi realizada com base nas informações
de caracterização coletadas no início do estudo. Observa-se que os inspetores que encontraram defeitos
exclusivamente devido à aplicação de Shiô eram mais experientes com relação à inspeção de: casos
de uso, diagramas de atividades, diagramas de estados e diagramas da UML. Porém, estes mesmos
inspetores eram menos experientes em desenvolvimento de sistemas e em gerência de sistemas.
Um questionário de avaliação foi distribuído para os inspetores que utilizaram Shiô para avaliar
alguns pontos do estudo: a técnica, qualidade do treinamento e os modelos inspecionados. Dentre
os 20 participantes que aplicaram a técnica no primeiro estudo, apenas 7 responderam, sendo que
foi encontrada uma cópia entre os questionários e, portanto, foram considerados 6 questionários
válidos. No segundo estudo o questionário foi enviado aos 4 inspetores que utilizaram a técnica,
porém apenas 1 respondeu. Apesar dos dados quantitativos do estudo II terem sido descartados,
consideramos importante tentar entender os motivos que atrapalharam a aplicação da técnica. O total
de questionários respondidos pelos dois estudos foram 7 numa população de 24 participantes, o que
nos dá um grau de confiabilidade de 31,81% de acordo com Gardner e Altman (1989). Apesar de o
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valor ser baixo, informações que justificassem o desempenho aparentemente insatisfatório da técnica de
leitura quando comparada com a inspeção ad-hoc puderam ser extraídas das respostas dos inspetores.
A partir destes dados, observa-se que apesar da maioria dos que responderam relatar ter seguido as
instruções da técnica, os inspetores sentiram dificuldade na sua aplicação. Este fato pode ter impactado
no fato de considerarem que a técnica não auxilia muito na atividade de inspeção e que por esta razão
não usariam ou ficariam na dúvida em utilizar a técnica em uma oportunidade futura de inspeção.
Apesar disso, os inspetores consideraram que o treinamento oferecido foi adequado e que não tiveram
grandes dificuldades em entender os diagramas inspecionados. O domínio dos diagramas, financeiro
não representou um fator de confusão, segundo a opinião dos inspetores. Outro fato curioso foi a
indicação de que a complexidade dos diagramas (tamanho) não interferiu na aplicação da técnica, mas
consideraram o conjunto que possui menos diagramas (Conta) como o mais fácil de aplicar a técnica.
Estes resultados permitiram a elaboração da versão 2 de Shiô, apresentada neste artigo e disponível
para os interessados em http://cos.ufrj.br/~kmn/tecnica_v2.pdf.

5. Ameaça à Validade dos Estudos
Como ameaças à validade interna dos estudos, destaca-se a aderência da técnica, pois não ocorreu
a observação da atividade de inspeção, portanto não há garantia que tenham seguido integralmente
a técnica. Outra ameaça está relacionada à medição do tempo nas inspeções, pois não é possível
garantir que os inspetores mediram consistentemente o tempo dedicado para a atividade de inspeção.
Problemas em identificar cores também são considerados ameaças à validade, pois existem pessoas que
possuem dificuldade em identificar as cores e a técnica faz uso de marcações e colorações nos modelos.
Como ameaças à validade externa nos estudos realizados destaca-se a generalização dos estudos,
pois as amostras foram específicas e com poucos participantes com perfis também específicos, assim
como o domínio da aplicação em que a técnica foi avaliada.

6. Considerações finais
Os resultados da pesquisa apresentados no artigo se apoiam na engenharia de software baseada em
evidência para propor uma nova tecnologia de software aplicada à inspeção. Assim, foi executada
uma quasi-revisão sistemática em que se constatou a carência de técnicas que inspecionem diagramas
de fluxos de atividades que garantem que eles estão consistentes com outros diagramas de um
projeto de software.
Assim, foi apresentada uma técnica de leitura para inspecionar diagramas de estados utilizando
como referência especificação de casos de uso modelados em diagramas de atividades. A técnica foi
avaliada por dois estudos de viabilidade, que constataram que a técnica de fato encontra defeitos,
inclusive incluindo defeitos não detectados usualmente por inspeção ad-hoc. Porém a aplicação da
técnica despende um tempo muito maior do que a inspeção ad-hoc. A partir dos resultados dos
estudos, foi possível evoluir a técnica em uma nova versão que ainda não foi avaliada. A avaliação
da nova versão da técnica representa um trabalho futuro, assim como o desenvolvimento de uma
ferramenta para apoiar a marcação e coloração dos diagramas de atividades e de estados.
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Abstract. A great effort in risk management explicitly becomes unnecessary when a project using an agile
approach. The short iterations, focus on software operating, resolving impediments, strong emphasis on
automated testing, frequent deliveries and customer feedback help teams avoid the risk that most projects
face, not to give anything away. However, this idea is no longer accepted as a general consensus among
practitioners of agile methods, especially when software projects are complex, with a long time of duration
and with great scope. Certainly, the uncertainties are larger. This paper aims to present a proposal for an
agile methodology that supports the risk management in software development projects, in the context of
processes in the PMBOK risk area and agile methods.
Resumo. Um grande esforço em gestão de riscos de forma explícita torna-se desnecessário quando um
projeto utiliza uma abordagem ágil. As iterações curtas, foco em software funcionando, resolução de
impedimentos, forte ênfase em testes automatizados, entregas e feedbacks frequentes ao cliente ajudam
as equipes a evitar o risco que a maioria dos projetos enfrentam, de não entregar nada. Contudo, essa ideia
não é mais aceita como um consenso geral entre praticantes dos métodos ágeis, principalmente, quando
projetos de software são complexos, de longa duração e com o escopo grande. Certamente, as incertezas
serão maiores. Este artigo tem como objetivo apresentar uma metodologia ágil que apoia a gestão de riscos
em projetos de desenvolvimento de software, no contexto dos processos da área de riscos do PMBOK e dos
métodos ágeis.

1. Introdução
O sucesso das organizações desenvolvedoras de software cada vez mais depende da qualidade final
dos seus produtos em equilíbrio com o cumprimento dos prazos, custos e escopo estabelecidos, assim
como, a minimização das incertezas e maximização das oportunidades que cercam um projeto, tudo
isso em um menor tempo possível de desenvolvimento [Gusmão, 2004]. Nesse contexto, o uso de um
bom processo ágil de gestão de projetos alinhado com um bom gerenciamento dos riscos de projeto,
faz-se necessário. Contudo, as organizações que procuram aplicar as metodologias ágeis para gerir
seus projetos, irão se confrontar com a carência de um gerenciamento mais efetivo e explícito na área
de riscos usando estas metodologias. A área de gerenciamento de riscos é uma das mais importantes
dentro da gestão de projetos, sendo tratada como uma das nove áreas de conhecimento do guia
específico de gestão de projetos, o PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [PMI, 2008].
Porém, nos frameworks ágeis, ela é vagamente citada e definida.
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Segundo Cohn (2010), um grande esforço em gestão de riscos de forma explícita torna-se desnecessário
quando um projeto utiliza uma abordagem ágil. As iterações curtas, foco em software funcionando,
resolução de impedimentos, forte ênfase em testes automatizados, entregas e feedbacks frequentes
ao cliente ajudam as equipes a evitar o risco que a maioria dos projetos enfrentam, o de não entregar
nada. Assim, não é de se estranhar que muitos projetos ágeis renunciem a qualquer forma de Gestão
de riscos explícita [Cohn, 2010].
No entanto, essa ideia não é mais aceita como um consenso geral entre muitos agilistas (praticantes
das metodologias ágeis), principalmente quando projetos de software são complexos, de longa
duração e com o escopo grande. Certamente, as incertezas serão maiores. Dessa forma, o uso de
uma metodologia ágil para gestão de riscos surge como uma boa opção para as organizações que
desejam gerenciar as incertezas dos projetos de forma mais ágil e em conjunto com outra metodologia
ágil de gerência de projetos.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo na área de gestão de riscos focando
nos métodos tradicionais e ágeis com intuito de propor uma solução para a seguinte problemática:
ausência de gestão explícita de riscos nas metodologias ágeis. Assim, propõem-se uma metodologia
ágil para gestão de riscos baseado nos processos de gerenciamento de riscos constantes no PMBOK
e nos principais métodos ágeis praticados na indústria de software, possibilitando um gerenciamento
dos riscos do projeto de forma mais contundente e explícita, sem ferir os princípios ágeis.
Além desta seção introdutória, este trabalho está composto de três outras seções: na seção 2 são
apresentados os principais conceitos da gerência de riscos em projetos de software, no contexto das
metodologias tradicionais e nas metodologias ágeis; a seção 3 apresenta o RisAgi, a metodologia
ágil para gestão de riscos proposta neste trabalho; e a seção 4 apresenta as considerações finais, os
resultados obtidos por meio deste trabalho e os trabalhos futuros pretendidos.

2. Gerência de Riscos: Uma Visão Geral
Eventos imprevistos podem causar, em muita das vezes, efeitos catastróficos em projetos de software.
Esses imprevistos surgem no momento em que se inicia um projeto, pois todo projeto de software
enfrenta problemas referentes, por exemplo, ao escopo, cronograma e qualidade ao decorrer do
tempo. As organizações desenvolvedoras de software possuem muitas dificuldades para, no mínimo,
controlar os efeitos negativos desses imprevistos. É nesse contexto que surge o gerenciamento de
riscos [Gusmão, 2004].
Segundo o PMI (2008), a Gerência de riscos é uma das disciplinas dentro da Gerência de projetos
a qual consiste num processo sistemático de identificar, analisar e responder aos riscos do projeto,
procurando obter vantagem das oportunidades de melhoria sempre que possível. Essa área vem
sendo alvo de estudos de vários pesquisadores, devido englobar muitos fatores imprevisíveis e de
controle difícil [Ribeiro, 2008].
Pode-se considerar que risco de projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um
efeito positivo ou negativo em pelo menos um objetivo do projeto [PMI, 2008]. Dessa forma, a Gestão
de Riscos visa controlar essas incertezas inerentes a todos os projetos, desde o início dos mesmos.
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Segundo Ribeiro (2008), apesar das várias abordagens que tratam da gerência de riscos, existe um
consenso sobre as principais atividades que compõem o processo de Gerência de riscos, a saber: o
Planejamento da Gerência de Riscos, onde são definidas as estratégias do gerenciamento, os recursos
necessários e a metodologia adotada; a Identificação dos Riscos, onde é realizado um levantamento
preliminar de todos os possíveis riscos existentes no projeto e se formaliza a documentação contendo
os dados coletados; a Análise dos Riscos, onde se definem a probabilidade do risco ocorrer, o possível
impacto causado ao projeto e as suas priorizações; o Planejamento das Respostas aos Riscos, nesta
etapa são determinados os riscos que irão ser gerenciados e as estratégias de ação para resolvê-los,
onde são elaborados os planos de ação para controle da gerência; o Monitoramento e Controle
dos Riscos, há uma observação da efetividade dos planos de ação durante o desenvolvimento do
projeto, tendo uma melhor compreensão do andamento do projeto, avaliando-se a situação atual
para localizar possíveis desvios do planejado; e a Comunicação, onde se dá uma visibilidade dos riscos
entre a equipe e os membros do projeto.
Essas abordagens fazem parte das metodologias tradicionais de desenvolvimento de software –
metodologias orientadas a processos e muita documentação [Ribeiro, 2008], onde a Gerência de
riscos é tratada de forma explícita e visível por todos. Na visão do Guia PMBOK a Gerência de Riscos
de Projetos inclui os processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas e
monitoramento e controle dos riscos do projeto, ressaltando que esses processos interagem entre si
e com os processos de outras áreas de conhecimento [PMI, 2008]. Ainda neste guia, os objetivos do
gerenciamento dos riscos são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir
a probabilidade e o impacto dos eventos negativos do projeto, a partir do uso de entradas, técnicas
e ferramentas, e saídas propostas aos processos.
Por outro lado, recentemente surgiram as metodologias ágeis. Um conjunto de metodologias regidas
por princípios comuns onde o foco são as pessoas, a interação entre elas e o feedback rápido [Manifesto
Ágil, 2001]. Dessa forma, a área de gerência de riscos foi tratada de forma não explícita, pois muitos
adeptos das metodologias ágeis afirmavam que “os frameworks ágeis com seus feedbacks constantes,
priorização de escopo, monitoramento diário, entregas rápidas, iterações curtas [...] minimizariam os
riscos do projeto, assim, resultando em um gerenciamento de riscos intrínseco destes frameworks”
[Bassi, 2013]. Contudo, essa ideia não é um consenso universal entre os agilistas.
Com base no manifesto ágil e nos vários frameworks ágeis existentes, como exemplo o Scrum
[Schwaber, 2011] e o XP [Beck, 2005], é possível afirmar que cada um contém ações que visam
minimizar a incidência e/ou impacto dos riscos dentro de cada processo. As ideias de feedback
constante, e de iterações curtas, permitem que erros sejam identificados mais rapidamente e que
sejam resolvidos em pouco tempo [Cohn, 2010].
Não existe um consenso definitivo sobre a necessidade de gestão de risco dentro do método ágil. Isso
leva muitos a acreditar que a gestão de risco é irrelevante em um modelo iterativo. Alguns seguem
a abordagem de ignorar os riscos até que eles manifestem-se em problemas, pois, a partir desse
momento, é possível tratá-los e controlá-los como impedimentos do projeto. Dessa forma, fica
evidente que, nos métodos ágeis a preocupação recai na contingência dos impedimentos, deixando
de lado a mitigação e o olhar proativo dos mesmos [Veethil, 2013]. Apenas essas práticas ágeis não
mitigam a maioria das incertezas do projeto e acabam que, em muitas vezes, lidam apenas com
problemas de uma forma mais rápida, o que ocasiona uma interpretação errônea de que qualquer
risco é tratável ou tem baixo impacto e que apenas deve ser tratado quando se torna um problema.
132 WAMPS 2013

RisAgi: Uma Metodologia Ágil para Gestão de Riscos em Projetos de Desenvolvimento de Software

3. RisAgi: Um Metodologia Ágil para a Gestão de Riscos
O desenvolvimento deste trabalho teve início com uma pesquisa na literatura específica sobre
gerência de riscos em projetos de desenvolvimento de software, analisando a visão do PMBOK e das
várias metodologias ágeis existentes. Em uma segunda etapa foi analisada a problemática referente à
gestão de riscos dentro das metodologias ágeis, com o intuito de propor uma solução para a mesma.
Após essas pesquisas e análises foi definida uma solução de gestão ágil de riscos para projetos
de desenvolvimento de software, contemplando a definição de um fluxo de atividades, papéis,
cerimônias e um conjunto de produtos de trabalho. Nesse momento, foram realizadas inúmeras
reuniões com um implementador e avaliador de processos de software no contexto do MR-MPSSW para analisar a adequação/avaliação das propostas definidas no cenário do desenvolvimento
de software. Vale ressaltar que este especialista possui experiência em gerenciamento de projetos
usando o PMBOK e o Scrum.

3.1. A Metodologia Ágil para a Gestão de Riscos
O RisAgi – Riscos Ágeis, é uma metodologia ágil concebida para possibilitar o gerenciamento das
incertezas envolvidas em projetos de desenvolvimento de software. Essas incertezas podem ser
entendidas como riscos e/ou impedimentos.
A Figura 1 mostra o ciclo de vida do RisAgi. Este ciclo foi definido com base no ciclo de vida dos
processos de gestão de riscos do PMBOK. O modo de execução nessas fases segue os valores das
metodologias ágeis e se baseia, principalmente, nas práticas encontradas nos métodos ágeis Scrum e
APM (Agile Project Management) [Highsmith, 2004]. O RisAgi não tem como foco entregar software,
mas gerenciar as incertezas dos projetos, visando a melhor qualidade possível do produto final.

Figura 1. Ciclo de Vida do RisAgi

	
  

As fases neste ciclo são:
• Planejamento: trata da apresentação do RisAgi à equipe com intuito de explicar como
acontecerá o processo de gestão de riscos no decorrer do projeto de software;
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• Identificação: foco no levantamento das incertezas do projeto junto à equipe;
• Avaliação Qualitativa: possibilita a análise dos riscos identificados por meio de critérios
subjetivos;
• Definição de Respostas: permite a definição da estratégia de como proceder antes e depois
dos riscos tornarem-se uma realidade no projeto;
• Monitoramento: agrupa práticas que possibilitam o acompanhamento do processo de gestão
de riscos ao longo do projeto.

3.1.1. Papéis
O RisAgi é composto por dois papéis, o Guardião e a Equipe de Risco, cada um com responsabilidades
bem definidas, a saber:
• Guardião: responsável por garantir que o RisAgi seja entendido e aplicado. Atua organizando,
direcionando e objetivando as cerimônias do RisAgi, além de acompanhar e monitorar as
atividades de gerenciamento de risco realizadas pela Equipe de Risco. É a interface entre
os stakeholders. Características deste papel: conhecer os interesses do cliente; conhecer os
interesses da organização; disseminar a visão, o objetivo e os requisitos do produto para a
Equipe de Risco; garantir que o processo seja seguido; orientar a equipe de risco; definir a lista
de Categorias dos Riscos no projeto; criar e monitorar o Burnup de Riscos, gráfico responsável
por demonstrar a severidade dos riscos ocorridos ao longo do tempo;
• Equipe de Risco: consiste de profissionais que realizam o trabalho de identificar, avaliar e prover
respostas para mitigar e contingenciar os riscos que impactam nos objetivos do projeto e suas
iterações. A Equipe de Risco é estruturada e autorizada pela organização para organizar e
gerenciar seu próprio trabalho. A sinergia resultante aperfeiçoa a eficiência e a eficácia da
Equipe de Risco como um todo. Este equipe deve ter as seguintes características: deve ser
multifuncional, possuindo todas as habilidades necessárias, enquanto equipe, para gerenciar
riscos; todos os membros desta equipe devem possuir o mesmo poder e nível hierárquico
independente dos títulos de cada membro da Equipe de Risco; não deve conter subequipes
dedicadas a domínios específicos de conhecimento, tais como identificação ou avaliação ou
resposta aos riscos, assim, os membros devem participar de todo o processo; definir a lista de
Categorias dos Risco no projeto; identificar os riscos; avaliar os riscos; prover respostas aos
riscos; assumir a responsabilidade pela contingência e/ou mitigação de riscos no projeto.

3.1.2. Cerimônias
O ciclo do RisAgi é composto por eventos prescritos que criam uma rotina e minimizam a necessidade
de reuniões não definidas no framework. O RisAgi usa eventos time-boxed, onde todo evento
tem uma duração máxima. Isto garante que uma quantidade adequada de tempo seja gasta no
planejamento.
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3.1.2.1. Iniciação
A Iniciação é uma cerimônia que ocorre na fase de Planejamento do RisAgi, com duração máxima de quatro
horas, objetivando apresentar à Equipe de Riscos suas responsabilidades, as cerimônias e os produtos
de trabalho que devem ser gerados a partir do uso do RisAgi. Responsabiliza-se por esta cerimônia o
Guardião, que inicia a cerimônia apresentando à Equipe de Riscos toda a metodologia do RisAgi; os
principais interesses da organização concernente ao projeto; os interesses do cliente; e uma visão geral
das outras áreas que compõem o plano do projeto (escopo, prazo, custo, recursos, qualidade, etc.).
Como entradas para a cerimônia de Iniciação têm-se a descrição da metodologia, o plano do projeto
e quaisquer outros ativos da organização que possam influenciar esta etapa do RisAgi, por exemplo
uma lista de categorias de riscos iniciais a qual a organização mantém.
Ao final, a equipe gera uma Lista de Categorias de riscos para o presente projeto, disposto no Quadro
de Riscos conforme a Figura 2.

3.1.2.2. Jogo de Risco
Esta cerimônia ocorre ao longo das fases de Identifcação, Avaliação Qualitativa e Definição de
Resposta, possui um time-box de um a dois dias para cada release de um mês ou de dois a quarto
dias para releases de dois meses. Tem como objetivo responder a três questões: Quais são os riscos do
projeto?; Qual a severidade destes riscos?; Como estes riscos serão tratados? Estes questionamentos
são respondidos em etapas da mesma cerimônia, a saber:
• Etapa I : Quais são os riscos do projeto?: tem como objetivo identificar os riscos do projeto e
registrá-los. O Guardião irá conduzir a primeira fase da cerimônia apresentando de forma mais
detalhada o plano do projeto, os interesses do cliente e da organização para a Equipe de Riscos.
O intuito é estimular uma discussão que possibilite identificar riscos do projeto com base nas
categorias definidas anteriormente na reunião de iniciação. A técnica utilizada para essa fase da
cerimônia pode ser um brainstorm, onde cada risco deve ser justificado pelo membro da equipe
que identificou o mesmo. Dessa forma, somente encerrará essa fase após se obter um consenso
sobre os riscos identificados entre todos os membros da Equipe. Ao fim dela é produzido o
Backlog de Riscos do projeto, disposto no Quadro de Riscos apresentado na Figura 2.
• Etapa II : Qual a severidade destes riscos?: a severidade dos riscos é obtida pela multiplicação
do impacto com a probabilidade dos mesmos. A equipe irá avaliar cada item do Backlog de
Risco de forma qualitativa quanto à probabilidade e impacto. Assim, no decorrer da avaliação
o Quadro de Riscos será preenchido. A avaliação é realizada para dar prioridade aos riscos
mais importantes, geralmente os que possuem maior severidade aos olhos da equipe de
desenvolvimento, visando agregar oportunidades que ofereçam mais retorno de investimento
tanto para o cliente quanto para o fornecedor e minimizar ou extinguir ameaças e fraquezas
que possam vir a acontecer no decorrer do projeto. Esta etapa utiliza uma adaptação da
técnica Planning Poker [Cohn, 2005], uma técnica ágil de estimativa e planejamento baseada
em consenso [Cohn, 2005]. Esta técnica combina a opinião de especialistas, a analogia e a
desagregação em uma abordagem agradável para estimar resultando em estimativas rápidas,
mas de confiança [Cohn, 2005]. Esta adaptação segue os passos descritos abaixo:
WAMPS 2013 135

Artigos técnicos selecionados

ºº Para pontuar os itens do Backlog de Riscos será utilizado um baralho de Planning Poker
customizado, que deverá conter as seguintes qualificações: baixo, médio e alto;
ºº Caso seja necessário obter um valor mais detalhado de severidade para cada risco, poderá
ser utilizado um baralho numérico que represente as qualificações, por exemplo: 1, 2 e 3
(baixo); 4, 5 e 6 (médio); 7, 8 e 9 (alto);
ºº Procedimentos do Planning Poker: (1) a equipe em conjunto lê a descrição de todos os riscos
do Backlog de Risco para ter uma visão geral do que deverá ser avaliado; (2) a equipe seleciona
o risco que julga ser mais simples de todos, isto é, o que apresenta menor severidade ao
projeto. Para este risco a estimativa será de Baixo impacto e probabilidade, que representa
a menor qualificação do baralho; (3) o primeiro risco avaliado servirá de guia para todo o
processo de avaliação, ou seja, será uma referência para a avaliação dos demais riscos; (4)
seguindo a ordem apresentada no Backlog de Risco, cada item será relido e avaliado. É
necessário ressaltar que um risco que tenha uma severidade maior que a do risco-guia não
necessariamente será avaliado com o valor seguinte na escala de qualificações. A severidade
deve ser avaliada seguindo uma proporção da severidade que foi definida para o riscoguia; (5) à medida que os riscos sejam avaliados, os mesmos devem ser colados no artefato
Quadro de Risco (ver Figura 2) em seu devido quadrante.
• Etapa III : Como estes riscos serão tratados?: realizada a avaliação qualitativa, e com o quadro
preenchido com os riscos, a Equipe deverá definir as respostas de mitigação e contingência dos
riscos. Essas respostas devem classificar os riscos como oportunidades ou ameaças. Para melhor
visualização, as oportunidades devem ser evidenciadas por meio de post-its na cor verde e
as ameaças na cor vermelha. Nesse momento, realiza-se uma reunião onde todos estão de
pé e em frente ao Quadro de Riscos. Utilizando-se da técnica de Opinião Especializada, cada
membro da Equipe de Riscos define as respostas de mitigação e contingência relacionadas
àquele risco sob sua responsabilidade. Essas respostas devem ser inseridas ao lado dos seus
respectivos riscos, assim como, cada membro da Equipe deve se responsabilizar por essas
respostas, evidenciando seu comprometimento ao escrever seu nome nos post-its. Ao final
dessa fase, têm-se os cartões de contingência e mitigação preenchidos.

3.1.2.3. Monitorar e Revisar
Esta cerimônia ocorre na fase de Monitoramento, e deve ser realizada pelo Guardião e pela Equipe
de Risco, os quais devem monitorar e revisar os riscos levantados na iteração. O Burnup de Risco (ver
Figura 5) é utilizado como um artefato de apoio para esta prática de acompanhamento.
À medida que um risco ocorrer ao longo do projeto, o Guardião deve atualizar o gráfico do Burnup de
Riscos. Para isto, ele deverá registrar no gráfico a data de ocorrência do risco e o número da severidade
do risco, severidade esta obtida pela multiplicação da probabilidade com o impacto do risco. Assim,
registra-se em um ponto no gráfico a severidade do risco que acabara de ocorrer. Dessa forma,
esta prática pode transparecer para todos a ocorrência de um risco previsto ao longo do tempo. As
informações que podem ser extraídas do gráfico são uteis para avaliar a incidência de riscos, o trabalho
da equipe quanto à contingência e a mitigação para que estes não ocorram ou não se repitam.
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3.1.3. Produtos de Trabalho
A metodologia RisAgi gera produtos de trabalho a partir da execução de suas cerimônias. Esses
artefatos estão fortemente baseados nos princípios dos métodos ágeis, os quais têm como foco as
pessoas e a iteração entre elas. Dessa forma, cada artefato foi minuciosamente gerado para agilizar
o andamento do processo e não travá-lo. Os produtos de trabalho são:
• Quadro de Riscos: o Quadro de Riscos (ver Figura 2) tem o propósito de dar transparência
a todos os envolvidos no processo de gerenciamento de riscos, facilitar o monitoramento e
a visualização da severidade dos riscos ao longo do projeto. A Equipe de Risco é responsável
por inserir os riscos analisados qualitativamente quanto à probabilidade e ao impacto em
seus respectivos quadrantes. Em um dos lados do Quadro existe uma seção complementar,
o Backlog de Riscos (a ser apresentado a seguir); enquanto que do outro lado há a Lista de
Categorias (a ser apresentado a seguir) dos riscos.

Figura 2. Quadro de Riscos do RisAgi

	
  

• Lista de Categorias: é uma lista que contém todas as categorias, as quais servem para agrupar
os riscos, relevantes à Equipe de Risco para analisar as incertezas do projeto de software. A Lista
de Categorias é criada, mantida e disponibilizada pela Equipe de Risco. O principal objetivo
é nortear as análises realizadas durante o ciclo do RisAgi de acordo com os interesses da
organização e do cliente. Cada categoria deverá seguir o formato apresentado na Figura 3a e
assim possuir um título e uma descrição objetiva. Esse artefato fica disposto no Quadro de Riscos
(ver Figura 2). É aconselhável à organização manter uma lista de categorias pré-estabelecidas,
ou melhor, padronizadas com base em projetos anteriores como um ativo organizacional
disposto numa ferramenta Wiki, por exemplo. Assim, esse artefato serviria como insumo para
a cerimônia de Iniciação do RisAgi, com o objetivo de ser adaptado à realidade de cada projeto;
• Backlog de Risco: trata-se de uma lista que contém todas as incertezas de um projeto
identificadas pela Equipe de Risco ainda não avaliadas qualitativamente. É uma origem única
dos riscos do projeto. Este artefato geralmente não está completo no início de um projeto,
pode-se começar com uma lista de riscos iniciais para aquele primeiro momento. Com o tempo,
o Backlog de Risco cresce e muda à medida que se aprende mais sobre o projeto, o produto
e seus usuários. A Equipe de Risco deve manter o Backlog de Risco atualizado e disponível
a todos os interessados no projeto. O risco é registrado num post-it conforme o template
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evidenciado pela Figura 3b. Nesse post-it deve-se, inicialmente, registrar um identificador, um
nome, uma descrição e uma categoria para o risco. E, posteriormente, um membro da Equipe
de Risco deve assinalar com seu nome qual risco fica sobre sua responsabilidade;

			(a)			

	
  

(b)

Figura 3. (a) Template para Registro de uma Categoria de Riscos; (b) Template de Registro dos Riscos

• Burnup de Risco: é uma representação gráfica da severidade dos riscos, utilizado para monitorar
a severidade dos riscos ao longo do projeto. A partir do início de um projeto, e à medida que os
riscos tornam-se realidade, deve-se atualizar o Burnup. O Guardião é o responsável pela criação
e manutenção deste artefato. Qualquer significativa mudança no gráfico, o Guardião deve
acionar a Equipe de Risco para realizar uma análise do ocorrido. No eixo horizontal têm-se os
dias em que cada risco ocorreu e no eixo vertical têm-se a severidade dos riscos ocorridos, bem
como a tolerância aos riscos e a soma das estimativas de severidade dos riscos. Este artefato
pode ser visto na Figura 4;

Figura 4. Burnup para Registro e Acompanhamento da Severidade dos Riscos
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• Cartão de Contingência e de Mitigação: descreve as ações a serem tomadas para
contingenciar os riscos e para diminuir ou aumentar a probabilidade ou impacto da ocorrência
dos riscos, respectivamente. A Equipe de Risco é responsável por escrever os Cartões de
Contingência, dando maior detalhamento àqueles que possuem maior severidade. Os Cartões
de Contingência visam responder a três questões fundamentais: Quando o plano deve ser
acionado?; O que será feito para contingenciar o risco?; Como será contingenciado? Já os
Cartões de Mitigação visam responder a três questões fundamentais: O que será feito?;
Como será feito?; Porque será feito? Os Cartões de Contingência e de Mitigação devem estar
disponíveis e ser de conhecimento de todos os membros da Equipe de Risco, porém é de
responsabilidade de um único membro da Equipe, quem se comprometeu com o risco que essa
resposta pertence. Os templates dos cartões podem ser vistos na Figura 5.

	
  

Figura 5. Cartões de Contingência e Mitigação como Resposta aos Riscos

4. Conclusões
Este trabalho propôs uma solução para a ausência de práticas nas metodologias ágeis sobre Gestão
de riscos, concebida a partir da análise meticulosa da Gestão de riscos do PMBOK e dos princípios
e práticas constantes nos métodos ágeis. Propôs-se um conjunto de papéis, práticas, produtos de
trabalho e cerimônias para gerenciar os riscos de um projeto de forma mais ágil.
O trabalho apresentado difere-se dos trabalhos realizado por [Ribeiro, 2008], que apresenta a
definição de um processo ágil para gestão de riscos em ambiente de múltiplos projetos baseado
nas metodologias ágeis e no mPRINCE process (Project RIsk ManagEment Process) nas metodologias
ágeis, um modelo de processo para gerenciamento de riscos em ambiente de múltiplos projetos,
onde o foco está guiar o gerenciamento dos riscos de ambiente em múltiplos projetos ao invés de
definir e propor práticas, produtos de trabalho e cerimônias mais ágeis para gerenciar os riscos.
Contudo, ainda precisa-se avaliar a aplicabilidade do RisAgi em um ambiente real de desenvolvimento
de software com intuito de verificar se o mesmo não perde o aspecto de agilidade nos projetos.
Outro ponto fraco do RisAgi é que ele é altamente indicado para projetos de longa duração e com
escopo grande onde as incertezas são maiores, não sendo indicado para projetos mais simples e de
curta duração.
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Como trabalhos futuros podem-se citar: a avaliação do RisAgi na comunidade ágil; a criação de um
guia de uso para a metodologia, possibilitando uma aplicação mais eficaz; e a implementação do
RisAgi em um ambiente organizacional de desenvolvimento de software, o qual seja regido pelos
princípios ágeis, com objetivo de relatar um estudo de caso.
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Abstract. The implementation of expected processes and outcomes defined by MPS Reference Model for
Service (MR-MPS-SV) is a significant challenge, especially for novice organizations on the subject of quality
of services. This paper presents an approach to this challenge, using the concept of Service Desk (SD) as the
basis for defining and implementing the processes of the initial level of maturity of MR-MPS-SV. The SD is a
single point of contact between providers and users of information technology (IT) services in an organization
and, in the proposed approach, it functions as an element of integration and management of processes
related to IT services, guiding and directing their implementation.
Resumo. A implementação de processos e resultados esperados pelo Modelo de Referência MPS para Serviços
(MR-MPS-SV) é um desafio significativo, principalmente para organizações iniciantes no assunto de qualidade
de serviços. Este artigo apresenta uma abordagem para este desafio, utilizando o conceito de Central de
Serviços (CS) como base para definição e execução dos processos do nível inicial de maturidade do MR-MPSSV. A CS é um ponto de contato único entre provedores e usuários de serviços de Tecnologia da Informação
(TI) em uma organização e, na abordagem proposta, ela funciona como um elemento de integração e gestão
de processos relacionados aos serviços de TI, orientando e direcionando a sua implementação.

1. Introdução
O Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-MPS-SV) define processos e resultados esperados de
uma organização que oferece serviços de Tecnologia da Informação (TI). Este modelo foi elaborado
com base em normas e modelos internacionais de qualidade de serviços de TI, tais como a Norma
ISO/IEC 20000:2011 [ISO/IEC, 2011], a Norma ISO/IEC 15504 [ISO/IEC, 2003], e o modelo CMMI-SVC
(Capability Maturity Model Integration for Services) [SEI, 2010].
O Guia Geral MPS de Serviços [Softex, 2012] define níveis de maturidade, processos, capacidade
e resultados esperados, mas não oferece orientações ou abordagens para orientar o trabalho
de implementação do MR-MPS-SV em uma organização provedora de serviços de Tecnologia da
Informação (TI). Tampouco existem guias de implementação específicos para indicar alternativas
viáveis para aplicar as recomendações do modelo de qualidade de serviços.
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Dessa forma, implementar os resultados esperados pelo MR-MPS-SV constitui um grande desafio,
principalmente para empresas iniciantes, que buscam atingir o primeiro nível de maturidade em
qualidade de serviços. A falta de guias e orientações sobre implementação do modelo dificulta a
definição de uma estratégia adequada para realizar os processos definidos pelo modelo.
Este artigo propõe uma abordagem para orientar a implementação do nível inicial de maturidade
do MR-MPS-SV com base na criação de uma Central de Serviços (CS) para a organização. A função
da CS é estabelecer um ponto único de contato entre a área organizacional responsável por prover
serviços de TI e os usuários desses serviços, buscando atingir dois objetivos: a satisfação dos usuários
e a eficiência no fornecimento de serviços de TI. Ao estabelecer um ponto de contato único entre
provedores e usuários de serviços de TI de uma organização, a CS facilita o gerenciamento desses
serviços, fornecendo uma estrutura adequada para o atendimento dos requisitos de qualidade de
serviços.
O restante deste artigo sintetiza os principais aspectos relacionados à implementação da abordagem
proposta em uma organização e está estruturado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os principais
conceitos sobre CS utilizados na abordagem de implementação do nível G. A Seção 3 resume as
diretrizes de implementação para cada processo deste nível. Finalmente a Seção 4 apresenta as
conclusões do artigo e indica direções para trabalhos futuros.

2. O Conceito de Central de Serviços
Uma Central de Serviços (ou Service Desk) implementa uma interface única entre usuários e
provedores de serviços de TI [Magalhães e Pinheiro, 2007]. Ela centraliza funções de suporte ao
usuário (responder dúvidas, por exemplo), relato de erros e solicitações de serviços.
A ITIL é uma biblioteca de boas práticas para gerenciamento de serviços de TI; em particular, o volume
[OGC, 2000] desta biblioteca trata profundamente o conceito de CS. Para a ITIL, a CS é uma função
de TI que contempla pessoas, ferramentas e processos voltados para o atendimento de serviços de
TI. Os principais processos de uma CS típica são descritos na Figura 1.
A definição de um Ponto Único de Contato permite que o tempo de atendimento de demandas e de
reparação de erros em serviços seja menor, pois os usuários não têm que se preocupar em identificar
ou conhecer o responsável pelo serviço dentro da área de TI da organização. Em contrapartida, os
verdadeiros responsáveis pela oferta dos serviços não são interrompidos por chamados de usuários
e podem, dessa forma, focar na melhor maneira de prover o serviço. Para o usuário, a CS é a
responsável pelo atendimento de todas as demandas de TI, mas a maioria dos chamados feitos à CS
é repassada para outras áreas responsáveis pelo atendimento de cada tipo de ocorrência.
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Figura 1. Processos básicos de uma CS.
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Por ser o único Ponto de Contato entre usuários e a área de TI da organização, a CS tem total controle
sobre todos os chamados recebidos dos usuários e pode acompanhá-los durante todo o seu ciclo
de vida. Para atender esses chamados, a CS define vários níveis de suporte, executados por equipes
com diferentes perfis de conhecimento. Os níveis superiores possuem equipes mais qualificadas para
resolver questões que não puderam ser solucionadas pelos níveis inferiores, como mostra a atividade
Escalonar para Nível Superior da Figura 1.
Todos os chamados chegam no nível mais baixo de suporte, e os que não podem ser resolvidos
neste nível são encaminhados ao segundo nível de suporte, que possui um conhecimento técnico
maior sobre o domínio do chamado e, portanto, tem mais capacidade para resolvê-lo [OGC, 2000].
Chamados que exigem um nível de especialização ainda maior podem ser encaminhados para níveis
superiores até atingir o último nível da CS onde todos os chamados precisam ser solucionados.
Após finalizado o chamado, a solução encontrada deve ser registrada e armazenada em um banco
de dados para facilitar consultas posteriores sobre o mesmo tipo de ocorrência. Isto evita retrabalho,
pois muitos chamados podem se beneficiar de uma solução que já foi fornecida para um chamado
anterior.

2.1. Tipos de Centrais de Serviços
Considerando o nível de conhecimento exigido das equipes que atendem aos chamados, uma CS
pode assumir três perfis genéricos [Magalhães e Pinheiro, 2007]:
• CS Básica: as equipes não conhecem o ciclo completo de solução de demandas do usuário e
por isso seguem scripts para escalonamento de chamadas para os níveis seguintes de suporte,
de acordo com o processo de Gerenciamento de Incidentes. A CS acompanha a oferta de
serviços através de follow-up, ou seja, pergunta-se ao usuário sobre sua satisfação com o
serviço oferecido. Além disto é dado feedback aos usuários sobre a evolução do atendimento
de incidentes e solicitações.
• CS Qualificada: envolve tudo o que faz a CS Básica, mas as equipes conhecem o ciclo completo
de solução de demandas do usuário, e possuem autonomia para solucionar incidentes.
• CS Especializada: engloba o perfil de CS Qualificada e faz o segundo nível de atendimento
do processo de Gerenciamento de Incidentes, possuindo conhecimentos profundos sobre o
ambiente de TI da organização.
Com relação à localização da infraestrutura, uma CS pode ser classificada como Local, Centralizada,
Virtualizada ou “Siga o Sol” [OGC, 2000]. De forma resumida, a infraestrutura da CS Local está
instalada na mesma localização física dos usuários dos serviços de TI, enquanto a CS Centralizada
fica em um local físico diferente da localização dos usuários dos serviços de TI. A infraestrutura da
CS Virtualizada é distribuída por diferentes locais físicos, enquanto a CS “Siga o Sol” consiste na
integração de diversas unidades de Centrais de Serviços dispersas geograficamente em escala global.
O termo “Siga o Sol” deve-se ao fato desse tipo de CS operar de acordo com o fuso horário de cada
local onde está situada uma de suas unidades.
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2.2 Implantação de uma Central de Serviços
Para implantar uma CS é preciso definir o seu perfil e a sua localização. Para organizações iniciantes,
recomenda-se implementar o perfil de CS Básica com infraestrutura local ou centralizada. Além disso,
deve-se organizar, criar, adaptar ou revisar todos os processos e documentação existentes sobre os
serviços de TI para que se tenha uma base de conhecimento comum para a organização. Com base
nesse conhecimento são estabelecidos os procedimentos e padrões de atendimento que devem ser
seguidos pela CS. Esses procedimentos precisam ser claros e de fácil assimilação para assegurar a
homogeneidade no atendimento das solicitações pela CS.
Uma definição importante para qualquer serviço de TI é a estrutura do Acordo de Nível de Serviço
(Service Level Agreement - SLA). Esta estrutura deve contemplar, minimamente, a descrição
das categorias de atendimento, os prazos de solução e os critérios para priorização das filas de
atendimento. A equipe da CS deve saber quais são os procedimentos padronizados e os acordos de
nível de serviço para qualquer chamado oriundo do usuário, desde o atendimento de dúvidas até o
tratamento de incidentes.
Para atender um SLA é preciso definir os níveis de habilidades e conhecimentos necessários para
realizar os procedimentos previstos para o respectivo serviço. Também é necessário estimar o tempo
médio gasto no atendimento de cada chamado, a fim de dimensionar o tamanho da equipe de
atendimento em cada nível da CS.
Mesmo com um planejamento cuidadoso, é possível que o compromisso estabelecido no SLA não
seja suficiente para satisfazer adequadamente as necessidades dos usuários. Portanto, é preciso
estabelecer um procedimento para monitorar o nível de satisfação dos usuários e, caso seja necessário,
readequar os compromissos estabelecidos no SLA. Este monitoramento deveria ser feito de forma
quantitativa, através de um processo de Medição. A questão básica que as métricas de desempenho
de uma CS devem responder é: Quais medidas devem ser tomadas para que a CS mostre mais valor
para os clientes e para a organização?

3. Implementação do Nível G do MR-MPS-SV usando uma Central de
Serviços
Os requisitos necessários para se implantar uma CS possuem uma forte correlação com os resultados
esperados do nível G do modelo MPS.BR para Serviços. Dessa forma, a implantação da CS pode
contribuir significativamente para a implementação deste nível de maturidade nas organizações.
O restante desta seção descreve como cada um dos processos do nível G – parcialmente gerenciado
– do MR-MPS-SV [Softex, 2012] pode ser atendido com a implantação de uma CS organizacional.

3.1 Entrega de Serviços
O processo de Entrega de Serviços visa fazer com que cada serviço seja entregue seguindo o seu SLA.
Para isto é necessário estabelecer uma estratégia de como os serviços devem ser entregues e como
eles devem ser mantidos em operação. Esta estratégia deve ser atualizada sempre que possível para
que não se torne obsoleta.
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A CS deve participar da definição e evolução da estratégia de entrega dos serviços, de modo a
dimensionar a quantidade e o nível de qualificação dos recursos envolvidos. Além disso, ela deve
confirmar continuamente que os recursos necessários para a entrega dos serviços estão disponíveis,
e que atendem à qualificação planejada. Dessa forma, a CS avalia a capacidade e a disponibilidade
da área de TI em atender aos serviços planejados, garantindo a sua entrega conforme a necessidade
da organização.
Essa entrega de serviços geralmente envolve a execução de um sistema de serviços, sob coordenação
da CS. Esse sistema é uma combinação de componentes interdependentes necessários para a entrega
do serviço [SEI, 2010]. Tais componentes incluem (mas não se limitam a) hardware, software e
pessoas capacitadas, e devem ser sempre atualizados para que forneçam o devido suporte à entrega
dos serviços. A evolução e atualização dos elementos do sistema de serviços deve fazer parte da
estratégia de entrega dos serviços mantida pela CS.
Para garantir que seus serviços sejam entregues e mantidos em operação de acordo com os níveis
de serviços estabelecidos a CS deve definir, para cada tipo de entrega, um sistema de serviços a ser
executado.
Por exemplo, um sistema de serviços para ofertar treinamentos aos usuários pode atender diversas
atividades, tais como estudo de necessidade e viabilidade de se ofertar um determinado treinamento,
planejamento de treinamento a ser ofertado, execução de treinamento conforme o planejado, e
procedimentos para tratamento de incidentes e identificação de possíveis melhorias. Cada atividade
envolve diversos elementos do sistema de serviços como, no caso deste exemplo, ferramentas de
suporte ao aprendizado, instrutores qualificados e laboratórios de ensino adequadamente equipados.

3.2 Gerência de Incidentes
O processo de Gerência de Incidentes estabelece uma estratégia para reparação e restauração de
serviços, de forma que os incidentes de TI não impeçam ou atrapalhem a produtividade dos usuários. A
reparação consiste em resolver o que está interferindo na produtividade normal do serviço, enquanto
a restauração consiste em recolocar o serviço em operação com a mesma produtividade estabelecida
nos acordos de nível de serviço.
A estratégia de reparação e restauração deve estar sempre atualizada, refletindo a evolução dos
serviços e da infraestrutura de TI da organização. Para isto é necessário que a CS mantenha um sistema
de gerenciamento e controle de incidentes e solicitações de serviços para registrar, classificar, priorizar,
analisar, resolver e encerrar todos os incidentes de TI, bem como qualquer outro tipo de solicitação
feita pelos usuários. Além disto, a CS deve definir uma forma de escalonamento para os incidentes e
solicitações que não são resolvidos conforme estabelecido nos acordos de nível de serviço.
Como a CS busca manter a operação normal dos serviços ofertados pela TI, ela deve gerenciar os
incidentes; sempre que um venha a ocorrer, ela deve saber quais são os procedimentos a serem
tomados para que a operação normal dos serviços afetados seja restaurada o mais rápido possível.
Para isto, a causa raiz do incidente pode não ser identificada ou solucionada, e medidas provisórias
podem ser adotadas com o objetivo de eliminar os impedimentos para que os usuários possam
realizar o seu trabalho.
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Caso um tipo de incidente de TI seja recorrente, a CS, como ponto único de contato com o usuário,
pode detectar esse fato e tratá-lo como um problema de TI. Esse tratamento envolve uma análise
de possíveis causas raízes dos incidentes para que se possa solucioná-las, evitando que eles voltem
a ocorrer.
Assim, a CS deverá ter procedimentos tanto para solucionar incidentes quanto para solucionar
problemas. As soluções encontradas devem ser armazenadas em um banco de dados para que
auxiliem a encontrar soluções para incidentes ou problemas similares que ocorram no futuro.
As informações a respeito do incidente e/ou problemas devem ser repassadas para os usuários
envolvidos. Dependendo do tipo de CS (básica, qualificada ou especializada), essas informações
podem ser repassadas periodicamente ou somente quando solicitado pelas partes interessadas.

3.3 Gerência de Nível de Serviço
O objetivo do processo de Gerência de Nível de Serviço é garantir que todos os acordos de nível de
serviço sejam cumpridos. Portanto, deve-se identificar quais são as dependências que cada serviço
possui para que ele seja colocado em operação. Estas dependências devem estar disponíveis para um
determinado serviço, dentro dos objetivos estabelecidos no SLA.
Este processo exige que a CS faça o monitoramento frequente dessas dependências e do desempenho
da oferta de serviços, bem como uma comunicação efetiva com as partes interessadas, as quais
devem sempre estar cientes do desempenho dos serviços. Além disto, deve-se garantir que alterações
em requisitos de um serviço sejam refletidas no respectivo SLA.
A CS deve ser a responsável por realizar o monitoramento e o controle dos níveis de serviços.
Essas ações da CS devem ser realizadas seguindo procedimentos bem definidos, estabelecendo
periodicidade, responsabilidade e forma de executar as tarefas. A CS deve reportar aos seus clientes
quais são os níveis de serviços oferecidos, notadamente com relação aos prazos acordados para a
restauração da operação normal dos serviços, em caso de incidente.
Ao monitorar o cumprimento dos acordos dos níveis de serviço, a CS avalia constantemente a operação
dos serviços ofertados e detecta qualquer alteração no ambiente de produção. Essa alteração deve
ser analisada para que outros serviços não sejam afetados. Todos os recursos necessários para um
serviço e suas dependências devem estar disponíveis para que o serviço seja mantido dentro do
estabelecido no SLA.
A partir das informações recebidas da CS o usuário pode saber se está recebendo o serviço conforme
o estabelecido, e se a solução aplicada para os incidentes está dentro do combinado. Isso contribui
para a satisfação do usuário e pelo aumento da percepção do valor agregado pela área de TI.

3.4 Gerência de Requisitos
O foco do processo de Gerência de Requisitos é garantir que os requisitos do trabalho de um serviço
sejam gerenciados, de modo que seus requisitos, planos de trabalho e produtos de trabalho estejam
sempre em conformidade.
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Antes de se disponibilizar um serviço, a CS deve estabelecer com clareza quais são as reais necessidades
dos usuários, e deve ser acordado com eles (ou seus representante) o que terá que ser entregue ao
disponibilizar o serviço, e quais são as condições da entrega. A equipe técnica que desenvolve o
serviço também deve estar comprometida com o atendimento dos requisitos dos usuários.
Assim, os requisitos devem ser acordados junto aos seus fornecedores, que podem ser internos ou
externos à organização. Analogamente, os requisitos devem avaliados pela equipe técnica, com base
em critérios objetivos, de forma a gerar o seu comprometimento com a oferta dos serviços. A CS pode
obter tanto o entendimento dos requisitos pelos fornecedores de requisitos quanto o comprometimento
da equipe técnica com esses requisitos nos momentos de definição e revisão de SLA.
As mudanças em requisitos de um serviço devem ser tratadas pela CS como revisões do SLA. Essas
revisões devem avaliar o impacto das mudanças em todo o trabalho relacionado ao serviço, de forma
que fornecedores de requisitos e equipe técnica possam analisar a viabilidade de se comprometerem
com as mudanças.
Deve existir uma rastreabilidade dos requisitos, possibilitando analisar se os planos e produtos de
trabalho criados para a oferta do serviço estão consistentes com os requisitos definidos para este
serviço. A rastreabilidade deve ser bidirecional para que seja possível identificar os produtos associados
a um requisito, e os requisitos relacionados com cada produto. Além disso, deve ser possível identificar
dependências entre requisitos, a fim de avaliar os impactos de mudanças em requisitos.
Essa rastreabilidade pode ser definida pela CS como parte das dependências identificadas no processo
de Gerência de Nível de Serviço. O monitoramento e o tratamento de eventuais inconsistências pode
ser feito pelo processo de Gerência de Trabalhos.

3.5 Gerência de Trabalhos
O objetivo do processo de Gerência de Trabalhos é planejar o desenvolvimento e a oferta do serviço e
monitorar a realização do trabalho planejado, efetuando os ajustes necessários. Apesar da semelhança
deste processo com o processo de Gerência de Projetos, o trabalho necessário para a criação e oferta
de um serviço pode ser contínuo e produzir um serviço já existente, o que se caracteriza como uma
operação, e não como projeto [PMI, 2008].
A gestão do trabalho exige uma definição clara do escopo de trabalho que é necessário para produzir
e ofertar o serviço. É através deste escopo que se definem as estimativas de dimensionamento de
tarefas e produtos a serem gerados. A CS utiliza a estratégia de entrega e o SLA do serviço para
definir o escopo do trabalho.
As tarefas e os produtos de trabalho necessários para atender o escopo de um serviço devem ser
dimensionados pela CS através de métodos apropriados para que se tenha uma noção do esforço
e custo associados. No nível inicial de maturidade, esses métodos envolvem, em geral, a opinião de
especialistas. É recomendável a utilização de alguma variação do método Delphi [Linstone e Turoff,
1975] para minimizar as influências de opiniões individuais no resultado das estimativas.
A CS deve projetar um ciclo de vida para cada serviço ofertado, representando a divisão do trabalho
em fases, identificando o relacionamento entre essas fases, e definindo quais são os principais marcos
para o controle do trabalho.
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A partir desse ciclo de vida, a CS pode identificar os riscos relacionados ao trabalho de cada fase, de
forma a priorizar o monitoramento e tratamento de riscos, levando em consideração seu impacto no
trabalho e a sua probabilidade de ocorrência em cada fase do trabalho.
Considerando os recursos humanos, deve-se identificar os perfis e conhecimentos necessários para
a execução das tarefas planejadas. Os recursos materiais e o ambiente de trabalho necessário para a
realização do trabalho, também devem ser planejados, com destaque para o Sistema de Serviços que
a CS irá utilizar para a disponibilização do serviço.
É necessário também um planejamento de como os dados relevantes do trabalho devem ser coletados,
armazenados e distribuídos pela CS. No contexto da Gerência de Trabalhos, dados relevantes são
todos os documentos necessários para a execução do trabalho, tais como atas de reunião e SLA. A
forma como estes dados são manipulados é importante para impedir, por exemplo, alterações sem
a devida autorização.
A CS é responsável por integrar, aprovar e manter os planos necessários para ofertar o serviço,
e por monitorar a execução desses planos, detectando eventuais desvios e realizando os ajustes
necessários. Assim, todos os serviços produzidos pela área de TI da organização e que serão entregues
e oferecidos pela CS devem ser planejados e monitorados pela gerência de trabalho da CS, para que
os serviços possam ser entregues com eficácia e eficiência de acordo com o esperado pelos clientes.
O planejamento, monitoramento e controle do trabalho a ser realizado para se desenvolver e ofertar
um serviço permite melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na área de TI e evita surpresas
desagradáveis quando o serviço for disponibilizado em ambiente de produção.

4. Conclusões
A falta de guias de implementação específicos dificulta a obtenção dos resultados esperados pelo
Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-MPS-SV), principalmente para empresas iniciantes em
qualidade de serviços. Este artigo propôs uma abordagem para esta dificuldade, utilizando o conceito
de Central de Serviços (CS) como base para definição e execução dos processos do nível inicial do
MR-MPS-SV.
Por implementar uma interface única com os usuários dos serviços de TI, a CS permite um maior controle
sobre esses serviços, facilitando a obtenção de indicadores de desempenho e de relacionamento com
os clientes, e indicando o que pode ser feito para melhorar. Além disto, a CS provê suporte a todos
os serviços oferecidos resolvendo chamados (dúvidas, reportes de incidentes, solicitações de serviços)
realizados por usuários, procurando maximizar o seu desempenho.
Referências como ITIL [OGC, 2000] e CMMI-SVC [SEI, 2010] fazem recomendações que podem
contribuir para um bom gerenciamento da CS. O modelo MPS.BR para serviços se baseia em algumas
dessas referências para definir processos que auxiliam no desenvolvimento e entrega de serviços de
TI com maior qualidade.
Estes serviços podem seguir os ciclos de serviços propostos pela ITIL para que sejam gerenciados
corretamente usando, por exemplo, os objetivos de controle definidos por modelos de governança de TI,
como o CobiT [ITGI, 2007]. Para este modelo, eficiência e eficácia são critérios de informação primários
no gerenciamento da CS e devem ser avaliados através de indicadores de desempenho, tais como:
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• Indicadores de eficiência da CS: índice de chamadas atendidas; índice de incidentes encerrados
no primeiro nível de suporte; índice de incidentes resolvidos remotamente; e índice de evolução
do custo médio por chamada.
• Indicadores de eficácia: índice de incidentes encerrados dentro do prazo estabelecido; índice de
disponibilidade da infraestrutura da CS; índice de incidentes encerrados na primeira chamada;
e índice de satisfação dos usuários com o atendimento da CS.
O monitoramento desses indicadores deve fazer parte da rotina de operação de uma CS. Uma CS
bem gerenciada contribui para que a área de TI atinja seus próprios objetivos e, consequentemente,
os objetivos da organização.
A abordagem aqui definida apresenta um ponto de partida para implementação do nível G com base
na definição de CS, orientando e direcionando a implementação do nível inicial de maturidade do
MR-MPS-SV a partir da criação de um ponto de contato único entre provedores e usuários de serviços
de TI na organização. A aplicação das recomendações aqui sintetizadas na implementação do nível
G do MR-MPS-SV em diversas organizações é um trabalho futuro que deve ser conduzido para obter
evidências empíricas de que a abordagem proposta é viável e efetiva.
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Abstract. The main goal of the MPS.BR program is to develop and disseminate reference models that
meet the needs of the Brazilian Software and IT Services Industry. Currently, the family of models consists
of the MPS-SW for Software and the MPS-SV for IT Services. Given that the MPS-SW has been largely
adopted and the MPS-SV was recently published, this paper describes a survey conducted to investigate the
applicability of the MPS-SV in organizations that already adopt the MPS-SW and that seek to improve their
software development and maintenance services. The results indicate that, from the point of view of MPS-SW
implementation consultants, implementing MPS-SV in this context is facilitated by the organizational culture
already established in the context of the MPS-SW and may bring benefits in terms of productivity and quality.
Resumo. O principal objetivo do programa MPS.BR é desenvolver e disseminar modelos de referência que
atendam à Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI. Atualmente, a família de modelos é composta
pelo MPS-SW para Software e MPS-SV para Serviços de TI. Visto que o MPS-SW possui ampla adoção e o
modelo MPS-SV foi publicado recentemente, este artigo descreve um survey conduzido para investigar a
aplicabilidade do MPS-SV em organizações que já adotam o MPS-SW e que buscam a melhoria de seus serviços
de desenvolvimento e manutenção de software. Os resultados fornecem indícios de que, sob o ponto de vista
dos implementadores do MPS-SW, a implementação do MPS-SV neste contexto é facilitada pela cultura já
estabelecida em função da adoção do MPS-SW e pode trazer benefícios referentes à produtividade e qualidade.

1. Introdução
Organizações que possuem sistemas em produção tendem a buscar parceiros de Tecnologia da
Informação (TI) que possam prestar serviços de desenvolvimento para tratar suas demandas na
medida em que elas surgem, respeitando tanto a variação no volume destas demandas, quanto à
prioridade para seu atendimento.
Sob o ponto de vista do fornecedor, estruturar o desenvolvimento de software para atender a estas
expectativas (capacidade de atender a variações constantes no volume e na prioridade de demandas)
não é uma tarefa trivial. Acredita-se que uma das formas de atendê-las seja estruturar o atendimento
das demandas de desenvolvimento por meio do estabelecimento de capacidades de gerenciamento
de serviços, onde cada demanda passaria a ser tratada como uma solicitação de um serviço de TI.
Tratar o atendimento às demandas de desenvolvimento como um serviço prestado ao cliente está
aderente à definição de serviços da ISO/IEC, 2011, conforme detalhamento adicional fornecido na
próxima seção.
152 WAMPS 2013

Investigando a Aplicabilidade do MPS-SV na Melhoria de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Software

No contexto da prestação de serviços de TI, é fundamental buscar estabelecer processos eficientes de
gerenciamento de serviços [TSO 2011], preferencialmente embasados em algum modelo de referência
que apoie as melhores práticas para o aperfeiçoamento desses processos e consequentemente o
aumento da produtividade e eficácia dos serviços prestados.
Um dos programas disponíveis para atender este tipo de necessidade é o MPS.BR [Santos 2012].
O principal objetivo do programa MPS.BR é desenvolver e disseminar modelos de referência que
atendam à Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI. Atualmente, a família de modelos é
composta pelo MPS-SW para Software [SOFTEX 2012a] e MPS-SV para Serviços de TI [SOFTEX 2012b].
Enquanto o MPS-SW já está estabelecido e possui ampla adoção, com 482 avaliações publicadas
até Julho de 2013, o modelo MPS-SV é ainda muito recente e teve sua primeira avaliação publicada
em Setembro de 2012. Assim, o MPS-SW tem efetivamente promovido a adoção de boas práticas
de engenharia de software na indústria Brasileira [Kalinowski 2010] e possui evidências objetivas de
impactos positivos no desempenho das organizações que o adotam [Travassos e Kalinowski 2013]. O
MPS-SV, por outro lado, naturalmente ainda possui poucas evidências e relatos.
O modelo MPS-SV possui um escopo de aplicação mais amplo, podendo ser aplicado para apoiar a
estruturação e melhoria de processos de serviços de maneira geral. Estes serviços podem compreender,
por exemplo, serviços de Help Desk, serviços de suporte, entre outros. No contexto de serviços de
desenvolvimento e manutenção de software, Kalinowski e Reinehr (2013) relatam uma experiência
prática em que os preceitos do MPS-SV foram seguidos complementando práticas do MPS-SW para
estruturar o desenvolvimento de software como um serviço de TI. Tendo em vista resultados positivos
e lições aprendidas obtidos durante esta experiência, sentiu-se a necessidade de investigar de maneira
mais ampla a aplicabilidade do MPS-SV na melhoria também de serviços de desenvolvimento e/ou
manutenção de software.
Neste cenário geral, este artigo apresenta uma pesquisa survey realizada com implementadores
do MPS-SW, que conhecem bem as particularidades do desenvolvimento de software, visando
identificar e analisar a aplicabilidade e as perspectivas de adoção do modelo MPS-SV por empresas
desenvolvedoras de software para apoiar a estruturação de seus serviços de desenvolvimento e/ou
manutenção. Serão relatados tanto a metodologia adotada para a elaboração da pesquisa quanto a
forma de aplicação e os resultados obtidos.
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 descreve resumidamente a
fundamentação teórica referente ao modelo MPS-SV e sua possível relação com a prestação de
serviços de desenvolvimento de software. A seção 3 detalha o planejamento da pesquisa survey e a
operação realizada para a sua aplicação junto aos implementadores do MPS-SW. A seção 4 relata os
resultados obtidos. Por fim, a seção 5 contém as considerações finais.

2. MPS-SV e Serviços de Desenvolvimento de Software
Um serviço pode ser definido de maneira genérica como produto intangível e não armazenável [SEI
2010]. A instanciação desta definição de serviço depende da particularidade de cada organização.
É fundamental que organizações prestadoras de serviços tenham este conceito bem definido,
considerando suas particularidades.
WAMPS 2013 153

Artigos técnicos selecionados

O gerenciamento de serviços de TI, por sua vez, pode ser definido de acordo com o ITIL (Information
Technology Infrastructure Library), um modelo concebido pelo governo britânico visando trazer um
consenso sobre as melhores práticas para o gerenciamento de serviços de TI, como “Um conjunto
de capacidades organizacionais especializadas para prover valor aos clientes na forma de serviços”
[TSO 2011].
No contexto nacional, o modelo MPS-SV [SOFTEX 2012b] do programa MPS.BR [Santos 2012]
surgiu visando estabelecer um caminho economicamente viável para que organizações, incluindo as
pequenas e médias empresas, alcancem os benefícios da melhoria de seus processos da prestação
de serviços de TI em um intervalo de tempo razoável. O modelo MPS-SV serve como referência
(benchmark) para que as organizações possam ajustar suas práticas em relação às melhores práticas
do setor e ainda atestar sua aderência através de avaliações oficiais.
Para tal definiram-se sete níveis de maturidade que se iniciam no nível G e progridem até o nível
A. São eles: G (Parcialmente Gerenciado), F (Gerenciado), E (Parcialmente Definido), D (Largamente
Definido), C (definido), B (Gerenciado Quantitativamente) e A (Em Otimização). Estes níveis
representam estágios na melhoria da implementação de processos referentes à prestação de serviços
na organização. A cada nível é atribuído um grupo de processos e atributos que estes processos
devem possuir. Cada processo e atributo de processo possui um conjunto de resultados esperados.
Uma organização que almeje atingir determinado nível de maturidade deve concentrar seus esforços
em atender aos resultados esperados dos processos e atributos de processo para o nível em questão.
Qualidade é um fator essencial para o sucesso de organizações prestadoras de serviços de
desenvolvimento de software. É preciso, entre outros, atender demandas de desenvolvimento de
acordo com as condições estabelecidas junto ao cliente, atendendo aos requisitos formalizados
dentro do prazo estabelecido.
Deste modo, para estas organizações, o atendimento de cada demanda de desenvolvimento pode
ser tratada como um serviço prestado ao cliente. Conforme mencionado anteriormente, tratar o
atendimento às demandas de desenvolvimento como um serviço está aderente à definição de serviços
da ISO/IEC, 2011, que define um serviço como “um meio de entregar valor para o cliente por meio
da facilitação de resultados que o cliente deseja atingir”. Neste caso, o valor entregue se materializa
na forma de funcionalidades de software, que normalmente tem como propósito facilitar o alcance
dos resultados que o cliente deseja atingir.
Assim, acredita-se que boas práticas referentes à prestação de serviços, de maneira geral, possam
permitir também o aprimoramento dos processos de organizações prestadoras de serviços de
desenvolvimento e/ou manutenção de software.
A próxima seção apresenta uma pesquisa survey realizada com implementadores do MPS-SW, que
conhecem bem as particularidades do desenvolvimento de software, com o objetivo de diagnosticar
a aplicabilidade do MPS-SV em organizações desenvolvedoras de software, complementando boas
práticas do MPS-SW.
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3. Survey
A pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre características,
ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas indicado como representantes de uma população
alvo [Pinsonneault 1993]. Decidiu-se adotar a pesquisa survey, pois o ambiente pretendido da
pesquisa se adequa a este tipo de estudo de acordo com as definições contidas em [Travassos 2002]
e [Wohlin 2012].
De acordo com [Travassos 2002] os meios principais para coletar a informação em surveys são
questionários. Existem diversas maneiras de definir a forma pela qual as questões são formuladas e
decidir como será a análise dos resultados coletados. A seção a seguir descreve o planejamento do
survey e detalha as decisões tomadas para o desenvolvimento deste trabalho.

3.1. Planejamento
O objetivo do estudo foi definido de acordo com o “G”oal da abordadem Goal/Question/Metric
(GQM) [Basili 1994]. O GQM é baseado na suposição de que para uma organização medir de
maneira significativa ela deve primeiro traçar os objetivos ou metas, formular questões baseadas no
objetivo a ser medido, e elaborar as métricas que respondam aquelas questões. O objetivo, segundo
a abordagem GQM, deve ser formulados conforme o template a seguir: “Analisar o <objeto de
estudo> com a finalidade de <objetivo> com respeito à <foco da qualidade> do ponto de vista de
<perspectiva> no contexto de <contexto>”.
Com base neste template para objetivos do GQM, o objetivo desta pesquisa é: “Analisar o MPS-SV
com a finalidade de identificar a aplicabilidade e as perspectivas de adoção do modelo por empresas
desenvolvedoras de software com respeito à utilidade percebida, esforço de adoção e a intenção de
adoção do ponto de vista do implementador MPS-SW no contexto de organizações que já adotam o
MPS-SW para desenvolvimento de software e que desejem também adotar o MPS-SV para melhoria
de seus serviços de desenvolvimento e/ou manutenção”.
Como o objetivo está relacionado com a percepção sobre a adoção de uma nova tecnologia, cogitouse elaborar as questões da pesquisa survey com base no Technology Acceptance Model (TAM) [Davis
1990]. Turner et al. (2010) conduziram uma revisão sistemática referente à aplicação do TAM, os
resultados desta revisão mostraram uma correlação entre a intenção de adoção revelada nos estudos
que utilizavam o TAM e a real adoção. Isto, aliado à aplicação recente com sucesso deste modelo
[Rivero 2014], subsidiou a decisão em seguir este modelo no survey descrito neste artigo. De forma
resumida, o TAM utiliza escalas Likert para medir a aceitação e a intenção de uso de novas tecnologias,
com base em um conjunto de perguntas adaptáveis sobre a utilidade percebida, facilidade de uso e
intenção de uso de uma nova tecnologia.
O formulário da pesquisa foi elaborado contendo duas partes. A primeira parte continha 10
afirmativas objetivas baseadas no modelo TAM sobre as quais os participantes deveriam se posicionar
obrigatoriamente. Ao invés da utilização usual de cinco valores em escalas Likert (Concordo
Fortemente, Concordo Parcialmente, Neutro, Discordo Parcialmente e Discordo Fortemente), optouse por fornecer apenas quatro opções de respostas, removendo a neutra, visando amenizar possíveis
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imparcialidades. O objetivo foi forçar os entrevistados a se posicionar necessariamente em um lado
positivo ou negativo.
A segunda parte, por sua vez, continha três perguntas discursivas, que abordavam a perspectiva
dos entrevistados sobre as dificuldades e facilidades de implementação do MPS-SV por empresas
desenvolvedoras de software que já adotam o MPS-SW e por todas as organizações como um
contexto geral. Estas perguntas não tinham caráter obrigatório.
A caracterização dos participantes foi descartada uma vez que se trata de implementadores do MPSSW, esta qualificação já representa a caracterização necessária, uma vez que todos supostamente
entendem de engenharia de software e de implementação de processos. Para apoiar os participantes
nas respostas, foi disponibilizada uma tabela em anexo ao formulário de pesquisa representando
uma visão unificada dos processos dos modelos MPS-SW e MPS-SV por nível de maturidade.
Conforme definido anteriormente, o público alvo (potenciais participantes) da pesquisa eram
implementadores do modelo MPS-SW, por conhecerem bem as particularidades do desenvolvimento
de software. A seção a seguir apresenta uma visão do procedimento operacional da pesquisa
envolvendo a instrumentação, distribuição e coleta dos dados junto ao público alvo.

3.2. Operação
A pesquisa foi instrumentada com o auxílio da ferramenta de formulários do Google Drive. Esta
ferramenta permitiu o aceso ao formulário online e também foi usada para captar as respostas,
compilar e armazenar os dados. O formulário foi enviado por email para todos os implementadores
do MPS-SW credenciados junto a instituições implementadoras, juntamente com a tabela de
complementaridade dos modelos citada na seção anterior.
A listagem de implementadores foi obtida diretamente do site oficial do MPS.BR (www.softex.
br/mpsbr). Excetuando um dos autores do presente artigo, que foi excluído do público alvo por
conhecer os objetivos da pesquisa, contabilizou-se um total de 161 implementadores distribuídos
em 20 instituições implementadoras. Após a distribuição foi dado um prazo de 15 dias para que as
respostas voluntárias fossem fornecidas.
Os entrevistados então responderam à pesquisa eletronicamente. Aproximadamente 11,8% (19 de
161) do nosso público alvo respondeu à pesquisa, resultando em um nível de confiança sobre as
respostas em relação à percepção do público alvo como um todo de 78,5%.
Um detalhamento adicional em relação aos participantes da pesquisa é fornecido na próxima seção,
juntamente com o relato dos resultados obtidos.

4. Resultados
Cada participante da pesquisa respondeu ao questionário posicionando-se em relação às perguntas
objetivas e fornecendo detalhamentos adicionais nas discursivas. A Tabela 1 apresenta as 19 respostas
percebidas (nível de confiança 78,5%) mapeando a quantidade de respostas obtidas por Instituição
Implementadora. Ao todo foram obtidas respostas de 11 das 20 instituições implementadoras.
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Tabela 1. Quantidade de respostas obtidas por Instituição Implementadora
Instituição Implementadora

Quantidade
de Respostas

ASR Consultoria e Assessoria em Qualidade Ltda

02

CITS – Centro Internacional de Tecnologia de Software

01

COPPE/UFRJ

04

ENGSOFT

01

FUMSOFT

02

Incremental Tecnologia em Informática Ltda

01

ProMove

03

QualityFocus

01

SENAI-Londrina

02

SWQuality Consultoria e Sistemas

01

TECVITÓRIA

01

Tendo fornecido esta visão geral da distribuição das respostas do survey, as subseções a seguir
descrevem a análise quantitativa e qualitativa que pôde ser realizada com base nos dados obtidos
referentes à utilidade percebida (Seção 4.1), esforço da adoção (Seção 4.2) e intenção de adoção
(Seção 4.3). Pelas respostas discursivas, considerando a pesquisa como um todo, foi possível identificar
que alguns participantes tiveram dificuldades referentes à definição do conceito de serviço neste
contexto, o que representa uma inerente ameaça à validade do presente estudo.

4.1. Utilidade Percebida
A Tabela 2 apresenta as perguntas referentes à utilidade percebida do questionário e o quantitativo
das respostas obtidas. Considerando esta primeira parte do questionário como um todo, em relação
à utilidade percebida a análise quantitativa permite destacar que 93% dos participantes concorda
fortemente ou parcialmente que a implementação do MPS-SV no contexto da melhoria de serviços
de desenvolvimento em organizações que já adotam o MPS-SW traz benefícios inclusive nos quesitos
produtividade e aprimoramento da qualidade. Cabe ressaltar, entretanto, um posicionamento mais
moderado em relação à qualidade, em que 83% dos participantes concorda parcialmente.
Em relação à análise qualitativa, dentre os entrevistados que discordaram fortemente, cabe ressaltar
as opiniões extraídas das perguntas discursivas: “A meu ver a Engenharia de Software é bastante
similar independente do modelo de negócio adotado por uma organização. Assim, não vejo muita
contribuição na especialização de modelos de maturidade, pois se seu objetivo não é ser uma
receita, seria possível ter um modelo único e abrangente” e “De acordo com a minha percepção
acredito ser mais fácil implementar o MPS-SW a partir do MPS-SV e não ao contrário”. Desta forma,
aparentemente o primeiro não compreendeu bem a distinção em relação ao propósito dos modelos
enquanto o segundo na verdade não discorda, mas acredita que a ordem de implementação poderia
ser invertida.
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Tabela 2. Perguntas e respostas (quantitativo) sobre a Utilidade Percebida
Parte 1: Sobre a Utilidade Percebida
A implementação do MPS-SV no contexto da melhoria de
serviços de desenvolvimento e/ou manutenção de software
em organizações que já adotam o MPS-SW traz benefícios.

A implementação do MPS-SV no contexto da melhoria
de serviços de desenvolvimento e/ou manutenção de
software em organizações que já adotam o MPS-SW
torna os processos desta organização mais eficientes
(produtividade).
A implementação do MPS-SV no contexto da melhoria
de serviços de desenvolvimento e/ou manutenção de
software em organizações que já adotam o MPS-SW torna
os processos a desta organizações mais eficazes (geram
produtos de qualidade).
A institucionalização de um processo aderente ao MPS-SV
no contexto da melhoria de serviços de desenvolvimento
e/ou manutenção de software em organizações que já
adotam o MPS-SW é simples.

Concordo
Fortemente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Fortemente

9

9

0

1

Concordo
Fortemente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Fortemente

7

11

0

1

Concordo
Fortemente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Fortemente

3

15

1

0

Concordo
Fortemente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Fortemente

7

10

2

0

Em relação à análise qualitativa, dentre os entrevistados que discordaram fortemente, cabe ressaltar
as opiniões extraídas das perguntas discursivas: “A meu ver a Engenharia de Software é bastante
similar independente do modelo de negócio adotado por uma organização. Assim, não vejo muita
contribuição na especialização de modelos de maturidade, pois se seu objetivo não é ser uma
receita, seria possível ter um modelo único e abrangente” e “De acordo com a minha percepção
acredito ser mais fácil implementar o MPS-SW a partir do MPS-SV e não ao contrário”. Desta forma,
aparentemente o primeiro não compreendeu bem a distinção em relação ao propósito dos modelos
enquanto o segundo na verdade não discorda, mas acredita que a ordem de implementação poderia
ser invertida.
Por outro lado, os entrevistados que concordaram sobre a utilidade do modelo em questão acreditam
que a implementação do MPS-SV neste contexto pode ocorrer de forma sinérgica com o MPS-SW.
O comentário de um dos entrevistados resume a opinião da maioria, “Observo que as empresas
de software buscam o aprimoramento da qualidade do produto de software e muitas vezes nos
deparamos durante a implementação da melhoria dos processos que não conseguimos atingir os
serviços que envolvem a adoção de práticas de entrada, entrega do serviço, a gestão dos incidentes
e entres outros processos que são foco do MPS-SV que complementam aos processos do MPS-SW”.
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4.2. Esforço da Adoção
A segunda parte da pesquisa procura levantar a percepção em relação ao esforço de adoção do
MPS-SV. A Tabela 3 apresenta as perguntas referentes a esta parte do questionário e o quantitativo
das respostas obtidas. O resultado quantitativo geral indica que 76% dos entrevistados concorda
(fortemente ou parcialmente) que a implementação deste modelo em organizações desenvolvedoras
de software que já adotam o MPS-SW é simples.
As maiores dificuldades identificadas na análise quantitativa foram: definir o conceito de serviço
dentro do contexto do desenvolvimento de software; estabelecer uma cultura de processos de
serviços para desenvolvimento de software; alinhar a capacidade dos serviços com a capacidade do
desenvolvimento de software; e lidar com as características diferentes dos dois modelos.

Tabela 3. Perguntas e respostas (quantitativo) sobre o Esforço de Adoção
Parte 2: Sobre o Esforço de Adoção
Concordo
Fortemente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Fortemente

1

12

5

1

Concordo
Fortemente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Fortemente

2

11

5

1

Concordo
Fortemente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Fortemente

7

11

1

0

Concordo
Fortemente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Fortemente

3

11

4

1

O entendimento do MPS-SV é simples.

A implementação do MPS-SV no contexto da melhoria de
serviços de desenvolvimento e/ou manutenção de software
para organizações que já adotam o MPS-SW é simples.

A implementação do MPS-SV no contexto da melhoria de
serviços de desenvolvimento e/ou manutenção de software
em organizações que já adotam o MPS-SW pode aprimorar
minhas habilidades de implementação de processos em
organizações desenvolvedoras de software.
A institucionalização de um processo aderente ao MPS-SV
no contexto da melhoria de serviços de desenvolvimento
e/ou manutenção de software em organizações que já
adotam o MPS-SW é simples.

Em contrapartida as seguintes facilidades foram citadas: possibilidade de utilizar a experiência anterior
em MPS-SW para a implementação do MPS-SV e a cultura existente em MPS-SW que pode facilitar a
disseminação da cultura em MPS-SV; apoio e participação de outros setores da organização; algumas
ferramentas de suporte do MPS-SW podem ser usadas para a implantação do MPS-SV; a experiência
prévia na adoção de outro modelo provê mais consciência e mais habilidade para tratar os problemas
e desafios da implementação; terminologia comum dos modelos; e a reutilização de procedimentos
já utilizados e validados pela organização.
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4.3. Intenção de Adoção
Esta seção questiona a intenção de uso do MPS-SV por organizações desenvolvedoras de software
que já adotam o MPS-SW. A Tabela 4 apresenta as perguntas referentes a esta parte do questionário
e o quantitativo das respostas obtidas. Aproximadamente 63% dos implementadores MPS-SW
acreditam (concordam fortemente ou parcialmente) que o MPS-SV tenha ampla adoção, tanto no
contexto da melhoria de serviços de desenvolvimento e manutenção por organizações que já adotam
o MPS-SW, quanto em geral.

Tabela 4. Perguntas e respostas (quantitativo) sobre a Intenção de Adoção
Parte 3: Sobre a intenção de adoção
Eu acredito que haja ampla adoção do MPS-SV no
contexto da melhoria de serviços de desenvolvimento e/ou
manutenção de software por organizações que já adotam
o MPS-SW.

Concordo
Fortemente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Fortemente

3

9

6

1

Concordo
Fortemente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Fortemente

7

5

6

1

Em geral, acredito que o MPS-SV tenha ampla adoção.

É possível observar, entretanto, um posicionamento mais cético em relação à adoção no contexto
da melhoria de serviços de desenvolvimento e/ou manutenção. Enquanto em relação à adoção em
geral a faixa predominante foi “Concordo Fortemente” (7 dos 19 participantes), em relação à adoção
no contexto de serviços de desenvolvimento e manutenção a faixa predominante foi “Concordo
Parcialmente” (9 dos 19, correspondentes à aproximadamente 47% do total).
A análise qualitativa permitiu observar o grupo de 12 participantes que concordam (fortemente ou
parcialmente) com cada uma das duas questões é o mesmo, mas que alguns dos participantes que
concordam fortemente com a adoção em geral se posicionaram de forma mais moderada em relação
à adoção para apoiar serviços de desenvolvimento e manutenção. Um destes participantes ressaltou
que o benefício do MPS-SV para serviços de desenvolvimento de software poderia ser maior para
empresas que possuem foco em produto e teceu o seguinte comentário: “A vantagem da adoção do
modelo MPS-SV seria para empresas desenvolvedoras de software com foco em produto. Para fábrica
de software acho que a maior vantagem ainda é o MPS-SW”.
Esta observação está aderente ao cenário observado no relato de Kalinowski e Reinehr (2013), em
que a estruturação do desenvolvimento de software como um serviço de TI se mostrou interessante
depois que os primeiros módulos do produto em questão entraram em produção no cliente. Com
isto, as necessidades do cliente foram mudando, as diretorias (executiva, de operações, financeira
e de recursos humanos) passavam a precisar de informações e novas funcionalidades em curtos
intervalos de tempo, de acordo com as necessidades estratégicas, táticas e operacionais de cada área.
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5. Considerações Finais
Neste artigo foi apresentada uma pesquisa survey realizada com implementadores do MPS-SW,
visando identificar a aplicabilidade e as perspectivas de adoção do modelo MPS-SV por empresas
desenvolvedoras de software que já adotam o MPS-SW para apoiar a estruturação de seus serviços
de desenvolvimento e manutenção. O objetivo do estudo foi definido conforme recomendações do
GQM e o questionário foi elaborado com base no TAM.
A pesquisa teve um enfoque nos seguintes quesitos: utilidade percebida, facilidade de uso e intenção
de uso. Em relação à utilidade percebida, 93% dos participantes concordam que a implementação do
MPS-SV no contexto da melhoria de serviços de desenvolvimento em organizações que já adotam o
MPS-SW traz benefícios inclusive nos quesitos produtividade e qualidade.
Em relação à facilidade de uso, 76% concordam que a implementação deste modelo em organizações
desenvolvedoras de software que já adotam o MPS-SW é simples. A análise qualitativa indicou que a
implementação é facilitada pela cultura já estabelecida em função da adoção do MPS-SW.
Por fim, em relação à intenção de uso, 63% concordam que o MPS-SV tenha ampla adoção, tanto
no contexto da melhoria de serviços de desenvolvimento e manutenção por organizações que já
adotam o MPS-SW, quanto em geral. Foi possível observar, entretanto, um posicionamento um
pouco mais cético em relação à adoção no contexto da melhoria de serviços de desenvolvimento e/
ou manutenção, onde a faixa predominante foi “Concordo Parcialmente”.
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Avaliação da Granularidade para Cômputo da
Produtividade
Wylken S. Machado e Reinaldo Cabral
Inform Sistemas Ltda. – Av. Humberto Mendes, 189, Jaraguá, 57020-580, Maceió-AL
{wylken,reinaldo}@informsistemas.com.br
Resumo. A produtividade é essencial para elaboração de estimativas de esforço, prazo e custo de projetos.
No âmbito da Engenharia de Software, há formas distintas de conceituar a produtividade e realizar o
cômputo desta medida. Este trabalho faz uma análise do conceito de produtividade com relação à influência
da granularidade a ser considerada para obtenção de estimativas de esforço mais acuradas. A produtividade
pode ser calculada considerando o processo como um todo (maior grão) ou, em outro extremo, considerando
a capacidade de produção de cada indivíduo na execução de cada atividade do processo (menor grão). Com
o objetivo de definir qual o grão mais adequado a ser utilizado para o cálculo da produtividade, foi feita uma
análise comparativa a partir da base histórica de projetos da empresa.

1. Introdução
A oferta de serviços por um preço competitivo depende essencialmente da capacidade da empresa em
estimar com precisão o custo, esforço e prazo, e garantir que, ao final do projeto, a margem de lucro
seja atingida. A precisão destas estimativas pode depender da acurácia na medida de produtividade
adotada pela organização.
Organizações de software estabelecem bases históricas para tentar aferir sua produtividade
e aumentar a precisão das estimativas. Entretanto, há uma série de dificuldades: (i) a unicidade
do software: cada software é único, possui características distintas desde a sua concepção, estas
características podem variar de acordo com a visão, interesses, contexto de negócio, experiências
e uma infinidade de outros fatores inerentes aos interessados no projeto. Esta unicidade dificulta a
construção de uma base histórica homogênea; (ii) a influência sócio-técnica no processo produtivo:
Cada pessoa que participa da equipe de um projeto de software possui características pessoais,
habilidades e competências distintas que podem influenciar no desempenho da equipe de diferentes
formas. Mesmo criando uma equipe de experts, aspectos como a comunicação e liderança podem
afetar o desempenho da equipe; (iii) tecnologia utilizada: o projeto pode necessitar de uma tecnologia
não conhecida pela equipe, esse novo fator pode alterar de forma significativa as atividades de
arquitetura e desenvolvimento; e (iv) fatores externos: indisponibilidade e problemas inesperados na
infra-estrutura, problemas de saúde e desligamento de colaboradores, entre outros.
A Fábrica de Software da Inform Sistemas utiliza o conceito de componente do processo para estimar
a produtividade. Este nível de granularidade tem se mostrado assertivo para o prazo, esforço e custo
dos projetos. Entretanto, ao realizar uma investigação meticulosa em cada componente do processo
e nas atividades que compõe cada componente observa-se desvios, para mais ou para menos. Eis
que surge a seguinte questão: Caso o grão da produtividade fosse diminuído, seria possível obter
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uma precisão melhor nas estimativas das atividades e, consequentemente, do processo do projeto
como um todo?
Este trabalho descreve um relato de experiência conduzida em uma empresa com o intuito de avaliar
qual o grão mais adequado para a medida de produtividade. O trabalho está organizado em cinco
seções, incluindo esta introdução. A seção 2 discorre sobre o conceito de produtividade e trabalhos
que vem discutindo o tema. A seção 3 apresenta o cenário em que a experiência foi realizada. A
seção 4 ilustra os resultados obtidos. Por fim, são realizadas considerações finais na última seção.

2. A Produtividade no Desenvolvimento de Software
A produtividade, de um modo geral, é a relação entre quantidade de bens ou serviços produzidos
e a despesa ou trabalho necessário para produzi-los (Jones, 1996 apud Adson, 2008 p. 01). Dessa
forma, a produtividade de software pode ser descrita como uma relação entre quantidade de código
produzido, pelo tempo/esforço (Adson, 2008).
Boehm (1995) relata que, em 1995, uma melhoria de 20% na produtividade do software seria
responsável pelo faturamento de US $ 45 bilhões nos EUA e US $ 90.000 bilhões dólares em todo
o mundo. Dessa forma, é imprescindível utilizar a medição da produtividade para entender como o
software é produzido, e influenciar ou controlar o ritmo de sua produção de forma efetiva.
A produtividade no desenvolvimento de software é influenciada por inúmeros fatores: processo
utilizado na elaboração do software, motivação da equipe, ambiente de trabalho, ferramentas
utilizadas, tamanho da equipe, complexidade do software, reutilização de componentes entre vários
outros fatores (Barros, 2012). Outro fator importante é o compromisso do colaborador com o projeto.
Esse comprometimento ajuda toda a equipe a trabalhar mais e produzir produtos de software de
maior qualidade (Scacchi, 1995). Portanto, mesmo que as estimativas não sejam tão precisas, quando
os colaboradores são comprometidos o plano tende a ser cumprido, o que pode sugerir que o
procedimento de estimativas é acurado.
Alguns trabalhos tem indicado a produtividade de software como foco de seus estudos. Um dos
objetivos tem sido analisar e criar mecanismos ou métodos para melhorar a produtividade das empresas.
Recentemente, Zhan (2012) avaliou o impacto da complexidade do software sobre a produtividade
para fornecer estratégias para melhorar o desempenho do processo de desenvolvimento de software.
Lagerstrom (2012) realizou um estudo em 50 projetos para identificar os fatores com maior impacto
sobre o custo no desenvolvimento de software, dentre eles: tipo de projeto, número de revisões,
existência de testes, interface, número de participantes no projeto.
DeMarco (1999 apud Adson, 2008 p. 01), afirma que fatores técnicos não são os principais elementos
que influenciam na produtividade, aspectos humanos e organizacionais tem maior impacto na
produtividade da organização.
Cheney (1984) defende que os fatores relacionados com a produtividade individual do programador
são classificados em 4 grupos, características individuais (autoestima, experiência, nível de experiência
e aptidões), fatores organizacionais (estrutura , percepção de feedback, percepção das considerações
do superior e grau de percepção na participação das decisões organizacionais) e característica da
tarefas (variedade de habilidades, variedade da tarefa, significado da tarefa, autonomia e feedback).
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Neste trabalho o conceito de produtividade a ser utilizado corresponde ao mesmo conceito adotado
pelo ISBG (International Software Benchmarking Standards Group). O ISBG utiliza o conceito de Taxa
de Entrega de Projetos para representar a produtividade dos projetos. A medida é computada a partir
da razão entre o esforço total do projeto (HH) e o tamanho do projeto medido em pontos por função
(PF). Atualmente, considerando a extensa gama de projetos do IBSG, a média da Taxa de Entrega de
Projetos para equipes de desenvolvimento está em aproximadamente 11HH/PF1.

3. Contexto da Experiência
A Inform Sistemas é uma empresa Alagoana, com sede em Maceió, fundada em 1991. A empresa
atua no segmento de software de Gestão e Automação Comercial e possui um produto ERP de
desenvolvimento próprio, o INFORM GESTOR. Recentemente, a Inform Sistemas iniciou operações
na modalidade de Fábrica de Software, com foco nas plataformas Android, iOS e Web. Para esta
experiência serão considerados projetos da fábrica de software para plataforma Android e iOS que
utilizaram processos componentizados, de acordo com as definições apresentadas por Barreto (2011).
Vale acrescentar, que a empresa tem investido continuamente na melhoria dos seus processos para
aumentar o nível de satisfação dos seus clientes e colaboradores. Em 2009 a empresa foi avaliada no
MPSBR nível F e atualmente está em processo de avaliação rumo ao nível C.
A Inform possui um processo componentizado para os projetos executados na modalidade de fábrica,
o Processo Fabril. Este processo está atualmente na versão 1.12 e permite a instanciação para três
tipos de projetos: projetos de especificação, projetos de desenvolvimento e projetos que envolvem
especificação e desenvolvimento.
A Figura 1 apresenta o Processo Fabril como um todo. Nesta figura o elemento de processo “Executar
Projeto” é um componente abstrato e representa um ponto de variação. Ao instanciar o processo
pode-se optar por um componente que melhor se adequa ao tipo de projeto. O tipo de projeto a ser
executado é definido no escopo do projeto contratado.

	
  

Figura 1 - Processo Fabril

1 A informação pode ser conferida no site http://www.isbsg.org. Basta realizar busca pelo termo Productivity e acessar o link Project Development
Rate D&E - Productivity D&E
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Nesta experiência foram considerados nove projetos da base histórica. Sete deles foram utilizados
para o cálculo da produtividade nos diversos grãos e dois foram utilizados para testar as estimativas
em comparação com o esforço real obtido. A Tabela 1 ilustra o esforço executado em cada atividade
do processo para todos os projetos a serem considerados nesta experiência. A primeira coluna
representa as atividades que compõem os componentes do processo. Os valores correspondem o
esforço investido para execução de cada uma das atividades nos diferentes projetos. Esta tabela não
contempla a visão dos componentes do processo.
É importante mencionar que a Inform estabelece regras para adaptação dos seus processos e, sob
determinadas circunstâncias, algumas atividades não precisam ser instanciadas e incorporadas ao
projeto. Estas atividades estão identificadas na tabela como NI (não instanciadas).
Conforme o tipo de projeto, algumas atividades podem ser realizadas exclusivamente pelo cliente.
Nestes casos as atividades foram inseridas no processo, mas não implicaram em esforço a ser
contabilizado na fábrica. Estas atividades estão identificadas na Tabela 1 com esforço 0 (zero).

Tabela 1 - Base Histórica de Projetos
ATIVIDADES

Inform01

Inform03

Inform05

Inform04

Inform06

Inform10

Inform07

Inform12

Inform11

Atividade 1

3,05

6,33

1,66

1,5

3

16,83

15,42

7,5

2,66

Atividade 2

NI

NI

NI

NI

1

1,33

0,5

1,5

3

Atividade 3

25

15,36

15,33

15

81,58

15,92

40,17

103,16

48,08

Atividade 4

20

5,05

8,75

4,83

NI

NI

14,67

NI

37,5

Atividade 5

2,7

1,5

0,66

0,33

NI

NI

9,17

NI

8,5

Atividade 6

7,5

1,57

2,5

0,5

NI

NI

3

NI

2,33

Atividade 7

12

3

2,25

2

NI

NI

0,92

NI

4,83

Atividade 8

4

0

0

0

NI

NI

0

NI

0

Atividade 9

30

0

0

0

11,67

6,42

0

29,16

0

Atividade 10

NI

NI

NI

NI

6

3

0

0

0

Atividade 11

6

5,33

1,45

1,01

11

28,27

44,33

17,75

53,36

Atividade 12

10

0,5

0,5

0,5

6,5

2,83

29,33

0

0,5

Atividade 13

256,3

47,9

8

8

108,5

156,4

101,17

119,18

81,65

Atividade 14

12

11,98

1,33

1,75

20

18,75

10,55

30,45

30,66

Atividade 15

9,1

12,58

0,66

2,33

31,92

15,92

4,13

21

10

A tabela 2 apresenta o esforço (HH), o tamanho (Pontos por Função - PF) e a produtividade do
processo (HH/PF) alcançada em cada projeto.

Tabela 2 - Esforço, tamanho e produtividade nos projetos
ATIVIDADES

Inform01

Inform03

Inform05

Inform04

Inform06

Inform10

Inform07

Inform12

Inform11

Esforço Total

397,65

111,1

43,09

37,75

281,17

265,67

273,36

329,7

283,07

Tamanho do
projeto (Pontos
por Função)

61

33

15

13

65

114

71

110,7

74

Produtividade
no Projeto

6,52

3,37

2,87

2,90

4,33

2,33

3,85

2,98

3,83
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4. O Cálculo da Produtividade por Nível de Granularidade
O cálculo da produtividade pode ser realizado a partir de uma base histórica de projetos em diferentes
níveis de granularidade. As subseções a seguir apresentam o cálculo da produtividade em cada nível
de granularidade e como cada nível pode ser utilizado para calcular as estimativas de esforço dos
projetos.

4.1. Produtividade do Processo (PP)
O cálculo da produtividade do processo como um todo é o mais comum. Pode ser realizado a partir
da razão entre a soma de todo o esforço registrado na base histórica dos projetos que executaram o
processo e a soma do tamanho de todos os projetos que foram considerados (PP = Soma do esforço
investido nos projetos/ Soma do tamanho dos Projetos).
O resultado indica a quantidade de esforço necessário em um projeto para executar uma unidade
de tamanho (em geral, medida em pontos por função). Este nível de granularidade simplifica sua
aplicação ao tentar estimar a quantidade de esforço necessário para desenvolver um projeto. Por
exemplo, dado um projeto de tamanho 100 (em pontos por função) e que a produtividade do processo
para determinada empresa é de aproximadamente 11HH/PF, a estimativa do esforço necessário para
concluir o projeto pode ser calculado da seguinte forma:
Esforço estimado para o projeto = Produtividade do Processo * Tamanho do projeto
Esforço estimado para o projeto = 11 * 100 = 1100 HH.

4.2. Produtividade do Componente do Processo (PCP)
Enquanto o cálculo da produtividade do processo considera todo o esforço aplicado nos projetos,
o cálculo da produtividade de um componente de processo considera todo o esforço realizado nos
projetos em um determinado componente de processo. O tamanho a ser considerado neste cálculo
é o mesmo, corresponde ao tamanho total dos projetos que utilizaram o componente de processo
(PCP = Soma do esforço investido no componente em um conjunto de projetos/Soma do tamanho
dos Projetos).
A produtividade do componente do processo representa a quantidade de Esforço requerido para
executar o componente para cada unidade de tamanho medida em pontos por função. Então,
considerando que um novo projeto de tamanho 100 PF, e que um componente de processo possui
produtividade 3 HH/PF, significa que o esforço necessário para executar o componente de processo
será dado por:
Esforço estimado para o componente de processo = Produtividade do Componente * Tamanho do Projeto
Esforço estimado para o componente de processo = 3 * 100 = 300 HH.

Para calcular o esforço total do projeto, basta realizar a estimativa de esforço de cada componente
que compõe o processo a ser executado no projeto e em seguida somar estas estimativas.
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4.3. Produtividade da Atividade do Processo (PAC)
Cada processo componentizado é composto por componentes de processo, cada componente de
processo pode ser composto por uma ou mais atividades. O cálculo da produtividade da atividade do
processo consiste na razão entre a soma do esforço da mesma atividade executada em vários projetos
e a soma do tamanho dos projetos (PAC = Soma do esforço investido na atividade em um conjunto
de projetos/Soma do tamanho dos Projetos)
Neste nível de granularidade, a produtividade da atividade do processo auxilia na estimativa de
esforço para cada atividade do processo. Sendo assim, um projeto de tamanho 100 PF, cuja atividade
X possui produtividade de 0,5 HH/PF, a estimativa de esforço será dada por:
Esforço estimado para a atividade do processo = Produtividade da Atividade do Processo * Tamanho do Projeto
Esforço estimado para a atividade do processo = 0,25 * 100 = 25 HH.

O esforço total estimado para o projeto poderá ser calculado a partir da soma das estimativas de
esforço de cada atividade.

4.4. Produtividade Individual para cada Atividade do Processo (PIAP)
Ao aplicar o cálculo da produtividade em cada atividade (PAP), nível mais atômico do processo,
diminui-se ainda mais o grão da produtividade. Teremos em mãos o esforço utilizado para cada
“célula” do processo, possibilitando a previsão de esforço para cada ação do projeto.
Este grão ainda pode ser diminuído. Ao associar a produtividade da atividade ao colaborar que
executou a atividade, tem-se o esforço gasto em cada atividade por cada colaborador. Dessa forma
é possível estabelecer a produtividade individual (para cada colaborador) para cada atividade do
processo. Uma experiência neste sentido é descrita por Silva Filho (2012).

5. A Experiência
A experiência fará uma análise comparativa utilizando três níveis de granularidade: processo,
componente de processo e por atividade. A avaliação visa responder qual a granularidade capaz de
prover uma estimativa de esforço com menor erro, isto é, uma estimativa de esforço mais aproximada
do esforço real obtido nos projetos.
Para a seleção dos projetos foram utilizados os critérios: situação do projeto, tipo de plataforma e
o uso de processo componentizado. Os projetos Inform010 e Inform011 foram utilizados para
realizar a comparação. Os demais projetos foram utilizados para o cálculo da produtividade em cada
nível de granularidade.
O cálculo da produtividade do processo foi realizado a partir da tabela 2. O esforço total dos projetos
foi somado, o tamanho total também foi somado e foi calculada a razão entre as duas medidas.
Obteve-se 3,63 HH/PF.
O cálculo para os componentes que compõe o processo e para as atividades também foram realizados
e estão ilustrados na Tabela 3.
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Tabela 3- Produtividade por Componente e por Atividade
COMPONENTES DO
PROCESSO
Gerenciar Projeto
(Componente Fixo)

Especificar Projeto
(Variante)

Desenvolver Projeto
(Variante)

Especificar + Desenvolver
Projeto
(Variante)

Produtividade do
Componente de
Processo
0,74

0,20

2,32

2,42

ATIVIDADES

Produtividade da
Atividade do Processo

Atividade 1

0,14

Atividade 2

0,01

Atividade 3

0,59

Atividade 4

0,11

Atividade 5

0,04

Atividade 6

0,02

Atividade 7

0,03

Atividade 8

0,00

Atividade 9

0,06

Atividade 10

0,03

Atividade 11

0,29

Atividade 12

0,13

Atividade 13

1,38

Atividade 14

0,21

Atividade 15

0,22

Atividade 4

0,11

Atividade 5

0,04

Atividade 6

0,02

Atividade 7

0,03

Atividade 11

0,29

Atividade 12

0,13

Atividade 14

1,38

Atividade 15

0,21

Aplicando o cálculo da produtividade nos diferentes níveis de granularidade, a fim de criar uma
estimativa de esforço para os projetos Inform10 e Inform11, obtivemos a tabela de estimativas abaixo
(tabela 4). O esforço total real para os projetos Inform10 e Inform11 foram de 265,67 e 283,07 HH,
respectivamente (vide Tabela 2).
Tabela 4 - Tabela de estimativas de esforço para diferentes níveis de granularidade
Nível de
Granularidade

Estimativa de Esforço
Projeto Inform10 (HH)

Estimativa de Esforço
Projeto Inform11 (HH)

Desvio Total

Processo

414,17

268,85

30,45%

Componente

340

245,81

20,56%

Atividade

348,76

234,38

24,23%

A coluna “Desvio Total” representa a média entre a diferença das estimativas de esforço dos projetos,
e o esforço real utilizado para a realização dos mesmos.
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Verificando a tabela 4, concluímos que o nível com menor desvio de esforço é a estimativa realizada
com a produtividade por componente, dessa forma, com o atual estado da Base Histórica, essa é a
alternativa mais adequada a ser utilizada pela empresa.
Esperava-se que com o nível de granularidade menor, a estiva de esforço tivesse melhor precisão,
o que não ocorreu. Dentre as prováveis razões para este resultado: (i) nem toda atividade pode ter
um esforço proporcional ao tamanho do projeto, considerar estas atividades no cômputo do esforço
pode contribuir com desvios nas estimativas; (ii) o comprometimento da equipe também pode ter
influenciado nos resultados, visto que estes projetos tiveram suas estimativas calculadas a partir da
produtividade de componentes de processo.
Outro fator relevante é que para todos os níveis de granularidade, o cálculo da estimativa de esforço
considera a existência de certa linearidade com relação ao tamanho. À medida que o grão a ser
estimado é diminuído, a possibilidade de não existir esta linearidade aumenta.

6. Considerações finais
O objetivo desse trabalho foi verificar qual o nível de granularidade mais adequado para a medida de
produtividade de forma a obter maior precisão nas estimativas de esforço nos projetos.
Nove projetos que utilizaram processos componentizados foram utilizados para compor a amostra a
ser utilizada na experiência. Destes, sete serviram de fonte para o cálculo da produtividade em quatro
níveis de granularidade: processo (maior grão), componente de processo, atividade e atividade por
indivíduo (menor grão). Os outros dois projetos foram utilizados para avaliar a precisão das estimativas.
Os resultados obtidos indicaram que a produtividade por componente de processo apresentou o
menor erro nas estimativas de esforço considerando o universo dos projetos utilizados.
Alguns fatores podem ter contribuído com este resultado, dentre eles o comprometimento da equipe
com as estimativas realizadas. As estimativas dos projetos utilizados como testes foram realizadas
utilizando a medida de produtividade com o grão de componente de processos. Como a equipe
dos projetos se comprometeu com estas estimativas, é possível que isto de alguma forma tenha
influenciado os resultados obtidos nos projetos. A classificação dos projetos de forma a criar grupos
homogêneos, poderia contribuir para a análise, como a base histórica contempla poucos projetos,
não foi possível realizar esse agrupamento.
Para coletar mais evidências relacionadas ao grão mais adequado novas experiências serão realizadas
a medida que novos projetos forem incorporados à base histórica. Também há o interesse da
organização em estimar o esforço dos projetos com uma produtividade com o grão menor e avaliar
se o grau de influência no comprometimento da equipe com a precisão das estimativas de esforço.
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Resumo. Com o crescente mercado da indústria de desenvolvimento de software e serviços correlatos, se faz
necessário que os processos adotados neste contexto sejam melhor elaborados e gerenciados, principalmente
quando de sua contratação por parte de órgãos públicos, uma vez que estes são grandes contratadores de
serviços de Tecnologia de Informação e devem adotar processos formais para que o fator eficiência seja
alcançado em tal procedimento. Considerando esse contexto, o presente trabalho mostra uma proposta de
modelagem de processo de aquisição que atende as necessidades específicas de uma Instituição Federal de
Ensino. Este modelo considera as diretrizes do Guia de Aquisição de Software do MPS.BR e de um estudo de
campo realizado na instituição alvo deste estudo.
Abstract. Government agencies are major contractors for services Information Technology in Brazil, and they
must abide by federal regulations and adopt formal processes to achieve efficiency in such procedures. In this
context, the present work describes a software process model that has been developed to meets the specific
software acquisition needs of a Teaching Federal Institution. This model take into account the guidelines of
the Software Acquisition Guide the Brazilian Software Process Improvement Model (MPS.BR) and an empirical
study that has been carried out to understand the main needs of the studied context.

1. Introdução
Planejar é determinar os objetivos ou metas de uma organização, bem como, coordenar os meios e
recursos para atingi-los. Mas para atingir seus objetivos satisfatoriamente, as instituições devem ter
a capacidade de percepção e de organização de suas experiências e perspectivas futuras [SLTI/MP
2011]. Neste contexto, o planejamento e a organização de procedimentos realizados em atividades
do cotidiano institucional são importantes pelo fato de serem competências das Organizações
Públicas os atos administrativos que, na maioria das vezes, seja por determinação constitucional, seja
pela sua alta complexidade, requerem esse planejamento.
Neste trabalho, consideramos a necessidade de processos de software adequados às contratações
feitas por órgãos públicos brasileiros através da condução de um estudo de campo utilizando como
alvo a identificação e definição de processos realizados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Pará – IFPA Campus Castanhal. Como motivadores adicionais para este trabalho,
consideram-se as determinações do TCU (Tribunal de Contas da União) para que qualquer organização
pública que pretenda contratar serviços de software precisa ter processos internos com qualidade, a
fim de garantir a efetividade em seus contratos.
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Para a realização deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de identificar as
melhores práticas de contratação de Software, focando principalmente nas disposições do MPS.BR.
Para melhor entendimento do contexto do estudo foi realizada uma pesquisa de caráter investigativo,
através de entrevistas semiestruturadas com os personagens-chave do processo de aquisição de
sistemas. Ao final da pesquisa foi elaborada uma análise dos resultados obtidos, a fim de propor
melhorias, com base na realidade da Instituição Federal de Ensino (IFE) alvo deste estudo.
O resto deste artigo está organizado da seguinte maneira: nas seções 2 e 3 são abordados dois
importantes contextos, respectivamente, Modelo de Aquisição do MPS.BR e Modelo de processos.
A seção 4 mostra o Estudo de Campo realizado e seus resultados. As seções 5 e 6, respectivamente,
contêm a descrição do Modelo de Processo de Aquisição Proposto e a Avaliação deste Modelo por
parte da IFE estudada. A seção 7 mostra os Trabalhos Correlatos e, finalizando, a seção 8 com
Conclusões e Trabalhos futuros.

2. Aquisição de Software
Para [Cruz et. al 2011] a definição e institucionalização de processos de contratação de serviços de
TI, especialmente os relacionados a software, envolvem ações complexas, tais como, a identificação
dos requisitos necessários, a garantia da qualidade dos resultados esperados, a legislação pertinente,
o relacionamento entre clientes e fornecedores, entre outros. Essas complexidades apresentam riscos
para as partes envolvidas e a utilização de normas e modelos de referência podem ser úteis para
resolver esses conflitos. O modelo de aquisição de software do MPS.BR está relacionado diretamente
aos objetivos deste trabalho e modelos de processos de software relacionados. Este modelo é
especificado em um Guia de Aquisição pertencente ao Modelo de Referência do MPS.
O processo de aquisição é integrante do nível de maturidade F do MPS.BR juntamente a outros quatro
processos. Segundo o Guia Geral do MPS.BR [GR 2012], o processo de aquisição é importante por
auxiliar no gerenciamento da aquisição de forma que o produto esteja de acordo com as especificações
do adquirente. A relação estabelecida entre Fornecedor e Cliente em procedimento de aquisição é
ilustrada na Figura 1, onde parte-se da negociação, definição de acordo, até a monitoração das
atividades de engenharia do fornecedor por parte do cliente.

Figura 1. Contexto de procedimento de Aquisição
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3. Modelos de Processos de Software
Segundo [Reis 2010] a modelagem de processos tem por intuito definir processos que envolvam o
desenvolvimento de software com qualidade, definindo recursos, pessoas, ferramentas, atividades e
artefatos utilizados durante o desenvolvimento de software. Alguns dos benefícios que podem ser
proporcionados a partir da formalização desses processos são:
• Aumento da qualidade do produto adquirido: menor chance de erros no produto final;
• Diminuição no retrabalho: um processo já aplicado e definido com sucesso pode ser reutilizado
evitando que o trabalho inicie do “zero”;
• Maior produtividade;
• Precisão nas estimativas.
A partir da definição de um processo são gerados produtos, tais como: a modelagem do fluxo de
atividades, definição de agentes (pessoas) envolvidos no processo, descrição do modelo e definição
dos artefatos produzidos e utilizados nas atividades do processo.
Ferramentas CASE especializadas podem auxiliar na elaboração e tratamento de processos identificados
em um contexto organizacional, e sua aplicação auxilia na definição rigorosa da execução do processo
e gera benefícios de comunicação entre as pessoas envolvidas, a consistência do que está sendo
feito, e a gerência dos componentes envolvidos na coordenação das atividades. Para definição dos
modelos de processos de software resultantes deste trabalho utilizou-se a ferramenta WebAPSEE
[Lima 2006], que permite a definição e implantação de modelos de processos de software através de
uma notação gráfica com semântica formalmente definida.

4. Estudo de Campo
Foi realizado estudo de campo baseado inicialmente em entrevistas semiestruturadas de escopo
aberto com servidores envolvidos nas atividades de aquisição de sistemas e também usuários destes
sistemas. Posteriormente foi aplicado um questionário online com questões sobre a disposição dos
servidores por setores, tempo de experiência na área de atuação, papéis assumidos dentro dos
projetos de aquisição de software, frequência de utilização e adequação dos sistemas adquiridos às
necessidades dos usuários.

4.1. Resultados da Entrevista com o Gestor
Os tópicos levantados na entrevista semiestruturada com o gestor foram: aquisições realizadas sob
sua gestão; as fases adotadas na aquisição de software; a documentação utilizada nesse tipo de
procedimento; problemas advindos a partir da utilização do sistema adquirido; e perspectivas quanto
a futuras aquisições.
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Dentre os projetos considerados relevantes quanto ao processo de compra de sistemas pela IFE, os
seguintes problemas no processo de aquisição foram relatados: falta de conhecimento sobre como
proceder pela falta de definição dos procedimentos de aquisição; insatisfação tanto por parte do
usuário final do sistema quanto pelo responsável pela compra do sistema; atraso na entrega final
do produto; sistemas não atendiam as necessidades da IFE e não utilizados após a compra; erros no
formato de relatórios e instabilidade do software.
Segundo o entrevistado, um dos principais artefatos utilizados pela instituição em um processo de
aquisição de software e serviços correlatos é o Projeto Básico. Este artefato foi elaborado conforme
dispõe a Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações) em seu artigo 6º, inciso IX, que contém as especificações
do projeto que se pretende desenvolver e deve ser elaborado pela Equipe de TI, integrantes da
Coordenação de Tecnologia da Informação da Instituição.

4.2. Resultados da Entrevista com os Usuários
Os dados apresentados nesta seção foram levantados fazendo-se uso da abordagem de pesquisa
qualitativa através de entrevistas semiestruturadas de escopo aberto, bem como da abordagem
também através da aplicação de um questionário. Os resultados obtidos são relatados a seguir.

4.2.1 Entrevista com responsável pela Coordenação de Processo Seletivo
Este entrevistado participou diretamente do processo de aquisição do Sistema de Gerenciamento
de Concursos e Processos Seletivos da Instituição. Foi relatado que na aquisição deste sistema este
entrevistado foi procurado somente na fase de validação do sistema, e que os requisitos do sistema
foram coletados com a presidente da Comissão do Processo Seletivo, pessoa esta que não trabalha
diretamente com o sistema, mas que tem o conhecimento dos trâmites que integram o Processo
Seletivo. Segundo o próprio entrevistado, essa falta de participação na definição dos requisitos do
sistema foi um dos fatores que contribuiu para os diversos problemas (inconsistência nos relatórios
gerados pelo sistema, erros de funcionalidades, entre outros) enfrentados no decorrer da implantação
do software na IFE, uma vez que a fase de elicitação dos requisitos não foi realizada com o público
mais indicado, onde a referida servidora é a principal responsável pelo gerenciamento do sistema.

4.2.2 Entrevista usuários finais e integrantes do processo de aquisição
Foram entrevistados sete servidores no total, dos setores de compras e licitação, bem como usuários
de sistemas utilizados na IFE para responder a um questionário online. Este público foi selecionado de
forma estratégica, considerando atores importantes dentro da formalização do processo em questão.
A Figura 2 mostra a seleção dos perfis e setores distintos, como parte da estratégia do estudo, e que
foi essencial para prover uma visão mais abrangente sobre o procedimento de aquisição dentro da
IFE alvo deste estudo.
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Figura 2. Disposição dos Servidores por Coordenações

	
  

Quanto à frequência com que utilizam sistemas para auxiliar em suas atividades rotineiras dentro da
IFE tem-se os resultados conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3. Frequência da utilização de Sistemas

	
  

Quando questionados sobre a adequação dos sistemas às necessidades dos usuários, 100% dos
entrevistados responderam que atendem parcialmente. Foi indicado como motivo principal a falta
de funções necessárias para o sistema, seguido por situações de exceção não consideradas pelos
sistemas e outros motivos, conforme ilustrado na Figura 4.

	
  

Figura 4. Adequação dos sistemas às necessidades dos usuários
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4.3. Discussão dos resultados
A partir dos resultados obtidos em entrevista com o Gestor e com a Secretária do Processo Seletivo,
bem como, considerando também o ponto de vista dos usuários através da aplicação do questionário,
percebeu-se que existe a necessidade de disseminar aos usuários quais procedimentos devem ser
adotados quando houver a necessidade de adquirir um software para seus setores respectivos, pois
estes não sabem ao certo como realizar essa solicitação de software.
Foi constatado que existe de fato uma falha na comunicação entre os atores envolvidos na aquisição,
uma vez que o usuário não está presente na fase inicial do projeto onde poderia subsidiar algumas
informações que deveriam integrar o Projeto Básico e os requisitos do sistema. Diante do que foi
analisado conclui-se que os sistemas adquiridos não atendiam de forma plena às expectativas dos
usuários. Outra constatação importante é a necessidade de definição clara dos papéis e atividades
que devem ser desempenhados no decorrer do processo.

5. Modelo de Processo de Aquisição Proposto
Seguindo os objetivos deste trabalho foi definido um modelo de processos de software que ilustra
as atividades que devem compor o processo de aquisição. Para construir este modelo de processos
foram utilizados o Guia de Aquisição do MPS.BR e dados do contexto da IFE coletados no estudo de
campo.

1

3

2

4

Figura 5. Visão Geral do Modelo de Processos Proposto
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A modelagem foi desenvolvida no ambiente WebAPSEE PRO, cujo editor de processos permite
visualizar os agentes (pessoas) que executam as atividades, os artefatos de entrada e saída de cada
atividade, os recursos materiais ou de apoio alocados às atividades, grupos alocados em atividades,
além das conexões de dependências entre as atividades (indicando o fluxo de execução) [SALES 2010].
A Figura 5 contém a representação das atividades decompostas que melhor demonstram a distribuição
de tarefas que integram o procedimento de compra de software por parte da IFE. As atividades
decompostas em seus detalhamentos contemplam atividades, agentes e seus papéis, bem como, os
artefatos/produtos gerados neste processo. Cada atividade Decomposta será detalhada no decorrer
desta seção.
Segundo processo modelado a primeira atividade a ser desempenhada é a Preparação da Aquisição,
momento em que é diagnosticada a necessidade de adquirir um software e diante dessa situação
a forma de proceder para realizar a solicitação. Esta atividade gera como artefato um documento
chamado Projeto Básico, elaborado conforme diretrizes da Lei 8.666/1993, devendo contemplar
os seguintes itens: objeto do projeto; justificativa; especificações dos produtos; prazos; órgão para
recebimento do produto; responsabilidades do fornecedor e do órgão contratante; garantias do
produto e autorização do Ordenador de Despesas. Depois de elaborado o Projeto Básico, este deve
ser encaminhado para a Equipe de Licitação, que deverá construir o processo licitatório de acordo
com as especificações pertinentes. Esse artefato é utilizado na próxima atividade decomposta Seleção
dos Fornecedores, onde as tarefas desenvolvidas tem como finalidade a escolha do fornecedor do
Software, gerando como principal produto o Contrato, a firmação entre as partes.

Figura 6. Tarefas que integram a Atividade Decomposta PreparacaoAquisicao
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A atividade seguinte é a Monitoração do Contrato, onde são realizadas tarefas com intuito de
acompanhamento e controle do desempenho do fornecedor, gerando o artefato de nome Registro
para acompanhamento aceitação do software, que será utilizado na fase final do processo de
aquisição denominado Aceitação do Cliente que dará origem ao Documento de nome Relatório de
Aceitação do Software, momento em que o sistema estará pronto para a entrega à utilização de seu
Usuário.
Umas atividades decompostas do processo modelado é representada na Figura 6, que contém as
tarefas que integram atividade decomposta PreparacaoAquisicao de forma detalhada. Nota-se a
participação do usuário neste primeiro momento do processo, pois de acordo com as informações
obtidas através das entrevistas, a falta dessa participação ocasionou diversos problemas nas
especificações de sistemas da Instituição.

6. Avaliação do Modelo Proposto
Após a modelagem do processo de aquisição, foi elaborada uma apresentação contendo a ilustração
do modelo proposto, bem como, a descrição de cada atividade integrante do procedimento. Os
participantes desta avaliação foram um Gestor e uma Servidora Usuária dos sistemas adquiridos. Para
cada participante foi inicialmente exposto o modelo de processo proposto, e em seguida aplicado
questionário sobre da formalização desse processo de aquisição. O Gestor participante deste estudo
foi questionado sobre a modelagem do referido processo, já que este detém o conhecimento das
fases que compõem o método de compra para verificar se de fato pode ser aplicado no âmbito da
IFE. A servidora Usuária, que participou de uma recente aquisição de software, foi questionada sobre
a sua participação proposta no processo como um representante de usuário do sistema.
O primeiro ponto tratado faz referência à atividade decomposta Preparação da Aquisição, e questiona
se a presença do usuário para essa fase inicial do processo é importante, já que nos procedimentos
realizados na Instituição até então, este não participa do início das especificações do sistema. Os
entrevistados afirmaram que concordam com a importância do usuário nessa fase. Sobre a atividade
“Monitoração de Contrato” foi questionado se a Equipe de TI (alocada no modelo proposto para
estabelecer a comunicação entre o usuário do sistema e a empresa fornecedora do software) é a mais
indicada para o papel de intermediador da comunicação, a resposta também foi afirmativa conforme
pode ser visto nas respostas a seguir:
“Sim, pois como exige um conhecimento técnico, o usuário não teria condições de acompanhar essa fase.”(Servidora da Instituição)
“Sim. Devido a equipe de TI que é conhecedora dos artefatos e funcionamento do sistema, podendo subsidiar com informações concretas para melhor desenvolver e solucionar
o problema.”(Gestor da Instituição).
Com relação à última atividade decomposta denominada “Aceitação do Cliente”, a avaliação por
parte dos entrevistados também obteve resposta positiva, tanto quanto à disposição das tarefas
propostas, quanto pela alocação de pessoas nas atividades que compõem a modelagem, pois está
de acordo com a realidade da Instituição, conforme respostas a seguir:
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“Atende, uma vez que todos os responsáveis envolvidos nas etapas de aquisição encontram-se discriminados no modelo.” (Resposta do Gestor)
“De acordo com o modelo, ficam claramente estabelecidas às atribuições de cada envolvido na aquisição do sistema, e de fato, atende ao interesse da instituição.” (Resposta da
Servidora)
Diante das respostas obtidas dos entrevistados percebeu-se que o modelo proposto está de acordo
com a realidade da IFE e pode de fato ser implementado no ambiente organizacional no que tange
ao processo de aquisição de software, uma vez que obteve aprovação tanto por parte do Usuário
como do Gestor Administrativo da IFE. Esta implantação em um projeto piloto está em curso, de onde
pretende-se obter mais informações e possíveis adaptações ao modelo de processos aqui descrito.

7. Trabalhos Correlatos
O trabalho de [Duarte et. al 2010] apresenta uma proposta de um método de avaliação da capacidade
de fornecedores baseado no Guia de Aquisição do MPS.BR, através da aplicação do método em uma
indústria moveleira no Oeste de Santa Catarina, cuja a utilização do método mostra a importância de
conhecer as necessidades reais de aquisição. Em [Cruz 2010] propõe-se um modelo de contratação
de serviços de TI com base no Guia de Aquisição e marco legal, aliando processos técnicos e jurídicos
em um único processo, desta forma buscando reduzir divergências entre as áreas envolvidas em
contratações. Já sob a perspectiva do procedimento de Aquisição, no entanto sem utilização das
diretrizes do Guia de Aquisição, [Cardoso 2012] define os componentes e linhas de processos
para reutilização, através das características presentes em organizações que possuem projetos de
desenvolvimento de software com aquisição.
O presente trabalho, através do estudo de campo, define um modelo de aquisição considerando a
realidade de uma Instituição Federal de Ensino, bem como a avaliação do processo proposto perante
os problemas identificados. Assim, foram elaborados projeto, modelagem e avaliação de um processo
voltado à aquisição de produtos de software, considerando também as recomendações presentes em
[Scalet 2011].
Um diferencial importante do atual trabalho é o estudo de campo realizado antes da proposta de
um modelo de processos. Espera-se que as diretrizes deste estudo possam ser utilizadas por outras
instituições na condução de processos de melhoria, para facilitar o entendimento do seu contexto e
necessidades.

8. Conclusões e Trabalhos Futuros
O presente trabalho apresentou a formalização de um processo de aquisição de software no contexto
de uma Instituição Federal de Ensino. Para a condução desta pesquisa foi realizado um estudo de
campo com aplicação de entrevistas e questionários, onde obteve-se informações necessárias para
a elaboração de uma modelagem do processo de aquisição preliminar alinhada à realidade da
instituição de ensino alvo deste estudo.
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Para avaliação inicial do modelo de processos proposto foi apresentado a um gestor, que é responsável
pelos procedimentos de aquisição, e também a um usuário que participou de algum processo de
aquisição. Ambos mostraram-se receptivos a uma futura implementação dessa formalização de
processo. O usuário disse que a apresentação do modelo de processos esclareceu suas dúvidas sobre
esse tipo de atividade que ocorre dentro da instituição, já o gestor ressaltou a importância de ter um
modelo de processo para implementação em um projeto real, pois serão feitas diversas aquisições de
software para setores que integram esse referido órgão.
Esta é uma pesquisa em andamento, e pretende-se como trabalho futuro realizar uma avaliação mais
detalhada do modelo de processos proposto. Uma das formas planejadas é a execução deste processo
em processos pilotos e reais de aquisição no contexto da IFE estudada. Além disso, pretende-se revisar
o modelo de processos à luz de outras normas e processos para torná-lo adequado aos requisitos
externos aos que foram originalmente identificados na IFE com o estudo de campo realizado. Uma
outra possibilidade de trabalho futuro é a extensão e adaptação do modelo de processos proposto
para outras Instituições, verificando a aplicabilidade da modelagem e os benefícios que podem ser
gerados com sua utilização.
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Abstract. In the context of the software projects the ability to meet changing process requirements and
technology is a characteristic to be achieved by the organization. Into the testing process context it involves
the adoption of practices to facilitate the identification of test cases (TCs) to be updated. This report describes
the implementation of a set of agile practices in a testing process of an organization MPS_BR level C. The
results suggest that for this organization promoting the visualization of testing assets, using simple designs,
besides anticipating the planning and characterization testing activities facilitate the reuse of TCs by the team
and could reduce testing effort.
Resumo. No contexto da execução de um projeto de software a habilidade da organização em atender às
mudanças de requisitos e de tecnologia é uma característica a ser alcançada. Em processos de teste esta
habilidade pode ser observada através da adoção de práticas que facilitem a identificação dos Casos de Testes
(CTs) a serem atualizados. Este artigo descreve a implantação de um conjunto de práticas ágeis nos processos
de teste de uma organização MPS_BR nível C. Os resultados obtidos sugerem que, nesta organização, o
uso de design simples, a promoção da visualização dos ativos de testes, e a antecipação do planejamento e
caracterização dos testes facilitam o reúso e identificação de CTs, e poderão contribuir na redução do esforço
de teste.

1. Introdução
Testes de regressão constituem uma estratégia de re-teste através da qual os procedimentos e Casos
de Testes (CTs) desenvolvidos e executados em versões anteriores à implementação de uma mudança
são reexecutados, com o objetivo de assegurar que os requisitos funcionais e não funcionais
continuam sendo atendidos. Quando uma falha é revelada no teste de regressão, ou é porque existe
um defeito a ser investigado no software, ou porque o oráculo do teste deve ser atualizado para
contemplar a mudança de requisito e, consequentemente, descrever o novo resultado esperado
(Andrews et al, 2004).
A determinação adequada de quais procedimentos e CTs devem ser modificados e quais podem
ser reutilizados é crucial para a racionalização do uso dos recursos disponíveis para os testes,
evitando redundância e retrabalho. Por exemplo, em sistemas nos quais os CTs são extraídos dos
casos de uso, algumas diretrizes podem ser adotadas para facilitar esta identificação: (a) criação e
manutenção de uma matriz de rastreabilidade entre requisitos, casos de uso e cenários de teste; (b)
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desenvolvimento de um projeto de testes em que as responsabilidades de cada item que compõem
os CTs (procedimentos, pré-condições, passos, entradas e resultados esperados) são bem definidas de
forma a permitir flexibilidade em seu reúso, promovendo assim sua manutenção e evolução.
Embora testes manuais sejam caracterizados por um alto nível de criatividade dos testadores, e
por vezes pouco documentados, alguns princípios gerais sobre redundância de testes podem ser
aplicados, principalmente os decorrentes da falta de identificação de quais procedimentos podem ser
reutilizados em novas versões de um determinado produto, consequência de novas funcionalidades
e mudanças nos requisitos implementados.
Neste sentido, Engstrom e Runeson (2012) realizaram um estudo de caso em uma organização de
software com o objetivo de investigar aspectos da redundância e sobreposição de CTs funcionais
executados manualmente. Os resultados indicaram um conjunto de fatores como possíveis causas
para o aumento da redundância nas atividades de projeto e execução de CTs: (a) documentação
pobre e falta de estruturação dos artefatos de testes; (b) ausência de ferramentas que apoiem a
visualização dos procedimentos, dados de testes, CTs e outros artefatos dos testes; (c) falta de critério
na definição das informações relevantes para acompanhamento das atividades; (d) distribuição das
responsabilidades dos testes pela organização. Por outro lado, a ausência de alguns dos fatores
apontados como relevantes neste estudo para a eliminação de sobreposição de testes (Test Overlay)
é referenciada como possível causa de insucesso em outros estudos realizados em organizações de
software que empreenderam um projeto de automatização de testes.
Em uma pesquisa na literatura técnica sobre potenciais ameaças ao sucesso da implementação
de testes automatizados, Persson e Yilmazturk (2004) listaram um conjunto de trinta e quatro
características de contexto. Além daquelas relacionadas com a inexistência de um processo de
gerência de configuração, uso de automação em projetos que apresentam baixa frequência de
execução de testes de regressão, alta volatilidade nos requisitos, baixa maturidade das organizações
em processos de software, desconhecimento dos termos e conceitos do domínio de problema do
projeto a ser desenvolvido foram também registrados: (a) falta de definição da cobertura de testes;
(b) ausência de práticas de documentação, registro e monitoramento de defeitos; (c) inexistência
prévia de uma especificação, dentre outras. Particularmente, os três últimos itens (a,b,c) também
foram indicados como fatores que podem influenciar no aumento da redundância no projeto de CTs
no estudo realizado por Engstrom e Runeson (2012).
Considerando estas oportunidades de investigação e a disponibilidade de um corpo de conhecimento
sobre práticas ágeis e atividades de processo de testes (Abrantes, 2012), Lima e Travassos (2013)
descreveram um conjunto de procedimentos para apoiar a inserção de práticas ágeis em processos
de testes em organizações de software com o intuito de fornecer agilidade aos testes. Como
desdobramento dessa pesquisa, um conjunto de instrumentos foi planejado para maximizar a
visualização dos artefatos de testes e introduzir a prática ágil “Design Simples” nas atividades de
projeto e construção de CTs, objetivando a promoção do reúso e a redução do esforço dos testes.
O objetivo deste artigo é descrever a utilização destes procedimentos para apoiar a introdução de
práticas de agilidade nos processos de testes e observados em um estudo de caso (in vivo) em
uma organização de software com processos de software aderentes ao MPS.BR nível C (SOFTEX,
2012). Os resultados obtidos sugerem que o uso de design simples, a promoção da visualização
dos ativos de testes, e a antecipação do planejamento e caracterização dos testes facilitam o reúso
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e a identificação de CTs, podendo contribuir para a redução do esforço de teste. Desta forma, além
desta introdução, este artigo está organizado na seguinte estrutura. A seção 2 expõe um resumo dos
procedimentos, incluindo o planejamento de um estudo de caso. A seção 3 descreve a execução do
estudo de caso. A seção 4 apresenta a análise dos dados e os resultados obtidos. E por fim a seção 5
contém as considerações finais.

2. Procedimentos para Inserção de Agilidade
2.1 Procedimentos
Os procedimentos1 adotam uma abordagem baseada no framework conceitual da Fábrica
de Experiência [Basili, 1992]. Recomendamos aos leitores interessados na contextualização e
detalhamento adicional das características gerais da organização, seu correspondente ambiente de
desenvolvimento e detalhes adicionais sobre o estudo consultar as informações oferecidas por Lima
e Travassos (2013).

2.2. Caracterização
Durante a etapa de caracterização constatou-se que as atividades do processo de teste, incluindo
outras atividades de verificação e validação, estavam definidas conjuntamente com as atividades de
desenvolvimento de cada processo padrão e dispostas em uma instrução de procedimento mantida
em um único documento. Com o objetivo de refletir a prática “Visibilidade de Projeto”, as atividades
dos processos padrão foram documentadas e publicadas na intranet da organização utilizando o
Eclipse Process Framework (EPF) para os ciclos de vida cascata2 e incremental3. Em seguida, foram
avaliados eventuais gaps e diferenças em relação a um processo de teste utilizado como padrão4,
baseado na especificação IEEE-829/1998, visando endereçar aspectos críticos relacionados a riscos,
custo e qualidade em testes [Dias Neto, 2006].
Uma revisão foi realizada no sentido de garantir, o máximo possível, que a retirada de uma ou outra
atividade não afetasse o fornecimento de agilidade ao processo de teste. Um conjunto contendo
diferenças entre cada um dos processos comparados foi relacionado e após reuniões com os
profissionais da organização identificou-se a necessidade de realizar três mudanças no processo:
(a) incluir atividades de caracterização dos testes na primeira fase de planejamento e especificação
de requisitos dos processos padrão da organização; (b) Antecipar a atividade “Planejar Testes” para
que seja realizada em paralelo com a atividade de especificação técnica; (c) Definir uma atividade
de projeto de procedimentos e CTs; pois apesar da equipe de testes projetar e construir os CTs, não
existia uma atividade específica, nem artefato associado, tornando difícil a identificação do que já
existe e pode ser reaproveitado em novos projetos. Em seguida, foram realizadas entrevistas com a
equipe de testes, avaliação dos artefatos produzidos e iniciado o mapeamento das possibilidades de
inserção de características de agilidade (Abrantes, 2012) no processo organizado.
1 http://lens-ese.cos.ufrj.br/insercaoagil/
2 http://lens-ese.cos.ufrj.br/it73pro/
3 http://lens-ese.cos.ufrj.br/it73sc/index.htm
4 http://lens-ese.cos.ufrj.br/ieee829/index.htm
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A execução destas tarefas permitiu observar a falta de padrão no preenchimento dos itens que
compõem o modelo de CT adotado. Em alguns CTs examinados, as entradas de dados, pré-condições
e passos estavam descritas lado-a-lado na seção dos passos de cada procedimento, provavelmente
por estarem sendo realizados de forma ad-hoc, tendo em vista a ausência de uma atividade de
projeto para apoiar tal ação. Além disso, de acordo com a experiência da equipe de testes, os pontos
mais críticos nas atividades de projeto e execução dizem respeito a: (a) necessidade de o testador
ter bom conhecimento do domínio do problema para executar os testes, desde que o nível de
detalhamento dos CTs variava de acordo com o analista de testes responsável por sua especificação
(mesmo existindo um padrão para projeto destes artefatos); (b) baixa taxa de reúso de procedimentos
e CTs durante o desenvolvimento de releases sucessivas. Por exemplo, em um dos projetos da fábrica
de software foram desenvolvidos 5330 CTs (desde março de 2008) sendo difícil determinar quais
rotinas ou trechos de procedimentos de CTs deixaram de ser reaproveitados por conta de falta de
visibilidade de oportunidades de reúso.
Como desdobramento das atividades de caracterização do contexto das atividades de teste na
organização foi vislumbrada a possibilidade de adotar um template de CT baseado na especificação
IEEE829, e em desenvolver uma ferramenta específica para apoiar a adoção das práticas de
“Visibilidade de Projeto” e “Design Simples” nas atividades “Projetar Testes”, “Especificar CTs” e
“Definir Procedimentos de Testes”. Em complemento, foi acordado com a equipe SEPG (Software
Engineering Process Group) a execução de um estudo de caso, visando observar na execução de uma
nova versão do processo baseado no ciclo de vida incremental, se as mudanças realizadas poderiam
representar melhorias ao processo.

2.3. Planejamento
A partir do EPF foi gerada uma nova versão para o processo de desenvolvimento e testes contendo as
mudanças assinaladas e publicadas na intranet para que pudessem ser acompanhadas na execução
do piloto. Também foram elicitados os requisitos, projetado o wire-frame e os diagramas para
construção de uma ferramenta de apoio a edição de CTs. Este material de apoio permitiu planejar
um estudo de caso exploratório [Runeson and Höst, 2008] com o objetivo de observar a inserção das
práticas ágeis “Visibilidade do Projeto” e “Design Simples” no processo de testes da organização e
a adotar um template para construção de CTs, com respeito ao favorecimento da visualização dos
procedimentos e CTs e a facilidade do projeto e reúso destes artefatos.
Para este estudo in vivo foram consideradas três questões de pesquisa: (a) Q1. Uma equipe de testes
da organização adotando a nova versão de processo, o template sugerido e o editor de CTs reutiliza
uma quantidade maior destes artefatos? (b) Q2. A adoção das mudanças no processo, do template
e editor de CTs permite reduzir o esforço no projeto e construção dos CTs? (c) Q3. O esforço para
execução dos CTs nas equipes que adotaram o processo modificado e o template proposto é menor?
Para apoiar a observação, as seguintes métricas foram consideradas: (a) Quantidade de CTs
categorizados por complexidade por release. (b) Quantidade de procedimentos de CTs categorizados
por complexidade reutilizados por release. (c) Esforço médio (homens-hora) dedicado por cada analista
de testes para a realização das atividades de projeto e construção categorizados por complexidade
dos CTs. (d) Esforço médio (homens-hora) de cada testador para a execução para cada categoria de
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complexidade dos CTs. (e) Quantidade total de passos associados a cada Caso de Teste, incluindo:
passos necessários para atender as pré-condições, os procedimentos de execução realizados pelo
testador e os passos relacionados à verificação dos resultados esperados. A quantidade de CTs
reutilizados atuará como surrogate das práticas “Visibilidade de projeto” e “Design simples”.
As variáveis independentes são representadas pelo domínio da aplicação, o perfil do testador e do
analista e a estratégia para projeto e construção de testes. Dessa forma, com o intuito de mitigar
inconsistências na avaliação dos resultados e assegurar coerência na comparação entre as medidas
obtidas em cada Caso de Teste, o domínio do problema foi mantido constante e os CTs projetados e
construídos preferencialmente pela mesma equipe de testes que os projetou em releases anteriores
do projeto, ou pelo menos contando com profissionais com perfil similar ao utilizado nos releases
anteriores à implementação das mudanças. Além disso, nesta etapa de planejamento foi sugerida a
observação de pelo menos dois ciclos de desenvolvimento para reduzir as chances do estabelecimento
de uma correlação inexistente [Kitchenham, 2007].
O fator do estudo é a estratégia para projeto e construção de testes, com dois tratamentos: (a) Adoção
do processo de testes com as mudanças sugeridas e o template para inserção das práticas ágeis; (b)
Adoção do processo de testes convencional da organização. As variáveis dependentes utilizadas nas
hipóteses formuladas estão diretamente associadas às métricas consideradas. Cada uma das três
questões de pesquisa foi desmembrada em três outras questões relativas às três categorias de CTs
(baixa, média e alta complexidade), e para cada uma delas formuladas uma hipótese nula (não existe
diferença entre os processos) e duas hipóteses alternativas.
Um conjunto de instrumentos foi preparado para apoiar os eventos previstos no estudo: (a) 1:
execução das atividades de projeto, construção e execução dos CTs utilizando a versão do processo
sem mudanças, e a coleta dos esforços associados e ocorrência de reúso de CTs, utilizando para
isto os dados de baseline registrados nos repositórios da organização; (b) 2: treinamento no uso do
Editor de CTs e do template proposto, e avaliação do treinamento; (c) 3: execução (primeiro ciclo) de
um projeto utilizando as mudanças do processo de teste e do editor, compreendendo as atividades
de projeto, construção e execução de CTs, e coleta dos dados de esforços e ocorrência de reúso de
procedimentos; (d) 4: repetição das atividades (segundo ciclo) do evento 3.
Foi desenvolvido um questionário a ser preenchidos pelos participantes do estudo para apoiar a
avaliação qualitativa das propostas de inserção de práticas ágeis nas atividades de testes.
As ameaças à validade foram mitigadas como segue. Validade interna: a) tempo de aprendizado do
template e editor de CTs: previstas a execução de dois ciclos de iteração do projeto com o objetivo de
permitir a equipe obter fluência no uso das ferramentas; b) as solicitações dos clientes não resultarem
em necessidade de manutenção nos CTs, inviabilizando a possibilidade de observar oportunidades
de reúso de rotinas e procedimentos entre iterações e releases; selecionar para execução do estudo
um conjunto de funcionalidades que já foram objeto de desenvolvimento, e estão sendo atualizadas.
Entretanto, considerando as restrições de negócio da organização este risco é usualmente de
difícil mitigação e, neste caso, foi considerada a alternativa de observação do reúso de um mesmo
procedimento a partir de diferentes CTs. Em relação à validade externa, como este estudo será
executado em uma organização de software específica é interessante repetir o estudo para outros
projetos, em outras organizações. Quanto à validade da conclusão, com o intuito de reduzir eventuais
inconsistências na avaliação dos resultados, um segundo pesquisador mais experiente supervisionou
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a execução do estudo apoiando a análise dos dados. Para a validade do construto, dependendo das
características dos CTs que farão parte do estudo, a adoção ou não da versão do processo com as
mudanças sugeridas poderá apresentar resultados distintos nos tempos de projeto, construção e
reúso. Assim, ficou constatada a necessidade de estabelecer uma taxonomia para estes artefatos, e
estabelecimento de uma coleta das informações de esforço e reúso por categoria de CT contribuindo
para que o tratamento pudesse refletir adequadamente a construção da causa, e o resultado (esforços
associados ao projeto e execução e quantidade de ocorrência de reúso de procedimentos) refletisse
a construção do efeito a ser observado.

3. Execução
A execução do estudo de caso compreendeu o período de 12/12/2012 a 05/05/2013, com a
participação de cinco profissionais da organização trabalhando num projeto referente ao domínio
sistema de informações de gerenciamento de projetos, sendo examinados 499 CTs desenvolvidos em
três releases do produto. Durante estes meses foram executadas as atividades de “Especificação e
planejamento do projeto” (Fase 1 - Pré-Game) e de “Análise Projeto e Construção de Software” (Fase
2 - Game) relativa aos Sprints 1, 2 e 3.
Inicialmente foram separados e transformados em componentes alguns procedimentos de preparação
de massa de dados desenvolvidos em releases anteriores, necessários para atender as pré-condições
dos CTs. O objetivo foi avaliar a oportunidade de reúso destes procedimentos transcritos para o
novo padrão, quando da necessidade de manutenção do produto. Contudo o cliente priorizou o
desenvolvimento de um novo módulo de funcionalidades, e com isto, a oportunidade de observação
do reúso passou a abranger apenas os CTs desenvolvidos para este novo módulo, a ser comparado com
o reúso de procedimentos entre CTs de releases anteriores do software. Desta forma, a comparação
da capacidade de reúso levou em consideração dois releases que utilizaram a versão do processo de
testes anterior às mudanças (doravante denominadas release A e B) e a versão cuja execução será
acompanhada via estudo de caso (doravante release C).

3.1. Projeto e Execução de CTs – Releases A e B
Como as atividades de projeto e execução dos CTs (evento 1) abrangeram os releases A e B (executados
anteriormente), esta etapa consistiu em coletar as informações do esforço associado e das ocorrências
de reúso de procedimentos de CTs de A e B. Para isto foram examinados os CTs buscando por nomes
semelhantes (ou iguais) de forma a caracterizar o reúso de procedimentos. Também foram coletados
dados de esforço de projeto e construção, e execução. Como estas informações estavam registradas
nas baselines das estórias desenvolvidas para os releases A e B, bastou contar a quantidade de passos
de cada procedimento de Caso de Teste desenvolvido, e a partir do total de esforço dispendido
(em HH) para as atividades de projeto e execução de CTs determinar o esforço médio de cada uma
destas atividades para cada passo do CT. De posse destes valores e da quantidade de passos de
procedimentos foi possível obter o esforço de projeto e execução de todos os CTs por estória. O
mesmo procedimento foi realizado para o release C.
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3.2 Projeto e Execução de CTs – Release C
Antes de iniciar a adoção das mudanças propostas, foram realizadas duas sessões de treinamento do
Editor. Ao final de cada sessão foi distribuído um formulário de avaliação, usado pelos participantes
para registrar o alcance dos objetivos do treinamento (considerando os tópicos: conteúdo, dinâmica,
instrutor e infraestrutura).
O período de observação do primeiro ciclo de projeto - de 04/01/2013 até 05/05/2013 - compreendeu
os Sprints 1, 2 e 3. Isto porque sucessivos atrasos e adiamentos das atividades, aguardando definições
dos stakeholders, fizeram com que a análise e elicitação de requisitos se estendessem até o Sprint #3.
Sendo assim, para o evento 3 foram observadas as atividades de planejamento e execução de 9 estórias.
A caracterização dos testes foi iniciada nesta fase, e abrangeu as atividades de caracterização dos
itens a serem testados (quais funcionalidades estarão fazendo parte do escopo de teste), e a definição
da estratégia de testes (quais tipos de testes deveriam ser realizados). Na priorização de quais estórias
seriam desenvolvidas, o Gerente de Projeto conjuntamente com a equipe optou por colocar as mais
complexas no final do Product Backlog, para um momento em que o time tivesse mais conhecimento
sobre os requisitos a serem desenvolvidos, tendo em vista a dificuldade percebida de acesso ao
stakeholder principal. Os CTs desenvolvidos utilizaram o template e o editor de CTs, foram calculadas
as quantidades de passos desenvolvidos para cada item que compõem o CT (procedimento de
execução do CT, procedimento de verificação de pré-condição e resultado esperado) e os esforços
associados às atividades de projeto e execução.
Considerando as restrições de tempo associadas ao estudo não foi possível observar a execução de
um segundo ciclo, com o intuito de gerar mais evidência a respeito dos resultados obtidos (Evento 4
do estudo de caso).

4. Análise dos dados
Com as informações coletadas de todos os releases reunidas em uma única planilha foi possível
agrupá-las em três níveis de complexidade dos CTs: baixa, média e alta, e passar para a etapa de
avaliação e análise.

4.1. Q1 – Reutilização dos procedimentos
Para quantificar o nível de reúso de procedimentos na etapa de planejamento foi considerado o
reúso de procedimento do CT, as rotinas de pré-condição e resultado esperado. Não foi registrado
reúso de rotina de resultado esperado para os três releases considerados no estudo. Assim, o total
de ocorrências de reutilização por complexidade de CT foi obtido a partir da soma das ocorrências
de reúso de procedimentos de execução de CTs e o reúso de rotinas de pré-condição. A partir destes
totais foi calculada a taxa de incidência de reúso por complexidade de CT, sendo que para o release
C, em uma quantidade substancial de CTs ocorreu reúso tanto do procedimento de execução como
da rotina de pré-condição, fazendo com que valores obtidos para as taxas de reúso de CTs de média
e alta complexidade fossem maiores que 1 (Figura 1).
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Tabela 1 - Taxa de reúso de procedimentos em cada Release

Release

A

B

C

Total
de CTs

Reutilizações de
CTS usando mesmo
prodecimento:

Reutilizações de
CTS usando mesma
rotina pré-condição:

Total
Reutilizações

Baixa Complexidade

103

36

0

36

0

Média Complexidade

117

2

0

2

0,02

Alta Complexidade

11

0

0

0

0

Baixa Complexidade

22

5

0

5

0,23

Média Complexidade

68

9

0

9

0,13

Alta Complexidade

10

0

0

0

0

Baixa Complexidade

0

0

0

0

0

Média Complexidade

41

37

39

76

1,85

Alta Complexidade

127

119

127

246

1,94

Categoria
Complexidade

Reutilizações/
Total de Casos
de Testes

Em relação à capacidade de reúso de CTs de baixa complexidade, (o release C não apresentou CTs
nesta categoria) não é possível rejeitar a hipótese nula, ou seja, existir diferença entre o processo
modificado e o anterior. Entretanto, ao comparar as taxas de reúso de CTs de média e alta complexidade
obtidas na execução do release C (respectivamente 1,85 e 1,94), os valores envolvidos sinalizam que
a adoção destas mudanças podem efetivamente promover a reutilização de artefatos de testes,
sugerindo que o aumento de visibilidade de projeto e o fornecimento de suporte para promover a
prática de design simples podem favorecer o reúso dos procedimentos e CTs.

4.2. Q2 – Esforço de Projeto e Construção de CTs
Para comparar os esforços dispendidos entre os releases estudados foi realizada a média aritmética
dos esforços de projeto do conjunto de CTs agrupados por complexidade de cada release. Estes
valores aparecem na figura 2.

Tabela 2 - Esforço Médio de Projeto de CT por release
Release A

Release B

Baseline (Consolidado das
Releases A e B)

Release C

Esforço médio para Projetar CTs
de Baixa Complexidade (Min.)

10,22

13,80

10,85

-

Esforço médio para Projetar CTs
de Média Complexidade (Min.)

18,56

20,41

19,24

16,11

Esforço médio para Projetar CTs
de Alta Complexidade (Min.)

34,52

33,61

34,08

25,98

Médias

Como nenhum dos CTs que adotaram as mudanças de projeto foi classificado como baixa
complexidade, não foi possível determinar se o esforço nestas atividades apresenta diferença em
equipes que adotaram o processo modificado e o template proposto. Sendo assim, a hipótese nula
associada a esta questão não pode ser rejeitada. Quanto à mesma comparação em relação ao esforço
dispendido de projeto de CTs de média complexidade, o tempo médio de projeto de CTs do release
C apresentou valor menor que o obtido para os CTs dos releases B e A (18,56). Ao examinarmos
os esforços médios dispendidos para CTs de alta complexidade, o esforço médio calculado para o
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projeto de CTs do release C apresenta um valor bem menor se comparado com os esforços médios
dos releases A e B, apresentando um ganho substancial.
Algumas questões, entretanto, podem ter influenciado este resultado: (a) não foi possível acompanhar
todos os sprints do release que utilizou as mudanças sugeridas, e as estórias de maior complexidade
foram postergadas para serem selecionadas nos últimos sprints; (b) os esforços de retrabalho nos
CTs decorrente de mudanças de requisitos não são contabilizados separadamente e também podem
constituir uma influência a ser avaliada; (c) um mesmo procedimento de pré-condição foi associado
a mais de oitenta e cinco CTs. Sendo que ao incluir os passos deste componente como parte do
esforço de projeto, o total de passos de cada um dos CTs aumentou, a ponto de serem classificados
como alta complexidade, apesar de possuírem uma quantidade menor de passos de procedimentos
de execução. Entretanto, se considerarmos unicamente a perspectiva de produção de passos de
procedimentos esta estratégia de reúso pode vir a influenciar esforços em longo prazo, com a geração
de uma biblioteca de componentes a serem reutilizados pelo analista de testes.

4.3. Q3 – Esforço dispendido em Execução de CT
Observado redução de esforço para em CTs com média e alta complexidade (release C), não sendo
possível rejeitar a hipótese nula para CTs com baixa complexidade.
Tabela 3 - Esforço Médio de Execução de CT por release
Release A

Release B

Baseline (Consolidado das
Releases A e B)

Release C

Esforço médio para Projetar CTs
de Baixa Complexidade (Min.)

4,16

6,62

4,59

-

Esforço médio para Projetar CTs
de Média Complexidade (Min.)

9,67

13,03

10,90

7,50

Esforço médio para Projetar CTs
de Alta Complexidade (Min.)

17,76

13,52

15,74

12,41

Médias

Uma ressalva a ser registrada diz respeito a uma melhor relação entre a quantidade de CTs executados
por quantidade de defeitos revelados no release C, se comparada com a mesma taxa no release A
(não foi possível recuperar as informações correspondentes ao release B). Contudo, esta diferença
não pode ser diretamente associada a uma maior eficiência na detecção de defeitos por conta de um
melhor projeto de testes, já que o time de desenvolvimento alocado para o release C apresentava
menos maturidade e experiência do que do release A.

4.4. Avaliação dos participantes
Após a finalização da coleta dos dados foram aplicados formulários de avaliação para os participantes
do estudo. Em relação à inserção de uma atividade de caracterização de testes na primeira fase do
processo de desenvolvimento, os respondentes informaram que de certa forma esta atividade já era
realizada porem não estava formalizada, e pode apoiar a estimativa dos esforços associados às atividades
de testes. Quanto à inserção de uma atividade de identificação dos CTs, os respondentes informaram
que pode promover um melhor projeto, por ajudar na priorização e identificação prévia dos CTs.
194 WAMPS 2013

Agilidade em Processos de Teste: Um relato de experiência

Quanto ao uso do Editor de CTs e do template, um dos participantes respondeu que podem contribuir
para o entendimento dos conceitos e definições das boas práticas para planejamento e realização de
testes, visto que propicia uma melhor organização das atividades. Ainda em relação ao Editor, um
dos respondentes sugeriu a implementação de novos recursos para facilitar o acompanhamento da
execução dos testes, como gráficos e indicadores de andamento. Contudo, ao serem indagados se já
pode ser constatado um ganho de agilidade com a adoção das mudanças, ambos responderam que
devido à equipe não possuir alta maturidade, os ganhos irão ocorrer mais à frente, quando estiverem
mais capacitados no uso do editor e nas atividades sugeridas.

5. Considerações finais
Este trabalho relatou o planejamento e a execução de um estudo de caso (in vivo) realizado em uma
organização que, dentre outras características, possui processos de software aderentes ao MPS.BR
nível C, com o objetivo de avaliar os resultados da inserção de práticas e características de agilidade
em um processo de teste de software. Os resultados obtidos fortalecem a importância de prover
mecanismos de reúso dos artefatos para racionalizar esforços nas atividades de testes. A promoção
de maior visibilidade, e o incentivo da prática design simples favorecem um projeto em que os
procedimentos apresentam maior acurácia e adequação às funcionalidades.
Como a organização pretende dar continuidade ao processo de evolução das atividades de testes,
novos estudos deverão ser executados para a observação dos ajustes sugeridos para o processo, como
também a avaliação das novas funcionalidades a serem implementadas na ferramenta de edição, de
forma a evidenciar a viabilidade de utilização das tecnologias sugeridas no dia a dia de trabalho.
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Resumo. Cada vez mais percebe-se que a qualidade é um fator crítico de sucesso para as empresas
prestadoras de serviços. Em empresas que comercializam softwares, o serviço de implantação pode ser visto
como um diferencial entre soluções diversas. O objetivo deste trabalho é melhorar o processo de implantação
de produto de software da empresa Tener, como forma de tornar este serviço um diferencial competitivo para
a empresa. Este trabalho apresenta a análise de aderência do processo desta empresa com alguns processos
do CMMI for services. Os resultados obtidos foram apresentados à empresa como forma de incentivo para a
melhoria de seu processo.

1. Introdução
Trabalhando de forma reativa organizações passam pouco tempo planejando e, analisando
criticamente seus processos junto com os clientes. O resultado é a falha em adotar práticas proativas
e estruturadas de trabalho [ISO/IEC, 2011]. O desenvolvimento e a melhoria das práticas de serviços
são chaves para um melhor desempenho, aumento da satisfação do cliente e a lucratividade do setor
[SEI 2010].
O CMMI tem como foco a melhoria dos processos de uma organização. Ele descreve um caminho de
melhoria evolutiva desde ad hoc até processos maduros com melhor qualidade e eficácia. O CMMI
for service baseia-se em conceitos e práticas do CMMI e de outros padrões e modelos focados em
serviço como: ITIL, CobIT e ISO/IEC 20000.
O objetivo deste relato de experiência é apresentar uma avaliação de aderência do processo de
implantação de produto de software da empresa Tener a algumas áreas de processo do modelo
CMMI- for service, para melhorá-lo de forma que este serviço venha ser um diferencial competitivo
para a empresa.
O trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2 apresenta-se a fundamentação teórica
sobre o CMMI for service. Na seção 3 apresenta-se o o processo de implantação de produtos de
software da Tener, utilizando o desenho do processo. Na seção 4 são apresentados os resultados
alcançados e na seção 5 são apresentadas as conclusões e trabalhos futuros.
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2. CMMI for service
O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um guia que reúne um conjunto abrangente
e integrado de diretrizes consideradas como melhores práticas para a prestação de serviços de
qualidade aos clientes e usuários finais.
Segundo SEI (2010a), o objetivo do CMMI-SVC é essencialmente:
• Possibilitar aos provedores de serviços de Tecnologia da Informação (TI) que alcancem suas
capacidades em relação à entrega dos serviços de TI ; e
• Fornecer aos provedores de serviços de TI uma diretriz para melhorias da sua capacidade.
O CMMI-SVC (SEI, 2010) é composto por 24 áreas de processos e por níveis que definem o caminho
de evolução dos processos da organização. Assim, o nível de maturidade de uma empresa permite
antever o desempenho desta empresa ao executar um ou mais processos. Os níveis de maturidade
do CMMI-SVC seguem a mesma estrutura do CMMI, ou seja, contém 5 (cinco) níveis de maturidade,
que partem do nível 1 (um) até o 5 (cinco).
Para cada um destes cinco níveis de maturidade é atribuído um perfil de processos que determinam
onde a organização deve empreender o esforço de melhoria. O alcance de um determinado nível
de maturidade do CMMI-SVC é obtido quando são atendidos os propósitos e todos os resultados
esperados dos respectivos processos, além dos resultados esperados das práticas genéricas
estabelecidos para aquele nível.

3. Análise do Processo de Implantação
3.1. A empresa Tener
A empresa Tener é referência quando se trata de soluções em Tecnologias da Informação, atuando na
prestação de serviços, como consultoria em criação e expansão de ambiente tecnológico, suporte para
atender necessidades de infra-estrutura(projeto e manutenção de redes, segurança e conectividade)
e treinamentos.
Ela possui uma linha de produtos NAJA: HIS (Sistema de Informação Hospitalar) e RIS (Sistema
de Informação Radiológica) para gestão hospitalar e de clínicas de diagnóstico por imagem
respectivamente.
Desde 2004, a Tener associou-se ao Programa SOFTEX voltado para a Promoção da Excelência do
Software Brasileiro, através do agente local INSOFT (Instituto do Software do Ceará). A empresa está
também associada ao sistema ASSESPRO/SEITAC e à SBIS (Sociedade Brasileira de Informática em
Saúde).
A partir de 2010, com o objetivo de otimizar seus processos e recursos como forma de melhorar
o atendimento aos clientes, a empresa investe em uma consultoria para análise e adequação dos
processos de desenvolvimento de software ao modelo MPS.BR e investimento na certificação ITIL
para alguns colaboradores.
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3.2. Processo de Implantação da empresa Tener
A Figura 1 apresenta o processo de implantação atual da empresa Tener, que é composto das
seguintes atividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enviar OS (Ordem de Serviço) para execução
Receber OS do comercial
Aloca o Gerente de Projetos responsável pelo projeto
Encaminha OS para Gerente de Projeto
Elabora apresentação inicial do projeto
Realiza apresentação para o cliente
Define os colaboradores para cada tarefa da implantação
Realiza análise de aderência do sistema no cliente
Elabora cronograma sugerido
Negocia cronograma com o cliente
Implanta módulo
Validação do projeto pelo cliente
Avaliação do projeto pelo cliente
Avaliação interna do projeto e do processo
Inicia manutenção do cliente
Negocia customizações identificadas no relatório de aderência

Figura 1: Processo de implantação da empresa Tener

	
  

3.3. Resultado da Survey
Foi montado um questionário para identificarmos, na visão dos envolvidos no processo de implantação
de produtos de software da empresa Tener, pontos que precisavam ser melhorados. Para responderem
o questionário foi dada uma explicação do significado de cada resposta. Vale ressaltar que para
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cada questão havia quatro possibilidades de resposta: Estabelecida e Consistente, Não-Estabelecida,
Inconsistente, Não se aplica.
Colaboradores foram escolhidos de todos os departamentos envolvidos no processo de implantação
para responderem o questionário. Foram eles: 2 colaboradores do comercial, 1 gerente de serviço, 2
gerente de projetos e 3 implantadores.
A Tabela 1 apresenta o percentual de respostas para cada pergunta do questionário.
Tabela 1- Perguntas e respostas do questionário
Pergunta

1

2

3

4

1. Os requisitos (solicitações dos clientes) são gerenciados adequadamente?

13%

13%

75%

0%

2. O processo de gestão do projeto de implantação é conhecido e adotado em todos os projetos da
empresa?

25%

13%

25%

38%

3. São verificadas e documentas as inconsistências entre o planejado e o realizado?

38%

13%

38%

13%

4. É alinhado com o cliente o entendimento de cada solicitação feita por ele?

25%

13%

63%

0%

5. As mudanças no que foi contratado são gerenciadas e documentas durante a evolução do
projeto?

25%

25%

38%

13%

6. Quando existe uma mudança em uma solicitação ou atividade do projeto existe como identificar
todas as atividades ou solicitações que serão impactadas pela mudança?

13%

38%

38%

13%

7. São papeis e responsabilidades claras para todas as pessoas da tener ou do cliente envolvidas no
processo de implantação?

25%

50%

25%

0%

8. Antes da transição para o novo sistema são identificadas claramente as necessidades do cliente
baseado na utilização do mesmo com o sistema anterior?

25%

13%

38%

25%

9. Todas os envolvidos no projeto de implantação (tener e cliente) conhecem todos os detalhes do
projeto como etapas, necessidades do cliente, etc?

13%

38%

50%

0%

10. Os impactos da transição no cliente para o novo sistema são gerenciados para evitar problemas
após a transição?

38%

13%

38%

13%

11. É definido e acordado com o cliente o cronograma do projeto com fases, atividades e prazos bem
definidos?

50%

13%

38%

0%

12. Existe um canal de comunicação que o cliente pode se expressar sobre a qualidade do serviço de
implantação e sua satisfação?

25%

25%

13%

38%

13. É utilizado o histórico do projeto, após sua finalização, como base para melhoria da qualidade
dos próximos projetos?

13%

13%

38%

38%

Legenda: 1 - Estabelecido e consistente 2 - Não-estabelecido 3 - Inconsistente 4 - Não se aplica

3.4. Avaliação de aderência ao CMMI for service
Foi realizada uma análise de aderência do processo de implantação dos produtos de software da
empresa Tener com relação a algumas áreas de processos do CMMI for Service.
As especificações funcionais estão relacionadas com as áreas de processo do CMMI for service. Cada
uma delas possui o objetivo específico e práticas específicas. O primeiro-passo para análise foi a
escolha de áreas de processos. Foi feita a escolha três áreas que têm alto impacto direto na satisfação
do cliente com o serviço de implantação do sistema adquirido pelo mesmo.
O objetivo foi analisar os processos selecionados e comparar com os processos de implantação da
Tener, verificando a aderência ou não. Essa comparação deve levar em consideração em que parte do
processo da Tener se aplica as práticas específicas, artefatos gerados e responsabilidades.
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A parte mais importante dessa comparação é interpretar corretamente em que parte do processo da
Tener as práticas específicas se aplicam ou não. Para isso, houve uma reunião explicativa do processo
de implantação de sistemas da Tener, onde foi apresentado um desenho do processo (item 3.2). Logo
em seguida, cada pesquisador estudou a área de processo de sua responsabilidade e preencheu os
dados da planilha.
Uma coluna dessa planilha deveria ser preenchida com os artefatos gerados pela Tener de acordo
com as práticas específicas. Isso é importante para a análise de aderência, por que, nas áreas de
processo do CMMI for service, são descritos exemplos de produtos de trabalho. Se algum artefato for
gerado no processo de implantação compara-se com os produtos de trabalho da prática específica.
Se não existir, o artefato é proposto como melhoria ao processo da Tener.
Além disso, deve ser levado em consideração o responsável pela prática específica, ou seja, a(s)
pessoa(s) que participa(m) dessa parte do processo de implantação. Tendo essa informação pode-se
compreender melhor como os envolvidos no processo de implantação do sistema se relacionam e
como são passadas as informações entre departamentos da empresa Tener e do cliente.

4. Resultados Alcançados
Nessa parte do artigo, será apresentado o resultado da comparação entre os processos da empresa
Tener e os processos do CMMI for service. O destaque será feito nas sub práticas que não são
atendidas pelo processo atual da empresa Tener.
¾¾ Área de Processo “Service Delivery”
• SG1 - Estabelecer Acordos de Serviços
ºº SP1.1 Analisar acordos existentes e dados de serviço
No processo da empresa, não existe um documento ou um índice que possa analisar como está a
expectativa do cliente antes da prestação de serviço. Isso permitiria conhecer melhor as necessidades
do cliente, o que os acordos atuais não atendem e, identificar se realmente a empresa é capaz de
oferecer serviços de melhor qualidade do que aqueles atualmente utilizados pelo cliente.
¾¾ Área de Processo “Manage Requeriments”
• SG1 - Gerenciar requisitos
ºº SP1.3 Gerenciar Mudança de Requisito
A prática ‘Gerenciar Mudança de Requisito’ já faz parte do cotidiano de implantação de sistema
da Tener, mas não está formalmente no processo. Sugere-se melhorias, como criar uma atividade
específica para gerenciar mudanças, através do uso de ferramentas automatizadas ou da elaboração
de documentos de mudanças, de aceite pelo cliente.
ºº SP 1.4 Manter rastreabilidade bidirecional dos requisitos
Baseado no CMMI for service, a empresa prestadora de serviço deve ser capaz de rastrear requisitos
dos stakeholders (interessados) com os elementos do serviço prestado, que foram desenvolvidos a
partir desses requisitos ou exigências derivadas de outros requisitos das partes interessadas.
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Assim, sugere-se que seja implantado no processo da Tener essa prática de rastreabilidade bidirecional
dos requisitos. Para isso, será preciso nomear um colaborador que seja responsável por essa atividade.
Ele deverá elaborar e atualizar um documento formal com esses requisitos, como uma matriz de
rastreabilidade, que pode ser feita usando planilhas.
¾¾ Área de Processo “Service Transition”
• SG1 - Preparar para transição do sistema de serviço
ºº SP1.1 Analisar as necessidades da transição do sistema de serviço”
Este resultado requer a identificação e mitigação dos possíveis riscos da transição. É realizado em parte,
analisando a forma como o atual sistema de serviço será afetado pelas mudanças previstas. Quando
necessário este resultado prevê ainda a definição de procedimentos para garantir a compatibilidade
do serviço do sistema novo com o antigo, antes da implantação.
O processo da Tener contempla uma atividade “Realiza análise de aderência do sistema no cliente”,
responsável por analisar as características do atual sistema visando identificar o seu grau de aderência
com o novo sistema que está sendo implantado. Contudo essa análise não contempla a identificação
e planejamento para mitigação desses riscos como requer a prática SP1.1 “Analisar as necessidades
da transição do sistema de serviço”. Portanto, a atividade “Realiza análise de aderência do sistema
no cliente” foi considerada parcialmente aderente à prática SP1.1. Para tornar a atividade aderente
poderia ser implementado um mecanismo de identificação e análise de riscos, além de prover planos
de mitigação para a ocorrência dos possíveis riscos.
ºº SP1.2 Desenvolver planos para transição do sistema de serviço
Essa prática requer o estabelecimento de um plano, que dentre outras informações deve conter
uma estratégia de rollback para os casos em que a transição não ocorra de forma planejada. Além
disso, prevê a definição das partes interessadas, suas funções e responsabilidades, do custo, recursos
e cronograma necessários à execução do processo de transição. Inclui ainda a programação de
atividades de preparação para a condução da transição que trata do equilíbrio entre os recursos
disponíveis e das necessidades do cliente e usuário final, bem como a obtenção do compromisso das
partes interessadas com o planejamento realizado.
O processo da Tener contempla uma atividade “Enviar OS (Ordem de Serviço) para execução”,
responsável por definir todo o planejamento realizado para a implantação. Entretanto esta atividade
não contempla o estabelecimento de uma estratégia de rollback para aplicação nos casos em que a
transição não ocorra de forma planejada. Por esse motivo, a atividade não foi considerada totalmente
aderente à prática SP1.2, sendo necessária portanto, a definição e implementação da estratégia de
rollback na ordem de serviço criada para cada implantação.
ºº SP1.3 Preparar os envolvidos para as mudanças
Esta prática inclui definir e implementar uma estratégia de comunicação para manter as partes
interessadas informadas sobre as alterações programadas nos serviços e disponibilidade de serviço
durante a transição. Além disso, visa garantir que a estratégia de notificação aborde como os
procedimentos de reversão serão executados. Estabelece também uma estratégia de treinamento
sobre a transição, envolvendo clientes, usuários finais, prestadores de serviços e pessoal de apoio,
gerentes e liderança sênior, conforme apropriado.
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Não foi identificado no processo da Tener nenhuma atividade que atenda aos requisitos desta prática.
Seria, portanto, necessário implementar um mecanismo de comunicação que permitisse identificar
os principais interessados, mantê-los informados sobre as principais ocorrências da transição e incluir
uma estratégia de treinamento para os principais envolvidos.
A segunda meta “Entregar o sistema de serviço” é composta de duas práticas específicas (i) entregar
os componentes do sistema de serviço e, (ii) avaliar e controlar os impactos da transição. Neste
contexto, apenas a prática (ii) avaliar e controlar os impactos da transição será descrita, por tratar-se
da única prática considerada como não aderente no processo da empresa.
• SG2 Entregar o sistema de serviço
ºº SP2.2 Avaliar e Controlar os impactos da transição
Esta prática inclui avaliar os impactos da transição para as partes interessadas e prestadores de
serviços, e tomar ações corretivas apropriadas.
Apesar de as atividades “Validação do projeto pelo cliente” e “Avaliação do projeto pelo cliente”,
definidas no processo da empresa Tener, serem responsáveis pela avaliação do processo de transição,
estas avaliações não são integralmente registradas e tratadas. Por esse motivo considerou-se que
a prática não é integralmente atendida no processo e, portanto, seria necessário mapear todos os
problemas encontrados, bem como a solução prevista e implementada.

5. Lições Aprendidas
Nesse tópico, será apresentada uma breve descrição do conhecimento obtido a partir da experiência
de avaliação de aderência de processos na empresa Tener.
Durante a elaboração do mapeamento entre o processo e os resultados esperados do modelo, uma
prática que se mostrou eficiente foi analisar, para cada processo do CMMI for service, os artefatos
que devem ser gerados e se o processo atual da empresa continha ou não um artefato similar.
Outro ponto positivo foi a participação de uma pessoa bastante conhecedora do processo da empresa
Tener, durante a elaboração e execução da pesquisa. Isto ajudou sobremaneira, pois as dúvidas foram
retiradas de forma rápida.
A principal dificuldade encontrada na execução desse trabalho, foi a seleção dos processos a serem
avaliados, tendo em vista a relação e forte dependência existente entre alguns processos do CMMI
for services, dessa forma, durante o mapeamento algumas perguntas ficaram sem respostas.
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6. Conclusão e Trabalhos Futuros
A indústria de serviço em geral é um impulsor relevante do crescimento econômico mundial. Nesse
contexto, o desenvolvimento e a melhoria das práticas de serviços são fundamentais para se obter
um melhor desempenho, além do aumento da satisfação do cliente e a lucratividade do setor (SEI,
2010).
Esse trabalho apresentou o resultado da avaliação do processo de implantação de produtos de
software da empresa Tener a algumas áreas de processo do CMMI-SVC, apontando as atividades do
processo que precisam ser ajustadas para se adequarem integralmente ao modelo.
Os resultados desse trabalho foram apresentados à empresa como forma de incentivo para a melhoria
de seu processo. Com base nos resultados apresentados, a empresa iniciou um ciclo de melhoria do
processo para tratar os pontos indicados como melhoria.
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Abstract. The implementation of a Continuous Integration Software at Sedna is described in this paper. It
is done experimentally in a project where the MPS.BR level F is implemented. The decision on implementing
in this project was made based on the time that the team was spending to deploy that software application.
After the initial activities, some good outcome was noticed, and the time spent on tasks to deploy the
application decreased. Moreover, the team could focus more on delivering value to its client. The lessons
learned and the next steps are described as well.

1. Introduction
The use of software process improvement models started with the introduction of the Capability
Maturity Model (CMM) by the Software Engineering Institute (SEI) at Carnegie Mellon University at
the beginning of the 1990s [Paulk 1991]. With the introduction of MPS.BR [Softex 2013], a new
model was created considering the idiosyncrasies of the Brazilian companies. Both models are divided
into processes that are implemented by the companies that want to take advantages of them.
Continuous Integration is a practice whose goal is to give feedback to the development team right
after the addition of a part of the source code to the repository. For instance, the code is committed,
and the build is dispatched and some tests are run. If the new code breaks the previous one, the
developer can correct it sooner. This topic has been discussed a lot mainly after the article by Martin
Fowler [Fowler 2006].
Sedna noticed that the implementation of Continuous Integration practices could help in its process.
The deployment process, which consists in making a software application available for either the
tester or for the clients, was taking too much time. As a consequence, the project teams had to
spend too much time on these tasks instead of working on activities that can add value to their
clients. It became even more evident after the implementation of MPS.BR level F. Moreover, Sedna’s
team wanted to mitigate the risks and prevent them by implementing Continuous Integration
[Duvall 2007].
The remainder of this paper is structured like this: Section 2 will describe what Continuous Integration
is as well as its pros and cons. Section 3 will talk about both the context of Sedna and of the
project. Section 4 will talk about the experiment that Sedna performed in the implementation of a
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Continuous Integration tool. Section 5 will talk about the lessons learned during this process. Section
6 will describe the next actions that Sedna wants to perform regarding Continuous Integration (CI).
Finally, Section 7 reports the conclusions of this experiment.

2. Continuous Integration
Continuous Integration (CI) emerged in the Extreme Programming (XP) community, and was defined
by one of its advocates Martin Fowler: “CI is a software development practice where members of a
team integrate their work frequently, usually each person integrates at least daily - leading to multiple
integrations per day. Each integration is verified by an automated build (including test) to detect
integration errors as quickly as possible. Many teams find that this approach leads to significantly
reduced integration problems and allows a team to develop cohesive software more rapidly.” [Fowler
2006]
According to [Abdul et al 2012], CI consists of three processes: gathering resources, compiling, and
packaging. The first process consists in obtaining all the necessary resources from a repository which
contains the source code that will generate the software. The goal is to decrease the time to build
the software, since all the artifacts will be in the same place. The second process is one of the main
activities of CI. Compiling the software is the activity of transforming the artifacts gathered from the
repository in the previous activity into working software. This is one of the most challenging activities,
because there are many ways to perform it. Usually, people use an IDE (Integrated Development
Environment) to build the software. However, people try to build the software in a CI environment
without the IDE, by using tools like Ant, NAnt, Maven, MSbuild. The last process is to package the
software. In other words, it is to make the product “completely distributable to other parties”.
A CI tool is a type of software that can orchestrate the whole process of continuous integration.
For instance, after a developer commits to the repository, the CI tool polls the repository in order to
gather resource. After that, it will dispatch an activity to compile the software. Finally, it will package
the software. Some of the advantages in implementing CI and a CI tool are listed below: [Fowler
2006]
• Reduced risk: According to [Fowler 2006], this is the greatest benefit of CI. This happens because
it anticipates the integration of the software to every commit that is performed. Different from
projects that do not use CI and cannot predict how long it will take the integration phase, CI
can give feedback right after these activities are performed.
• Quick feedback to the team: As soon as a member of the team commits the source code,
the CI tool detects the change and builds the software. If something is wrong, the team is
notified about the problem, and is able to correct it fast. As the problem is included just a few
moments before, it is easier to detect where it is and therefore to correct it. Consequently, the
time commonly used to debug the software in order to detect the problem is saved.
• Less time building and deploying the software: The time to build and deploy a software
application is smaller by using a CI tool when compared with a manual process. It happens
because the machine in which that CI tool is installed is usually fully dedicated to this purpose.
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Additionally, the process to build it usually does not use an IDE, which consumes more memory
and makes the process slower. Moreover, there is no idle time between the tasks that happens
when a person is performing the build and the deploy activities.
• Less mistakes building and deploying the software: These are operational tasks, and are
performed by either one person or a team when no CI tool is implemented. Human beings
are prone to mistakes, mainly if there are repetitive and operational tasks. When a CI tool is
implemented, these tasks are automated, and the probability of making a mistake is smaller,
since every time the same process is followed.
• Metric collection at every build: One feature that a CI tool can present is to collect metrics
about the code that is being changed. This can be implemented through static analysis tools.
Based on these indicators, the project team can work on reducing code complexity, performing
design reviews continuously, maintaining organizational standards with code audits, reducing
duplicate code, and assessing code coverage [Duvall 2007].
• Better team self-esteem: Besides the technical advantages previously described, there are
also psychological advantages. Having quick feedback helps the development team detect a
problem with the integrity of team’s source code in build-time. As a consequence, this promotes
a sense of responsibility, and commitment with quality of the product.
There are also disadvantages in implementing a CI tool. Some of them are:
• Time to configure the CI tool: as it takes some time to configure the CI tool, it is considered
a drawback of continuous integration. Instead of working on the project, the team will spend
time to configure the machine and to make it run according to the project needs.
• Difficulty to implement in a late development phase: after the project has already started
being developed, the implementation of a CI tool is hard. It happens because many times the
project had not been designed to allow building the software without the IDE. All the components
are highly coupled. As a result, it is necessary to spend time to change the software to allow the
implementation of a CI tool besides the time to configure the machine [Abdul et al 2012].

3. Context
Sedna is a company that is a spin-off of the R&D (research and development) department of an
engineering company, and was founded in 2005. Sedna’s main client provides services to organizations
involved in the construction of huge enterprises mainly in the area of oil and gas and Sedna is
responsible for developing the software product that will be used in those solutions.
Nowadays, Sedna develops and maintains three main software applications. Two of them are specialist
softwares. In other words, they have many regulations regarding the welding process in each area of
the software, which are pipe and metal structures. The third one is a more generic one, which can be
customized to different phases of the construction of an enterprise, such as a refinery. While the first
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and the second one are client-server applications, the third one is a web-based application. From the
business model created by Sedna and its client, Sedna has to deliver the executable files to its client
for the client-server application. On the other hand, Sedna is responsible for deploying the webbased application to all end-users, which means a high number of web sites. This last application had
its development started in 2009.
Differently from the other products which started being developed while Sedna was still at the R&D
department of its client, SCM (Sistema de Construção e Montagem) wanted to focus on the vision
and mission of Sedna, which is to be a reference on Information Architecture and to add value to
its clients. As a result, it brought some implications in the architecture of this product. Moreover,
in the middle of 2010, Sedna decided to implement the model MPS.BR level F, and this product
was the focus of the evaluation. Both the architecture, implementation of MPS.BR level F, and the
problems before the implementation of Continuous Integration implementation will be discussed in
this section.

3.1. Project Architecture
In the beginning of the development of SCM, some tools were chosen based on the company’s
context, such as specific knowledge, legacy systems to be integrated and the solution that Sedna was
selling. The tools will be briefly described considering one of the CI aspects: the compilation time.
• ORM (Object-Relational Mapping): ECO IV (Enterprise Core Object) is an ORM tool that
creates an easy-handling interface between the database and the application. It allows the
developer to model the database using UML and grants more security during the access to the
information. It was chosen mainly because there was a legacy system with a lot of data that
the new system should be able to access, and it used an older version of ECO. It generates all
the class codes based in UML diagrams taking only a few minutes and the developers do not
need to do it very frequently.
• Back-end: The development tool to build the back-end code is Visual Studio 2008 with the
.NET Framework 3.5, using the language C#. The tool allows a five-minute-build of the solution
(considering the solution has more than 10 projects, and it is very fast especially because this
is a frequent action), generating some library (*.dll) files to be used in the server. The back-end
code is responsible for the business rules and access to the data base information (directly or
through ECO IV).
• Front-end: To create the front-end application, Adobe Flex 3 (with ActionScript language) was
used. This tool is a RIA (Rich Internet Application) development tool, which allows the developer
to create a pleasant application in a shorter time using ready libraries. It generates flash files
that run in a web browser. However, the flash files generation is very slow and it consumes
a lot of the machine’s processing. The solution has eight different projects to build, and each
one of them has a lot of files, classes, images and other assets. In other words, it takes a lot of
time to build the whole solution manually and the developer is affected during his or her tasks.
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3.2. MPS.BR level F Implementation
Even before MPS.BR level F implementation, by the year of 2009, Sedna started improving its
processes with agile methodologies, mainly Scrum practices. Additionally, Sedna implemented JIRA
to turn project management more agile. These changes were guided by a desire to better organize
product backlog and increase communication with clients, in order to reach better product quality.
These first steps were the starting point that led Sedna to implement MPS.BR level F. In 2011, Sedna
had the opportunity to be part of Softex companies group to promote MPS.BR adoption. It was
started by two main process areas: Requirement Management and Project Management. Sedna
defined important concepts to better structure its product development, such as: what a project is
and its lifecycle, when requirement should be written, and what it should have.
Regarding Configuration Management, Sedna took advantage of software applications already in
use: Atlassian JIRA, Subversion (SVN) and Atlassian Confluence. Atlassian JIRA was responsible for
hosting development activities, while SVN for source code and Confluence for requirements. These
tools recorded all the changes performed in any of these artifacts. As a consequence, two MPS.BR
required results related to the situation and changes in the configuration items (GCO-4, GCO-5)
[Softex 2013] were easily reached. Hence, traceability was set by the simple integration of these
three tools.

3.3. Main problems faced during the development of the product
After setting the basic structure as mentioned above, Sedna found some difficulties, mainly because
of the time available of project team. Project team was responsible for the build and the deploy
activities, such as creating and managing configuration structure for each project. The main difficulties
are described below:
1. Time to build and deploy: It was one of the things that consumed most the team’s developing
time. In one of the three-week-sprint, a measure was done and more than two days were
taken to build and deploy the solution to grant the necessary tests and releases to the clients.
Furthermore, for each deploy, one developer should pause the other tasks to do it during 20 to
30 minutes, usually more than once a day. Before the first steps to CI, it took even more time
because it depended a lot on manual steps and mistakes could happen.
2. Time to learn how to deploy the application: A lot of time was taken to teach a new
member of the team how to build and deploy all the solution into the servers. There are lots
of configuration files and specific ways to complete the manual deploys. Also, many new
developers did not have enough confidence to change things on production servers, which
increased the time taken.
3. Late feedback from basic problems: Without a solution compilation for every commit on
the code repository, some basic errors were frequent. For example, if a developer commits
a code with a compilation error and goes to a meeting, the solution will be broken until he
or she comes back to solve it or another person solves the problem. If there is an immediate
compilation of the solution, the developer will know if it is broken or not, and will be able to
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solve it fast and the responsibility will be his or hers. It also takes unnecessary time to find and
solve the error and it can generate more problems if not found for a long time.
4. Architecture did not help automated unit test: As the architecture made the process of
creating unit test harder, the team did not use it too much because it depended on a member
of the team to run. When the team was on a rush, it was almost impossible to run or create
these tests. As a result, when someone decided to run them, they failed because they weren’t
updated in the same pace as the software [Stolberg 2009].
In order to handle these problems, Sedna decided to implement Continuous Integration practices,
whose definition is described in the next section.

4. Experience Description
In this section, it will be described the implementation of a CI tool, as well as its good and bad
aspects.

4.1. How the implementation happened
The development team always wanted to implement CI because it took too much time to deploy. It
was different from the teams of the other products of Sedna, because the SCM team needed to deploy
into multiple web sites, while the other teams needed only to send the executable file to their clients.
Before the implementation of any tool to automate the deploy process, it took about 40 minutes
to deploy the whole application. Additionally, the configuration manager needed to be focused on
this activity. The delivery to the client happens about once a week. With the implementation of MPS.
BR level F, the time to deploy increased a little due to the configuration audits, which was already
partially automated. Moreover, it was necessary to deploy about twice or three times a day to the
tester test the application.
Hence, the team decided to implement tools for automating the software build process. It happened
before the decision of implementing a CI software. Therefore, the team started researching and
found two tools that would help them. The first tool is NAnt, which automated the build process
of the .Net project. The second tool is Ant, which automated the build process of the Flex projects.
After this implementation, the team was spending about 20 minutes to build the whole application.
However, the configuration manager could start this activity and focus on other task. Moreover, it
was necessary additional five minutes to send the content using a FTP application. As a result, the
deploy process was taking 25 minutes, which was 15 minutes fewer than in the previous scenario.
Both the SEPG and the project team wanted the project to take advantage of the pros of CI. Hence,
they started researching CI software and decided to implement Atlassian Bamboo. In addition to
integrate well with the other tools that Sedna was already using to manage the project (Atlassian
JIRA), this tool was easy to install and to integrate with NAnt and Ant. After two days of experiments
with Atlassian Bamboo, the first benefits of CI could be seen, and the project was already being built
with the tool.
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4.2. What worked well
During the implementation, there were some items that worked well. Some of them were planned
while others were not. They are:
• Implementing tools for automating the software build process before implementing
a CI tool was good: The team had already implemented some tools in order to decrease the
time that the build took. These tools are NAnt for .Net framework and Ant for Adobe Flex. As a
result, these tasks were already well structured, and the team could focus on learning how the
CI tool really worked. Additionally, the main CI tools such as Atlassian Bamboo use the scripts
that were generated during this implementation.
• Selecting a tool from the same provider of the project management tool: it was good
because both tools integrated well. Consequently, the team saved time that could have been
necessary to implement the integration between the tools. Moreover, the team was already
used to the documentation that was made available by the provider.

4.3. What did not work well
Some points did not work well during the implementation:
• Not defining the minimum requirements of the machine with the infrastructure team:
as the project team had already started implementing tools to automate the build process (Ant
and NAnt), the team had already a machine dedicated to build the software. This helped the
team to avoid the risk “It works on my machine”, described by [Duvall 2007]. However, this
machine was not good enough to host the CI tool chosen by Sedna team Atlassian Bamboo. As
a result, the implementation of the CI tool that was supposed to decrease the duration of the
builds did not change so much the time that was spent on building the software. The positive
aspect was that this time was spent by the machine, and a member of the team had only to
monitor this process. Moreover, as the machine was not adequate, the team had to spend
more time on fixing and configuring the machine. For instance, Sedna team had to schedule
a task in the operational system to restart the machine every day, in order to make the builds
fast. Consequently, the metric gathered of the build duration was biased. Something similar
is described in [Miller 2008], because his team “didn’t anticipate how large CI builds would
become, eventually requiring more disk and memory than the server had available”.
• Not coaching the whole team about CI before its implementation: when the CI tool
was implemented, the main people involved in this process were the members of the SEPG,
the configuration manager of the project, and the project leader. It happened because these
people were also learning how the Atlassian Bamboo worked. Thus, when the CI tool started
being used, the other members of the project team did not know how to use it, because
they did not have the necessary training. Moreover, many builds were broken, and the team
started to create a barrier to Bamboo. The people that were responsible for the implementation
knew that it was good; otherwise the problems would be discovered in a late phase of the
development. However, it was hard to convince that the broken build was a good feedback.
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• CI tool did not provide an easy way to redeploy the artifacts generated by a build:
when the implementation of the CI tool was completed, a problem disappeared. Before the
implementation, a tester had to wait for the configuration manager to generate a deploy
for him or her test the software. After the implementation, many builds were available, and
the tester could generate the build when he or she wanted. In order to avoid the deployed
software to be changed during the execution of tests by the tester, Sedna team let the final
step of the build process to be done manually. In other words, when the build was ready to
be deployed, the CI tool stopped and waited for someone to dispatch the deploy phase. As
more than one tester was competing for the same build, the one that dispatched the deploy
phase before could start testing. It happened even when two different people had started the
build process and the deploy phase. As a result, the same feeling described in the previous item
happened: people believed that the problem was the CI tool Atlassian Bamboo, and thought
that the process was worse after its implementation.

5. Lessons Learned
Sedna team reflected about the changes that occurred due to the implementation of a CI tool. Some
of the things would be different if the implementation started now. However, others would be the
same because they were considered successfully. These lessons learned are described below.
• CI tool machine: the first thing that would be done differently would be the definition of a
CI tool machine. Even though [Duvall 2007] says that secondary quality of a machine may be
used in the beginning, Sedna should have considered better the capabilities that the machine
provided. It would have been better prioritized if Sedna had known until what level the machine
can be used. For instance, a test plan to automating the system test of the software started
being implemented in the CI tool. However, as the machine needed more resources for making
it work, the final result was not good. As a result, more time was needed to be spent on finding
out what was causing the problems in the machine.
• Reflection about the solution architecture: one of the main purposes that Sedna had when
implementing a CI tool was to enable the use of automated unit testing. Both the way that the
builds were performed and the desire to have unit tests being run often made the development
team to reflect about the architecture of the solution. The way that the software was being
built affected these two wishes. In other words, the layers that the software had were too
coupled. Both business and data access layers were combined. Consequently, a change in the
architecture had begun.
• Reflection about the configuration management process: Sedna used to have a Scrumbased process. In a configuration management perspective, Sedna chose to have a branch
for each iteration. As Atlassian Bamboo did not provide an easy way to deal with metrics
of different branches, and the process evolution that Sedna is regularly working on, SEPG
is studying on changing this process. Moreover, the configuration audits that are partially
automated may change with the CI tool implementation. Probably, this process will be fully
automated with Atlassian Bamboo, the human intervention will be necessary only to deal with
possible noncompliance issues. Sedna considered it a good aspect, since it will have more
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time to work on delivering value to its customer, without giving in the benefits of having a
configuration management process.
• Implementing automation software build tools before CI tool: As it has already been
mentioned before, the implementation of automation software build tools such as Ant and
NAnt was a good approach. It was not initially planned to the implementation of CI tool in this
project. However, as it was considered a good experience, the other teams that are starting
to implement Atlassian Bamboo in their projects are starting by these tools. Hence, it was
considered a good lesson learned by this implementation.
The next section will describe the following activities that Sedna will perform based on the experiment
and lessons learned.

6. Next Steps
At this point the initial implementation of the CI tool has already been completed. The team is already
benefiting from some advantages of this implementation. However, both the SEPG team and the
project team are working on the next activities triggered by this implementation. Some of them are
described below:
• Unit testing: Sedna has already performed some work on integrating two different tools for
automating unit test, which are NUnit and MSTest. However, the next steps consist in making
the process of writing unit tests a natural step of the development team.
• System test: Concomitantly the implementation of Atlassian Bamboo, the test team started
implementing a tool for automating the system tests. The most usual tool used for web
applications is Selenium. However, due to the Adobe Flash interface that the software has,
another tool was selected to the automation, which is Test Complete. On one hand, this tool
works for our solution on the other hand, there is no specific plugin of this tool for Atlassian
Bamboo. As a result, Sedna will have to work on integrating both tools.
• Static Analysis tools: one of the main features that a CI tool can provide is to run inspections
every time a commit is done, as it is mentioned by [Duvall 2007]. This could be considered as
part of the Verification process of MPS.BR level D and CMMi level 3, which can be implemented
through Fagan inspections, structured walkthroughs, deliberate refactoring, pair programming.
Sedna is working to improve the automation of this process, in order to gather metrics such
as cyclomatic complexity to be collected at every commit. The team has already started trying
some tools like to StyleCop and FxCop. The next step is to attach them at Atlassian Bamboo
build so that the team is able to work on code improvements and refactorings based on these
metrics [Moreira et al 2010].
• Configuration Audit: when Sedna implemented the MPS.BR level F, the audit process was
automated through one script that the auditor had to run every time a baseline was going
to be released. Sedna intends to automate this process by including this script in Atlassian
Bamboo. As a result, the human intervention will be only necessary to handle the eventual
noncompliance.
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• Automate the status communication process: part of the activities of Sedna team is to
communicate about the status of the project to its client. Nowadays, the client has access to
Sedna project management tool (Atlassian JIRA). However, they are more used to receive the
information through email. As a result, the project leader has to write an email with the status
of the backlog items to his or her client. The next steps with this activity are to automate this
process to avoid copying and pasting the information from Atlassian JIRA.

7. Conclusion
The goal of this paper was to describe the experiment performed by Sedna in the implementation of
a Continuous Integration tool in a context where MPS.BR level F is implemented. It included the pros
and cons of its implementation, as well as the lessons that Sedna learned during this process. As the
implementation was experimental, Sedna has learned things during the process that could have been
avoided if a further investigation had been performed before. Nevertheless, there are some lessons
learned that can be used to future implementation, as well as to the readers of this paper. For further
information, the references used in this paper can be used.
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Abstract. This article aims at describing how an implementation of MPS-SW level G was planned and
executed in a company of software products evolution. It describes the scenario in which the company was
in the beginning of the project, also was presented the difficulties and the critical success factors found for
this initiative, as well as differential display study detailing this effort in hours and costs involved in each phase
of the project. The study emphasizes the importance of prior knowledge on processes and other reference
models such as ITIL, to successful implementation.
Resumo. Esse artigo tem por objetivo relatar como uma implementação de melhoria de processos baseada
em MPS-SW nível G foi planejada e executada em uma empresa de evolução de produtos de software. Para
isso, buscou-se descrever o cenário em que a empresa se encontrava no início do projeto, apresentar as
dificuldades e fatores críticos de sucesso encontrados durante essa iniciativa, e, ainda, analisar o esforço em
horas e os custos envolvidos em cada fase do projeto. O estudo destaca a importância do conhecimento
prévio em processos e outros modelos de referência, como o ITIL, para o sucesso da implantação.

1. Introdução
O nível de exigência da qualidade dos serviços prestados pelas empresas de software tem aumentado
nos últimos anos. Isto é reflexo de fatores como o avanço tecnológico, o aumento da exigência dos
clientes, a necessidade de diminuir os prazos de entrega e o aumento significativo da concorrência,
que desafiam o setor a buscar cada vez mais eficiência. Neste cenário, ressalta-se a importância
de que as organizações de software tenham a capacidade de implementar melhorias nos seus
processos, visando aumentar a produtividade, lidar com questões críticas de prazos para lançamentos
de produtos, reduzir os custos, aumentar a satisfação dos clientes e melhorar a qualidade dos seus
produtos e serviços para que se mantenham no mercado [GIBSON et al., 2006; TRAVASSOS e
KALINOWSKI, 2009].
Ao tratar da implantação de melhoria de processos, uma dificuldade frequentemente apontada em
pesquisas da área como [COLEMAN e O’CONNOR, 2008] e [TRAVASSOS e KALINOWSKI, 2009] é
o alto custo de implementação e avaliação. Buscando amenizar essa dificuldade e apoiar a adoção
216 WAMPS 2013

Uma Experiência de Implementação MPS-SW Nível G em uma Empresa de Evolução de Produtos

de modelos de maturidade por um maior número de empresas de Tecnologia da Informação (TI), a
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), coordenadora do Programa
de Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPS.BR), por meio de Instituições Organizadoras
de Grupo de Empresas (IOGE), organiza grupos, de acordo com o Modelo Cooperado de Negócio
(MN-MPS), de organizações interessadas em compartilhar os serviços e custos na implementação e
avaliação dos modelos. Este foi o caso da empresa que foi referência para coleta das informações
utilizadas para desenvolvimento desse trabalho.
Dessa forma, o objetivo desse estudo, que é descrever o processo de implementação desenvolvido
na empresa pesquisada, apresenta como diferencial o detalhamento do esforço em horas e os custos
envolvidos em cada fase do projeto.
Para melhor desenvolvimento, essa experiência foi dividida em 6 seções. Nessa primeira seção está
sendo apresentada a introdução do estudo e na próxima seção foram descritas as características da
empresa pesquisada. Na seção 3, as fases de implementação de melhoria de processos na empresa
serão detalhadas. Na seção 4 uma visão geral do esforço em horas e custo financeiro de todas as
etapas será apresentada. A seção 5 relaciona as dificuldades e fatores críticos de sucesso dessa
iniciativa. Por fim, na seção 6, são descritas as considerações finais.

2. SystemGlass Sistemas Inteligentes
A SystemGlass é uma empresa de desenvolvimento de Enterprise Resource Planning (ERP) e prestadora
de serviço de help desk para empresas transformadoras de vidro. Foi fundada em 2006, inicialmente
com 4 sócios-colaboradores, com o objetivo de atender a uma das maiores indústrias brasileiras de
vidro. Hoje a SystemGlass possui 18 colaboradores que atendem a mais de 100 clientes situados na
América do Sul.
As soluções da SystemGlass apresentam como diferencial estratégico, em um mundo competitivo
como o de softwares, oferecer além dos módulos comuns dos ERPs encontrados no mercado para
o segmento como: Financeiro, Faturamento, Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), entre
outros, os módulos especialistas para o ramo do vidro. Estas especialidades incluem as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) específicas do segmento, planos de corte das chapas
de vidro, comunicação com robôs italianos, alemãs, chineses e brasileiros, que trabalham na linha de
transformação de vidros e rastreabilidade dos processos voltados para a certificação da Internacional
Organization for Standardization (ISO).
Atualmente o foco principal da empresa é dar continuidade nos seus produtos, buscando a melhoria
constante, a fim de atender com qualidade, em um prazo que atenda a sua expectativa e do mercado,
toda a demanda que o segmento tem gerado. As alterações realizadas nos softwares, chamadas pela
empresa de Sugestão de Mudança (SDM) podem ser divididas em três grandes categorias: 1) normas
regulatórias; 2) SDM enviadas pelos clientes; 3) SDM da própria SystemGlass oriundas da análise de
mercado. Essas mudanças são o que hoje, garantem a evolução dos produtos.
O avanço tecnológico dos equipamentos transformadores de vidro, o aumento do número de clientes
e o consequente crescimento de mudanças necessárias no software, formaram um ambiente que
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motivou a empresa a tomar a decisão em adotar melhorias nos seus processos de desenvolvimento.
A SystemGlass tomou conhecimento do MPS.BR e de seus benefícios por meio da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná e, posteriormente, do SEBRAE, decidindo-se por aderir ao grupo formado em
12/2011 pelo Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS), que exerceu o papel de IOGE e
Instituição Implementadora (II) onde contava com aporte financeiro do SOFTEX e SEBRAETEC.

3. O projeto de melhoria de processo
O projeto de melhoria de processos foi definido pela II junto à SOFTEX e separado em quatro
fases distintas, conforme descrito na Tabela 1. Para contribuir na tomada de decisão, da Unidade
Organizacional (UO) quanto ao ingresso no grupo de melhoria, foi desenvolvido um cronograma e
apresentados os custos fixos envolvidos em cada uma das fases conforme demonstrados também na
Tabela 1, que considera: a) Total Fase: Custo total da fase; b) SOFTEX, SEBRAETEC e UO: participação
de cada entidade no pagamento do Total Fase. Dessa forma entende-se que Total Fase = (SOFTEX +
SEBRAETEC + UO).

Tabela 1. Cronograma e custo das fases do projeto
Fases

Período

Participação por Entidade
SOFTEX

Fase 1

Gap Analysis /
Workshop

Fase 2

Definição

04/2012 a
08/2012

R$ 8.321,51

Fase 3

Institucionalização

09/2012 a
01/2013

R$ 9.278,56

Fase 4

Avaliação

02/2013 a
04/2013

Total Geral

15 meses

12/2011

Total Fase

SEBRAETEC

UO

R$ 4.000,00

R$ 1.000,00

R$ 5.000,00

R$ 2.613,23

R$ 10.934,74

R$ 4.000,00

R$ 4.300,00

R$ 17.578,56

R$ 7.200,00

R$ 3.340,00

R$ 10.540,00

R$ 17.600,07 R$ 15.200,00 R$ 11.253,23 R$ 44.053,30

Para um melhor entendimento das tabelas que serão apresentadas durante o desmembramento
desse estudo, deve-se considerar: a) Horas: quantidade de horas de participação do colaborador
na etapa especificada; b) Qtd Colaborador: quantidade de colaboradores, com o mesmo perfil, que
participaram de cada etapa; c) Total Horas: (Horas x Qtd Colaborador); d) Custo Horas: valor da hora
(em R$) de cada perfil de colaborador multiplicado pela coluna Horas (devido à confidencialidade de
informações será exibido apenas a totalização do custo).

3.1. Fase 1: Gap Analysis e Workshop
Essa fase foi realizada em 16 horas com a participação de 2 consultores da II em tempo integral. A
participação dos colaboradores da SystemGlass foi definida conforme Tabela 2 onde está apresentado
também o esforço em horas e seu respectivo custo.
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Tabela 2. Esforço em horas dos colaboradores da UO e custo da Fase 1
Patrocinador/Analista

Analista de Processos/

Negócios

Gerente Projetos

Etapa
Horas

Qtd

Workshop

4

1

Entrevista

1

Resultado Gap

3

Total

Total

Equipe Desenvolvimento

Custo
Horas

Horas

Qtd

Total Horas

Horas

Qtd

TotalHoras

4

4

1

4

4

3

12

--

1

1

0

1

0

2

3

6

--

1

3

9

1

9

3

3

Horas

8

13

9

--

27

1.508,75

O objetivo do Gap Analysis é verificar a situação atual da empresa sob duas perspectivas: a) Definição:
análise da existência e documentação dos processos e utilização de ferramentas que definem e
guiam as atividades executadas na empresa; b) Institucionalização: análise da execução das atividades
definidas nos processos. Após a análise dos processos e documentações da empresa e realização da
entrevista com os colaboradores, os consultores da II apresentaram como resultado um relatório
da situação atual da organização em relação à Gerência de Projetos (GPR) e Gerência de Requisitos
(GRE), que são quesitos analisados no nível de maturidade desejado.

Figura 1. Resultado Gap Analysis – Definição – Percentual de Aderência

	
  

Figura 2. Resultado Gap Analysis – Institucionalização - Percentual de Aderência

	
  

Analisando os gráficos da Figura 1e Figura 2, percebe-se que o GRE estava mais aderente ao modelo
do que o GPR. Isso se explica pelo fato da empresa tratar cada SDM como uma situação isolada e
não trabalhar com o conceito de projeto. Isto acaba impactando outros fatores relativos à gerência
de projetos como definição de marcos e gerenciamento de riscos, por exemplo, que acabavam não
sendo realizados de uma maneira organizada, conforme esperado pelo modelo, sendo considerados
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dessa forma como o maior desafio a ser vencido pela SystemGlass.

3.2. Fase 2: Definição
Esta fase de definição e documentação dos processos se mostrou bastante desafiadora, pois
necessitou da disponibilização de recursos, escassos para a SystemGlass, para a sua execução. Com o
início dos trabalhos, a empresa investiu o maior esforço na definição do que seria um projeto modelo
para realização dos trabalhos e como seria sua composição. A partir disso definiu-se que a empresa
passaria a compor seus projetos com um conjunto de SDMs, pré-selecionadas por meio de regras
de priorização, também definidas nessa fase. Foram definidos ainda os prazos para lançamento de
novas versões do software, que estariam disponíveis após a finalização de cada projeto.
Tais mudanças foram percebidas como tendo importante impacto na cultura organizacional da
empresa, pois passaram a ter influência nos setores organizacionais, indo além dos processos e da
estrutura, necessitando mudança de percepção e ação dos colaboradores, para que os objetivos
propostos fossem alcançados.
Outros fatores importantes decididos nessa fase, como a escolha de ferramentas que servem de apoio
para documentação e execução dos processos, bem como a conscientização de como os processos
devem ser descritos e seguidos, não exigiu significativo esforço pelo fato da SystemGlass ter passado
recentemente pela implementação do ITIL (Information Technology Infrastructure Library), que pode
ser definido como um conjunto de boas práticas, técnicas e processos voltados para o help-desk, o
que acabou facilitando a melhoria nos processos das etapas de desenvolvimento de software. Dentre
os benefícios observados com a implementação do ITIL que ajudaram neste novo projeto, destacamse: a) experiência com definição e utilização de processos; b) aquisição de ferramentas de apoio.
Dentre as ferramentas adquiridas, destaca-se a de controle do fluxo de atividades da empresa, que
era utilizada antes mesmo do MPS.BR e que com algumas alterações na sua forma de trabalho, fez
com que os processos de Gerência de Requisitos, como rastreabilidade por exemplo, tido como não
totalmente aderente no Gap Analysis, fossem adaptados ao modelo sem grandes esforços.
A seguir, na Tabela 3 são apresentadas as ferramentas utilizadas pela empresa bem como o propósito
da utilização de cada uma e na Tabela 4 é exibido um resumo do esforço em horas e custo da
realização dessa etapa.
Importante se faz registrar que essa etapa foi concluída no final de agosto com a emissão do laudo
de 50% realizado pelo CITS junto ao SOFTEX.

Tabela 3. Ferramentas utilizadas na SystemGlass
Ferramenta

Propósito

0800net

Gerência de Projetos / Controle do fluxo de atividades

Microsoft SqlServer 2008R2

Extração de informações da ferramenta 0800net

Microsoft Visio 2010

Desenho dos processos

Microsoft Word e Excel 2010

Templates instanciados na execução dos processos
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Tabela 4. Resumo do Esforço em Horas e Custo da Fase de Definição
Perfil do Colaborador

Horas

Custo Horas

Analista de Processos

208

--

Analista de Negócios

40

--

Analista de Sistemas

16

--

Total

264

R$ 11.250,00

3.3. Fase 3: Institucionalização
Para essa fase foram definidas as seguintes ações: a) Workshop sobre MPS.BR e treinamento da
equipe nos processos definidos; b) Execução de um projeto piloto para adequação dos processos
e amadurecimento na sua execução; c) Execução de dois projetos, sendo que um deveria estar
finalizado e outro ainda em andamento, conforme solicitado no processo de avaliação.
O
treinamento da equipe foi desenvolvido em duas fases, sendo a primeira focada em teoria sobre
melhoria de processos com ênfase no MPS.BR, que foi motivada pela grande mudança na equipe
de desenvolvimento, aumentada de 3 para 7 pessoas, e uma segunda, com foco na execução
dos processos. Imediatamente após a fase de treinamento, deu-se início ao projeto piloto. Nesse
momento, alguns problemas foram encontrados na execução do projeto, destacando a execução
dos processos relacionados às atividades da equipe de qualidade e as que garantem a rastreabilidade
horizontal dos requisitos. Com isso, um novo treinamento foi realizado reforçando os 2 pontos onde
ocorreu o maior número de falhas de execução.
O próximo projeto selecionado possuía as mesmas características do primeiro, com o objetivo de
realizar a continuidade dos produtos da empresa. Nenhum problema que mereça algum destaque
especial foi verificado durante a execução desse projeto.
O último projeto selecionado possuía uma característica diferente dos anteriores, pois sua execução
exigia alterações em mais de 90% dos produtos da empresa. Ele foi escolhido propositalmente
para que fosse verificado o real amadurecimento da empresa na execução de suas atividades, além
de, devido ao seu tamanho em horas, ainda estar em execução durante a avaliação inicial e final.
A empresa considerou essa iniciativa como um fato importante para a institucionalização de seus
processos.
Para essa fase, o esforço das horas trabalhadas nos 3 projetos não será considerado como um custo
ligado diretamente à melhoria de processos por ter que ser executado independentemente do MPS.
BR. Serão considerados como custos diretos somente as horas gastas no treinamento da equipe e
também as computadas no preenchimento da planilha de artefatos dos projetos, necessária para a
fase de avaliação.
Na Tabela 5 exibe-se um resumo dos projetos executados e o esforço de horas e custo da fase de
Institucionalização.
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Tabela 5. Cronograma dos projetos e Esforço/Custo - Fase Institucionalização
Cronograma

Esforço e Custo

Projeto

728.6.1 (piloto)

Equipe

1 Gerente Projeto; 2 Analistas Sistemas;
2 Programadores; 1 Analista Qualidade

Período/Horas/Status

09/12 a 11/12/185h/Concluído

Projeto

728.7.1

Equipe

1 Gerente Projeto; 2 Analistas Sistemas;
3 Programadores; 1 Analista Qualidade

Período/Horas/Status

12/12 a 01/13/216h/Concluído

Projeto

728.8.1

Equipe

1 Gerente Projeto; 2 Analistas Sistemas;
4 Programadores; 2 Analistas Qualidade

Período/Horas/Status

01/13 a 05/13/685h/Em andamento

Perfil
Colaborador

Horas

Qtd
Colaborador

Total
Horas

Custo
Horas

Analista de
Processos

32

1

32

-

Analista de
Sistemas

8

2

16

-

Programador

8

3

24

-

Analista de
Qualidade

8

2

18

-

88

2.750,00

Total

Analisando a Tabela 5, mais precisamente nos dados sobre Esforço e Custo, percebe-se que o Analista
de Processos foi o colaborador com o maior esforço em horas, totalizando 32 horas das 88. Isso pode
ser explicado por ser esse o profissional que ministrou o treinamento para o restante da equipe e
também preencheu a planilha de indicadores. As horas apontadas para os outros colaboradores são
exclusivamente horas de treinamento.
Pode-se concluir dessa forma que, deduzindo 8 horas, gastas com treinamento, das 32 horas do
Analista de Processos, as 24 horas restantes foram dedicadas ao preenchimento da planilha de
indicadores que na opinião do colaborador responsável pelo seu preenchimento, essa atividade
deveria ser mais automatizada e prática para que esse trabalho fosse executado com menos esforço,
possibilitando dessa forma uma redução de custos para a empresa.

3.4. Fase 4: Avaliação
A avaliação inicial foi executada em 13/03 com a duração de 8 horas. Participaram, em tempo integral,
2 avaliadores, 1 consultor da II, 1 representante da UO e o analista de processos. O patrocinador
participou da reunião inicial e apresentação dos resultados. A avaliação final foi realizada em 13/04,
após a realização dos ajustes necessários nos processos, detectados na avaliação inicial, quando
exigiu o mesmo tempo de duração e participação das pessoas envolvidas com a avaliação inicial.
Exceção deve ser feita à equipe de desenvolvimento que participou apenas na final em decorrência
das entrevistas que necessitaram ser realizadas. O esforço em horas e o custo dessa fase estão
demonstrados na Tabela 6.
Tabela 6. Esforço em horas e custo da fase de avaliação
Perfil do Colaborador / Horas Perfil do Colaborador / horas
Analista de Processos / 40h

Representante UO / 16h

Patrocinador / 20h

Equipe desenvolvimento / 2h
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4. Esforço em horas e custos financeiros apurados para
implementação do nível G do modelo MPS-SW
Desde o início do projeto de implementação de melhoria de processo, todas as atividades dos
colaboradores, sua duração em horas e custos pertinentes a essa iniciativa foram catalogados na
ferramenta de controle da empresa.
Com base nessas informações foram exibidos no decorrer desse artigo o esforço em horas e o
custo financeiro de cada fase do projeto. Na Tabela 7 essas informações são totalizadas de forma a
representar o investimento da empresa, seja em horas ou reais, com a implementação do nível G de
maturidade nos seus processos.
Com relação à Tabela 7 entende-se por “Custo Total”, a soma do “Custo Fixo”, que é o custo
apresentado na proposta oficial da IOGE referente à parcela que cabe à UO, com o “Custo Horas”
que representa as horas gastas por cada colaborador multiplicado pelo seu valor hora para a empresa.
Foram adicionados a essa tabela os gastos referentes ao Curso de Introdução ao MPS.BR - C1-MPS.
BR (participação, viagens, hospedagem e alimentação) obrigatório para os representantes da UO.
Tabela 7. Visão Final do Esforço em Horas e Custos da SystemGlass
Fases

Custo Fixo

Horas

Horas %

Custo Horas

Custo Total

Custo %

Fase 1

Gap Analysis / Workshop

R$ 1.000,00

48

9,13%

R$ 1.508,75

R$ 2.508,75

7,47%

Fase 2

Definição

R$ 2.613,23

264

50,19

R$ 11.250,00

R$ 13.863,23

41,26%

Fase 3

Institucionalização

R$ 4.300,00

88

16,73

R$ 2.750,00

R$ 7.050,00

20,98%

Avaliação

Fase 4

R$ 3.340,00

78

14,82

R$ 2.437,50

R$ 5.777,50

17,20%

Curso C1-MPS.BR

R$ 2.400,00

48

9,13

R$ 2.000,00

R$ 4.400,00

13,10%

Total Geral

R$ 13.653,23

526

100%

R$ 19.946,25

R$ 33.599,48

100%

Analisando os custos apresentados, percebe-se que o Total Geral do Custo Fixo, R$ 13.653,23,
representaram 40,64% do Custo Total de R$ 33.599,48. Os custos relacionados com esforço em
horas para execução das fases, no total de R$ 19.946,25, se referem a 59,36% do investimento
total realizado de R$ 33.599,48, totalizado na coluna Custo Total. Esse tipo de informação é um
importante ativo que, juntamente com a compilação de outras experiências, poderia fazer parte da
visão inicial, passada pela IOGE aos gestores das empresas, do investimento financeiro que ela deverá
realizar em iniciativas da mesma natureza.

5. Dificuldades e Fatores Críticos de Sucesso
Durante a execução dessa iniciativa de melhoria de processos a empresa pesquisada enfrentou
dificuldades e também passou por situações que foram determinantes para o alcance do seu objetivo.
Essas informações encontram-se descritas a seguir e para melhor entendimento serão separadas
entre a percepção dos gestores da UO e a percepção do consultor de implementação.
Para os gestores da SystemGlass as dificuldades que merecem destaque, por ordem de exigência de
esforço, são: a) disponibilização dos recursos, sendo que esses conflitavam com outras atividades
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da empresa; b) mudança na cultura da empresa, que passou a trabalhar com projetos e não mais
com alterações isoladas no software. Os fatores críticos de sucesso considerados pela empresa, não
necessariamente pela ordem de importância, foram: a) o apoio de um consultor de implementação
com experiência no MPS.BR; b) ter passado pela implementação do ITIL; c) possuir uma equipe de
colaboradores que aderiram à ideia de se trabalhar com processos.
Na opinião do consultor externo, duas dificuldades merecem destaque: a) o fato do analista de
processos estar muito envolvido com a execução das atividades diárias da empresa. Apesar de, por
um lado isso ser positivo, pois os processos são desenhados de uma forma prática e moldados de
acordo com o dia-a-dia da empresa, garantindo o seu uso de uma forma mais natural, por outro
lado o tempo despendido para essa atividade acaba ficando muito comprometido; b) a questão da
SystemGlass não estar habituada a trabalhar com o conceito de projeto, tratando cada mudança de
uma forma individual, sendo esse último o fator considerado mais crítico. Com relação aos fatores
críticos de sucesso destacam-se: a) a cultura da empresa em trabalhar com processos; b) a presença
do quadro-societário da empresa na definição dos processos e na gerência dos departamentos da
empresa; c) a utilização de uma ferramenta que controla o fluxo das atividades da empresa; d) o
conhecimento do analista de processos em engenharia de software; e) o fato da empresa estimar
suas atividades, sendo esse um dos pontos críticos na implementação do nível G.
Esses pontos levantados na empresa pesquisada mostraram-se alinhados a outras experiências e
publicações anteriores, onde relatam, por exemplo, que o sucesso de um trabalho de melhoria de
processos está intimamente ligado a pessoas, com motivação, conhecimento e experiência [Baddoo
2001] e também ao apoio efetivo da alta direção [Borssatto and Moro 2007; Mendes et al. 2010;
Rodrigues and Kirner 2010]. De acordo com [SOFTEX 2011] a definição do conceito acerca do que é
“projeto” é um ponto desafiador para as empresas que trabalham com evolução de produtos, que
precisam adequar as suas formas de trabalho para se tornarem organizações orientadas a projetos.
Essa questão pode ser observada também durante essa experiência.

6. Considerações Finais
Pesquisas realizadas por [TRAVASSOS e KALINOWSKI 2010], demonstram que empresas que
adotaram melhoria de processo de software, tiveram retorno do investimento, redução de
custos e prazos além de aumento da produtividade e da qualidade de seus produtos.
Até o
momento do desenvolvimento desse artigo, a empresa pesquisada ainda não conseguiu mensurar
quantitativamente esses importantes fatores, porém considera que qualitativamente é possível
verificar uma melhoria na forma de trabalho que se apresenta mais organizada que a anterior. Isso
proporciona um controle mais efetivo das versões dos softwares, contribui para a prevenção de riscos
que muitas vezes acabam gerando atrasos e horas extras nos projetos e obtém nitidamente um maior
comprometimento da equipe com a qualidade do produto gerado além de oferecer um ambiente de
trabalho mais sadio para os colaboradores.
Portanto, esse artigo ao discutir as informações de uma implementação nível G em uma empresa
de evolução de produtos, seu esforço em horas e o custo financeiro envolvido, buscou colaborar
para que novas iniciativas de melhoria de processos possam ser realizadas, além de apresentar uma
contribuição para os gestores de outras organizações, na tomada de decisão entre ingressar ou não
em um projeto do MPS.BR.
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1

Abstract. This article presents the experience of implementing the MoProSoft - Software Process Model
for Industry level 2, in TZM Software, MPS.BR Level G certified company, which has as a tool to support
the implementation of processes and project management named REDMINE in its version 2.2. Therefore we
present the regional context of the work process improvement in which the company operates, the processes
implemented to meet MPS.BR level G and modified to meet MoProSoft level 2, including the REDMINE
documentation and projects organization. From these two points of the organization and the changes that have
been made necessary, it is performed a comparative analysis highlighted the benefits and difficulties of project
improvement as well as the support provided by the tool REDMINE for the implementation of the processes.
Resumo. Este artigo apresenta a experiência de implementação do MoProSoft – Modelo de Processo de
Software para a Indústria - nível 2, na TZM Software, empresa certificada MR-MPS-SW nível G, a qual possui
como ferramenta de suporte a implementação dos processos e gestão de projetos o REDMINE versão 2.2.
Para tanto é apresentado o contexto regional do trabalho de melhoria de processo no qual a empresa está
inserida, os processos implementados para atender ao MPS.BR e o que foi modificado para atendimento
ao MoProSoft, incluindo a forma de organização no REDMINE da documentação e dos projetos. A partir
destes dois momentos da organização e as mudanças que se fizeram necessárias, é realizada uma análise
comparativa destacando os ganhos e as dificuldades do projeto de melhoria, bem como do suporte oferecido
pela ferramenta REDMINE para a implementação dos processos.

1. Introdução
O mercado de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) de Londrina e Região vive um
momento singular. As empresas do setor estão colhendo os frutos que foram semeados décadas
atrás, atingindo um grau de maturidade que está sendo reconhecido através de certificações, fusões
e alianças estratégicas. Desde 1996 quando da instalação do Agente Softex pela ADETEC, houve
várias iniciativas no sentido de fortalecer as empresas de Londrina e Região.
No contexto da qualidade de software as iniciativas mais significativas foram:
• O projeto Rumo a ISO 9000 que iniciou em 1998 contendo 10 empresas de Londrina e Maringá,
com apoio do SOFTEX e SEBRAE sob a coordenação da ADETEC.
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• O Projeto de Melhoria de Processo de Software baseado no MPS.BR nível G iniciado em 2006,
que contou com a participação de 11 empresas de Londrina e Região, com a participação
do PROGEX e SEBRAE sob a coordenação da ADETEC, nesta época como II-MPS e IOGE.
Apesar de não contemplado no escopo, duas empresas avaliaram oficialmente seus processos,
constituindo-se as primeiras empresas avaliadas MPS.BR nível G no estado do Paraná.
• Em 2010 um grupo foi montado no Paraná, incluindo empresas de Londrina e Região, com
apoio do SOFTEX e do SEBRAE, o qual certificou mais 4 empresas MPS.BR níveis G e F em 2012.
• No final 2011 um novo grupo foi montado em Londrina e Região, agora sob a coordenação da
II-MPS SENAI, com apoio do SEBRAE, o qual certificou 06 empresas MPS.BR nível G em 2012.
• Recentemente em 2012 um novo grupo foi montado em Londrina e Região, também sob a
coordenação da II-MPS SENAI, com apoio do SEBRAE, o qual certificou mais 4 empresas MPS.
BR nível G em 2013.
• Atualmente existem dois grupos de melhoria processo com foco em certificação sendo
coordenados pela II-SENAI, 06 empresas MoProSoft e 04 empresas MPS.BR nível F.
• Além da atuação em grupos, vale destacar uma empresa em processo de certificação MPS.BR
nível E, e uma CMMI-Dev nível 2.
Dada a maturidade alcançada, a região se consolida como uma região propícia para empreendimentos
voltados para o setor de TIC.
É neste contexto que a TZM Software iniciou o projeto de melhoria de processos com base nos
padrões MPS.BR nível G em 2011, os quais foram avaliados oficialmente em 2012. Em janeiro de
2013 iniciou-se a adequação dos processos ao MoProSoft nível 2, com certificação prevista para
outubro do mesmo ano.
Este artigo apresenta o contexto inicial da certificação MPS.BR nível G sobre o qual foram
implementados os requisitos do MoProSoft, abordando as diferenças de implementação, fazendo
uma análise comparativa e o suporte do REDMINE a estes processos.

2. Modelos e Ferramentas
Neste tópico apresentamos o referencial teórico do artigo mencionando nos subtópicos a seguir os
modelos, padrões e tecnologias que foram utilizados para implementação dos processos.

2.1. O MPS.BR
O MPS.BR ou Melhoria de Processos do Software Brasileiro é um programa mobilizador, criado em
dezembro de 2003, coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro
(SOFTEX), que conta com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID/FUMIN) (SOFTEX, 2012).
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É simultaneamente um movimento para a melhoria da qualidade (Programa MPS.BR), um modelo
de qualidade de processo (Modelo MR-MPS-SW) voltado para a realidade do mercado de pequenas
e médias empresas de desenvolvimento de software no Brasil (SOFTEX, 2012). Ele é baseado nas
normas ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504 e na realidade do mercado brasileiro, bem como é compatível
com o CMMI-Dev.
No Brasil, uma das principais vantagens do modelo é seu custo reduzido de certificação em relação
às normas estrangeiras, sendo ideal para micro, pequenas e médias empresas.

2.2. O MoProSoft
O MoProSoft, acrônimo de Modelo de Processo de Software para a Indústria, é um modelo para a
melhoria e avaliação dos processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas e produtos de
software, produzido pela Associação Mexicana de Engenharia de Qualidade de Software, através
da Faculdade de Ciências da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), a pedido do
Ministério da Economia (OKTOBA et al., 2005).
Tem como objetivo criar um padrão mexicano apropriado às características de tamanho da grande
maioria das empresas mexicanas de desenvolvimento e manutenção de software. MoProSoft é o
nome do modelo na comunidade universitária, profissional e padrão técnico que dá conteúdo à
norma NMX-059/01-NYCE-2005, padrão mexicano declarado em 15 de agosto de 2005, com a
publicação de sua declaração no Jornal Oficial da Federação (OKTOBA et al., 2005).

2.3. O REDMINE
O REDMINE é uma ferramenta originalmente projetada para gerência de alterações de software,
categoria de ferramentas conhecidas como bug tracking. Porém com sua evolução transformou-se em
uma plataforma flexível na web para gestão de projetos [REDMINE, 2013a]. Com a adição de plugins,
tanto grátis quanto pagos, pode-se agregar funcionalidades de gerência de portfólio, gerência de CRM
(Customer Relationships Management), Help Desk, controles financeiros, agenda dentre outros. A
estabilidade e a flexibilidade da plataforma, e a facilidade de integração e customização ocasionaram
um crescimento rápido de sua utilização pela comunidade de desenvolvimento de software.
O REDMINE foi desenvolvido baseado no framework Ruby on Rails e está disponível sob a licença
GNU General Public License (GPL) v2. Suas principais características são (REDMINE, 2013a): suporte
a múltiplos projetos; níveis flexíveis de acesso e controle; sistema de tarefas para bug (registro de
defeitos), suporte, implementação e outros tipos; gráfico de Gantt e de calendário; funcionalidade
como notícias, documentos e gerenciamento de arquivos; suporte a feeds e notificações por e-mail;
páginas wiki e fórum por projeto; gerenciamento de tempo; relatórios diversos de uso da ferramenta;
campos ajustáveis por tarefas, tempo gasto, projetos, usuários; integração com Sistemas de Controle
de Versão (Subversion, CVS, Git, Mercurial, Bazaar e Darcs); criação de tarefas por email; suporte a
autenticação com LDAP (Lightweight Directory Access Protocol); suporte a multilinguagem e suporte
a vários tipos de banco de dados.
Para o contexto deste artigo, a empresa está utilizando o REDMINE versão 2.2.3, com as seguintes
extensões (REDMINE, 2013b): REDMINE CRM Plugin, REDMINE CRM Helpdesk plugin, REDMINE
Invoices plugin, REDMINE Finance plugin e REDMINE Issue Checklist plugin.
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3. Contexto inicial: MPS.BR
Neste tópico iremos abordar o contexto inicial da organização, para atendimento ao MR-MPS-SW
nível G, e a evolução do mesmo para atendimento ao MoProSoft, enfatizando as diferenças de
abordagem e a forma de utilização da ferramenta REDMINE para suporte a estes dois modelos.

3.1. A empresa
A TZM Software, fundada em 1998, vem ao longo dos anos utilizando modernas técnicas e
metodologias de Engenharia de Software e Tecnologia da Informação, direcionando seu foco de
atuação nos últimos anos para o segmento de Segurança e Construção Civil (TZM, 2013).
Missão: Oferecer soluções com qualidade, eficiência e inovação em Tecnologia da Informação,
estabelecendo parcerias estratégicas com os líderes do mercado visando a satisfação das necessidades
do cliente, agregando valor ao seu negócio.
Visão: Ser uma empresa com abrangência nacional e internacional em soluções de Segurança e
Construção Civil, reconhecida pela qualidade e confiabilidade.
Após os benefícios observados pela melhoria dos processos de desenvolvimento de software, quando
da certificação MR-MPS-SW, nível G, obtida pela TZM em 2012, considerado um projeto de grande
sucesso, a equipe de melhoria de processo, juntamente com a alta gerência desejou avançar para
novas áreas da organização.
Neste momento, surgiu a oportunidade da TZM participar do projeto MoProSoft juntamente com
outras 9 empresas do Brasil, 10 do México, 15 da Colômbia e Peru, um projeto pioneiro e desafiador
de unificação/geração do modelo latino-americano de desenvolvimento de Software.

3.2. Processo MR-MPS-SW nível G
O desenvolvimento de software na TZM utiliza técnicas de métodos ágeis como SCRUM (KNIBERG,
2013a; KNIBERG, 2013b), com suporte da ferramenta REDMINE, desde sua versão 1.2 (REDMINE,
2013b). Para melhoria dos processos de software, em 2011 iniciou-se a implementação do nível G
baseado no MR-MPS-SW 2011. Optou-se então por manter o ambiente de desenvolvimento existente
e formalizar as técnicas já utilizadas, adequando-se aos requisitos do modelo.
Para dar suporte ao MR-MPS-SW nível G, foi implementado um processo de Gestão de Projetos, o
qual abrangia todo o planejamento e execução de projetos de desenvolvimento e gestão de requisitos
de software.
Adicionalmente aos processos do nível G do MR-MPS-SW, a TZM organizou no REDMINE projetos
para controle de oportunidades, as quais eram tratadas como anteprojetos (projetos preliminares), os
quais formam o embrião da gestão de portfólio, mesmo sendo um processo não formalizado.
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3.3. Utilização do REDMINE no MR-MPS-SW nível G
Como mencionado acima, a ferramenta escolhida para dar suporte à implementação dos processos e
gestão dos projetos foi o REDMINE. Esta escolha deve-se aos seguintes fatores: gratuidade, facilidade
de uso, possibilidade de acesso ao banco de dados, adaptação ao SCRUM, plataforma Web e
escalabilidade para uso interno e externo (clientes).
A forma de organização dos projetos, para atendimento ao nível G do MR-MPS-SW e da documentação
dos processos, foi realizada conforme segue:
• Projeto Gestão de Projeto.
ºº Subprojeto Modelos, layouts e templates.
• Projeto Produto X.
ºº Cliente
 Projeto A
 Projeto B
 Suporte
• Projeto Oportunidades.
Toda a documentação dos processos estava registrada no wiki do projeto Gestão de Projeto e seu
subprojeto Modelos, layouts e templates. Desta forma no mesmo ambiente de produção, a equipe
de desenvolvimento tinha acesso à documentação dos processos.
No REDMINE, o Projeto Produto X representa um projeto para cada um dos diversos produtos que
empresa possui, incluindo as verticais (especializações) de cada produto. Era criado um projeto para
cada cliente e subprojetos para cada projeto de customização desenvolvido para ele, incluindo um
projeto para registro de suporte.
A organização dos projetos desta forma gerou uma grande quantidade de projetos, o que, ao longo
do tempo, demonstrou não ser a melhor forma de organização. A expansão comercial da empresa
inviabilizou esta forma de organização.
A mudança nesta forma de organização, ocorreu no âmbito do projeto MoProSoft, conforme descrito
nos itens a seguir.

4. Contexto proposto: MoProSoft
Neste tópico é apresentado o projeto de implantação do MoProSoft na TZM, os processos a serem
implementados e o suporte oferecido pelo REDMINE.

4.1. Processo MoProSoft nível 1 e 2
Para dar suporte ao MoProSoft níveis 1 e 2, foram necessários documentar e implantar os processos
constantes na figura 1.
O processo Gestão de Processo organiza e define os padrões de documentação e manutenção para
todos os demais processos, desta forma organiza a base de conhecimento.
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O processo Gestão de Negócio orienta todos os demais processos principais, à saber: Gestão de
Recursos, Gestão de Portfólio, Gestão de Projeto, Suporte e Gestão de Risco. Ele direciona (parametriza)
as ações definidas para os processos bem como recebe retorno para avaliação do cumprimento das
metas e objetivos estratégicos. Esta este relacionamento foi implementado fisicamente no REDMINE
conforme explanado nos itens abaixo.

Figura 1: Processos implementados na TZM.

	
  

A Gestão de Recursos e seus subprocessos relaciona-se com a Gestão de Portfólio e Gestão de
Projetos fornecendo recursos humanos, materiais e infraestrutura para a execução dos projetos e dos
processos, bem como as atividades de suporte.
A Gestão de Portfólio (que implementa o processo Gestão de Projetos do MoProSoft) e Gestão de
Projetos (que implementa os processos Administração de Projetos Específicos e Desenvolvimento e
Manutenção de Software do MoProSoft) estão intimamente ligados, pois planejam e executam todos
os projetos da organização (internos e externos), organizados em portfólio de projetos do qual são
derivados os projetos propriamente ditos.
O processo de Suporte não tem um correspondente direto no MoProSoft, porém implementa toda a
comunicação com o cliente e registra as principais necessidades dos clientes que afetam o processo
Gestão de Projetos, através de solicitações de mudança registradas pelo cliente, bem como registro
de defeitos nas aplicações, os quais possuem alta prioridade de tratamento.
O processo Gestão de Risco está ligado com todos os demais processos documentando e alertando
sobre os riscos existentes na execução dos projetos e dos processos. Nele estão documentados os
riscos mais comuns, o tratamento para novos riscos, bem como as ações de mitigação e contingência
para os riscos com maior exposição.
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4.2. Base de Conhecimento para o MoProSoft
A base de conhecimento é composta principalmente pelos processos documentados e pelos registros
dos projetos desenvolvidos. A figura 2 mostra os processos e seus relacionamentos.
A figura 2 mostra o relacionamento entre os processos da base de conhecimento e acrescenta os
projetos de Execução e o detalhamento do Suporte em produtos. Cada processo é Criado como um
projeto no REDMINE de forma a viabilizar a implementação física dos relacionamentos entre eles. O
item a seguir apresenta detalhes desta organização no REDMINE.

Figura 2: Organização da base de Conhecimento

	
  

4.3. Organização no REDMINE
Os projetos foram criados como repositórios para documentação e implementação dos processos.
Cada projeto possui a estrutura conforme figura 3 abaixo: Visão geral, Atividades, Tarefas, Nova
tarefa, Documentos, Wiki, Arquivos. Esta estrutura é definida a cada projeto para implementar os
recursos necessários definidos no modelo conceitual da figura 2.

Figura 3: Estrutura dos Projetos no REDMINE

A figura 4 apresenta a organização no REDMINE em três aspectos: a lista de projetos, um exemplo
dos relacionamentos e uma figura esquemática da hierarquia entre projetos. Esta representação
exemplificar a implementação do modelo conceitual definido na figura 2.
A figura 4 apresenta o exemplo da meta mobilizadora Expansão Funcional do Produto (tarefa 5325).
Esta meta está relacionada implementa o objetivo mobilizador Safety (tarefa 5085), que implementa
o plano de ação (tarefa 5022) que faz parte do Plano estratégico 2012/2013 (tarefa 4603). Esta
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hierarquia de tarefas e projetos permite que o Plano Estratégico da organização seja planejado e
executado na prática.
A execução do Plano dar-se-á a partir da realização dos projetos que implementam esta meta
mobilizadora, ou seja, para atender as ameaças “perda de clientes” e “concorrência” (tarefas 4986 e
4999 respectivamente), foram implementadas como um projeto de expansão do produto tzm.safety.
clube (tarefa 4857) e vários pré-projetos que constituem-se ainda em oportunidades (tarefas 2660,
3767, 3775, 4284, 4809, 4760, 4289, 4909 e 4900). Destes projetos o 4809 já foi concluído.
O relacionamento entre os projetos está representado na parte inferior da figura, desta forma, é
possível visualizar o estado da execução de qualquer elemento do planejamento nos níveis estratégicos,
táticos e operacionais.

Figura 4: Organização dos Projetos no REDMINE

	
  

O próximo passo é através de consultas SQL extrair indicadores e visões para melhor acompanhamento
da execução do planejamento estratégico, já que os elementos estão todos relacionados.

5. Impacto na Organização
O impacto na organização é medido pelas mudanças nos processos, vantagens e desvantagens e
mudanças no REDMINE, conforme descrito abaixo.
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5.1. Mudanças nos processos
A grande mudança que se pode notar na implementação dos processos foi o alinhamento estratégico da
TI com os processos de negócios. O MoProSoft formalizou desde a definição dos processos necessários
para a implementação do planejamento estratégico definido, passando pela definição da carteira de
projetos até a definição dos recursos (bens, materiais e infraestrutura, recursos humanos e conhecimento
organizacional). Isto mudou a forma e os critérios para tomada de decisão. O MPS.BR no nível G não
tem este foco e mesmo no nível F este alinhamento é cobrado no processo de Portfólio para a Gestão
de Projetos, porém não de forma tão enfática e abrangente. A tabela 1 faz um comparativo entre os
processos existentes para o nível G e os processos implementados para adequação ao MoProSoft.
Tabela 1: Mudanças nos Processos
Processos MR-MPS-SW nível G

Processos MoProSoft nível 2

• Gestão de Projetos:
Responsável pelo
planejamento e
acompanhamento de projetos
e pela gestão dos requisitos
de software.

• Gestão de Processos: Responsável pela administração das tarefas
e procedimentos de todas as gestões, bem como a manutenção e
monitoria dos mesmos.
• Gestão de Negócios: Responsável pelas tarefas e procedimentos
do alinhamento estratégico, pertinentes a Alta Gerencia. Define os
rumos da empresa de maneira global.
• Gestão de Portfólio: Responsável pela administração das
oportunidades de negócios, pré-projetos e prospecções.
• Gestão de Projetos: Responsável pela execução de projetos de
desenvolvimento, alinhados com o planejamento estratégico,
originados do portfólio e seguindo as regras estabelecidas pela
gestão de projetos.
• Gestão de Recursos: Responsável pela gestão financeira, material e
humana e todas as tarefas de recursos pertinentes.
• Gestão de Riscos: Responsável pela definição e monitoramento dos
riscos nos projetos e nos processos.

Pode-se notar que houve uma significativa mudança no número de processos, bem como na
organização dos mesmos ao longo da implementação. Esta mudança nos processos dá uma ideia
do impacto causado pela implementação do MoProSoft em uma empresa nível G do MR-MPS-SW.

5.2. Dificuldades na implementação
Uma das maiores dificuldades observadas na implementação do MoProSoft foi a necessidade de
implementação de práticas dos níveis G, F, E e D do MR-MPS-SW para atendimento do nível 2
do MoProSoft. Na TZM Software, mesmo com a implementação do nível G do MR-MPS-SW, os
processos não estavam suficientemente maduros, definidos, controlados (gerenciados) e medidos
para que atividades de verificação e validação fossem implementadas. Neste contexto, a implantação
de uma base de conhecimento ficou restrita à documentação dos processos e lições aprendidas nos
projetos. Os requisitos de análise de desempenho individual dos colaboradores e pesquisas de clima
organizacional necessitaram de consultorias específicas para serem implementadas.
Esta dificuldade foi observada também em outras empresas do grupo, que estão em processo de
implementação do nível F.
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5.3. Vantagens e desvantagens
A tabela 2 apresenta um comparativo das vantagens e desvantagens da adoção do modelo MoProSoft.
Esta comparação leva em consideração o contexto de implantação em uma empresa de nível G do
MR-MPS-SW.
Tabela 2: vantagens e desvantagens
Aspectos positivos da adoção do MoProSoft

Aspectos negativos da adoção do MoProSoft

• Abordagem de negócio.

• Documentação do modelo deixa a desejar
no tocante a esclarecimentos sobre como
implementar.

• Envolvimento da alta administração.

• Desconhecimento do modelo no mercado
(modelo novo no Brasil).

• Todas as decisões derivam do planejamento
estratégico.

• Falta de reconhecimento pelo mercado.

• Possibilidade de medição do impacto das
atividades do projeto na estratégia da
organização.

• Práticas de níveis mais altos exigidas em níveis
mais básicos.

• Definição de um padrão de processos.

• Práticas de níveis mais básicos não são
formalmente exigidas.

O MoProSoft trouxe como grande diferencial a abordagem de que todas as ações (processos,
recursos e projetos) derivam do planejamento estratégico. Desta forma nenhuma ação é executada
na organização se não estiver respaldada pela estratégia da organização. A cosequencia disto é
que necessariamente é preciso o envolvimento da alta administração na definição dos processos,
começando pelo planejamento estratégico (processo de negócios).
Por outro lado, nos aspectos técnicos, contraria o MR-MPS-SW, consequentemente o CMMI-Dev e
outros modelos relacionados, misturando práticas de níveis mais altos em níveis mais baixos e viceversa, sem uma documentação (Guia de Implementação e avaliação) que esclareça como implementar
determinadas práticas.

5.4. Reorganização do REDMINE
O REDMINE por sua vez mostrou-se uma ferramenta flexível, versátil, oferecendo todo o suporte
necessário para as mudanças nos processos. Foi possível implementar os processos desejados,
gerenciar os projetos e dar todo suporte para coleta de métricas que permitem uma análise dos
processos, apesar de não ser exigido no nível G do MR-MPS-SW bem como no nível 2 do MoProSoft.
A figura 3 apresentou a estrutura de organização de projetos do REDMINE. Porém vale ressaltar que
sem a adição de plugins e macros que acrescentam funcionalidades específicas, não seria possível
atingir o grau de utilização e documentação dos processos em todos os níveis: desenvolvimento,
suporte, comercial e administrativo.
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Alguns exemplos de funcionalidades são recursos de help desk, CRM, despesas financeiras, emissão
de faturamento, dentre outros. A segurança é que a comunidade oferece uma gama variada e rica
de plugins e macros, tanto gratuitos quanto pagos, que dão segurança na sua adoção. Por outro
lado, por se constituir de uma plataforma livre com banco de dados aberto, a integração com outras
ferramentas bem como a extração de relatórios e indicadores é um processo simples, em se tratando
de uma empresa de desenvolvimento de software.

6. Conclusão
A conclusão ao final da implementação do MoProSoft nível 2 na empresa TZM, empresa certificada
nível G do MR-MPS-SW, foi que o modelo mexicano foi uma surpresa muito agradável, com lições que
devem ser incorporadas em processos de implementação MPS.BR. Muitas lições podem ser tiradas
desta experiência, como a necessidade de incorporação de práticas de planejamento estratégico e
gestão de recursos humanos em empresas de base tecnológicas, independente do porte.
O MoProSoft nos mostrou que isto é possível, viável e traz excelentes resultados. Envolver diretamente
a alta direção, equipe comercial e administrativa na definição dos processos e na definição dos
critérios que serão utilizados para tomada de decisão. A partir destas definições, é possível monitorar
e avaliar os resultados na estratégia da organização a partir das atividades operacionais dos projetos,
suporte e atividades comerciais.
Enquanto isto a ferramenta REDMINE, na sua versão 2.2.3, se mostrou adequada, flexível e versátil
para planejamento, execução e monitoramento dos projetos desde o planejamento estratégico,
passando por todos os níveis, até as tarefas operacionais. Este suporte não se limitou ao setor de
desenvolvimento de software, mas incluiu o setor de suporte, comercial e administrativo, gerando
um ambiente integrado e cooperativo. Além do suporte aos projetos, também foi possível reunir
toda a documentação dos processos, através de páginas wiki, criando uma base de conhecimento
completa e integrada para a organização.
Como trabalho futuro planeja-se criar uma base de indicadores para os processos que permitam
visualizar a operação, gestão e cumprimento da estratégia organizacional, os quais possam ser
extraídos de forma automatizada. A integração dos processos de produção com a área comercial e
administrativo-financeira também poderão ser avaliados nestes contexto. Busca-se a criação de um
ambiente de gestão integrado e padronizado.
Devido ao avanço nos processos, o próximo passo a organização é a busca pela avaliação oficial dos
seus processos no nível E do MR-MPS-SW.
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Abstract. Software inspection is one of the methods that assist the verification process within the MRMPS-SW. This paper describes the Mockup DUE tool which supports the usability verification process of low
fidelity prototypes (or mockups) of Web applications. The tool allows the software development team to map
mockups in order to simulate the interaction between the system and the user; and to carry out a usability
inspection generating reports for further analysis. By using the Mockup DUE tool we intend to assist the
verification process of the developed Web application, verifying that it meets quality attributes in terms of
usability, early in its development and at a lower cost.
Resumo. A inspeção de software é um dos métodos que contribuem na execução do processo de verificação
do MR-MPS-SW. Este artigo descreve a ferramenta Mockup DUE que apóia o processo de inspeção de
usabilidade de protótipos de baixa fidelidade (ou mockups) de aplicações Web. A ferramenta permite mapear
os mockups para simular a interação usuário-sistema, além de executar uma inspeção de usabilidade gerando
relatórios para posterior análise. Com o uso da Mockup DUE espera-se auxiliar o processo de verificação
da aplicação Web desenvolvida, confirmando que a mesma atende atributos de qualidade em termos de
usabilidade a um baixo custo.

1. Introdução
Em aplicações Web, a interface de usuário desempenha um papel central (Olsina et al., 2006).
Consequentemente, é necessário que estas aplicações possuam um alto nível de usabilidade para que a
interface facilite a interação usuário-sistema. A ISO 9126-1 (2001) define usabilidade como a capacidade
do produto de software de ser entendido, aprendido, operado, atraente para o usuário e aderente a
padrões/guias de usabilidade, quando usado sob condições específicas. A usabilidade é um dos atributos
de qualidade de aplicações Web que podem determinar seu sucesso ou fracasso (Luna et al., 2010).
Devido à sua importância como critério de aceitação e qualidade para aplicações interativas em
geral (Hitz et al., 2006), faz-se necessário realizar atividades de verificação, buscando garantir que as
aplicações Web possuam um elevado grau de usabilidade. De acordo com o MR-MPS-SW, o processo
de verificação visa garantir que o produto de trabalho atenda a seus requisitos (SOFTEX, 2011).
Estes requisitos podem ser funcionais ou não-funcionais, como é o caso de requisitos de usabilidade.
Uma das estratégias que auxilia a execução do processo de verificação é a utilização de métodos de
inspeção. Em um método de inspeção, a equipe de desenvolvimento utiliza regras ou heurísticas para
facilitar a detecção de defeitos (Fernandez et al., 2011).
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A academia e a indústria têm desenvolvido vários métodos de inspeção para apoiar a identificação de
problemas de usabilidade no domínio de aplicações Web (Fernandez et al., 2011). No entanto, a falta
de apoio ferramental para os métodos de inspeção propostos pode dificultar o processo de inspeção
e influenciar negativamente o desempenho dos inspetores ao identificar problemas de usabilidade
(Rivero et al., 2013).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é apresentar a ferramenta Mockup Design Usability
Evaluation (Mockup DUE). A Mockup DUE foi desenvolvida com o intuito de facilitar a utilização dos
métodos de inspeção de usabilidade de aplicações Web, aumentando o desempenho dos inspetores
e diminuindo os custos de correção dos problemas de usabilidade. Nesse sentido, a ferramenta apóia
o processo de verificação de protótipos de baixa fidelidade (mockups), apoiando a identificação
de problemas de usabilidade nas primeiras etapas do processo de desenvolvimento. Ao avaliar
mockups, pretende-se diminuir o esforço gasto em retrabalho e os custos de correção de problemas
de usabilidade, ao apontar estes defeitos antes das etapas de implementação e testes. Além disso,
ao ser uma ferramenta interativa, a Mockup DUE visa diminuir o esforço cognitivo dos inspetores,
permitindo-lhes focar na identificação de problemas de usabilidade e interação, além de gerar
relatórios de inspeção de forma automática.
O restante deste artigo está estruturado como segue: na Seção 2 são descritos os objetivos da
ferramenta Mockup DUE, a infra-estrutura necessária para sua instalação e uso, e um comparativo
com ferramentas que têm objetivos semelhantes aos da ferramenta Mockup DUE. A Seção 3 destaca
a metodologia e as funcionalidades da ferramenta proposta para apoio à inspeção de usabilidade
de aplicações Web nas primeiras etapas do processo de desenvolvimento, enquanto na Seção 4 é
descrito como a ferramenta se relaciona com o processo de Verificação do MR-MPS-SW, e resultados
iniciais da sua avaliação experimental. Finalmente as considerações e perspectivas futuras deste
trabalho são descritas na Seção 5.

2. A Ferramenta Mockup Design Usability Evaluation
Em Rivero et al. (2013) foi identificada a necessidade de criar novos métodos de inspeção de usabilidade
que pudessem ser usados para verificar a usabilidade de aplicações Web nas primeiras etapas do
processo de desenvolvimento. Como resultado, foi proposta a técnica Web Design Usability Evaluation
(Web DUE) que disponibiliza um conjunto de itens de verificação para direcionar os inspetores durante
o processo de inspeção de usabilidade. A descrição completa da técnica Web DUE, assim como a sua
avaliação experimental podem ser encontradas no trabalho de Rivero e Conte (2013).
A principal característica da técnica Web DUE é que ela permite a inspeção de usabilidade de protótipos
de baixa fidelidade (ou mockups). Mockups são modelos de software, utilizados nas primeiras etapas
do processo de desenvolvimento, onde imagens ou desenhos de como o software se veria após a sua
implementação são preparadas (Rivero e Conte, 2013). Ao permitir a inspeção de mockups, a técnica
Web DUE permite a verificação de software para garantir sua qualidade em termos de usabilidade.
Com isso, espera-se diminuir os custos de correção dos problemas de usabilidade identificados,
visto que a correção de problemas em etapas posteriores como implementação e teste pode ser
mais custosa em relação à correção de problemas realizados nas etapas iniciais do desenvolvimento
(SOFTEX, 2011).
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No trabalho de Rivero et al. (2013), também foi identificado que é necessário providenciar apoio
ferramental de forma a auxiliar o processo de inspeção de futuras técnicas de inspeção de usabilidade.
Além disso, no contexto de inspeção de mockups, é necessário facilitar a interação com os mesmos,
permitindo que os inspetores naveguem pela aplicação como se fosse uma aplicação real (Rivero e
Conte, 2013). Nesse sentido, a ferramenta Mockup DUE foi desenvolvida para apoiar o processo de
inspeção definido pela técnica Web DUE e facilitar a navegação entre os mockups. Adicionalmente,
a ferramenta também foi projetada para permitir a execução de inspeções de usabilidade utilizando
a técnica Avaliação Heurística (Nielsen, 1992). A Avaliação Heurística é uma técnica de inspeção que
disponibiliza um conjunto de regras que determinam propriedades de software usável e que pode ser
aplicada a qualquer tipo de software.
A ferramenta Mockup DUE possui duas versões: (a) versão que apoia o uso da Técnica Web DUE e (b)
versão que apoia o uso da Avaliação Heurística. Ambas as versões estão disponíveis para download
no site DUE Technologies1, que faz referência às tecnologias de Design Usability Evaluation (DUE).
Para utilizar a ferramenta Mockup DUE é necessário entrar no site e ir para a página de “downloads”.
Nesta página estão disponíveis arquivos com extensão .rar para cada uma da suas versões. Para abrir
a ferramenta é necessário descompactar o arquivo da versão desejada no diretório de interesse do
usuário e executar o arquivo Mockup DUE.exe.
Ambas as versões da ferramenta Mockup DUE são disponibilizadas sob licença freeware como uma
aplicação Desktop para o sistema operacional Windows 7. Como todos os arquivos necessários para
sua utilização são fornecidos no arquivo .rar disponível para download, não é necessário instalar
nenhum outro software adicional. No entanto, é necessário ter espaço disponível em disco de 10
MB, além do espaço necessário para salvar os mockups, projetos e relatórios; e no mínimo 1 GB de
memória para a execução das funcionalidades da ferramenta.
Existem outras ferramentas que permitem a inspeção de usabilidade de aplicações Web como a
WDP tool (Vaz et al., 2012), e o APIU (Santos et al., 2010). No entanto, estas ferramentas só podem
ser usadas nas ultimas etapas do processo de desenvolvimento, quando a aplicação Web já foi
desenvolvida e aumentando os custos de correção dos problemas de usabilidade identificados. Além
disso, estas ferramentas não permitem gerar relatórios automatizados com a localização exata dos
defeitos apontados. Por outro lado, existem ferramentas, como a Balsamiq Mockups2 e Mockingbird3
que permitem gerar mockups e simular a interação usuário-sistema. Contudo, estas ferramentas não
disponibilizam meios de avaliar a usabilidade dos mockups desenvolvidos, e também é necessário
pagar uma licença para seu uso. Esta análise das ferramentas disponíveis no mercado indica que a
ferramenta Mockup DUE pode suprir a necessidade por ferramentas que possam apoiar a inspeção de
aplicações Web nas primeiras etapas do processo de desenvolvimento, e a validação destes mockups
com os clientes, para garantir a correta elicitação dos requisitos. Além disso, como a ferramenta
utiliza licença freeware, as equipes de desenvolvimento de software podem utilizá-las de forma
gratuita para melhorar a qualidade das aplicações Web.

1 https://sites.google.com/site/duetechnologies/
2 http://www.balsamiq.com/
3 https://gomockingbird.com/
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3. O Processo de Inspeção através da Ferramenta Mockup DUE
A ferramenta Mockup DUE apoia parte do processo de inspeção proposto por Sauer et al. (2000),
especificamente nas etapas de: planejamento, identificação de defeitos e coleção. A seguir, será
descrito o apoio a estas etapas do processo de inspeção, utilizando como exemplo os mockups do
Sistema de Indicadores Online – SiON4.

3.1. Etapa de Planejamento
A Figura 1 mostra a ferramenta sendo usada durante a etapa de planejamento da inspeção. Durante
esta etapa, a ferramenta permite que o moderador da inspeção, responsável por definir o contexto
da inspeção, prepare o material para inspeção.
Ao clicar no botão “Novo Planejamento” (ver elemento 1), o moderador abre a tela de mapeamento
de mockups. Na parte 2 da tela, o sistema apresenta a listagem de mockups que foram adicionados,
enquanto a parte 3 apresenta o mockup selecionado pelo moderador para mapeamento. O moderador
pode adicionar novos mockups e mapeá-los através da criação de links. Para adicionar um mockup ao
conjunto que fará parte do mapeamento, o moderador deverá clicar no botão “Adicionar Mockup”
(ver elemento 1) e selecionar uma imagem que representará o mockup que será adicionado.

Figura 1. Etapa de planejamento:carregando mockups e criando links.

	
  

Na ferramenta Mockup DUE, um link indica qual mockup será apresentado ao usuário/inspetor
quando uma determinada área do mockup for clicada. Para adicionar um link, o moderador clica nos
botões de “Adicionar Link” (ver elemento 4), e informa qual é o mockup que será apresentado após
ativar o link. Logo, o sistema criará um quadro azul no topo da tela (ver elemento 5) que representará
a área que pode ser clicada no mockup para simular interação. Este quadro poderá ser dimensionado
e localizado onde o moderador desejar. Por exemplo, no elemento 6 foi criado um link para o botão
de “Área Restrita”. Após o cadastro dos mockups e links, o moderador poderá salvar o planejamento
(ver elemento 1) que poderá ser aberto posteriormente para edição.

4 http://sion.secti.am.gov.br/
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3.2. Etapa de Identificação de Defeitos
Durante a etapa de identificação de defeitos, os inspetores utilizam uma das técnicas disponibilizadas
na ferramenta para apontar possíveis problemas de usabilidade. Como descrito na Seção 2, para
ter acesso a cada uma das técnicas é necessário baixar a versão da ferramenta correspondente: (a)
Técnica Web DUE, ou (b) Avaliação Heurística. Como exemplo deste processo, a Figura 2 apresenta a
identificação de defeitos utilizando a versão da ferramenta que apóia a técnica Web DUE.
Para iniciar a identificação de defeitos (ver elemento 1), o inspetor informa seu nome e o diretório
do arquivo contendo o mapeamento dos mockups. Este arquivo foi gerado durante a etapa de
planejamento (ver Subseção 3.1). Logo, a ferramenta apresentará: (a) a técnica disponibilizada (ver
elemento 2), e (b) os mockups previamente mapeados (ver elemento 3). A versão da ferramenta
indica qual técnica será apresentada.

Figura 2. Etapa de identificação de defeitos utilizando a ferramenta.

O inspetor utiliza os links previamente criados pelo moderador da inspeção para simular a interação
usuário-sistema e assim verificar se a interação é adequada para os objetivos da aplicação desenvolvida.
Além disso, ao avaliar a aderência dos mockups com as regras de usabilidade da técnica utilizada, a
ferramenta permite obter dicas e exemplos para ajudar os inspetores em caso de alguma dúvida (ver
elemento 4).
Quando o inspetor identificar um defeito ele pode cadastrá-lo clicando no botão “Erro +” (ver
elemento 5). Neste cadastro, o inspetor pode optar por associar o defeito a um item de verificação ou
uma heurística segundo a técnica utilizada, para depois descrevê-lo. Após o cadastro, a ferramenta
adicionará um “X” vermelho no mockup, que o inspetor poderá posicionar onde considerar que o
defeito aconteceu (ver elemento 6). Da mesma forma, caso seja necessário, o inspetor tem a opção
de adicionar anotações com sugestões/dúvidas em relação ao mockup clicando no botão “Nota
+” (ver elemento 7). Uma vez cadastrada a nota, o inspetor poderá posicioná-la onde considerar
conveniente (ver elemento 8).

3.3. Etapa de Coleção de Defeitos
Uma das vantagens da ferramenta Mockup DUE é sua capacidade de gerar relatórios automáticos
para apoiar a etapa de coleção de defeitos (Sauer et al., 2000). A Figura 3 apresenta o processo de
coleta de dados da ferramenta Mockup DUE.
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Para gerar um relatório, o inspetor deve clicar em “Gerar Relatório” (ver elemento 1). A ferramenta
irá salvar o relatório em formato Portable Document Format (.PDF) no diretório de interesse do
inspetor. Este relatório conterá informações sobre: (a) o inspetor (ver elemento 2), (b) as imagens dos
mockups e a localização exata dos defeitos e notas (ver elemento 3), e (c) as tabelas com detalhes
sobre os defeitos e as notas cadastradas pelo inspetor (ver elemento 4). O inspetor também poderá
salvar a inspeção e abrir uma inspeção salva para continuar trabalhando utilizando os botões “Salvar
Detecção” e “Abrir Detecção” respectivamente (ver elemento 5).

	
  

Figura 3. Etapa de coleção de dados utilizando a ferramenta Mockup DUE.

4. Ferramenta Mockup DUE como Apoio ao Processo de Verificação
Visto que o processo de inspeção é uma das formas de auxiliar a verificação de software, percebese que a concepção da ferramenta Mockup DUE pode apoiar uma parte significativa do processo
de Verificação (VER) do Nível D:MR-MPS-SW. A verificação dos produtos de trabalho deve utilizar
métodos e técnicas específicos durante o desenvolvimento de software (SOFTEX, 2011). A ferramenta
Mockup DUE busca apoiar a execução de um método de inspeção de usabilidade em protótipos Web,
atendendo assim, o processo de Verificação durante as etapas iniciais do processo de desenvolvimento.
A ferramenta auxilia no atendimento de resultados esperados:
• VER2 – As funcionalidades da ferramenta Mockup DUE relativas à etapa de planejamento da
inspeção auxiliam no atendimento parcial deste resultado esperado. A ferramenta permite a
definição dos papéis envolvidos com a inspeção (como moderador e inspetores envolvidos), além
de permitir a definição dos mockups que serão utilizados durante a inspeção, caracterizando
assim o material a ser utilizado na verificação. Contudo, é necessário um complemento em
relação a algumas definições, como o cronograma de execução.
• VER3 – A ferramenta possui procedimento e critérios definidos para a realização da inspeção
em mockups. Dependendo da versão da ferramenta, os critérios de verificação da usabilidade
estão de acordo com a técnica Web DUE (Rivero e Conte, 2013) ou com a Avaliação Heurística
(Nielsen, 1992). Entre os critérios da técnica Web DUE, destaca-se que o sistema deve sempre
disponibilizar uma zona de ajuda, estado do sistema e meios de navegação pela interface.
O ambiente para a execução da verificação dos mockups é totalmente automatizado pela
ferramenta, ou seja, não há necessidade de recurso adicional.
• VER4 e VER 5 – A Mockup DUE apoia diretamente à execução da verificação em relação aos
requisitos de usabilidade. Ao executar a inspeção, é possível identificar e registrar defeitos
através dos critérios apresentados na própria ferramenta. Além disso, os defeitos são registrados
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de forma que sua identificação e análise sejam facilitadas, pois o inspetor pode descrevê-los, e
marcar o local do mockup onde foram encontrados.
• VER6 – Este resultado esperado é atendido parcialmente pela ferramenta. Ao final da inspeção,
a Mockup DUE gera uma listagem de todos os defeitos identificados durante a execução da
inspeção. Desta forma, os resultados da identificação de defeitos podem ser disponibilizados aos
interessados para serem utilizados nas seções de análises e priorização dos defeitos encontrados.
A Ferramenta Mockup DUE foi desenvolvida para o tratamento de inspeções em protótipos de
páginas Web. Até o presente momento, não é possível definir outros produtos de trabalho que podem
ser verificados. Desta forma, a ferramenta não atende o resultado esperado VER1 que descreve a
necessidade de identificação dos diversos produtos de trabalho que serão passíveis de Verificação.
Para atender o resultado esperado, a organização pode optar por um plano de verificação, onde
sejam descritos os produtos de trabalho a serem verificados e seja identificado o apoio da ferramenta
Mockup DUE para a realização de verificação em protótipos de tela.
A Mockup DUE é um apoio relevante ao processo de Verificação, mais especificamente no contexto de
verificação de protótipos Web. Estudos realizados na academia (Rivero e Conte, 2013) demonstraram
que a ferramenta Mockup DUE facilita a utilização da técnica Web DUE no contexto de inspeção de
usabilidade de mockups de aplicações Web. Além disso, os inspetores que participaram do estudo
indicaram sua satisfação em relação a executar inspeções de usabilidade utilizando a ferramenta
Mockup DUE, e consideraram a ferramenta útil para garantir a qualidade de aplicações Web em
termos de usabilidade.

5. Considerações Finais
A ferramenta Mockup DUE objetiva auxiliar a indústria de software a atingir níveis mais satisfatórios
de qualidade a partir da disponibilização de métodos de inspeção que auxiliam na identificação
de problemas de usabilidade nas primeiras etapas do processo de desenvolvimento. Através de
funcionalidades como mapeamento de mockups, cadastro e posicionamento de defeitos e notas, e
geração automática de relatórios, a ferramenta permite a execução semi-automatizada e flexível das
atividades iniciais do processo de inspeção proposto por Sauer et al. (2000).
A utilização da ferramenta poderá reduzir o tempo e esforço gasto no processo de Verificação do
Nível D:MR-MPS-SW. Além disso, por ser livre, qualquer equipe de desenvolvimento poderá utilizá-la
nos seus projetos, diminuindo o custo da verificação de software em termos de garantia da qualidade
com relação a critérios de usabilidade. No entanto, é importante ressaltar que somente a adoção
da ferramenta Mockup DUE não atenderá a todos os resultados esperados do processo Verificação
(VER), uma vez que a ferramenta apenas apóia a inspeção de usabilidade de mockups. O processo
Verificação possui uma abrangência maior, incluindo testes e outras formas de revisão por pares de
diferentes produtos de trabalho.
Atualmente, a ferramenta Mockup DUE está sendo avaliada por profissionais da indústria para
melhorar a interação com usuários inspetores de usabilidade. Como trabalho futuro, será feita a
integração da ferramenta Mockup DUE com o Framework ISPIS (Kalinowski e Travassos, 2004) que
apóia a realização de inspeções por equipes distribuídas.
244 WAMPS 2013

Mockup DUE: Uma Ferramenta de Apoio ao Processo de Inspeção de Usabilidade de Mockups de Aplicações Web

Referências
Associação Para Promoção Da Excelência Do Software Brasileiro – SOFTEX. (2011) MPS.BR – Guia
de Implementação – Parte 4: Fundamentação para Implementação do Nível D do MR-MPS:2011,
junho 2011. Disponível em: www.softex.br.
Fernandez, A., Insfran, E. e Abrahao, S. (2011) “Usability evaluation methods for the Web: A
systematic mapping study”, In: Information and Software Technology, Volume 53, Issue 8.
Hitz, M., Leitner, G. e Melcher, R. (2006) “Usability of Web Applications”, In: Kappel, G., Pröll, B.,
Reich, S., Retschitzegger, W. (eds), Web Engineering: The Discipline of Systematic Development of
Web Applications, John Wiley & Sons.
International Organization for Standardization (2001) ISO/IEC 9126-1 Standard, Software Engineering
– Product Quality – Part 1: Quality Model.
Kalinowski, M. e Travassos, G. (2004) “A computational framework for supporting software
inspections”, Proc.: 19th International Conference on Automated Software Engineering, Austria,
pp. 46-55.
Luna, E., Panach, J., Grigera, J., Rossi, G. e Pastor, O. (2010) “Incorporating Usability Requirements
in a Test/Model-Driven Web Engineering Approach”, In: Journal of Web Engineering, Volume 9,
Issue 2, pp. 132-156.
Nielsen, J. (1992) “Finding usability problems through heuristic evaluation”, Proc.: CHI’92, United
Kingdom, pp. 373-380.
Olsina, L., Covella, G. e Rossi, G (2006) “Web Quality”, In: Mendes, E. and Mosley, N.: Web
Engineering, Springer.
Rivero, L. e Conte, T. (2013) “Improving Usability Inspection Technologies for Web Mockups through
Empirical Studies”, Proc.: 25th International Conference on Software Engineering and Knowledge
Engineering.
Rivero, L., Barreto, R. e Conte, T. (2013) “Characterizing Usability Inspection Methods through the
Analysis of a Systematic Mapping Study Extension”, In: Latin-american Center for Informatics
Studies Electronic Journal, Volume 16, Issue 1.
Santos, F., Gomes, M., Oliveira, H., e Conte, T. (2010) “Evoluindo um Assistente de Apoio ao Processo
de Inspeção através de Análise Quantitativa e Qualitativa”, In: 24th Brazilian Symposium on
Software Engineering SBES, pp. 1-10.
Sauer, C., Jeffery, D., Land, L. e Yetton, P. (2000) “The Effectiveness of Software Development
Technical Review: A Behaviorally Motivated Program of Research”, In: IEEE Transactions on
Software Engineering, Volume 26, Issue 1, pp. 1-14.
Vaz, V., Travassos, G., e Conte, T. (2012) “Empirical assessment of WDP tool: A tool to support web
usability inspections”, In: Informatica (CLEI), XXXVIII Conferencia Latinoamericana, pp. 1-9.

WAMPS 2013 245

Artigos selecionados sobre ferramentas

Project Builder: Apoio a Gestão de Projetos do
Nível G ao C do MPS.BR
Bernardo Grassano1, Analia Irigoyen Ferreiro Ferreira2, Mariano Montoni3
Project Builder
Av. Rio Branco 123, grupo 612, Centro - CEP 20040-005
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
1

ProMove – Business Intelligence Solutions
Rua da Assembléia 10, 2805, Centro, 22030-040
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
2

bernardo.grassano@projectbuilder.com.br,{analia, mmontoni}@promovesolucoes.com
Abstract. This work presents how to use Project Builder, as an integrated tool, to implement MPS.BR
level F to MPS.BR level C project management´s areas and practice. The acquired knowledge during the
implementation of these process areas in several organizations helped us to conclude that Project Builder
supports largely the following process areas: Project Management - Level F to level C, Portfolio Project
Management – Level F and Risk Management process area – level C.
Resumo. Este trabalho apresenta como utilizar o Project Builder como ferramenta integrada para implementar
as áreas de gerenciamento de projetos do nível F ao nível C do MPS.BR. O conhecimento adquirido ao longo
da implementação destas áreas em diversas organizações permitiu concluir que a ferramenta Project Builder
apoia largamente as seguintes áreas de processos: Gerência de Projetos – Nível F ao Nível C, Gerência de
Portfólio de Projetos- Nível F e Gerência de Riscos- Nível C.

1. Introdução
A Project Builder e ProMove são empresas parceiras em um projeto comum cujo principal objetivo
é facilitar a implementação dos processos de gerência de projetos do nível F ao nível C do modelo
MPS em pequenas e médias empresas de software por meio da adoção de uma ferramenta de
gerenciamento de projetos denominada Project Builder (PB). Esta ferramenta tem evoluído ao longo
dos últimos dois anos, desde a última publicação no WAMPS (GRASSANO et. al, 2010, GRASSANO
et. al, 2012) com o objetivo principal de aumentar a maturidade nas práticas de gerenciamento de
projetos nas pequenas e médias organizações.
A ferramenta Project Builder tem como objetivo principal a Gestão Corporativa de Projetos de forma
a atender a grande diversidade de contextos organizacionais. Ainda assim, a maioria dos seus clientes
são empresas desenvolvedoras de produtos de software dos quais 10 foram avaliados no nível G, F,
E ou C do MPS.BR.
Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados e as evoluções de uma avaliação da aderência
da ferramenta Project Builder ao processo de Gerência de Projetos, Gerência de Portfólio de Projetos
e Gerência de Riscos do modelo MPS (SOFTEX, 2009) iniciada em 2010 (GRASSANO et.al, 2010) e
continuada em 2012 (GRASSANO et.al, 2012).
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Este trabalho está estruturado conforme a seguir: na seção 2 é realizada uma breve descrição das
funcionalidades existentes no Project Builder; detalhes de como a ferramenta Project Builder (Versão
2013.1 do PB-Completo) foi utilizada para gerar os resultados esperados do processo Gerência de
Projetos - GPR (Nível F ao C), Gerência de Portfólios - GPP (Nível F) e Gerência de Riscos - GRI (Nível
3) estão descritos na seção 3; e a seção 4 apresenta as considerações finais e perspectivas futuras.

2. As Funcionalidades do Project Builder
Existem três tipos de versões relacionadas ao conjunto de funcionalidades disponíveis no Project
Builder, a saber: PB -Essencial, PB-Intermediário e PB-Completo.
A versão PB-Essencial oferece funcionalidades de apoio ao gerenciamento de portfólio e de projetos,
bem como apoio ao gerenciamento de documentos. O apoio ao gerenciamento de projetos envolve
as seguintes disciplinas: escopo, tempo, comunicação, recursos humanos e integração. Esta versão
permite a criação de Estrutura Analítica do Projeto e visualização na forma textual e gráfica, além
do cronograma do projeto, modelos de projetos, configuração de mensagens por projeto/pessoa,
notificações programadas, curva S de escopo, registro de atividades e o envio de relatórios por e-mail.
Esta versão do PB oferece também recursos de integração com outras ferramentas de gerência de
projetos como o MS-Project1 e WBS Chart Pro2. Além de todas as funcionalidades do PB-Essencial, a
versão PB-Intermediário oferece funcionalidades de apoio à gestão de pessoas (CHA – Conhecimentos,
Habilidades e Atitudes), biblioteca de lições aprendidas e gerenciamento de programas.
No contexto de projeto, esse tipo de versão fornece também apoio ao gerenciamento de custos de
homem/hora e outros custos por projetos e receitas, curva S de custos e múltiplos calendários. Além
de todas as funcionalidades do PB-Intermediário, a versão PB-Completo oferece funcionalidades de
apoio ao planejamento estratégico, propostas de projetos, seleção, priorização e fluxo de aprovação
de projetos. No contexto de projeto, esse tipo de versão fornece também apoio ao gerenciamento
de riscos e qualidade, gerenciamento de questões, alocação de recursos por dia e fórum de projetos.

3. A Aderência do Project Builder aos Processos de Gerência de
Projetos
Seguindo a mesma linha do primeiro artigo (GRASSANO ET. AL, 2012), a partir da experiência nas
organizações do grupo de especialistas, foram analisadas cada uma das práticas dos processos GPR,
GPP e GRI do MPS.BR e chegamos à conclusão que é possível ao utilizar o Project Builder apoiar 100%
das práticas de gestão destas áreas de processo do modelo MPS.BR. Esta utilização da ferramenta em
cada prática será detalhada nas próximas seções.

1 www.microsoft.com/project
2 www.criticaltools.com/wbsmain.htm
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3.1. Alternativas de implementação do Processo de Gerência de Projetos (GPR)
Uma das ferramentas comumente utilizadas pelos gerentes de projeto para definir o escopo de
um projeto é a EAP (Estrutura Analítica do Projeto) que organiza os “pacotes de trabalho” a serem
gerenciados. O escopo do trabalho (EAP) pode ser definido na própria ferramenta PB. A Figura 1
apresenta um exemplo de uma EAP extraída automaticamente da ferramenta PB.

Figura 1. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) – GPR 1

	
  

Conforme ilustrado pela Figura 2, a ferramenta PB pode apoiar também o armazenamento do
tamanho (campo peso de uma atividade na EAP) e da classificação de um determinado componente
(campo do tipo de atividade). Mesmo que o cálculo da estimativa não seja realizado pela ferramenta,
é possível anexar ao projeto, o arquivo contendo os procedimentos do cálculo realizado e garantir
que as informações possam ser consultadas a qualquer momento.

Figura 2. Campos para peso e complexidade – GPR 2

	
  

Conforme ilustrado pela Figura 3, o ciclo de vida, a estrutura das fases, atividades e as dependências
entre elas, podem ser criados para cada tipo de projeto com características semelhantes. Além disso,
os campos customizáveis podem ser utilizados para a justificativa do ciclo de vida selecionado.
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No PB, a funcionalidade “Projetos-Busca” permite a consulta ao histórico de projetos anteriores
com base no esforço e no custo. O registro destas ações pode ser feito com a utilização dos campos
customizáveis.
O PB permite a definição do orçamento, fluxo de caixa, cronograma, marcos e pontos de controle do
projeto, respectivamente.

	
  

Figura 3. Cronograma, marcos, pontos de controle, fases, atividades, dependências, esforço e os campos
customizáveis (GPR 3, 4 e 5)

A ferramenta PB permite o planejamento do perfil nos projetos (importados do cadastro organizacional)
e apoia a escolha da equipe (Figura 4) com base nos conhecimentos cadastrados no repositório
de conhecimento organizacional. Portanto, o resultado GPR 7 foi avaliado como totalmente
implementado.

Figura 4. Conhecimentos, habilidades e experiências - GPR 7

	
  

O PB permite o planejamento dos recursos não humanos do projeto na opção Custos – Previsão de
Custos para cada atividade (GPR 8). Além disso, os campos customizáveis podem ser utilizados para
definir o ambiente do Projeto a partir do ambiente padrão da organização.
O PB permite ainda, a identificação e o planejamento dos dados relevantes ao projeto (GPR 8) com
a utilização da funcionalidade de “Questões” (Figura 5). Esta funcionalidade também permite o
registro da análise viabilidade e do comprometimento da equipe (GPR 11 e GPR 12).
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Figura 5. Registro de questões da análise de viabilidade do projeto (GPR 11) e questões de projeto (GPR 18

	
  

e 19)

Além disso, existe uma funcionalidade “Relatório de Projetos-Plano do Projeto” (Figura 6), para
a geração do Plano do Projeto consolidado (GPR 9). Esta funcionalidade também permite o
gerenciamento dos envolvidos no projeto por meio de relatórios específicos (item Relatórios)

	
  

Figura 6. Relatórios do projeto, inclusive o Plano do Projeto

O PB (Figura 7) possibilita a gerência dos parâmetros do projeto. Além disso, a funcionalidade
relatórios (Figura 6) podem apoiar as monitorações de dados, recursos materiais e humanos, riscos
(maior discussão na próxima seção), entre outros.

	
  

Figura 7. Monitorações básicas (GPR 16 e 17)
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Para atender o GPR 22, o PB possibilita que modelos de componentes sejam cadastrados e importados
para o projeto. Nos campos customizáveis podem ser detalhados todos os campos relevantes na
definição de um processo como: artefatos de entrada e saída, critérios de entrada e saída, documentos
de entrada e saída e as dependências entre as atividades. O processo padrão, fases, dependências,
critérios de adaptação e ciclos de vida ficam documentados na ferramenta e podem ser instanciados
para o projeto com esta funcionalidade.
Para o GPR 21, o PB possibilita o cadastro de lições aprendidas ao longo da execução do projeto. O
projeto também contribui para o histórico de projetos com o esforço e custos planejados e realizados.

3.2. Gerência de Portfólio de Projetos
A ferramenta possui a funcionalidade de cadastro de propostas de projeto alinhadas ao planejamento
estratégico com o conceito de ações estratégicas (GPP1). Ao cadastrar o projeto, os critérios de
aceitação, o orçamento, os recursos e o Gerente Projeto são alocados (GPP 2, 3 e 4), conforme
ilustrado nas Figuras 8 e 9. Como ilustrado pelas Figuras 10 e 11, é possível monitorar o portfólio e
resolver conflito de recursos com a utilização da funcionalidade de DashBoard, Mapa de Alocação e
registro de notificações e/ou mensagens (GPP 7 e 8) e questões (Figura 5).

	
  

Figura 8. Planejamento e Objetivos Estratégico
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Figura 9. Critérios definidos utilizados nos projetos.

	
  

	
  

Figura 10. Relatórios para monitoração de portfólio

	
  

Figura 11. Dashboard de Projetos

3.3. Gerência de Riscos
O PB permite definir a estratégia de riscos da organização (GRI 3) a partir da tela de parâmetros
conforme ilustra a Figura 12. Adicionalmente, é possível definir uma estratégia de riscos para a
organização, incluindo a possibilidade de: o escopo, a categorização de riscos, orientações dos
valores e limites para escolha da estratégia (aceite, transferência, mitigação, contingência) (GRI 1 e
GRI 2). A ferramenta também permite, o registro, a identificação dos riscos (positivos e negativos) a
partir de uma base de riscos organizacional, representada pela Figura 13, seu impacto, probabilidade
de ocorrência e prioridades de tratamento (GRI 4 e GRI 5).
252 WAMPS 2013

Project Builder: Apoio a Gestão de Projetos do Nível G ao C do MPS.BR

Figura 12. Estratégia de Riscos da Organização.

Figura 13. Base de Riscos com escopo, parâmetros, sua origem e categorias.

	
  

	
  

A partir desta base de riscos e estratégia cadastrado o projeto cadastra a estratégia definida para o
projeto (Figura 13).

Figura 14- Identificação dos riscos pelo projeto.
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As questões detalhadas na Figura 5 e tela de riscos representada na Figura 14, podem ser utilizadas
para cadastrar e monitorar as ações de mitigação de cada risco (GRI 6, GRI 7, GRI 8 e GRI 9). O
esforço para cada ação de mitigação ou recurso necessário é cadastrado ao realizar a ação planejada
para cada risco (GRI 6 e GRI8) na tela de questões (Figura 5).

4. Conclusão e Perspectivas Futuras
Este trabalho apresentou o resultado da evolução da ferramenta PB (PB) para melhor atender aos
resultados esperados dos processos Gerência de Projetos (GPR), Gestão de Portfólios (GPP) e Gerência
de Riscos (GRI) do modelo MPS.
Como é possível verificar, a evolução da ferramenta PB não só contribui com a evolução da maturidade
em gerência de projetos, mas também com a possibilidade de gerenciar de forma integrada os seus
projetos, garantindo a visibilidade da real situação dos projetos para todos os níveis hierárquicos da
empresa. Os esforços na evolução da aderência do PB serão continuados por meio da coleta de lições
aprendidas e implementação de melhorias na ferramenta até que a visão de alta maturidade do nível
B MPS.BR (medição e gerência estatística.) sejam apoiados pela ferramenta.
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Abstract. The bi-directional traceability between requirements and work products is an expected result
and a specific practice in software development processes adherent to MPS.BR and CMMI models. The
documentation of requirements and use cases are developed with text processing tools and UML CASE
tools, while the source code is built on integrated development environments - IDE (Integrated Development
Environment).This article describes the use of a component to be integrated to Eclipse IDE for maintaining
bidirectional traceability between source code and use cases specified in the case tool Enterprise Architect ™,
in projects using software processes adherents to MPS.BR and CMMI models.
Resumo. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é um resultado
esperado e uma prática específica em processos de desenvolvimento de software aderentes aos modelos
MPS.BR e CMMI. As documentações dos requisitos e dos casos de uso são elaboradas com ferramentas de
processamento de texto e ferramentas CASE UML, enquanto o código fonte é construído em ambientes de
desenvolvimento integrado – IDE (Integrated Development Environment). Este artigo descreve a utilização de
um componente, integrável à IDE Eclipse, para manutenção da rastreabilidade bidirecional entre código fonte
e casos de uso, especificados na ferramenta case Enterprise Architect™, em projetos de desenvolvimento de
software com processos aderentes aos modelos MPS.BR e CMMI.

1. Introdução
Os requisitos de grandes sistemas de software estão sempre sendo alterados (SOMMERVILLE, 2011).
Uma das razões para isso é que o software é projetado para atender necessidades ou problemas que
não são completamente conhecidos e, consequentemente, não conseguindo definir totalmente os
requisitos desse software.
Durante o processo de desenvolvimento do software ou mesmo quando ele já está em operação, o
entendimento dos objetivos da aplicação pode mudar com o surgimento de novas necessidades ou
com a experiência de uso do usuário final, resultando em mudanças dos requisitos.
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Para De Grande e Martins (2006), os requisitos evoluem com o tempo, seja por erros detectados, seja
pela evolução do conhecimento do cliente. O gerenciamento dos requisitos é necessário para que se
possa controlar as mudanças e refletir estas mudanças no sistema e nos objetivos da organização,
dando subsídios para as análises de custos e impactos.
A gerência de requisitos é o processo de entender e controlar as mudanças de requisitos do software,
estabelecendo um método formal para se realizar a proposta, avaliação, aceitação e execução de suas
mudanças. Em processos de gerenciamento de requisitos aderentes aos modelos de maturidade MPS.
BR e CMMI, a rastreabilidade entre os requisitos e demais produtos de trabalho, incluindo especificação
de casos de uso e o próprio código fonte gerado, é um resultado esperado e respectivamente, uma
prática específica (SOFTEX, 2011), (SEI, 2010).
A quantidade de arquivos de código fonte gerados em projetos de software pode ser enorme,
tornando a tarefa de manter a rastreabilidade bidirecional entre casos de uso e código fonte um
desafio considerável. Nesse contexto, componentes integrados ao ambiente de desenvolvimento
podem ser utilizados para auxiliar a execução desta tarefa.
Este trabalho tem como objetivo descrever a utilização de um componente de software desenvolvido
para realizar a manutenção da rastreabilidade bidirecional entre casos de uso e código fonte, dentro
de um processo de desenvolvimento de software aderente aos modelos MPS.BR e CMMI.
Este artigo está estruturado em 4 seções. A seção 2 descreve o que consiste a rastreabilidade
bidirecional entre casos de uso e código fonte. A seção 3 apresenta o componente desenvolvido e
utilizado para realizar a rastreabilidade bidirecional entre casos de uso e código fonte, detalhando a
sua estrutura e a experiência de uso. Por fim, a seção 4 apresenta a conclusão e possíveis trabalhos
futuros.

2. Rastreabilidade Bidirecional entre Casos de Uso e Código Fonte
Um caso de uso é uma lista de passos descrevendo a interação entre um ator e o sistema/software,
objetivando alcançar algum resultado. Os atores podem ser humanos ou sistemas/softwares externos.
Essa descrição de passos apresenta em linguagem natural o comportamento que o ator realiza ao
utilizar o software/sistema e as respostas que o ele apresenta a cada interação do ator. Pode-se
dizer também que o caso de uso especifica uma funcionalidade desenvolvida para contemplar um
requisito e essa funcionalidade será implementada em uma linguagem de programação apropriada
definida em um ou mais arquivos de código fonte.
Quando há uma mudança nos requisitos, os seus impactos podem alcançar a especificação dos
casos de uso e consequentemente os códigos fonte que o implementam deverão ser alterados. Em
qualquer projeto de software, principalmente os que utilizam linguagens de programação orientada
a objetos, é comum que um código fonte seja utilizado para implementar mais de um caso de uso.
Um exemplo disso são funções utilizadas em várias partes da implementação e que são armazenadas
em bibliotecas como forma de evitar a duplicação de código fonte. Desta forma uma alteração em
um único arquivo de código fonte pode gerar impacto em vários casos de uso e uma mudança em
uma especificação de caso de uso pode gerar a alteração de um ou mais arquivos de código fonte.
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Dentro da gerência de requisitos, a análise de impacto é a atividade que identifica as entidades
que podem ser afetadas por uma mudança proposta no sistema. O objetivo principal da análise
de impacto é minimizar os efeitos de uma mudança (QUEILLE et al., 1994), sendo a rastreabilidade
bidirecional o principal apoio para que tal análise ocorra de forma eficiente e confiável.
A rastreabilidade pode ser estabelecida, desde um requisito fonte, passando por todos os níveis de
decomposição do produto até seus requisitos de mais baixo nível e destes até o seu requisito fonte.
Tal rastreabilidade bidirecional auxilia a determinar se todos os requisitos fonte foram completamente
tratados e se todos os requisitos de mais baixo nível podem ser rastreados para uma fonte válida
(SOFTEX, 2011).
Como um caso de uso é essencialmente uma descrição textual dos passos necessários para a interação
entre os atores e o software/sistema, ferramentas de processamento de texto são utilizadas para
desenvolver suas especificações. Além disso, a linguagem UML tem sido amplamente utilizada para
descrever diagramas que representem graficamente os casos de uso e ferramentas CASE UML têm
sido desenvolvidas e adotadas para auxiliar na criação de especificações de caso de uso que utilizam
a linguagem UML.
O código fonte é construído em ambientes de desenvolvimento integrado – IDE (Integrated
Development Environment), que são dotados de recursos para acelerar o desenvolvimento, teste e
modificação do código fonte. Dentre os recursos mais comuns em IDEs é possível citar: formatação
automática de código de acordo com a linguagem utilizada, verificação automática de sintaxe da
linguagem de programação e até geração automática de trechos de código fonte.

3. Um Componente para Rastreabilidade Bidirecional entre Casos de
Uso e Código Fonte
O VTtrack é um componente proprietário desenvolvido e de uso particular da VTI Serviços, Comércio
e Projetos de Modernização e Gestão Corporativa LTDA para a IDE Eclipse que tem por objetivo
manter a rastreabilidade bidirecional vertical entre casos de uso e código fonte em um processo de
desenvolvimento de software aderente aos modelos de maturidade MPS.BR e CMMI, contemplando
o seguinte resultado esperado do processo de Gerência de Requisitos: GRE 3 - A rastreabilidade
bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida (SOFTEX, 2011).
O VTrack permite a capacidade de rastrear os requisitos entre casos de uso e código fonte, permitindo
que se responda de forma simples as seguintes questões: 1) alterando uma determinada especificação
de caso de uso, quais arquivos de código fonte devem ser alterados? 2) alterando um arquivo de
código fonte, quais especificações de caso de uso são impactadas?
Uma das vantagens desse componente é a capacidade de obter as informações de caso de uso
diretamente da ferramenta Enterprise Architect™ e possibilitar que a manutenção da rastreabilidade
seja executada dentro do próprio ambiente de desenvolvimento utilizado pelos programadores.
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3.1. Estrutura
O componente VTrack foi desenvolvido como um plugin para a IDE Eclipse e não necessita de
nenhuma configuração especial para ser executado, com exceção da instalação, que pode ser
facilmente realizada pelo próprio Eclipse, como exibido na Figura 1.

Figura 1. Instalação do plugin no eclipse

	
  

Uma vez instalado, o VTrack cria em cada projeto que for utilizado uma estrutura de arquivos para
armazenar os meta-dados necessários para manter a rastreabilidade entre casos de uso e código
fonte. Dentro desta estrutura deve ser incluído um arquivo gerado pelo próprio Enterprise Architect™,
onde está definido o conjunto de casos de uso, este arquivo é criado a partir da funcionalidade
de exportação do próprio Enterprise Architect™ e deve ser denominado obrigatoriamente como
usecase.xmi. Sempre que qualquer caso de uso for alterado este arquivo precisa ser novamente
criado para refletir as alterações no plugin. A estrutura de arquivos gerada pelo VTrack mimetiza a
estrutura do projeto em que está sendo utilizado e armazena as informações de rastreabilidade em
arquivos homônimos aos do projeto.
Na Figura 2 é possível perceber duas abas: Project Explorer e Caso de uso. Project Explorer é uma
aba nativa da IDE Eclipse, onde são exibidos todos os arquivos do projeto atual. Nessa aba é possível
navegar por todos os arquivos existentes, selecioná-los e copiá-los. A pasta .gtrack é criada pelo
VTrack e é a raiz da estrutura de arquivos que armazena os meta-dados necessários para manter a
rastreabilidade.
Podemos identificar na aba Project Explorer a existência do arquivo usecase.xmi onde estão as
informações sobre os casos de uso definidos no Enterprise Architect™. Esses casos são apresentados
na aba intitulada Caso de uso, aonde são exibidos os casos de uso que foram especificados na
ferramenta case UML. Cada caso de uso possui uma caixa de marcação. Quando o usuário seleciona
um arquivo na aba Project Explorer e marca um caso de uso, ele está explicitamente informando que
o caso de uso está relacionado ao arquivo de código fonte e vice versa.
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Figura 2. Abas Project Explorer (nativo da IDE) e Caso de uso (plugin VTrack)

Navegando pelo Project Explorer o usuário pode facilmente identificar quais casos de uso são afetados
por determinado código fonte, clicando no arquivo e verificando quais casos estão marcados na aba
Caso de uso. Essa abordagem permite que a rastreabilidade seja verificada no sentido dos arquivos de
código para os casos de uso. Para verificar a rastreabilidade no sentido contrário, ou seja, a partir dos
casos de uso identificar quais arquivos os implementam, basta realizar um clique duplo em qualquer
caso de uso. Dessa maneira o componente exibirá a lista de arquivos relacionados ao caso de uso
como ilustrado na Figura 3.

Figura 3. Rastreabilidade verificado no sentido do arquivo de código fonte para caso de uso (a).
Rastreabilidade sendo verificada no sentido do caso de uso para o arquivo de código fonte (b).

260 WAMPS 2013

	
  

Um Componente para Manutenção da Rastreabilidade Bidirecional entre Casos de Uso e Código Fonte

3.2. Experiência de Uso
O componente descrito na seção anterior está sendo utilizado como ferramenta no processo de
gerência de requisitos implantado na VTI Serviços, Comércio e Projetos de Modernização e Gestão
Corporativa LTDA. Esse processo, juntamente com toda a metodologia de desenvolvimento de
software da empresa, foi foco da avaliação conjunta bem sucedida nos modelos MPS.BR nível E e
CMMI nível 2.
No contexto da avaliação conjunta nos modelos MR-MPS nível E e CMMI nível 2, foram apresentados
quatro projetos de desenvolvimento de software, dentre os quais em dois o VTrack foi utilizado,
pois os outros dois não utilizaram a IDE Eclipse, nestes outro plugin semelhante foi utilizado. Esses
projetos possuíam como objetivo desenvolver sistemas computacionais que automatizassem tarefas
administrativas da empresa, contribuindo desta forma para uma maior produtividade de toda a
organização. O primeiro dos dois projetos teve como objetivo automatizar o controle de recursos da
empresa, gerenciando sua alocação e agendamento. A utilização deste sistema foi importante para
diminuir a carga de trabalho do setor administrativo da empresa, antes responsável por realizar esse
controle manualmente. O segundo dos dois projetos possuía como objetivo auxiliar no controle de
qualidade de toda a organização, permitindo que todo o gerenciamento de qualidade da empresa
seja realizado de forma mais ágil e eficiente.
Durante a execução dos projetos, inicialmente foram levantados os principais casos de uso que
compõem as aplicações a serem desenvolvidas. Esses casos de uso foram especificados de acordo
com as definições apresentadas na metodologia de desenvolvimento de software da VTI utilizando
a ferramenta case UML Enterprise Architect™. Antes do início das atividades de desenvolvimento,
o plugin foi instalado em todo o ambiente de desenvolvimento, o arquivo xml com as informações
dos casos de uso foi gerado pela ferramenta Enterprise Architect™ e incluída no local apropriado em
cada projeto.
Durante o desenvolvimento do software, enquanto o código fonte foi construído, os próprios
desenvolvedores foram responsáveis por registrar o relacionamento entre os códigos produzidos
e os casos de uso especificados. Esta tarefa foi supervisionada cuidadosamente pelos analistas de
requisitos e de qualidade dos respectivos projetos, seguindo o processo de garantia da qualidade
adotado na empresa. Como esperado, mudanças de requisitos ocorreram nos projetos supracitados,
inclusive ocasionando mudanças em casos de uso já especificados. Quando deste acontecimento,
antes mesmo da aceitação das mudanças, o VTrack foi utilizado, como descrito anteriormente no
item 3.1, para verificar o impacto e a viabilidade destas mudanças de requisitos.

4. Conclusão e Trabalhos Futuros
Grande parte do esforço empregado na gerência de requisitos está diretamente ligado ao controle
das mudanças. Como não se pode eliminar as causas destas mudanças nem elas próprias, foram
desenvolvidos e utilizados processos e técnicas para facilitar a análise e o controle das alterações
de requisitos e seus impactos inerentes. Quando estas alterações acarretaram mudanças nas
especificações de casos de uso e em código fonte já desenvolvido, o VTrack mostrou-se útil, oferecendo
uma maneira rápida de se avaliar o nível do impacto sobre o software.
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Entretanto, quando utilizado sistema SVN de versionamento, inconsistências geradas pela ferramenta
de versionamento provocaram dificuldades para manter a consistência das informações de
rastreabilidade. Essa inconsistência tornou necessário reforçar a comunicação entre os desenvolvedores
e a cuidadosa supervisão dos analistas de qualidade e requisitos para garantir a integridade da
rastreabilidade.
Como trabalhos futuros, espera-se desenvolver um ambiente gráfico que exiba o relacionamento
em forma de grafos entre os casos de uso e códigos fontes, visando facilitar a análise de impacto de
mudanças e modificar a estrutura de armazenamento das informações de rastreabilidade, de forma
a facilitar a correção de conflitos gerados pelo ambiente de versionamento, além de relatórios de
inconsistência entre casos de uso e código fonte.
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