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As duas moscas 

PARTE 1 

Contam que certa vez duas moscas caíram num copo de leite. A primeira era 
forte e valente, assim logo ao cair nadou até a borda do copo, mas como a 
superfície era muito lisa e ela tinha suas asas inolhadas, não conseguiu sair. 
Acreditando que não havia saída, a mosca desanimou, parou de nadar e de se 
debater e afundou. 

Sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte era tenaz, continuou a 
se debater a se debater e a se debater por tanto tempo, que, aos poucos o leite ao 
seu redor, com toda aquela agitação, foi se transformando e formou uma pequena 
porção de espuma, onde a mosca conseguiu, com muito esforço, subir e dali 
levantar vôo para algum lugar seguro. 

Durante anos, ouvi esta primeira parte da história como um elogio à persistência, 
que, sem dúvida, é um hábito que nos leva ao sucesso, no entanto ... 

PARTE 2 

Tempos depois a mosca, por descuido ou acidente, novamente caiu no copo. 
Como já havia aprendido em sua experiência anterior, começou a se debater, na 
esperança de que, no devido tempo, se salvaria. Outra mosca, passando por ali e 
vendo a aflição da companheira de espécie, pousou na beira do copo e gritou: 
"Tem um canudo ali, nade até lá e suba pelo canudo". 

A mosca tenaz não lhe deu ouvidos, baseando-se na sua experiência anterior de 
sucesso, continuou a se debater e a se debater, até que, exausta afundou no copo 
cheio . .. de água. 

Quantos de nós, baseados em experiências anteriores, deixamos de notar as 
mudanças no ambiente e ficamos nos esforçando para alcançar os resultados 
esperados até que afundamos na nossa própria falta de visão? Fazemos isto 
quando não conseguimos ouvir aquilo que quem está de fora da situação nos 
aponta como solução mais eficaz e, assim, perdemos a oportunidade de 
"reeiiquadrar" nossa experiência. Ficamos paralisados, presos aos velhos hábitos, 
com medo de errar. 

"Reenquadrar" é uma das ferramentas que tenho tido oportunidade de usar no 
apoio ao aprendizado e crescimento de clientes. Pessoas que já perceberam que 
nem sempre esposo, pais, amigos, familiares ou mesmo o conselheiro espiritual 
pode mostrar-lhes a visão isenta do ambiente ou da situação que estão vivendo. 

"Reenquadrar" é permitir-se olhar a situação atual como se ela fosse inteiramente 
diferente de tudo que já vivemos. 

"Reenquadrar" é buscar ver através de novos ângulos, de forma a perceber que, 
fracasso ou sucesso, tudo pode ser encarado como aprendizagem ... 

Desconhecido 
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Este trabalho propõe o uso da tecnologia de groupware como elemento para 

ampliar a cultura de processos de software em equipes de desenvolvimento. Em 

particular, a proposta se baseia no uso de sistemas de workflow para apoio a processos 

de software e em mecanismos computacionais de percepção como meios para 

explicitação do processo do ponto de vista de suas atividades e também da colaboração 

existente ao longo de sua execução. Esta perspectiva confere não só uma melhor 

compreensão do processo por seus participantes, como a aceitação de sua formalização e 

melhoria contínua. Um ambiente - PIEnvironment - foi construído a partir de um 

sistema de workfiow comercial e colocado em experimentação para uso de equipes em 

tarefas específicas de desenvolvimento de software. 
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This work proposes the use of groupware technology as an element for extending 

software process culture within development teams. The proposal relies on the 

application of workflow systems for software process support and on awaseness 

mechanisms for software process visualization and understanding. The suggested 

awaseness mechanisms help participants to be aware of both process activities and the 

existent colaboration along its enactment. We show that this awareness information 

helps pasticipants to both understand the processes they execute, as also to bettes accept 

the idea of defining, standardizing and continously improve their work tasks. An 

environment - PIEnvironment - was built using a comercial workflow system and was 

put into evaluation for the enactment of some software process tasks. 
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Introdução 

"ninturirlncle - . . . 5. Fig. Firmeza, precisão, exatidão . . . 
6. Circunspecção, siso, prudência ... " (FERREIRA, 1986) 

"mnturity - ... 1 Mnturity is the state of being fully 

developed or adult ... 2 Someone's mnturity is their 

quality of being fully adult in their personality and 

enzotional behaviour ... " (COLLINS, 1993) 

1 .I Motivação 

Desde seu surgimento como área de pesquisa, a Engenharia de Software tem voltado 

seus esforços na sugestão de práticas e tecnologias para o desenvolvimento de software, 

na expectativa de melhorar a qualidade dos produtos gerados no mercado. Atualmente, 

acredita-se que boa parte do sucesso na construção eficiente de um software de 

qualidade esteja na execução de um processo adequado para esta produção. Esta 

hipótese deu origem à área de pesquisa denominada de Melhoria da Qualidade de 

Processos de Software. 

Esta área de pesquisa está voltada principalmente para discutir como definir, implantar e 

evoluir processos de desenvolvimento de software com vistas a aumentar 

gradativamente a capacidade das organizações em produzir software com qualidade. Os 

principais produtos desta área de pesquisa são os diversos modelos e normas de 

qualidade de processos de software (CMM, ISO 12207, SPICE, entre outros) que 

coletam conjuntos de práticas e atividades básicas de engenharia de software a partir 

dos quais as organizações podem definir seus próprios processos de trabalho. 

Contudo, apenas a definição do conjunto de práticas a serem realizadas em um processo 

baseada nestes modelos não garante a boa qualidade de seus resultados. A melhoria da 

qualidade de processos envolve também apoiar convenientemente estas práticas ao 

longo de sua execução. Neste sentido, muito tem sido investido na proposta de 

ferramentas e ambientes capazes de oferecer apoio automatizado a processos de 

software. 

Uma característica intrínseca a processos de software, nem sempre explorada pelas 



ferramentas e ambientes automatizados para este fim, é a cooperação existente em sua 

realização. Dada sua complexidade, envolvem invariavelmente a participação de 

equipes que necessitam coordenar suas atividades. Estas equipe são, em muitos casos, 

multidisciplinares, com visões distintas dos artefatos em construção e do processo sendo 

executado. Além disso, cada vez é mais frequente a necessidade de integrar em um 

mesmo projeto de desenvolvimento usuários, consultores ou desenvolvedores situados 

em diferentes locais. 

As pesquisas na área de groupware, por sua vez, têm buscado oferecer soluções 

computacionais para o apoio ao trabalho em equipe. O principal objetivo da tecnologia 

de groupware é aumentar a capacidade de produção de grupos de trabalho com 

ferramentas apropriadas para este fim. Aumentar o potencial de grupos, sob o ponto de 

vista das aplicações de groupware - ou aplicações cooperativas - significa oferecer 

recursos básicos de comunicação, colaboração e compartilhamento de informações e 

recursos, coordenação de atividades e percepção das interações realizadas entre os 

membros do grupo. 

Tendo em vista que a qualidade do produto gerado envolve o entendimento e 

comunicação entre os participantes de um projeto, bem como o registro eficiente das 

interações que realizam, a tecnologia de groupware surge com potencial para melhorar a 

qualidade destas interações. O apoio oferecido por groupware traz novas perspectivas ao 

suporte à engenharia de software, na busca de um processo de trabalho mais ágil e 

produtivo. 

Uma vez que a cooperação é parte essencial de um processo de software, melhorar a 

cooperação neste contexto pode implicar em melhorias da qualidade do processo. As 

possibilidades de integração destas duas áreas é a motivação principal deste trabalho de 

pesquisa, enfocando, em particular, o apoio automatizado a processos de software e sua 

melhoria contínua através do uso da tecnologia de colaboração. 

I .2 Caracterização do problema 

Com a evolução da pesquisa na área de Melhoria da Qualidade de Processos e os relatos 

de uso destes modelos em organizações, nota-se que melhorar processos de software 

envolve questões que vão além da definição de quais atividades ou práticas devem ser 



aplicadas em projetos de desenvolvimento. A melhoria de processos de software 

envolve também questões relacionadas a: cultura, relações sociais de trabalho, 

treinamento e participação de todos os envolvidos em sua execução. 

Há alguns anos, o esteriótipo do desenvolvedor de software era o do programador 

aplicado, especializado em uma tecnologia, solitário e com uma produtividade obtida 

com um sacrifício considerável de tempo e recursos pessoais - os populares hackers ou 

"escovadores de bits". Estes indivíduos eram dotados de conhecimento e 

consequentemente, poder para tomar decisões, dispondo de considerável liberdade para 

detesminar seu próprio modos operandi, ou seja, seus processos de trabalho. 

Ao longo dos anos, este esteriótipo tem se transformado um pouco, na medida em que o 

desenvolvedor de software já não é mais solitário, tendo em vista que necessita 

invariavelmente interagir com toda uma equipe e gerentes para realizar seu trabalho. 

Entretanto, ainda prevalece a figura do indivíduo brilhante, altamente capacitado 

tecnologicamente, e com criatividade e capacidade de esforço suficientes para tentar 

vencer os obstáculos de sempre: altos custos e prazos exíguos. Estes profissionais 

reconhecem os esforços que despendem para desempenhar suas tarefas e, mesmo 

recebendo críticas à sua produção, resistem a idéia de unifosmizar seus processos de 

trabalho, com vias a uma produção mais eficiente. 

Em grande parte, esta resistência se deve a questões culturais e de formação do 

profissional de desenvolvimento de software. A maioria destes profissionais não foram 

treinados para o uso de processos de trabalho sistematizados e definidos. Muitos têm 

dificuldades em reconhecer os benefícios advindos da sistematização e melhoria 

contínua de seus processos de trabalho ou acreditam que esta prática é restritiva e 

burocrática. Esta cultura de muita liberdade, criatividade e pouca sistematização do 

trabalho tem sido um dos principais entraves à introdução de práticas que formalizem e 

uniformizem o trabalho de desenvolvimento. 

Além disso, por muito tempo a Engenharia de Software sofreu o descrédito das 

organizações, sendo suas práticas consideradas desnecessárias, custosas e sem 

resultados efetivos. Somente nos últimos anos e, em paste, por força do movimento 

geral de cestificação em modelos de qualidade de software e a necessidade de se 

manterem competitivas através destes modelos, as organizações têm dado crédito às 



práticas preconizadas pela Engenharia de Software. 

Contudo, o estado da prática de uso dos principais modelos e normas de qualidade de 

software mostram que muitas empresas buscam, aplicando estes modelos, uma maior 

competitividade ao invés de uma real melhoria de sua forma de produção. Com esta 

filosofia, torna-se fator crítico para o sucesso das iniciativas de melhoria de processos 

em organizações, o comprometimento e, em alguns casos, a imposição da gerência em 

sua realização. Como consequência, os profissionais acabam por "aceitar" a 

formalização de seus processos de trabalho, geralmente sem compreender suas reais 

necessidades e vantagens para a qualidade do produto final. 

I .3 Enfoque de solução 

A questão a ser tratada neste trabalho se concentra em como auxiliar organizações a 

tratar alguns aspectos ligados à sua cultura, que desfavorecem a instalação de iniciativas 

de melhoria de processos em suas equipes de desenvolvimento de software. O objetivo 

principal desta tese está em oferecer soluções para auxiliar o estabelecimento de uma 

cultura que favoreça a formalização e o aprimoramento de processos em equipes e 

organizações. 

O enfoque de solução deste trabalho se baseia na idéia de que, para se atingir uma 

cultusa favorável à implantação de processos de software em organizações, é necessário 

constante conscientização, transferência de conhecimento e experiências entre as 

pessoas envolvidas com o processo. Todo este esforço envolve mais do que adotar ou 

não um modelo específico, atingindo questões sociais que compreendem valores, 

participação, envolvimento, percepção e cooperação. 

Todo o esforço aplicado pelas organizações desenvolvedoras de software em melhorar 

seus processos está em atingir uma maior maturidade em sua produção. O conceito de 

maturidade está geralmente associado à passagem do tempo, evolução, aprendizado, 

acúmulo de conhecimento e experimentação. Julgar algo ou alguém como maduro traz 

uma conotação de independência, equilíbrio, responsabilidade e confiança em suas 

ações, fruto do aprendizado, visão e conhecimento adquiridos. 

Sendo assim, um dos componentes para se atingir maturidade é a capacidade de 

aprender. Organizações classificadas nos níveis mais altos de maturidade são aquelas 



onde já há uma infiaestrutura e cultura estabelecida que favoreça o conhecimento e 

melhoria contínua dos processos que executam. Dadas as características de apoio que 

oferece, groupware é uma tecnologia com potencial para promover o aprendizado sobre 

o processo executado em organizações. Um dos principais recursos de suporte 

oferecidos por ferramentas cooperativas, por exemplo, está relacionado a como tornar 

explícito o trabalho sendo realizado por uma equipe. Estas informações são fontes 

inegáveis de conhecimento e aprendizado. 

Associada ao aprendizado, uma consequência natural de se atingir maturidade é o auto- 

direcionamento e aumento da responsabilidade em relação a decisões e ações. Neste 

sentido, acredita-se, por exemplo, que as organizações imahiras necessitam de uma 

gerência forte e atuante, enquanto que as organizações com níveis mais altos de 

maturidade possuem equipes mais auto-direcionadas (WEINBERG, 199 1 apud: 

COPLIEN, 1994a) 

Novamente, vislumbramos groupware como uma tecnologia apropriada para estimular o 

auto-direcionamento e a responsabilidade nas decisões em equipes de desenvolvimento 

de software. Conforme veremos, groupware é uma tecnologia transformadora, cujo 

principal impacto está em modificar as estruturas de trabalho em organizações, tornando 

equipes mais ágeis e autônomas em suas decisões. 

Partimos então da hipótese de que a tecnologia de groupware é promissora não só para 

facilitar a execução de processos de software, apoiando convenientemente a 

colaboração intrínseca neste processo, como para auxiliar equipes de desenvolvimento a 

modificarem suas estruturas de trabalho, tomarem-se mais conscientes do processo que 

realizam e principalmente da colaboração existente em sua execução. Em particular, nos 

preocupamos em analisar como groupware pode ser utilizado para favorecer 

equipes de desenvolvimento em conhecer, compreender e aprender sobre o 

processo que realizam, abrindo possibilidades para sua aceitação e melhoria. 

I .4 Objetivos da tese 

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo principal apresentar soluções para 

ampliar a cultura de processos de software em organizações. Uma questão fundamental 

para a ampliação desta cultura está no incentivo e apoio à colaboração nestes processos. 



Sugerimos, então, que a disponibilização de recursos para fortalecer e incentivar a 

colaboração entre os participantes de processos de software em compreender seus 

processos, acompanhar sua execução e participar de sua melhoria possa não só 

trazer benefícios e melhorias para o trabalho como aumentar a aceitação das equipes 

com a formalização de seus processos. Entendemos aqui como formalização de um 

processo, a existência de um processo definido e padronizado para uso pela 

organizaçãolequipe e a garantia de uso desta definição em sua execução. 

A compreensão ou percepção do processo sendo realizado, tanto do ponto de vista 

de sua composição em atividades como da colaboração existente ao longo de sua 

execução, é o primeiro passo para que os membros da equipe possam não só 

aprender sobre o processo e amadurecer em sua execução como aceitar 

gradativamente a formalização de seus processos de trabalho. 

A idéia a ser seguida neste trabalho é a de que a percepção do processo leva seus 

participantes a um maior conhecimento e consciência da existência e das características 

do processo que realizam. Esta consciência é útil para estabelecer um maior 

envolvimento e preocupação da equipe com o processo realizado, estimulando sua 

participação não só na execução e acompanhamento do mesmo, como em sua melhoria 

contínua. Neste sentido, acreditamos estar ampliando gradativamente a cultura de 
O 

processos dentro desta equipelorganização. 

A solução apresentada se baseia no uso de sistemas de gerenciamento de fluxos de 

trabalho (sistemas de workflow) como ambientes para apoio à execução de processos de 

software. Uma das consequências deste trabalho está na análise do potencial deste tipo 

de aplicação como apoio à modelagem e execução de processos de software, bem como 

veículo para promover o aprendizado e percepção da equipe em relação ao processo que 

executa. 

Este trabalho também sugere extensões aos recursos oferecidos por sistemas de 

workflow, com o intuito de oferecer a seus usuários informações relacionadas à 

colaboração existente no processo e torná-la visível e conhecida. Espera-se oferecer ao 

participante de um processo de trabalho uma visão mais completa do mesmo, 

explicitando não somente sua decomposição e sequência de atividades como também as 

interações e a colaboração existentes em sua definição. 



Ao mesmo tempo que percepção e visibilidade geram aprendizado, geram também o 

reconhecimento de problemas e discussões. Outro objetivo deste trabalho está em 

avaliar como a proposta apresentada auxilia os participantes de um processo a 

reconhecerem problemas em sua definição e execução e participarem de sua melhoria, 

comentando e sugerindo alterações. 

1.5 Organização da tese 

Para apresentar este trabalho, compilamos no Capítulo 2 um resumo da evolução e 

tendências da pesquisa e prática na área de melhoria da qualidade de processos de 

software, descrevendo brevemente alguns dos principais modelos de qualidade (CMM, 

SPICE, ISO 12207, TSPIPSP e P-CMM) e apresentando o estado de sua utilização nas 

organizações atuais. Ao final do capítulo, são também discutidas algumas das questões 

que compreendem a mudança de cultura em processos de software. 

No Capítulo 3, apresentamos a tecnologia de groupware, compreendendo seu histórico, 

objetivos e principais aplicações. Para o contexto desta pesquisa, groupware é visto 

primordialmente sob o ponto de vista de seu apoio ao trabalho de equipes em 

organizações, mais especificamente ao trabalho realizado no contexto de 

desenvolvimento de software. Apresentamos as possibilidades de utilização da 

tecnologia de groupware neste contexto, bem como as propostas existentes na literatura 

com este objetivo. Este capítulo apresenta ainda uma breve discussão do potencial de 

transformação cultural desta tecnologia. 

Dentre os diversos tipos de aplicações cooperativas, os sistemas de gerenciamento de 

fluxos de trabalho (sistemas de workflow) têm como principal objetivo o apoio à 

modelagem e execução de processos entre membros de equipes de trabalho. Por 

acreditarmos no potencial de aplicação desta tecnologia no apoio a processos de 

software ela se torna a base da proposta desta tese. Então, no Capítulo 4, descrevemos 

a tecnologia de workflow sob o ponto de vista de sua definição, principais objetivos e 

funcionalidades. Discorremos ainda sobre os desafios culturais e organizaclonais 

enfrentados por esta tecnologia e sobre a potencialidade de seu uso para o s~iporte 

automatizado a processos de desenvolvimento de software. 

Dentre os diversos aspectos que envolvem o suporte à colaboração oferecidos por 



groupware, nos concentramos nos recursos que oferecem informações de percepção. 

Acreditamos que estes recursos têm um papel essencial no sucesso de iniciativas de 

melhoria, auxiliando seus participantes a reconhecer tanto a sua forma de trabalho e a 

colaboração existente, como também os problemas e necessidades de melhoria. Por isso, 

o Capítulo 5 detalha o conceito de percepção em groupware e apresenta os diferentes 

tipos de informação que podem ser oferecidos a grupos de trabalho com objetivo de 

estabelecerem uma melhor noção de suas atividades em conjunto. Ilustramos o capítulo 

com a apresentação de exemplos de mecanismos de apoio à percepção propostos na 

literatura. Ao final, apresentamos os recursos de percepção comumente encontrados em 

sistemas de workflow. 

Neste ponto do trabalho, teremos visto que, segundo as diretrizes sugeridas pela 

pesquisa e prática em melhoria de processos de software, a base para a melhoria de 

processos em uma organização está na definição de seus processos e que seu sucesso 

depende do conhecimento e uso desta definição por seus participantes. Teremos também 

observado o potencial de groupware e sua oferta de recursos de percepção na 

explicitação do contexto e atividades de trabalho realizadas por equipes, como também 

a possibilidade de uso de uma classe de aplicações cooperativas - sistemas de workflow 

- no apoio a processos de software. 

A partir daí, o Capítulo 6 detalha a proposta deste trabalho para auxiliar o 

estabelecimento da cultura de processos em organizações. O capítulo descreve o 

enfoque de solução da proposta, que se concentra na extensão de mecanismos de 

percepção em sistemas de workflow para melhor compreensão do processo e da 

colaboração existente ao longo de sua execução. Discutimos ainda as expectativas desta 

proposta em aumentar a aceitação da formalização de processos em equipes de 

desenvolvimento de software 

O desenvolvimento da proposta incluiu a implementação de um ambiente - 

PIEnvironment (Process Improvement Environment). Este ambiente foi construído 

sobre um sistema de gerenciamento de workfiow comercial - WebDeploy - sobre o 

qual estendemos seus recursos de percepção para comportar as idéias propostas. No 

Capítulo 7, nos preocupamos em apresentar as principais funcionalidades e detalhes 

deste ambiente. 



A fim de ilustrar o uso da proposta, realizamos dois estudos de caso, que são o tema do 

Capítulo 8. Atividades específicas de desenvolvimento de softwase foram modeladas 

com base em sugestões de prática destas atividades encontradas na literatura e colocadas 

em execução no ambiente. Neste capítulo, descrevemos o projeto e execução destes 

estudos de caso, além de uma análise de seus principais resultados e implicações. 

O Capítulo 9 resume o trabalho, enumera suas contribuições, e apresenta perspectivas 

futuras de pesquisa. 

I .6 Principais contribuições 

A principal contribuição deste trabalho está em discutir como que a colaboração, seu 

incentivo e a explicitação do processo nas suas duas dimensões de atividades e 

interações auxiliam equipes de desenvolvimento em compreender os processos que 

executam e reconhecer a colaboração existente. Este reconhecimento abre caminhos 

para o aprendizado sobre o processo, a aceitação da formalização de suas práticas de 

trabalho e sua melhoria consciente e contínua. 

Outra contribuição se refere à aplicação de sistemas de workflow para a execução de 

processos de software. Mostramos a possibilidade de modelar processos de software 

utilizando os elementos conceituais de um sistema de workfiow e a possibilidade de sua 

execução neste ambiente. 

Este trabalho traz também contribuições para as pesquisas em groupware por sugerir 

novas possibilidades de extensão dos recursos de percepção em sistemas de workflow. 

Estes sistemas estão originariamente voltados somente para a coordenação e 

distribuição de atividades entre membros de equipes. Os recursos de percepção 

sugeridos nesta proposta ampliam a oferta de informações sobre o processo sendo 

executado no ambiente, acrescentando novas dimensões relacionadas à colaboração 

existente no processo. 



2. Melhoria de Processos de Software 

Este capítulo apresenta o conceito de processos de software e um resumo da evolução e 

tendências da pesquisa e prática nesta área. Em especial, o capítulo descreve um 

panorama das práticas atuais para promover a melhoria da qualidade de processos de 

software na figura de modelos de referência e abordagenspara implantação e melhoria 

da qualidade de processos em organizações. São brevemente descritos alguns dos 

principais modelos de qualidade (CMM SPICE, ISO 12207, TSP/PSP e P-CMW e 

apresentado um resumo dos relatos de suas utilizações nas organizações atuais. Ao 

final do capítulo, discutimos algumas das questões que compreendem a mudança de 

cultura em processos de software. 

2.1 Processo de Software - Definição 

Para HUMPHREY (1996) um processo é um conjunto definido de passos para a 

realização de uma tarefa. Em desenvolvimento de software, um processo corresponde 

ao conjunto de atividades necessárias para transformar os requisitos do usuário em um 

sistema computacional e para manter este sistema (MAIDANTCHIK, 1999). 

PRESSMAN (1997) define processos de software como a infra-estrutura que une as 

diversas tecnologias de engenharia de software para o desenvolvimento de produtos de 

forma racional e programada visando a melhoria de sua qualidade (Figura 2-1). 

Figura 2-1 - Níveis tecnológicos de Engenharia de Software (Fonte: Pressman, 1997) 

Processos utilizam métodos que provêem as regras técnicas de "como fazer" 

determinadas tarefas do processo. Ferramentas oferecem apoio automatizado ou semi- 

automatizado tanto para os métodos como para o processo. Desta forma, um processo 

de software pode ser visto como um conjunto organizado de métodos, ferramentas, 

procedimentos e técnicas com o fim de desenvolver e manter um software 



(MACHADO, 2000, FALBO, 1998, PFLEEGER, S.L., 1998, VASCONCELOS JR, 

1997). 

Ainda segundo PRESSMAN (1997), numa organização, uma infra-estsutura comum de 

processos pode ser estabelecida através da definição de um pequeno número de 

atividades básicas que são aplicáveis a todos os projetos de software, 

independentemente de seu tamanho ou complexidade. Processos de software também 

envolvem uma coleção de tarefas contendo marcos de andamento do projeto, entrega de 

produtos e pontos de controle da qualidade, que permitem que as atividades básicas 

possam ser adaptadas para atender às características específicas de um projeto e os 

requisitos de sua equipe. Por fim, as atividades "guarda-chuva" ou de apoio - como 

controle de qualidade, gerência de configuração e medições - revestem o modelo de 

processo. As atividades de apoio são independentes das atividades básicas e ocorrem ao 

longo de todo o processo (Figura 2-2). 

Figura 2-2 - O processo de software (Fonte: Pressman, 1997) 

A definição de um processo de software compreende, de uma maneira geral: a definição 

de um ciclo de vida para o processo, o detalhamento de cada fase do ciclo de vida em 

atividades, a definição de como as atividades devem ser realizadas, a definição dos 

artefatos requeridos e produzidos por cada atividade e a definição dos recursos (pessoas 

e ferramentas) para a realização de cada atividade definida (DERNIAME, KABA e 

WASTELL, 1999 apud: PENADÉS, 1999, FALBO, 1999). 

A existência de um processo definido permite que haja um entendimento mais preciso 

do trabalho, além de pesmitir o estudo e coleta de dados para ajudar o planejamento e 

melhoria do mesmo. Quando definido, um processo é mais do que uma ajuda para o 



planejamento e realização de atividades, podendo ser considerado também uma 

estrutura para aprendizado, reuso e estabelecimento de uma cultura de práticas e 

metodologias de trabalho na organização. 

2.2 Breve histórico da pesquisa em processos de software 

Segundo CHRISTIE (1 995), um paralelo entre as transformações da produção industrial 

e a produção de software pode ser traçado, na medida em que os conceitos aplicados à 

produção de sofhvare seguiram os conceitos aplicados à indústria em geral. O conceito 

de "fábrica de software", por exemplo, foi cunhado para a produção de software de 

larga escala. Esta racionalização dos meios de produção de software impulsionou o 

surgimento da variedade atual de técnicas para seu desenvolvimento como: reuso, 

desenvolvimento baseado em componentes, ferramentas CASE, métricas de avaliação 

da qualidade e modelos de melhoria de processos. 

Racionalizar a produção de software significou, para a comunidade de engenharia de 

software, compreender o processo de desenvolvimento e estabelecer modelos que 

guiassem suas atividades. Modelos de processos definem os passos do processo de 

desenvolvimento e contêm uma representação abstrata da arquitetura, desenho ou 

definição de um processo, onde estão descritos, em diversos níveis de detalhe, os 

elementos de um processo já realizado, corrente ou proposto (McCHESNEY, 1995). As 

diversas propostas de ciclos de vida existentes: cascata, os vários tipos de prototipagem 

(operacional, evolutiva, .descartável), espiral, baseados em reuso etc (PRESSMAN, 

1997) representam as primeiras iniciativas para se modelar processos de sofhvare. 

Inicialmente, acreditava-se ser possível a utilização de um mesmo modelo de processos 

para diversos projetos. Com o tempo, as organizações perceberam que o uso de um 

modelo único de processos não satisfazia às variações do desenvolvimento. O foco das 

propostas virou-se então para instrumentos que possibilitassem a modelagem de seus 

processos específicos (GIBSON, 1997, McCHESNEY, 1995), como técnicas e 

linguagens de modelagem de processos, a elaboração de metamodelos de processos e, 

mais recentemente, a possibilidade de definição de padrões de processos (DIAS, 1998, 

GIBSON, 1997, VASCONCELOS JUNIOR, 1997). A modelagem de processos 

significa a construção de representações abstratas de processos com vistas a: oferecer 

uma estrutura para compreensão, experimentação e discussão sobre processos; facilitar 



a automação de processos e oferecer uma base para seu controle (McCHESNEY , 

1995). 

A modelagem de processos facultou a idéia de que processos de software pudessem ser 

automatizados. A automação de processos ganhou impulso com a popularização do 

uso de estações de trabalho individuais e com o crescimento da capacidade das redes de 

computadores. Estas tecnologias levaram a um passo à frente o conceito de fábricas de 

software e suas técnicas relacionadas, com a possibilidade de processamento distribuído 

e recursos de comunicação. 

Um exemplo de tecnologia para automação de processos de software são os ambientes 

de desenvolvimento de software centrados em processos (ADSCP). O objetivo de um 

ADSCP é apoiar a automatização de modelos de processos no que diz respeito à sua 

definição, simulação e execução (DIAS, 1998, AMBRIOLA et al., 1997, 

TRAVASSOS, 1994). O uso de ambientes centrados em processos apoia o esforço em 

direção ao melhoramento do processo por encorajar o uso e a definição de processos 

(ELLMER, 1 995). 

Atualmente, estão em voga no contexto industrial os conceitos que objetivam reduzir as 

ineficiências em processos de produção (lean production), levando a processos que 

equilibram os níveis de criatividade e a rigidez de produção em massa. Em linhas gerais, 

este enfoque tenta enfatizar a qualidade dos processos de produção e o uso de máquinas 

altamente flexíveis e automatizadas para a produção de uma grande variedade de 

produtos, evitando a perda de criatividade e de participação pessoal ao longo do 

processo. 

Seguindo este paradigma, o processo torna-se elemento fundamental. Uma vez definido 

dentro da organização, será o elemento integrados dos ambientes e ferramentas para sua 

realização (tecnologia), seivirá como referência e guia para promover o trabalho da 

equipe e sua colaboração (pessoas) e será o elemento que guiará a produção (produtos) 

(Figura 2-3). 



Ferramentas Produtos 

Figura 2-3 - O papel do processo nas organizações 

Justamente por ser o elo integrador dos diversos elementos que participam do 

desenvolvimento, nele se acredita estar uma boa parcela dos itens que levam a melhoria 

contínua da qualidade dos produtos construídos. Muito se tem investido na idéia de que 

processos de boa qualidade levam a produtos de também boa qualidade. Desta forma, 

um nicho de pesquisa e prática, denominado de melhoria da qualidade de processos 

de software, se configura como responsável por propor, estudar e avaliar diretrizes 

sobre como instalar, manter e evoluir processos de software em contextos 

organizacionais, objetivando o aumento da qualidade dos produtos gerados, o aumento 

de produtividade e a diminuição do custo de produção. 

2.3 Modelos e Normas de Qualidade de Processos 

Um resultado importante deste movimento em direção à melhoria da qualidade de 

processos de software foi o surgimento dos diversos modelos e normas de qualidade de 

processos (WANG, KING, DORLING e WICKBERG, 1999). A idéia básica por detrás 

destes modelos é definir um conjunto de práticas básicas de engenharia de software que 

devem ser aplicadas de forma sistemática em projetos de desenvolvimento, com vias a 

se atingir um padrão esperado de qualidade. Estes modelos e normas de qualidade são 

utilizados como recurso fundamental da área de melhoria da qualidade para a 

implantação e melhoria contínua de processos de software em organizações. 

Diversos modelos e normas de qualidade de processos foram propostos como: CMM, 

ISOIIEC 15504, BootStrap (HAASE et al., 1994), Trillium (COALLIER, 1995, 

TRILLIUM, 1992) etc, que se concentram em relacionar e sugerir quais práticas de 

engenharia de software devem ser implantadas nos processos de uma organização para 



que os mesmos possam produzir software com qualidade cada vez melhor. A norma 

ISO 12207, por sua vez, trata de enumerar as principais categorias de processos e 

atividades que devem ser realizadas durante o ciclo de vida de desenvolvimento de um 

software e como cada atividade deve ser dividida em tarefas específicas para sua 

realização. 

No entanto, reconhece-se que a melhoria da produção abrange outras dimensões além 

do foco no fluxo das atividades empregadas no processo (HUMPHREY, 1998). A 

melhoria necessita estar focada nos diversos pilares que influem na produção de uma 

organização. Conforme mencionado por HUMPHREY (1998), estes pilares são, além 

do processo de trabalho, as equipes e pessoas que o executam e a tecnologia utilizada. 

Com este foco, outros modelos têm sido propostos como o TSP (Team SoJtware 

Process) (SEIc, 1999), PSP (Personal Sofhyare Process) (SEIa, 1999) e P-CMM 

(People Capability Model) (SEIc, 1999). Do ponto de vista de tecnologias, modelos 

como o SA-CMM (Software Acquisition Capability Maturity Model) (SEId, 1999), 

também foram definidos. Veremos então, nas subseções a seguir, as principais 

características de alguns destes modelos. 

2.3.1 Capability Maturity Model (CMM) 

O Capability Maturity Model (CMM) é um produto do Sofhyare Engineering Institute 

(SEI) cujo objetivo básico está em classificar os processos das organizações de acordo 

com a sua maturidade ou capacitação para a produção de software. Cada nível de 

maturidade no modelo (exceto o inicial) está decomposto em diversas áreas chave de 

processo que indicam quais práticas uma determinada organização deve executar para 

estar classificada no nível correspondente. A idéia é a de que o modelo descreva um 

caminho evolutivo de maturidade de processos que parte de processos "ad-hoc" ou 

caóticos para processos de software maduros e disciplinados (Figura 2-4) 

(HUMPHREY, 1987) (PAULK, 1993) (CMU-SEI, 1995). 

Cada área chave de processo contida num nível de capacitação identifica atividades 

relacionadas que, quando realizadas em conjunto, atingem os objetivos considerados 

importantes para aumentar a capacitação da organização. Desta forma, o modelo pode 

ser utilizado como guia sobre as áreas que a organização deve focalizar e as práticas que 

deve introduzir para aprimorar seus processos de software. 



Prevenção de defeitos 
Gerência de mudanças tecnológicas 
Gerência de mudanças no processo 

Gerência quantitativa de processos 
Gerência da qualidade de software 

Definição do processo 
Programa de treinamento 
Administração de software integrada 
Engenharia de produtos 
Coordenação entre grupos 
Revisões 

Gerência de requisitos 
Planejamento de Projetos 
Acompanhamento de projetos 
Gerência de subcontratos 
Garantia de qualidade 
Gerência de configuração 

Figura 2-4 - Os níveis de maturidade do CMM e suas áreas chave (Fonte: CMU-SEI, 

1995) 

2.3.2 Personal Soffware Process (PSP) 

O modelo PSP - Personal Software Process - vem complementar as diretrizes 

sugeridas pelo CMM, permitindo que os profissionais envolvidos com o processo 

realizem suas tarefas individuais com melhor qualidade (HUMPHREY, 1994, SEIa, 

HUMPHREYb, 1998). A premissa básica é que, melhorando a disciplina de trabalho 

pessoal, a eficiência individual se amplia e, consequentemente, o desempenho de uma 

equipe e de todo o projeto também é ampliado. 

Os princípios do PSP são que os participantes do processo devem, antes de mais nada, 

planejar suas atividades individuais e estabelecer métricas que coletem informações 

sobre seu próprio desempenho (erros e produtividade). Os dados coletados através 

destas métricas devem ser utilizados para planejar os projetos futuros e, desta forma, 

melhorar progressivamente seu desempenho pessoal. 

Mais do que um modelo de qualidade, o PSP corresponde a um programa de 



treinamento pessoal que possibilita aos desenvolvedores: aprender a formalizar seus 

objetivos de melhoria, medir e analisar seu trabalho e ajustar seus processos para se 

atingir os objetivos almejados. Para isso, o PSP consiste em uma família de sete passos 

progressivos de treinamento (Figura 2-5). Em cada passo, um processo ou método de 

trabalho é introduzido, juntamente com um exercício para treinamento. 

Desenvolvimento cíclico 

Estimativa de tamanho 

Processo corrente 

Exercícios 7, 8, 9 

Exercícios 4, 5, 6 

Relatório 4 

Figura 2-5 - O processo evolutivo do PSP (Fonte: HUMPHREYb, 1998) 

2.3.3 Team Soffware Process (TSP) 

O CMM provê uma infra-estrutura geral para auxiliar as organizações a melhorarem seu 

desempenho e o PSP mostra aos engenheiros como utilizar tais princípios em seus 

trabalhos individuais. O TSP - Team Software Process - por sua vez, mostra como 

equipes de produção podem gerenciar seus processos de forma consistente e obter 

qualidade em sua produção (HUMPHREY, 1 998b, SEIe). 

O objetivo do TSP é guiar equipes no planejamento e gerência de seu trabalho. Além 

disso, o TSP indica aos gerentes de projeto como guiar e estimular suas equipes para 

produzirem com melhor eficiência. O TSP guia equipes através de quatro fases típicas 

de um projeto - definição de requisitos, projeto de alto nível, implementação, integração 

e testes. Antes de cada fase, a equipe passa por fases de lançamento/relançamento, onde 

planeja e organiza o trabalho subsequente(Figura 2-6). 



Figura 2-6 - Estrutura do TSP (Fonte: HUMPHREYc, 1998) 

2.3.4 People Capability Maturity Model (P-CMM) 

O P-CMM (People Capab ility Maturity Model) estende as perspectivas gerenciais e 

organizacionais do CMM para incluir a gerência dos recursos de pessoal para o 

desenvolvimento e manutenção de sistemas (CURTIS, HEFLEY e MILLER, 1995, 

SEIc). O objetivo do P-CMM é prover guias de como melhorar continuamente a 

habilidade das organizações de software, atraindo, motivando, organizando e mantendo 

o talento de sua força de trabalho. Analogamente ao CMM, o P-CMM define uma 

estrutura de cinco níveis de maturidade. Em cada um destes níveis, é definido um 

conjunto de atividades ou áreas chave para melhoria da força de trabalho de uma 

organização (Figura 2-7). 

A ascensão pelos níveis do modelo representa mudanças progressivas na forma como as 

pessoas são gerenciadas e também mudanças na cultura de trabalho da organização. Os 

indivíduos que compõem as organizações no nível inicial não encaram seriamente suas 

práticas de trabalho, principalmente porque não acreditam ou não visualizam a relação 

entre seu trabalho pessoal e o nível de contribuição para a organização. 



8 Inovação contínua da força de trabalho 
Direção 
Desenvolvimento de competênci 
pessoal 

Alinhamento do desempenh 
organizacional 

8 Gerência da competência organizacional 
Práticas baseadas em equipes 
Construção de equipes 
Orientação 

Cultura participauva 
Práticas baseadas em competência 
Desenvolvimento de carreira 
Desenvolvimento de competência 
Planejamento de força de trabalho 
Análise de conhecimentos e especializações 

Compensação 
Treinamento 

8 Gerência de desempenho 
8 Staffing 

Comunicação 
Ambiente de trabalho 

Figura 2-7 -Níveis do P-CMM (Fonte: CURTIS, HEFLEY e MILLER, 1995) 

A mudança do nível 1 (Inicial) para o 2 (Repetitível) representa a instalação de uma 

disciplina para se executar práticas básicas de gerenciamento da força de trabalho. O 

objetivo principal neste nível está em introduzir o senso de responsabilidade de 

disciplina nos profissionais envolvidos com o processo. Contudo, percebe-se que 

existem inconsistências em como as práticas definidas são realizadas entre as diversas 

unidades da organização. 

Ao alcançar o nível 3 (Definido), as práticas básicas são adaptadas para compreender as 

particularidades de conhecimento, especialização e negócio da organização. Neste nível, 

são fundamentadas as bases para se promover a melhoria contínua da força de trabalho. 

O amadurecimento ao nível 4 (Gerenciado) permite que a organização estabeleça 

medidas quantitativas do crescimento da capacidade e desempenho de sua força de 

trabalho. As práticas chave definidas neste nível permitem que a organização tome os 

primeiros passos no caminho de capitalizar e gerenciar suas competências 

transformando-as em vantagem estratégica. 



No último nível (Otimizado), a organização passa a buscar continuamente por formas 

inovadoras para melhorar a força de trabalho de seus profissionais. A organização apoia 

os indivíduos na melhoria contínua de suas competências pessoais, utiliza os dados 

coletados através de medidas de desempenho para determinar os pontos de melhoria e 

experimenta práticas e tecnologias inovadoras com potencial para melhorar a força de 

trabalho da organização. As áreas chave em cada nível podem ser agrupadas em quatro 

"temas" ou categorias que são endereçadas pelo modelo para promover a melhoria da 

força de trabalho (Tabela 1). 

Tabela 1 - Áreas chave organizadas por temas de melhoria (Fonte: CURTIS, HEFLEY e 

MILLER, 1 995) 

Formação de Motivação e Burilando a Força 
Grupos e Cultura Gerência de de Trabalho 

Desempenho 

Inovação Contínua da Força de Trabalho 

Formação de Alinhamento do 
Grupos Desempenho 

Organizacional 
Práticas Básicas 

para Equipes 

Cultura Práticas Baseadas 
Participativa em Competência 

Desenvolvimento 
de Carreiras 

Comunicação Compensação 
Gerência de 
Desempenho 
Ambiente de 

Trabalho 

Gerência da 
Competência da 

Organização 

Planejamento da 
Força de Trabalho 

Staffing 

É importante ressaltar que um dos temas abordados compreende esforços para se 

estabelecer grupos e criar uma cultura coletiva, onde haja comunicação e participação. 

Neste tema - Formação de Grupos e Cultura - o primeiro passo para se melhorar a 

força de trabalho está em melhorar a forma como as pessoas interagem dentro da 

organização através da melhoria da comunicação formal e informal. Num passo 

seguinte, a organização busca aumentar o envolvimento da força de trabalho nas 

decisões. No nível Gerenciado, equipes com alto desempenho e alta competência são 

criadas com um nível apropriado de autonomia. No último nível, a organização busca 



continuamente por melhorar a cultura e o desempenho das equipes. 

2.3.5 ISOIIEC 12207 

A norma ISOIIEC 12207 (MACHADO, 2000, WEBER e ROCHA, 1999, ISOIIEC 

12207, 1995) objetiva auxiliar organizações na definição de seus processos de software 

oferecendo uma guia para definição das atividades e tarefas a serem desempenhadas 

durante as principais etapas que envolvem a construção de um produto de software. A 

norma agrupa processos de software em três grandes classes - processos 

fundamentais, processos de apoio e processos organizacionais (Figura 2-8). 

Processos Fundamentais 

Aquisição 

Fornecimento 

Operação 

Desenvolvi 

Processos de Apoio 

Documentação 

I Gerência de Configuração I 
Garantia de Qualidade 

I Verificação I 
Validação 

I Revisão Conjunta I 
Auditoria 

I Resolução de Problemas I 

Processos Organizacionais 

Figura 2-8 - Estrutura da norma ISOIIEC 12207 (fonte: MACHADO, 2000) 

Gerência 

Melhoria 

A categoria de processos fundamentais compreende os processos que executam as 

principais funções relacionadas ao ciclo de vida de software. Processos de apoio servem 

como auxiliares ao processo fundamental de construção, contribuindo para o sucesso e a 

qualidade do produto gerado. Processos organizacionais são responsáveis pelo 

Infra-estrutura 

Treinamento 



acompanhamento do desenvolvimento, compreendendo processos para gerência, 

melhoria da qualidade, infra-estrutura e treinamento. 

Cada processo inserido nestas classes está dividido em um conjunto de atividades que, 

por sua vez, se dividem em um conjunto de tarefas para sua realização. Contudo, a 

norma não especifica detalhes de como implementar ou executar estas tarefas e 

atividades. 

2.3.6 ISOIIEC 15504 (SPICE) 

A iniciativa de se estabelecer um padrão internacional para melhoria de processos de 

software levou a ISOIIEC a aprovar em 1993 um novo grupo de trabalho, denominado 

WG10, a partir do qual se organizou o projeto SPICE (Software Process Improvement 

and Capability dEtermination) (ISOIIEC 15504-8, 1996) (EL EMAN, DROUIN e 

MELO, 1998). Analogamente ao CMM, o objetivo principal do SPICE é a elaboração 

de um padrão ou infra-estrutura fiamework) para avaliação de processos de software e 

para a determinação de sua capacitação - ISOIIEC 15504 (ISO/IEC 15504, 1996). 

A futura norma ISOIIEC 15504 define processos e práticas que podem ser 

implementados para estabelecer e aprimorar a capacidade de aquisição, 

desenvolvimento, manutenção, operação e suporte de software em organizações. Estas 

práticas são organizadas utilizando-se uma arquitetura que combina duas perspectivas: 

uma perspectiva funcional (análoga a perspectiva da norma ISO/IEC 12207), 

compreendendo quais os processos que devem existir numa organização e uma outra 

perspectiva que avalia o nível de capacitação de cada um destes processos (análoga ao 

CMM). O uso da norma permite que as organizações possam perceber a existência ou 

não de processos específicos, bem como a capacitação dos que existem, traçando 

caminhos para a melhoria. 

2.4 Melhoria de Processos de Software 

Melhorar processos de software envolve questões relacionadas a como definir um 

processo de software, como implantar este processo definido na organização para que 

seja utilizado pelas equipes, como avaliar sua qualidade corrente e como manter 

continuamente esta melhoria. Os modelos e normas de referência serão, sem dúvida, os 

instrumentos principais para dar sustentação a estas iniciativas. Com base nas práticas 



sugeridas pelos modelos, organizações podem definir seus próprios processos e colocá- 

10s em prática em seus diversos projetos de desenvolvimento. Servem ainda como 

referência para avaliação da qualidade dos processos existentes e também como guias e 

diretrizes para sua melhoria contínua. 

2.4.1 Definição e implantação de processos de software 

A principal estratégia aplicada pelas organizações para a implantação de processos de 

software é a definição de um processo padrão para toda a organização. Este processo 

padrão contém uma definição operacional das práticas e atividades essenciais que 

devem guiar todos os projetos de desenvolvimento conduzidos dentro de uma 

organização (KALTIO e KINNULA, 2000, MACHADO, 2000, MAIDANTCHIK, 

ROCHA e XEXEO, 1999, FIORINI, ALO e BASTOS, 1999, EL EMAM, DROUIN e 

MELO, 1998, PAULK, 1993). 

A idéia do processo padrão parte do pressuposto de que há um conjunto de elementos 

ou práticas fundamentais que se deseja incorporar em todos os processos executados em 

urna organização. O processo padrão de uma organização é tipicamente definido à luz 

das práticas e sugestões dos principais modelos de qualidade e de processos 

mencionados (ISO/IEC 12207, SPICE, CMM etc). Para cada projeto de 

desenvolvimento, uma instância do processo padrão pode ser criada, adaptando-se suas 

definições às particularidades inerentes a cada projeto. FIORINI, STAA e BAPTISTA 

(1998) sugerem diversos níveis para a definição de processos de software, com base no 

CMM (Figura 2-9). 

Arquitetura do Processo de Software - u 
Macro 

v 

Figura 2-9 -Níveis de definição de processos (fonte: FIORINí, STAA e BAPTISTA 1998) 

Processo Padrão da Organização 

Intermediário 

v 

n 
Definição de Processo para um Projeto 

Detalhado 

n 
Plano de Desenvolvimento de Software 



O nível arquitetura1 descreve uma visão de alto nível do processo, enfatizando suas 

interfaces, relacionamentos e interdependências com os demais elementos da 

organização. No nível macro encontramos uma descrição operacional do processo 

padrão, generalizada para toda a organização. No nível intermediário, o processo é 

detalhado em termos de procedimentos, métodos e ferramentas, adaptados a partir do 

processo padrão para atender a características específicas de projetos de 

desenvolvimento. Finalmente, o nível detalhado contém o plano de desenvolvimento, 

descrevendo o processo em detalhes de forma que possa ser executado e acompanhado. 

Para melhor compreensão desta idéia, imaginemos, por exemplo, que no nível 

intermediário, a definição de um processo especifica papéis (gerentes de projeto, 

analistas etc) e o tipo de artefatos que serão gerados em cada atividade. No nível 

detalhado o plano de projeto define que indivíduos serão alocados a cada papel e a 

identificação de cada documento, assim como o cronograma e marcos de controle do 

projeto. 

MACHADO (2000), sugere um modelo para definição, especialização e instanciação de 

processos de software onde o processo padrão da organização é definido com base na 

norma ISOIIEC 12207, os modelos de maturidade e as características de software 

específicas da organização. O processo padrão pode ser especializado para o tipo de 

software e as características específicas da metodologia de desenvolvimento. Por fim, 

este processo especializado pode ser instanciado para projetos específicos, dadas as 

características da equipe, da qualidade esperada, os métodos, ferramentas e recursos 

disponíveis (Figura 2-1 0). 

A introdução de um processo padrão em urna organização é um primeiro passo para 

uma mudança cultural. Sua existência pode ser encarada como uma infra-estrutura para 

o treinamento e aculturação das equipes em uma organização. O processo padrão serve, 

ainda, como base para medições e estudos empíricos da execução de suas instâncias, 

promovendo o aprendizado contínuo em relação a forma de trabalho e de produção. As 

experiências ao longo da execução dos projetos podem ser incorporadas ao processo 

padrão, contribuindo para a sua melhoria e, consequentemente, para a melhoria dos 

futuros projetos na organização (HUMPHREY, 1989 apud: MACHADO, 2000). 



ISOIIEC 1220 

Caracteristicas de Desenvolvimento d 

Sofiware na organizaçã 

(Modelo de Maturidade 

(Nível de Maturidade 

(Tipo de Ambiente de Desenvolvimento d 

Software 

Processo Padrão 

Tipo de Sofiware 
Especialização do + Paradigma de Desenvolvimento 

Processo Caracteristicas de Desenvolvimento 

Caracteristicas da Equipe 

Caracteristicas de Qualidade do Produto 

Instanciação para Modelo de Ciclo de Vida 

I Ferramentas + Recursos 

I PROCESSOS INSTANCIADOS I 

Figura 2- 10 - Modelo para definição/especialização/instanciação de processos (fonte: 

MACHADO, 2000) 

2.4.2 Avaliações e Determinação de Capacitação 

As estratégias para se melhorar a qualidade de processos de software envolvem também 

compreender o estado atual de uma organização em relação às suas práticas e gerência 

do desenvolvimento. Esta compreensão permite que sejam identificados os pontos do 

processo que necessitam ser melhorados, que práticas necessitam ser incluídas e quais já 

funcionam trazendo benefícios para a qualidade do processo. A partir daí, um plano de 

ação pode ser definido, priorizando as necessidades de melhoria, guiando as mudanças e 

introduzindo novas práticas no processo. 

Para auxiliar a avaliação e análise do estado atual dos processos em uma organização e 

identificação dos pontos de melhoria necessária, novamente os modelos de qualidade 

são tomados como referência. Os modelos podem ser utilizados para se comparar o 

estado atual do processo e práticas realizadas em uma empresa com o ideal de qualidade 

almejado. Esta comparação, ou avaliação do processo, serve como base para se traçar 

planos de melhoria. Além disso, as avaliações de processos de software segundo os 

modelos de referência permitem que tais processos sejam classificados de acordo com 

sua capacidade ou maturidade para produzir com qualidade. Estes dois usos dos 



modelos são denominados avaliações internas (mais conhecidos pelo jargão 

assessments) e determinação de capacitação (PAULK, 1993). 

As avaliações de processos de software oferecem uma guia para onde seguir e uma 

forma de obter o posicionamento da organização em relação às suas necessidades de 

melhoria de processos. A avaliação de processos de software pode ser utilizada para 

identificar as prioridades de melhoria do processo da própria organização - avaliações 

internas para melhoria. Os resultados destas avaliações, juntamente com as diretrizes 

fornecidas pelas práticas do modelo, são utilizados pelo grupo de qualidade para 

planejar a estratégia de melhoria de processos da organização. 

Avaliações também oferecem recursos para caracterizar a prática dos processos 

correntes da organização em termos da capacitação dos processos selecionados 

(determinação de capacitação). As análises de seus resultados, à luz das necessidades 

de negócio da organização, identificam pontos positivos, negativos e os riscos do 

processo. Além disso, permite determinar se os processos estão efetivamente atingindo 

seus objetivos e identificar as causas de baixa qualidade ou de custos elevados, 

oferecendo mecanismos para priorizar as necessidades de melhoria. O relacionamento 

entre avaliações, determinação de capacitação e melhoria de processos pode ser 

visualizado na Figura 2- 1 1. 

Identifica a 
capacitação e os 

de Capacitação 

Figura 2-1 1 - Avaliações de Processos de Software (Fonte: ISO/IEC 15504-1, 1996) 

2.4.3 Institucionalização e Melhoria contínua 

Os modelos são usados como referência para avaliação da qualidade de processos e para 

a determinação de pontos para sua melhoria. Contudo, a melhoria contínua de processos 



de software exige a aplicação de abordagens para sua condução de forma disciplinada. 

A maioria das abordagens para melhoria de processos se baseia nos modelos de 

referência (CMM, SPICE, BOOTSTRAP, TRILLIUM) e utilizam estratégias top-down 

para sua realização. Isto significa dizer que partem do que consideram como melhores 

práticas (definidas pelos modelos de referência) e tentam moldar a melhoria a partir 

destes modelos (BRIAND, EL EMAN e MELO, 1995). 

Estas abordagens consideram que processos são como software: devem ser elicitados, 

especificados e projetados para uso efetivo. A especificação e o projeto se baseiam nos 

padrões de qualidade de processos (modelos de capacitação) que determinam o que se 

deve esperar do processo do ponto de vista de qualidade (THOMAS e McGARRY, 

1994). 

Outras abordagens, mais indutivas (QIP - Quality Improvemnet Paradigm e AINSI - 

An Inductive Method for Software Process Improvement) estipulam estratégias bottom- 

up para melhoria de processos (BRIAND, EL EMAN e MELO, 1999, BRIAND, EL 

EMAN e MELO, 1995, BASILI e GREEN, 1994). Estas abordagens pregam a 

necessidade de se compreender previamente quais processos existem na organização e 

determinar os problemas existentes. Baseado nestas observações, oportunidades de 

melhoria são anotadas e estudos empíricos são realizados para se avaliar possíveis 

soluções, não necessariamente seguindo algum modelo de referência. 

O que se vê, na prática, é uma fusão destas duas abordagens uma vez que o processo de 

melhoria é feito tomando-se como base as práticas sugeridas pelos principais modelos, 

com adaptações decorrentes das características e necessidades intrínsecas à organização 

e seus projetos de desenvolvimento (MACHADO, 2000). A efeito de ilustração, 

apresentamos, a seguir, a abordagem IDEAL. 

2.4.3.1 IDEAL 

A abordagem para melhoria de processos definida pelo SEI é denominada IDEAL 

(GREMBA e MYERS, 1998) (SEIb, 1999). O modelo IDEAL (Initiating - Diagnosing 

- Establishing - Acting - Leveraging) foi concebido como um modelo de ciclo de vida 

para melhoria de processos baseado no CMM. As fases do modelo IDEAL são: 



Iniciando: preparando o terreno para iniciar a melhoria. Esta fase inclui as 

tarefas de estimular a equipe para mudanças, determinar o contexto onde se 

aplicará a melhoria, definir "patrocinadores" e montar a infia-estrutura 

necessária para a realização do processo de melhoria. 

Diagnosticando: determinando a distância relativa de onde se está para onde 

se quer ir. Compreende a caracterização do estado corrente do processo e do 

estado que se deseja alcançar e a enumeração de recomendações de melhoria. 

Estabelecendo: planejando como se chegará ao destino desejado. Nesta fase 

são determinadas as prioridades da melhoria e são planejadas as ações para 

atingi-la. 

Agindo: realizando o trabalho de acordo com o plano. Soluções são criadas, 

testadas, refinadas e finalmente implementadas. 

Aprendendo: aprendendo com a experiência e aprimorando a habilidade de 

adotar novas tecnologias no futuro. As soluções implementadas devem ser 

analisadas e validadas e ações futuras devem ser propostas. 

2.5 Estado da Prática 

Vários relatos têm sido publicados sobre o uso de modelos de qualidade e os resultados 

que as iniciativas de melhoria baseadas nestes modelos têm obtido em diversas 

organizações. Estes relatos demonstram o estado da prática destes modelos e têm sido 

apresentados tanto individualmente pelas organizações como em levantamentos 

realizados pelo SEI (GOLDENSON e HERBSLEB, 1995, VISCONTI, 1999, SEIf, 

2000) e pelo projeto SPICE (SPICE, 1998). 

Os relatórios mais recentes do SEI (SEIf, 2000) apresentam as avaliações baseadas no 

CMM conduzidas em mais de 1000 empresas ao redor do mundo no período de 1995 a 

1999. Estes relatórios mostram que, apesar dos esforços despendidos pelas diversas 

empresas pesquisadas, a grande maioria se encontra nos níveis iniciais do modelo 

CMM, notadamente nos níveis 1 e 2, enquanto que um número muito pequeno de 

empresas foi capaz de atingir o nível 5 (Tabela 2). 



Tabela 2 - Perfil de maturidade das organizações (Fonte: SEIf, 2000) 

Não encontramos um relatório completo que trate do uso de P-CMM em âmbito 

mundial, apenas relatórios isolados de empresas como: Sterling, Boeing, EDS etc 

(SEIR, 1999). Analogamente, encontramos alguns relatos de uso dos modelos PSP e 

TSP em empresas como a Boeing e algumas empresas indianas (SEIR, 1999). 

REINEHR e BURNETT (2000) relatam ainda o uso do PSP em empresas americanas 

como Motorola Paging Products, Advanced Information Systems Inc; européias: FIDIA 

(Itália) e Advent Software (Irlanda); e latino americanas, como a mexicana TXM. 

2.5.1 No Brasil 

O termo de referência do Subcomitê de Qualidade e Produtividade em Software do 

PBQP - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade - apresenta os resultados da 

pesquisa sobre a qualidade e produtividade em software no cenário nacional ao longo 

dos anos de 1993 a 1999 (MCT, 1999). 

Neste relatório são apresentados, por exemplo, dados sobre a prática da qualidade no 

setor de sofhvare brasileiro e a utilização dos modelos de qualidade pelas empresas. 

Segundo os dados deste relatório, no período houve um aumento no número de 

empresas que implantaram formalmente programas de Qualidade Total (Tabela 3). 

Tabela 3 - Programa de Qualidade Total ou Similar(Fonte: MCT, 1999) 



O conhecimento e uso do modelo CMM também apresentou aumentos (Tabela 4), assim 

como o conhecimento e uso da norma SPICE (Tabela 5). 

Tabela 4 - Conhecimento do modelo CMM (Fonte: WEBER e ROCHA, 1999, MCT, 

1999) 

Tabela 5- Conhecimento da futura nosma ISO.IEC 15504 em 1999 (Fonte: MCT, 1999) 

Tabela 6 - Conhecimento da norma 1SO.IEC 12207 em 1999 (Fonte: MCT, 1999) 

Em relação ao modelo PSP, REKNEHR e BURNETT (2000) relatam não ter sido ainda 

utilizado na indústria nacional, somente em projetos de âmbito acadêmico. Quanto ao 

uso dos modelos TSP e P-CMM, até o momento da confecção deste trabalho, não nos 

foi possível encontrar relatos de empresas nacionais que os utilizem atualmente. 



2.5.2 Resultados e impactos de uso dos modelos em organizações 

Uma das maiores questões que envolvem a prática de modelos de qualidade e suas 

respectivas iniciativas em empresas está em dimensionar seus reais benefícios em 

relação à melhoria da qualidade do desenvolvimento. Muito se tem comentado sobre a 

necessidade de melhoria, mas pouco há relatado sobre as vantagens reais obtidas pelas 

empresas com estas práticas. 

Esta dificuldade de resultados deve-se em parte ao número ainda pequeno de empresas 

que conseguiram alcançar os níveis mais altos de maturidade, que não formam uma 

massa crítica suficiente para validar o uso dos modelos. Por outro lado, há vários relatos 

com as experiências e resultados de empresas que atingiram, por exemplo, os níveis 2 e 

3 CMM que já mostram indícios dos benefícios de se investir na qualidade de 

processos. Nesta seção, trataremos de resumir os principais resultados levantados pelas 

iniciativas de utilização dos modelos em diversas empresas (SEIf, 2000, SEIR, 1999, 

JONES, 1999, VISCONTI, 1999, ISESS, 1999, SPICE, 1998, GOLDENSON e 

HERBSLEB, 1995) 

Retorno de Investimento 

Os relatórios de empresas que investiram na ascensão aos níveis superiores ao nível 2 

do CMM afirmam que o retorno de investimento com a melhoria da qualidade é 

bastante motivador. Por exemplo, o processo de melhoria para alcançar o nível 3 da 

Hughes Aircraft Software Engineering Division (1987-1990) registrou uma economia 

de US$ 2.000.000 por ano contra um custo estimado de US$ 400.000. A Raytheon, que 

entre 1988 e 1991 atingiu o nível 3, declara que a melhoria gerou economias da ordem 

de US$ 8.200.000 por reduzir o "re-trabalho" dentro da organização. O investimento 

nesta empresa foi estimado em US$1.100.000. JONES (1999) traça uma estimativa de 

que programas de melhoria de processos têm um retorno de US$3 a US$30 para cada 

dólar investido. 

Credibilidade e Reconhecimento 

Para os entrevistados nos estudos do projeto SPICE, as avaliações realizadas segundo o 

modelo da ISOIIEC 15504 são bastante valiosas por mostrar tanto os pontos fracos 

como os pontos fortes do processo de software executado na organização. Neste mesmo 

relatório, apenas 7% dos entrevistados declaram que as avaliações foram contra- 



produtivas enquanto que 36% declaram que compensaram o dinheiro e o esforço 

despendido, por trazerem efeitos positivos na organização. Como resultado principal da 

análise destes questionários, os autores mostram que a quase totalidade dos 

entrevistados acreditam que o investimento em melhoria de processos é realmente 

compensador para a obtenção de um melhor desempenho organizacional. Mostram 

ainda que os elementos responsáveis pela condução da melhoria de processos são 

receptivos à idéia e percebem suas vantagens. 

Mudanças nas condições de trabalho 

O relato do processo de melhoria da Hughes Aircraft Software Engineering Division 

(1987-1990, atingindo o nível 3 CMM) descreve que a iniciativa trouxe uma melhoria 

sensível das condições de trabalho, da motivação e do desempenho da organização. 

Outros relatos de uso do mesmo modelo também apontam para uma maior motivação e 

menor turn-over de profissionais ligados ao desenvolvimento; a diminuição de riscos e a 

sensação de uma melhor imagem da organização; uma diminuição da carga de trabalho; 

o surgimento de uma sensação de se sentirem "profissionais" na verdadeira acepção da 

palavra e o estabelecimento de uma melhor comunicação nos diversos níveis da 

organização. 

Criatividade x Rigidez 

Oitenta por cento dos relatórios do projeto SPICE atestam que o processo não se tornou 

mais rígido e burocrático e que a criatividade individual não ficou ofuscada. Estas 

respostas se contrapõem a idéia de que abordagens de melhoria de processo tomam as 

atividades mais burocráticas, constituindo obstáculo à criação. Esta, inclusive, é uma 

das maiores barreiras a serem vencidas ao se implantar programas de melhoria da 

qualidade de processos, uma vez que vão de encontro diretamente à liberdade de 

atuação individual. 

Custos 

Os relatos mostram que a melhoria exige investimento considerável de tempo e 

recursos. No que diz respeito ao CMM, por exemplo, GIBSON (1997) relata que uma 

organização já comprometida com a idéia de melhoria, leva em torno de 1 ano e meio a 

três anos para avançar um nível de maturidade. Além disso, pode levar de três a cinco 



anos para passar do nível Inicial (1) para o nível seguinte. 

O relatório de uso do CMM divulgado recentemente pelo SEI (SEIf, 2000) mostra que, 

para passarem do nível 1 ao 2, as empresas levaram em média 2 anos. O mesmo padrão 

(2 anos em média) se repete para as empresas que avançaram do nível 2 ao 3. Já do 

nível 3 para o 4, as empresas levaram 3 anos em média para atingi-lo. O relatório de 

avaliação da norma ISO 15504 realizado pelo SPICE mostra que 85% das pessoas que 

participaram da iniciativa de melhoria e que foram entrevistadas relataram que a 

iniciativa de melhoria parecia estar tomando mais tempo do que era esperado. 

Os relatos são claros em mencionar o custo econômico de se aplicar os modelos de 

qualidade. O relatório do projeto SPICE mostra que 54% dos participantes das 

iniciativas de melhoria pesquisadas acreditavam que a melhoria estava custando mais do 

que esperavam. Os valores gastos com certificações, avaliações e treinamento são altos. 

Muitas empresas têm buscado realizar o treinamento de seu próprio pessoal no processo 

de auditoria para fugir dos altos preços cobrados pelas consultorias para este fim. 

2.6 Fatores Críticos de Sucesso 

Como toda inovação, a melhoria de processos só é possível a partir da reunião de um 

conjunto de fatores que a viabilizem. A ausência de algum destes fatores pode levar a 

insucessos, descréditos e, sobretudo, perda de investimentos. A mudança pressupõe uma 

visão correta e direcionada do que se quer mudar; a existência ou desenvolvimento de 

habilidades específicas para sua realização; a constante oferta de incentivos e 

compreensão clara dos benefícios que a mudança trará aos membros afetados; a 

disponibilidade de recurso de tempo, material humano e financeiro e a existência de um 

plano de ação detalhado para sua execução. 

Os diversos relatos de experiências com o uso dos modelos de qualidade (SEIR, 

VISCONTI, 1999, SPICE, 1998, BASTOS, 1996, DIAZ e SLIGO, 1995) apontam para 

uma série de fatores críticos para o sucesso de iniciativas de melhoria. Segundo estes 

relatos, um fator importante para este sucesso é a necessidade de se estabelecer 

claramente quais são os objetivos da melhoria para a organização. Esta definição evita, 

por exemplo, que sejam criadas expectativas irreais tanto para a gerência como para os 

profissionais que terão seus processos adaptados para comportar as novas práticas. 



Outro ponto bastante destacado nas experiências relatadas é que se deve evitar usar 

como motivação para a realização da melhoria o objetivo principal de se atingir níveis 

mais altos de maturidade. O objetivo deve ser realizar a melhoria para se adquirir 

qualidade e não para satisfazer pressões do mercado. Do contrário, esta organização 

seria similar ao aluno que é aprovado, mas que nada aprendeu. Neste sentido caminha a 

proposta desta tese, levando os participantes de um processo a adquirem consciência 

sobre seus benefícios e problemas. 

Um requisito para o sucesso de iniciativas de melhoria é a existência de gerentes e 

profissionais inteligentes, criativos e, principalmente, bem treinados. A criação de 

grupos dentro da organização responsáveis pela condução da iniciativa, treinados na 

implantação dos modelos e abordagens de melhoria também é altamente recomendada. 

Estas equipes são os elementos motivadores e condutores da iniciativa. 

Outro ponto bastante destacado nas recomendações para realização de iniciativas de 

melhoria é a questão do treinamento. Conhecimento insuficiente nos conceitos 

referentes aos modelos e à forma de se conduzir a melhoria pode levar a fracassos. 

Os resultados mostram que durante toda a iniciativa de melhoria, todos devem estar nela 

envolvidos e esta deve fazer parte do trabalho do dia a dia da organização. O 

comprometimento não só da gerência como também dos participantes do processo 

sendo melhorado deve ser perseguido como fator de sucesso dos mais importantes. Uma 

forma de se buscar motivação e comprometimento é através da transparência e 

divulgação dos resultados da melhoria e do incentivo à participação de todos os 

elementos da organização em suas atividades. Além disso, os reais benefícios de uma 

mudança na forma de trabalho devem ser apresentados (SAKRY e POTTER, 1998), do 

contrário, o comprometimento só é atingido sob imposição da alta gerência. 

As experiências reforçam a necessidade de encarar as iniciativas de melhoria como 

projetos - com plano, cronograma e distribuição de recursos. É necessário tempo para 

selecionar, fazer projetos piloto e implementar os processos melhorados. 

Em suma, as ações de melhoria só serão realizadas eficientemente se as questões 

culturais forem conhecidas em seus diversos níveis. Desta forma, estas questões 

relacionadas à cultura da organização devem ser fatores que infíuenciam a priorização 

de atividades dentro de um plano de melhoria. 



2.7 O Problema: Mudanças na Cultura de Processos de 

Software 

Embora o uso de modelos de avaliação de processos e a adoção de abordagens de 

melhoria tenham apresentado resultados em relação à melhoria da qualidade de 

produção de software, ainda não se pode garantir a eficácia de tais modelos de uma 

forma geral. Os relatos das empresas demonstram que a melhoria de processos de 

software através destes modelos traz em geral bons resultados e que é uma questão a ser 

considerada seriamente, uma vez que a grande maioria das organizações pode ser 

considerada como imatura. Apesar da existência de tais modelos e das evidências 

iniciais de seus benefícios, ainda há uma tendência a se reagir à disciplina, ou melhor, à 

organização que eles impõem. 

Há, de fato, um grande interesse das empresas em conhecer e em melhorar seus 

processos mas, em muitos casos, o método de trabalho sugerido pelos modelos costuma 

ser "aceito" muitas vezes por imposições de diretrizes gerenciais ou por cobrança de um 

mercado que exige certificações e não por uma crença real de que possa agregar valor 

ao trabalho que é executado. Atualmente, empresas de grande poste e com maior poder 

de investimento são aquelas capazes de promover e manter programas de melhoria de 

processos baseados nestas práticas. A grande maioria de empresas de pequeno e médio 

poste ou ainda não despertaram para as necessidades de aprimorar seus processos para 

garantir sua competitividade tanto em âmbito nacional como internacional, ou ainda não 

se convenceram sobre o retorno de investimento que poderia ser gerado adotando-se tais 

práticas. 

Há ainda muito ceticismo em relação à efetividade das práticas propostas e também em 

relação à necessidade de se mudar processos que aparentemente "funcionam". De fato, a 

cultura usual de desenvolvimento de software em empresas ainda está voltada para o 

individualismo, para o desenvolvimento sob pressão de tempo e recursos e, 

principalmente, sob a impressão de que práticas de engenharia de software são 

restritivas e burocráticas. MACKEY (2000) descreve, por exemplo, o antagonismo e 

desconfiança existente entre as equipes de produção e os engenheiros de processos em 

organizaqões. Este antagonismo é proveniente da diferença de expectativas, ideais e de 

objetivos entre estes dois grupos, que precisa ser diminuída através da criação de uma 

nova perspectiva cultural neste contexto. 



Segundo Humphrey, não tem havido um progresso real relacionado a mudanças nesta 

cultura envolvendo as pessoas que produzem software (HUMPHREY, 1 999, WEBER e 

ROCHA, 1999). Profissionais de software são treinados e identificados no jargão 

popular como: hackers, heróis ou Indiana Jones; o sistema de gerência que prevalece 

está baseado no conceito de produção industrial, onde gerentes dirigem e engenheiros 

executam. Mudar este quadro em produção de software significa atingir maturidade e é, 

em parte, a isso que os modelos de qualidade se propõem. 

Pode-se dizer que, conforme atingem níveis mais elevados na estrutura do CMM por 

exemplo, as organizações vão ganhando uma visão cada vez mais ampla de seus 

processos (VISCONTI, 1999). As organizações concentradas nos níveis que vão do 1 ao 

3 têm uma visão normal ou "ocular" - são capazes de observar o processo, identificar 

seu status e progresso. As organizações no nível 4 já adquirem a possibilidade de 

"prever" seus processos, com habilidades para estabelecer objetivos e metas no seu 

desenvolvimento. As organizações no nível 5, além de poderem observar e prever seus 

processos, podem realizar, digamos, "insights" sobre seus processos. Isto inclui a 

habilidade de melhorar, realizar ações corretivas e, sobretudo, aprender com a melhoria 

contínua. Ou seja, atingir maturidade envolve reconhecer, conhecer, aprender e evoluir 

os processos realizados. 

A grande preocupação da área é com a existência de abordagens e instrumentos que 

facilitem a implementação da iniciativa de melhoria e que façam com que esta se realize 

efetivamente e não se mantenha somente nas boas intenções dos planos de ação. 

Conforme apresentado neste capítulo e também analisado por diversos consultores da 

área (HUMPHREY, 1999, SAKRY e POTTER, 1998), os maiores obstáculos ao 

sucesso da melhoria lidam com questões que dizem respeito à concordância da equipe 

em relação à sua adoção e ao seu comprometimento com a mudança de suas concepções 

e formas de trabalho. 

Considerando o caso da Motorola (DIAZ e SLIGO, 1995), por exemplo, cuja 

Governrnent Electronic Division foi uma das primeiras organizações a atingir o nível 5 

CMM, vemos que antes de ser implantada a iniciativa de melhoria de processos baseada 

no CMM, já havia na organização um programa de qualidade total instalado. Isto 

certamente favoreceu a implantação da iniciativa, uma vez que sua força de trabalho já 

vinha sendo "aculturada" em relação à necessidade de melhorar seus processos. 



JAKOBSEN (2000) enfatiza a necessidade de se ter uma visão "holística" de processos 

de software, levando em conta os interesses, aptidões, prioridades e forma de trabalho 

da equipe na definição dos processos que executam. O esforço para criar uma cultura de 

melhoria em organizações envolve mais do que adotar ou não um modelo específico, 

atingindo questões sociais que compreendem valores, participação, envolvimento, 

percepção e cooperação. Para se criar uma cultura de processos, é preciso balancear 

valores como disciplina e liberdade individual, evitando ao mesmo tempo a burocracia e 

a anarquia. Este trabalho caminha neste sentido, tratando de sugerir soluções para 

auxiliar organizações a criarem uma cultura que facilite a implantação, uso e melhoria 

contínua de seus processos. 

2.8 Considerações 

De acordo com o que foi exposto, vemos que processos de software são usualmente 

visualizados sob o ponto de vista das atividades que os compõem. A definição de um 

processo de software compreende, na maioria dos casos, a determinação de atividades 

para o processo e quais os recursos necessários para esta execução. 

Neste trabalho, argumentamos que a definição de um processo de software pressupõe 

também a visualização de processos sob outras dimensões. Mais especificamente 

falando, acreditamos na importância de definir processos sob a dimensão da 

colaboração. Isto porque, dada a natureza cooperativa de processos de sofhuare, apoiar e 

melhorar a cooperação existente implica em melhorar sua qualidade de execução. Desta 

forma, ao definir seus processos de software, as organizações devem estar preocupadas 

tanto com as atividades que serão realizadas como também em como estas atividades 

podem se beneficiar com sua realização de forma colaborativa entre os participantes do 

processo. 

Conforme visto neste capítulo, os principais modelos e normas de referência de 

qualidade de processos de software se preocupam em definir práticas e atividades a 

serem incluídas nos processos padrão das organizações para que garantam a qualidade 

de seu trabalho. A partir da escolha de tais práticas, as organizações se vêem em face a 

como implantar e a como apoiar convenientemente sua execução, de forma a garantir a 

produtividade. Argumentamos que este apoio deve contemplar também a existência de 

uma infra-estrutura apropriada para o incentivo e execução das atividades definidas de 



forma colaborativa. 

O modelo TSP (Team Software Process), por exemplo, já apresenta alguma 

preocupação com esta questão, definindo momentos dentro do processo de 

desenvolvimento onde as equipes devem organizar e planejar as tarefas seguintes. 

Contudo, este modelo enfoca basicamente as atividades do ciclo de vida do software e, 

acreditamos que a colaboração e participação da equipe deva estar presente de uma 

forma mais completa a todo o processo. O modelo P-CMM reforça nossas 

considerações, mostrando que equipes maduras pressupõem a existência de uma cultura 

de formação de grupos, comunicação e participação. 

Segundo ZAHRAN (1998), a engenharia de processos em organizações só é bem 

sucedida com a institucionalização de uma cultura favorável a processos e com a 

criação de uma infra-estrutura para seu suporte. Os modelos sugerem as práticas a 

serem aplicadas mas não indicam como institucionalizá-las nas organizações. A 

definição de um processo padrão é um primeiro passo mas, sua existência na 

organização não pressupõem a mudança na cultura de desenvolvimento. É preciso 

garantir o conhecimento, reconhecimento e uso do processo padrão pelas equipes dentro 

da organização. 

As abordagens propostas para se conduzir a melhoria sugerem caminhos de como 

conseguir tal conhecimento e uso de processos nas equipes. E, é como coadjuvante 

destas iniciativas que a proposta deste trabalho é desenvolvida, sugerindo o uso no 

apoio a processos de software de tecnologias com potencial para "aproximar" 

equipes de seus processos e, ao mesmo tempo, apoiá-las em suas atividades. 

A tecnologia de groupware e, mais especificamente, a tecnologia de workfiow são as 

que sugerimos neste trabalho como potenciais para tomar parte da infra-estrutura para 

execução de processos de software e, consequentemente, como auxiliar na 

institucionalização da cultura de processos. Ao nosso ver, esta tecnologia pode oferecer 

recursos que permitem uma melhor visualização e noção das práticas de trabalho pelos 

seus participantes, um maior comprometimento e participação com sua melhoria, um 

aprendizado contínuo sobre o processo e um maior equilíbrio entre responsabilidade e 

autonomia dos participantes em sua execução. 



3. Groupware 

Neste capítulo, apresentamos esta área tecnológica sob o ponto de vista de suas 

origens, objetivos e aplicações. Discutimos também os principais aspectos de suporte 

oferecidos pelas aplicações de groupware em geral. Para o contexto desta pesquisa, 

groupware é visto primordialmente sob o ponto de vista de seu apoio ao trabalho em 

organizações, mais especlJicamente ao trabalho realizado no contexto de 

desenvolvimento de software. Por isso, apresentamos as possibilidades de utilização da 

tecnologia de groupware no contexto de desenvolvimento de software, bem como as 

propostas existentes na literatura com este objetivo. 

3.1 CSCW 

A área denominada Trabalho Cooperativo Suportado por Computador ou CSCW (do 

inglês Computer Supported Cooperative Work) tem como objetivo estudar o papel que 

as tecnologias de computação, encarnadas em sua figura principal - o computador - 

podem exercer no apoio ao trabalho em gmpo. Mesmo para aqueles que ainda não 

tiveram contato com os conceitos em que baseiam as pesquisas em CSCW, a descrição 

de seus objetivos já sugere a amplitude desta área, tão vasta quanto as possibilidade e 

padrões de relacionamento que existem entre as pessoas em seus mais diversos 

contextos de trabalho e interação social. 

As origens de tal termo na década de 80 têm antecedentes nas pesquisas da área de 

sistemas de informação de escritórios, que buscavam oferecer propostas para o aumento 

da produtividade em organizações através de soluções para o compartilhamento de 

informações e comunicação entre indivíduos. Estas idéias foram também influenciadas 

por soluções visionárias, como as de Vannevar Bush e Douglas Engelbart na década de 

60. Nestas visões, susgem os embriões para o conceito de hipertextos, as possibilidades 

de ampliação da capacidade cognitiva do ser humano através do uso de computadores e 

como este poderia ser utilizado como interface de interação A partir daí, com a evolução 

e dinâmica das novas tecnologias de comunicação e de distribuição de informações, 

estas propostas visionárias passaram a ser factíveis e se conjugaram em uma nova e 

concreta tecnologia denominada groupware (GREIF, 1988). 



Mas, as respostas às questões relacionadas a CSCW não estão restritas apenas ao fator 

tecnologia. As pesquisas que se originaram dentro desta área, a fim de buscarem a 

eficiência no trabalho em equipes, também se preocupam com o fator humano, com 

questões sociais, com oferecer conforto, prazer e engrandecimento pessoal e para o 

grupo através desta tecnologia. 

As propostas para concepção, construção e implantação de groupware vão 

invariavelmente esbarrar em questões cujas respostas estarão em outras áreas de estudo 

das interações sociais, como antropologia, sociologia, psicologia etc. Em contrapartida, 

dada a sua expressão e cada vez maior influência na vida da sociedade atual, estas áreas 

de pesquisa também encontram em CSCW um grande campo para ampliar suas 

conclusões e teorias. Citando Irene Greif "The answers will comefiom research across 

a range of disciplines including computer science, artzjkial intelligence, psychology, 

sociology, organizational theory, and anthropology, CSCW is the rubric for this 

interdisciplinary research .. . " (GREIF, 1988). 

3.2 Antecedentes 

A tecnologia de groupware é nova. Sua concepção como um novo elemento tecnológico 

ocorre em conseqüência das diversas transfosmações que pautaram a tecnologia de 

computação nos últimos anos. Conforme analisado por KHOSHAFIAN e 

BUCKIEWICZ (1995), estas transformações acompanham o movimento natural de 

mudanças na história, que compreendem um ritmo constante de consolidação e 

descentralização: " ... The monolithic mainfiame ... has suffered decline . . . expressed by 

the desktop microcomputer ... the only constant is change, and technology is again 

trending toward the aggregation of resources. History, however, is not a circle but a 

spiral. Although the return is to the concept of hooking together computer either loosely 

through communications networks or intimately with LAN and a gamut of groupware 

products, the return is at a much higher leve1 of sophistication, complexity andpower ". 

Nesta análise, groupware seria este novo nível de integração de gmpos, mais 

sofisticado, complexo e com potencial para mudanças sociais. A sofisticação e 

complexidade de groupware está no fato de utilizar tecnologias avançadas, exigindo 

uma plataforma rica para sua implementação, onde a integração destas tecnologias nem 

sempre é trivial. (Figura 3-1). 



Esta complexidade é comprovada pelo fato de que, apesar do conceito de groupware ter 

sido preconizado desde os anos 70, somente nesta década as tecnologias de base para 

sua implementação se consolidaram. Por outro lado, a demanda por reengenharia nas 

organizações impulsionaram o seu uso e evolução. Groupware, portanto, deve ser visto 

como um fmto das novas necessidades de negócios, habilitado pelas novas tecnologias 

de comunicação (Figura 3-2). 

LANS - Intemet - WWW - Intranets - 

I computação sem fio 

I Downsizing - arquiteturas distribuídas 

I Hipertextos - Hipermídia 

Reengenharia de 
organizações I Bases de dados - multimidia - 

gerenciamento de documentos 

Figura 3-2- Elementos que influenciam a tecnologia de groupware 



Groupware corresponde ao fator de impulsão dos sistemas pessoais a sistemas 

corporativos - enterpriseware (Figura 3-3). As ferramentas usuais de suporte a 

indivíduos, como editores, calendários, bases de dados pessoais etc, evoluíram para a 

incorporação do suporte a pequenas equipes em suas funcionalidades através do acesso 

a bases compartilhadas, do compartilhamento e roteamento de documentos, correio 

eletrônico etc. 
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Figura 3-3- Groupware no contexto tecnológico das organizações (COLEMAN, 1995) 

Atualmente, vemos o surgimento de aplicações voltadas ao suporte a organizações, 

in6-a-estruturas de interação corporativas que viabilizem a comunicação global, a 

formação de gmpos de discussão, o suporte a reuniões com participantes 

geograficamente distribuídos e até ambientes que permitam que a visão das empresas 

virtuais deixe de ser utopia. 
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3.3 Definição 
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Em seu livro, Coleman & Khanna definem groupware como: "... um daqueles termos 

indefiníveis e misteriosos que têm a habilidade de afetar toda a nossa vida ... " 

(COLEMAN & KHANNA, 1995). Groupware é misterioso e indefinível porque, ao 

tentar apoiar um processo tão imprevisível como a interação entre humanos, esbarra em 



uma quantidade numerosa de questões. Para cada uma destas questões, surge um 

conjunto também vasto de possibilidades de solução, tomando-se uma tarefa complexa 

tentar compreender e caracterizar toda esta área de pesquisa. 

Sua capacidade de afetar nossas vidas está relacionada à forma como a interação digital, 

os avanços da comunicação e o impulso da sociedade global têm influenciado nossa 

maneira de viver e interagir em seus diversos níveis: pessoal, social e de trabalho. 

Assim como o hardware e software deixaram os laboratórios de pesquisa, ganharam 

força no suporte ao processamento nas organizações e hoje se tornam partes integrantes 

dos objetos mais simples em nossos lares, a tecnologia de groupware deixa no passado 

seus visionários e materializa em nosso contexto atual as interações necessárias em uma 

comunidade global. Estamos invariavelmente "plugados" a uma rede de interação social 

viabilizada por tecnologias como a Internet, a comunicação sem fio, a comunicação via 

cabo, entre outras. E mais do que desejar esta ligação com o mundo, estamos cada vez 

mais dependentes dela. 

O conceito de groupware tem aparecido em diversas disciplinas e tecnologias. Encontrar 

uma definição completa para este termo, que engloba diversas disciplinas e campos 

tecnológicos é uma tarefa complexa. Uma definição geral é oferecida por 

KHOSHAFIAN e BUCKIEWICZ (1995) como: "qualquer tecnologia computacional 

que auxilie grupos a trabalharem cooperativamente através de mídia digital". 

Como detalhamento desta definição, poderíamos dizer que groupware compreende 

software e o seu hardware associado, voltado para promover o suporte aos diversos 

níveis de relacionamento entre pessoas, desde simples interações a processos complexos 

de cooperação. Groupware engloba aplicações que facilitem desde o encontro e 

comunicação entre indivíduos até o apoio a atividades complexas como a realização de 

reuniões ou a construção de produtos em conjunto. 

Groupware objetiva aumentar o potencial de grupos, fazendo com que o produto 

resultante de sua interação apresente melhor qualidade do que a soma das contribuições 

individuais de cada membro. Ou seja, groupware não é simplesmente um software para 

promover a interação entre pessoas, mas sim um ferramenta1 que objetiva aumentar a 

capacidade de produção e conhecimento de grupos. 

Aumentar o potencial de grupos, sob o ponto de vista das aplicações de groupware - ou 



aplicações cooperativas - significa oferecer recursos básicos de comunicação entre 

participantes, colaboração e compartilharnento de informações e recursos, coordenação 

de atividades e percepção das interações. 

Agrupando todas estas idéias, poderíamos tentar definir groupware como: 

3.4 Aplicações 

Uma maneira de tentar compreender groupware e seus objetivos é estudar as aplicações 

que levam seu nome. Há diversas aplicações de groupware, voltadas para as vaiadas 

possibilidades de apoio a atividades e interação entre grupos. Para cada uma destas 

atividades, as ferramentas buscam oferecer recursos básicos que viabilizem a 

comunicação, distribuição e compartilhamento de informações entre os indivíduos que 

as realizam (DIAS, 1998a, KHOSHAFIAN e BUCIUEWICZ, 1995, BOCK e MARCA, 

1995, ARAUJO, 1994). 

Uma dificuldade é distinguir, dentro do contexto das aplicações existentes hoje em dia o 

que é e o que não é groupware. Segundo GRUDIN (1994), é difícil delimitar a linha que 

separa groupware das tecnologias utilizadas em seu suporte. Apesar de groupware ter 

como base recursos de redes de telecomunicações, uma rede não é necessariamente um 

groupware. Muitos consideram as ferramentas de correio eletrônico e bancos de dados 

distribuídos como ferramentas cooperativas o que, sob a visão de outros, correspondem 

apenas a recursos tecnológicos para sua implementação. 

Diversos autores procuram agrupar as aplicações de groupware em categorias, com o 

intuito de compreender a abrangência do domínio destas aplicações e para uma melhor 

compreensão de como são endereçadas as diversas necessidades de interação nos 

ambientes computacionais de trabalho cooperativo. 



Uma das primeiras classificações sugeridas na literatura aborda as aplicações 

cooperativas do ponto de vista de sua capacidade em quebrar as fronteiras de tempo e 

localização entre indivíduos e estabelecer a comunicação entre eles (ELLIS, 1991). Por 

esta classificação, indivíduos podem interagir estando no mesmo local ou 

geograficamente dispersos. Além disso, esta interação pode ser realizada em tempo real 

(interação síncrona) ou pode ser realizada em momentos diferentes (interação 

assíncrona) (Figura 3 -4). 

Mesmo local Locais diferentes 

Mesmo tempo 

Tempos 

diferentes 

Figura 3-4- Exemplos de aplicações de groupware classificadas por tempo e espaço de 
interação (KHOSHAFIAN e BUCKIEWICZ, 1 995) 

Um novo fator pode ser adicionado a estas dimensões, indicando a previsibilidade das 

interações (GRUDIN, 1994). Ou seja, aplicações groupware podem apoiar interações 

cujo local de acontecimento seja conhecido previamente ou imprevisível. Há também a 

imprevisibilidade do ponto de vista do momento da interação. As interações podem 

ocorrer em momentos pré determinados ou serem oportunistas. NUNAMAKER et al. 

(1991) também estende a classificação tempo-espaço para comportar uma nova 

dimensão que diz respeito ao tamanho dos grupos que interagem através da aplicação. 

As aplicações de groupware podem ser classificadas ainda de acordo com o conjunto de 

funcionalidades que oferecem ou em relação ao tipo de atividade ou interação que 

apoiam. Esta classificação é a mais utilizada para categorizar os produtos comerciais 

atualmente oferecidos no mercado. Por este ponto de vista, os produtos de groupware 



podem ser categorizados em: 
-- 

e Sistemas de Correio Eletrônico: 

As aplicações de correio eletrônico se popularizaram como ferramentas para interação 

entre indivíduos, por incorporarem uma metáfora comum de comunicação social - o 

correio postal - em um ambiente computacional, quebrando as primeiras barreiras de 

interação: tempo e localização. 

Por agilizarem o processo de "entregayy de informações, as mensagens eletrônicas se 

integraram ao fluxo normal de trabalho como um meio para troca de informações, sendo 

bastante utilizados como suporte à troca e roteamento de informações em aplicações de 

groupware que apoiem tarefas mais complexas. 

Inicialmente, sistemas de correio eletrônico permitiam o intercâmbio de mensagens 

simples e de conteúdo textual. Com sua proliferação e evolução, foram ampliando a 

possibilidade de intercâmbio de informações com dados em diversas mídias. Apesar 

desta possibilidade, sua capacidade de compartilhamento de informações é limitada, não 

permitindo a troca de quantidades muito grandes de informações, bem como 

informações em tempo real. 

e Compartilhamento de Informações 

Equipes de trabalho necessitam organizar e compartilhar diversos tipos de informação 

relacionados a suas atividades. Para isto, podemos encontrar ambientes que incorporam 

as atividades básicas de troca de informações, além de mensagens. Nestes ambientes, 

equipes de trabalho podem compartilhar documentos, idéias, comentários e opiniões 

com a vantagem de manter tais informações de forma organizada, disponíveis para 

consulta e com acesso controlado. 

A idéia básica de sistemas de compartilhamento está em oferecer um espaço ou 

"memóriayy compartilhada da equipe ou organização para a realização de uma atividade 

específica ou para a realização de diversas atividades. As metáforas utilizadas por estes 

ambientes são arquivos de documentos, bibliotecas, quadros de avisos, agendas etc, que 

podem ser acessados compartilhadamente. 

No caso de desenvolvimento de software, esta classe de aplicações podem ser utilizadas 



para compartilhamento de normas, diretrizes, documentos relevantes para um projeto ou 

mesmo os principais artefatos de software sendo construídos. 

Sistemas de Conferência: 

Baseados nos sistemas de correio eletrônico, surgiram os fóruns e listas de discussão e 

os chamados "newsgroups", embriões de comunidades de trabalho focalizadas em um 

determinado tema. Apesar de oferecerem recursos para roteamento e compartilhamento 

de informações entre grupos, sistemas de correio eletrônico tomam-se menos úteis 

quando há a necessidade de que as discussões entre os grupos sejam realizadas seguindo 

uma organização e interação mais complexa. 

Sistemas de conferência são as aplicações de groupware voltadas para o apoio a 

discussões entre grupos, oferecendo não só uma infra-estrutura de comunicação entre os 

participantes como também recursos para sua coordenação. O grande objetivo de 

sistemas de conferência está em tentar reduzir o número de reuniões realizadas nas 

organizações, tornando-as mais produtivas através do uso de software. Para isso, 

procuram oferecer facilidades para organizar e conduzir reuniões em relação ao tempo e 

às responsabilidades de cada participante. 

Através da associação de papéis a cada membro da discussão, estes sistemas apoiam o 

controle de acesso a informações geradas durante a discussão e gerenciam o tempo 

necessário para a contribuição de cada um (no caso de interações síncronas). Outro 

recurso para organizar a discussão está em oferecer um modelo para classificar e 

estruturar as contribuições geradas como, por exemplo: questões, alternativas, 

argumentos etc (CONlCLIN, 1996, ISENMANN, 1992). Esta estruturação não só auxilia 

a compreensão do encaminhamento da discussão como facilita seu registro e posterior 

consulta. 

Sistemas de conferência podem ser utilizados em contextos síncronos, assíncronos, 

distribuídos ou colocados. Aparecem, tanto na literatura e no mercado, voltados para 

todos estes contextos de interação, às vezes com outros nomes como salas de reuniões 

eletrônicas, salas de teleconferência e videoconferência etc. 

Em projetos de desenvolvimento de software, realizar reuniões produtivas é essencial. 

Isto porque grande parte das atividades de desenvolvimento envolvem reuniões entre os 



participantes do projeto. Inspeções, entrevistas com usuários, levantamento de requisitos 

etc são atividades que podem se beneficiar de sistemas de conferência. 

e Sistemas de Suporte à Decisão em Grupo: 

Um classe particular de sistemas de conferência busca não só oferecer recursos para que 

indivíduos debatam ao redor de um tema como acrescentar funcionalidades para auxiliá- 

10s a tomar decisões em conjunto. Sistemas de suporte à decisão em grupo, além de 

oferecerem recursos para estruturação e condução da discussão, implementam técnicas 

para a tomada de decisão (Método de Análise Hierárquica, Nominal Group Technique, 

Delphi etc) para aumentar a produtividade das discussões e a qualidade das decisões 

tomadas. 

Estes sistemas partem do pressuposto de que a tomada de decisão em grupo gera 

decisões com mais qualidade. Além disso, o registro das decisões tomadas, bem como 

das alternativas descartadas (o rationale - ou raciocínio - da decisão) pode ser utilizado 

para posterior consulta e análise. 

Projetos de software, por exemplo, envolvem diversas decisões relacionadas à escolha 

de metodologias, escolha de recursos e ferramentas, decisões quanto aos requisitos de 

um software etc, que podem se beneficiar de aplicações deste tipo. 

Sistemas de Co-autoria: 

Há casos em que a interação entre indivíduos exige mais do que a troca e 

compartilhamento de informações para discussões e decisões. Em muitos contextos, um 

grupo pode estar engajado em uma tarefa de elaboração de um determinado artefato, 

quer ele seja um texto, um documento, um projeto gráfico, um diagrama entre outras 

coisas. 

Sistemas de co-autoria têm o objetivo de oferecer um espaço de trabalho compartilhado 

onde os participantes podem visualizar o objeto sendo construído e manipulá-lo 

simultaneamente. A coordenação nestes sistemas é priorizada para oferecer recursos que 

auxiliem os participantes a trabalhar sobre o objeto em construção sem obstruir ou 

destruir as contribuições alheias. Outro aspecto importante neste contexto de interação, 

que será detalhado em seções posteriores, é a necessidade de oferecer recursos para que 

os indivíduos sejam capazes de perceber, dentro do espaço compartilhado, o trabalho 



realizado pelos seus companheiros de equipe. 

Em projetos de sofiware, aplicações deste tipo podem ser utilizadas nas atividades de 

construção dos artefatos em si como: modelos de análise, documentação, código etc. 

Workflow: 

Um sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho - sistema de workflow - 

corresponde a um conjunto de ferramentas que permitem o projeto e defuiição de 

processos, sua instanciação e execução controlada, e a coordenação e integração de 

ferramentas distintas dentro de um mesmo processo (WFMC, 1997). 

Um sistema de workflow objetiva a automação e gerência de processos de trabalho em 

organizações. Um processo de trabalho, para um sistema de workflow, é um 

procedimento onde documentos, informações e tarefas são passadas entre participantes 

de acordo com um conjunto de regras definidas a serem alcançadas ou realizadas para se 

atingir um determinado o objetivo. 

Sistemas de workflow têm potencial para serem aplicados em projetos de software para 

o acompanhamento e distribuição de atividades ao longo de sua execução. Por ser a 

tecnologia utilizada na proposta de solução deste trabalho, será apresentada com 

detalhes em capítulo a parte. 

Segundo COLEMAN (1995), mais importante do que definir se uma dada aplicação é 

ou não groupware, é preciso verificar se atende a uma determinada necessidade de 

interação. Não importa se uma aplicação não pode ser classificada como correio 

eletrônico ou workflow. O que importa é que resolva um determinado problema 

específico de interação. O que se observa, invariavelmente, é que estas tecnologias 

tendem a estar conjugadas, de forma a apoiar convenientemente as necessidades de 

compartilhamento e interações em organizações. 

Do ponto de vista das organizações, as aplicações de groupware por si só não são 

soluções para um problema de negócio. Para solucionar uma demanda específica de 

uma organização, é preciso construir uma iiifra-estrutura de apoio às tarefas de equipes, 

baseadas em groupware. Groupware pode ser visto, então, como um kit de ferramentas 

ou componentes para a construção do que MANHEIM, VLAHOS e XIE (1995) 

definem com "tasWteam support system" (TSS). U m  TSS seria a integração de um 



conjunto de tecnologias, incluindo groupware, para apoiar e aumentar a produtividade 

das interações que ocorrem dentro da organização. 

Por fim, groupware não pode estar dissociado do contexto de trabalho individual. O 

contexto e as aplicações de trabalho individual devem estar integradas ao contexto de 

trabalho compartilhado e cooperativo. Se as aplicações de groupware estiverem 

distantes das aplicações de uso individual possivelmente serão motivo de resistência ao 

seu uso. 

3.5 Benefícios 

A expectativa de groupware é a de ser uma tecnologia que pode tornar as organizações 

mais flexíveis, mais produtivas e competitivas. Atualmente, a demanda de negócios das 

organizações está em oferecer o serviço correto, no tempo determinado, para o cliente 

certo, no momento desejado ("right-information-just-in-time-to-the-right-person-when- 

neededJJ). Groupware busca atender a esta demanda diminuindo os ciclos que envolvem 

a entrada de uma solicitação na organização, seu tratamento adequado com o fim de 

oferecer uma resposta ou reação condizente. Groupware pretende ser a rede de suporte a 

todo este ciclo, que integra pessoas e produtos nas atividades inerentes ao negócio de 

uma organização. 

"Em essência, groupware é a cola competitiva dos anos 90. Groupware provê um 

veículo para que organizações se mantenham flexíveis e rápidas, um caminho para 

estarem focadas no cliente e também oferecer apoio a seus fornecedores, e uma 

maneira de prover aos funcionários mais informação e autonomia para se tornarem 

mais produtivos." (COLEMAN, 1995) 

Uma das vantagens de groupware é que, seu principal elemento de agregação de valor à 

organização - a conectividade - permite integrar ao negócio participantes que 

anteriormente se encontravam nos extremos do processo de negócio e geralmente 

alijados de sua realização. Clientes e fornecedores, por exemplo, eram mantidos 

geralmente como entidades externas ao processo e groupware oferece meios para torná- 

10s mais atuantes e participativos. 

No caso de projetos de desenvolvimento de software, groupware pode ser o elo para 

maior integração dos diversos participantes do projeto, viabilizando a comunicação, 



compartilhamento e coordenação de suas atividades. Casos cada vez mais comuns de 

projetos envolvendo consultores e desenvolvedores distribuídos em locais diferentes 

podem ser interligados em suas atividades através destas aplicações. Usuários, por sua 

vez, que permaneciam mais distantes do processo, também podem ser integrados à sua 

execução através destas aplicações, aumentando sua parcela de contribuição. 

Outro benefício está em oferecer maior autonomia a seus funcionários. Esta é a 

tendência das novas estruturas de trabalho organizacionais e as organizações podem se 

beneficiar de groupware para atingi-la e aumentarem sua produtividade. 

Outro benefício da utilização de groupware é o aspecto da manutenção do conhecimento 

corporativo. O potencial de groupware para o registro das diversas interações que 

ocorrem dentro da organização tornam esta tecnologia uma infra-estrutura capaz de 

armazenar o conhecimento sobre o negócio da organização. Este conhecimento, que 

comumente é mantido na cabeça de seus funcionários, passa a ser corporativo, 

compartilhado e evolui junto com as transformações da organização. Conhecido com 

memória organizacional, este conceito do conhecimento em organizações tem ganhado 

bastante interesse da comunidade de pesquisa e das empresas de consultoria e de 

desenvolvedores de produtos comercias (GDSS, 1999, CONKLIN, 1996). 

3.6 Groupware como agente de transformação 

A implantação de groupware é, sem dúvida, uma inovação tecnológica de grandes 

proporções em organizações. Groupware é uma tecnologia revolucionária do ponto de 

vista da cultura de trabalho e tem sido constantemente associada às iniciativas de 

reengenharia em organizações (CHAFFEY, 1998, KHOSHAFIAN e BUCKIEWICZ, 

1995, GDSS, 1999). 

As teorias de inovação tecnológica sugerem que toda idéia surge em dependência das 

conquistas e inovações já consolidadas na cultura corrente (LEVY, 1992 e 1993). Desta 

forma, groupware será utilizado e este uso será influenciado de acordo com a cultura 

vigente em uma organização. Não só a cultura corrente pode determinar a forma como 

groupware deve ser utilizado, como também groupware é um agente de transformação 

cultural, na medida em que altera a forma de trabalho nas organizações, muitas vezes 

exigindo mudanças em sua estrutura e também na mentalidade de seus futuros usuários. 



Esta mudança cultural, pode elevar as organizações em relação a qualidade de seus 

serviços. A mudança estabelecida pela tecnologia de groupware pode permitir uma 

maior integração e ao mesmo tempo distribuição entre os membros de uma organização, 

tornando as organizações mais cooperativas e, digamos, mais "inteligentes", uma vez 

que o conhecimento coletivo pode ser organizado, acessado e utilizado para a tomada de 

decisões. 

3.6.1 Groupware como agente de transformação cultural 

O primeiro patamar de transformação oferecido pela tecnologia de groupware é sua 

capacidade de modificar a forma de comunicação, o fluxo de informações e, 

consequentemente, o fluxo de tomada de decisões em organizações. Estruturas 

organizacionais comurnente hierárquicas (Figura 3-5a) onde as informações e a 

comunicação se dão no sentido vertical (gerência-supervisionados-gerência) dão lugar a 

estruturas de comunicação ad-hoc (Figura 3-5b) - as "adhocracies" preconizadas por 

Alvin Toffler (COLEMAN, 1995). Nestas, a comunicação e a tomada de decisões 

podem ser realizadas "lateralmente", ampliando a capacidade de participação nos 

diversos níveis organizacionais. 
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Figura 3-5 - Mudanças na estrutura das organizações (COLEMAN, 1995) 

Uma conseqüência desta capacidade de "lateralização" é o movimento conhecido no 

jargão de negócios como empowerment ou o aumento de poder de decisão e maior 

autonomia por parte dos funcionários de uma organização. Como consequência desta 

autonomia, os funcionários passam também a carregar maiores responsabilidades. Esta 

alteração no binômio autonomia x responsabilidade, é um item delicado e fato ainda 

temerário para a maioria das organizações, sobretudo as mais tradicionais. 

As mudanças culturais promovidas por groupware podem receber reações em duas 



direções: tanto para os gerentes, que podem perder prestígio e poder, como também para 

os funcionários, por verem em algumas aplicações uma forma de controle e avaliação de 

sua forma de trabalho. Por essa razão, os consultores em implantação de groupware são 

unânimes em dizer que a tecnologia sozinha não resolve os problemas de uma 

organização. É preciso a intervenção da alta gerência para que seu uso gere benefícios e 

o menor número de rumores e atritos. Mais do que isso, esta intervenção deve ser feita 

de forma que os futuros usuários de groupware devam ser mais do que treinados, e sim 

esclarecidos em relação aos reais benefícios e intenções do uso desta tecnologia. 

Além disso, o sistema deve agregar valor significativo ao trabalho geral da equipe para 

ser utilizado. Ou seja, um sistema cooperativo não pode beneficiar apenas um grupo de 

seus usuários, sobrecarregando outros, sob pena de não ser utilizado (GRUDIN, 1998). 

Deve-se estar preparado ainda para os imprevistos que decorrem naturalmente de lidar 

com a interação humana. Conforme discutido por LÈVY (1992), toda inovação 

tecnológica tende a ter seus objetivos alterados quando colocada em uso. Pessoas 

diferentes vêem utilidades diferentes para uma mesma aplicação, de acordo com suas 

necessidades e bagagem cultural. Não só a mesma aplicação cooperativa pode ser 

utilizada de forma totalmente diferente em organizações distintas, como também seus 

usuários podem descobrir novas formas de utilizá-la que não estavam previstas em sua 

concepção. 

Em suma, groupware é um fator inovador em organizações por oferecer recursos para 

a reestruturação do trabalho e a flexibilização da tomada de decisões, por 

promover a participação e, principalmente, por conferir a seus usuários uma melhor 

concepção do trabalho e da colaboração existente dentro da organização da qual 

participa. Por isso, acreditamos em seu potencial para trazer mudanças culturais 

também para o trabalho em projetos de software. 

3.6.2 Groupware como elemento de melhoria das organizações 

Ultrapassadas as barreiras sociais, através de uma implantação consciente e planejada, 

groupware se configura como um elemento promissor para promover a melhoria de 

qualidade nas organizações. Acredita-se que groupware permita que informações fluam 

com mais facilidade entre os setores/indivíduos em uma organização, que interações 

possam ser realizadas de forma mais flexível, e que o estímulo à cooperação leve a uma 



maior integração e conhecimento sobre o trabalho em si. 

Relatos mostram que groupware pode ser encarado como a ponte entre fronteiras e 

barreiras que inicialmente existam tanto no contexto intra-organizacional - entre 

pessoas e departamentos - como extra-organizacional - entre consumidores, 

competidores e fornecedores. Groupware quebra não só as barreiras físicas, como 

também as barreiras que impedem as oportunidades das pessoas em expressarem-se, o 

medo de opinar e a inércia cognitiva - o velho "andar em círculos". 

Reuniões, atividades e a produção em si de uma organização podem ser realizadas de 

forma mais eficiente e eficaz. Eficiente por serem mais produtivas e eficaz por produzir 

resultados com melhores níveis de qualidade. 

A integração promovida por groupware e o suporte a equipes distribuídas auxiliam o 

encontro e formação de equipes não só previamente definidas, como as ocasionais e 

oportunistas que congreguem diversos especialistas para a resolução de um determinado 

problema ou para a realização de uma determinada tarefa. 

O conhecimento gerado por estas equipes, os resultados de sua interação e decisões, 

podem ser coletados e organizados através de groupware, ampliando a capacidade das 

organizações em gerirem seu próprio conhecimento. Groupware como tecnologia 

auxiliar à gestão do conhecimento pode levar as organizações a tomarem decisões com 

mais segurança e melhor qualidade. 

3.7 Desafios 

Segundo COLEMAN (1995), o sucesso do uso de groupware em uma organização pode 

ser traduzido pela seguinte equação: 

sucesso de groupware = tecnologia + cultura + economia +política 

Conforme dito em seções anteriores, aplicações groupware são a conjugação de uma 

variedade de tecnologias que, pouco a pouco, têm sido incorporadas às ferramentas de 

trabalho das organizações. Uma boa infra-estrutura de redes, bancos de dados 

compartilhados e, principalmente, o uso da Internet é um primeiro passo para a 

incorporação de groupware. Algumas aplicações de groupware, como salas de vídeo, de 

teleconferência e de reuniões eletrônicas requerem espaço físico e equipamento 



adequado para sua construção, o que requer maiores investimentos. Outro desafio 

tecnológico enfrentado pelas organizações está em como integrar as novas aplicações 

cooperativas sendo introduzidas aos sistemas legados e em uso corrente na organização. 

Esta integração pode envolver problemas sobre como permitir o intercâmbio de dados 

entre tais aplicações. 

Mesmo que os problemas tecnológicos sejam resolvidos e tudo funcione bem, se a 

cultura organizacional não apoia seu uso, a implementação de groupware pode não ser 

bem sucedida. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas é resistente a mudanças e a 

inovação tecnológica é sempre marcada por um período de reação, às vezes longo, antes 

de sua total aceitação. No caso de groupware, esta aceitação é ainda agravada pelo fato 

de que as pessoas são geralmente competitivas e resistem ao compartilhamento de 

conhecimento. 

Uma nova concepção da importância de tornar algumas informações e o processo de 

trabalho corporativos e não mais exclusivamente individuais é difícil de ser introduzida 

em culturas onde há pressões por poder e onde as questões de privacidade e pontuações 

são complexas de serem atacadas. Por fim, o uso de groupware pode exigir a criação de 

novos papéis dentro da organização e fatalmente a distribuição de atividades é refeita. 

Isto gera também resistências e barreiras à sua utilização. Questões e movimentações 

políticas podem também levar a iniciativa ao fracasso. 

Mesmo que a cultura seja favorável, se não houver um fator econômico que justifique 

seu uso, ela falhará. Um dos maiores desafios para groupware está em justificar seu 

custo-benefício para uma organização, principalmente por ser difícil mensurar seus 

benefícios. 

3.8 Aspectos de suporte a grupos 

Passamos agora a discutir quais os aspectos de suporte que groupware deve oferecer 

para o apoio a grupos e suas interações. Estes aspectos costumam ser utilizados na 

literatura como forma de especificar as funcionalidades de ferramentas cooperativas em 

geral. Esta discussão é importante porque a base da proposta deste trabalho está em 

ampliar sistemas de workflow em sua dimensão de suporte a um dos aspectos aqui 

mencionados que é a percepção. 



As razões pelas quais um determinado grupo de pessoas se reúne para realizar uma 

determinada tarefa podem ser as mais variadas possíveis. Mas, a grosso modo, grupos se 

formam para a construção de um produto que pode ser tão concreto como urr, texto, um 

software ou o projeto de um artefato; quão abstrato como uma decisão ou a formação de 

um conhecimento comum - um aprendizado - sobre um determinado assunto. De 

qualquer maneira, o elemento básico compartilhado por grupos é um objeto comum de 

trabalho ou conhecimento. Para manipularem este objeto cooperativamente, este 

necessita estar disponível através de um canal ou espaço de trabalho coletivo. Um 

espaço de trabalho pode ser uma tela, uma sala, um quadro branco ou mesmo uma lista 

ou base de discussões. 

O principal objetivo de uma aplicação cooperativa está em oferecer compartilhamento 

a um determinado espaço de trabalho. Este compartilhamento pode se expressar em 

diversos níveis, desde o tecnológico ao social, de acordo com as interações a que se 

propõem a apoiar. O compartilhamento do ponto de vista tecnológico implica em 

conectividade, distribuição de conteúdo de trabalho e administração de acesso. 

Compartilhamento do ponto de vista social implica em: comunicação com significado, 

entendimento e, nos casos em que há um compromisso de interação entre as partes, o 

encontro ou convergência de idéias. 

(Memória do Grupo) 

Coordenação 

Figura 3-1- Esquema geral dos aspectos de suporte a grupos 

Portanto, sobre um determinado espaço de trabalho, groupware busca construir recursos 

para promover seu compartilhamento. Podemos considerar que quatro elementos 

concorrem para ampliar a capacidade de compartilhamento de espaços de trabalho: a 



comunicação, a coordenação, a memória de grupo e a percepção (ARAUJO e 

BORGES, 1997 ARAUJO, DIAS e BORGES, 1997b) (Figura 3-6). 

Comunicação - Conectividade e Ligação 

O primeiro obstáculo ao compartilhamento é vencer o isolamento e a distância entre 

cada membro de uma equipe de trabalho, ou seja, estabelecer a comunicação e a 

conectividade entre as partes envolvidas. Do ponto de vista tecnológico, estabeleces 

comunicação significa estabelecer ligações entre os participantes de um grupo e destes 

participantes com seu espaço de trabalho coletivo. 

Estas ligações podem ser definidas como técnicas elou canais de comunicação que 

permitem aos participantes trocarem informações, idéias, opiniões etc sobre o objeto de 

trabalho em questão. A qualidade da comunicação entre os membros de um grupo vai 

depender da existência e potencialidade destas ligações. 

Estes canais de comunicação refletem as questões de tempo e localização dos 

participantes do grupo, bem como a posição destes em relação ao espaço de trabalho 

comum. Ou seja, os canais de comunicação estabelecem recursos para a realização de 

interações síncronas, assíncronas, remotas ou distribuídas. 

Coordenação - Acompanhamento e Produção 

Sobre o espaço de trabalho, os indivíduos em interação estabelecem regras e protocolos 

de acesso e uso de acordo com seus objetivos, necessidades e a natureza da atividade 

sendo realizada. Neste caso, papéis podem ser definidos para cada participante, com 

responsabilidades diferentes diante do espaço de trabalho em compartilhamento. Além 

disso, recursos são criados para permitir que cada indivíduo realize suas contribuições 

ao espaço de trabalho comum. Contribuir pode significar responder a questões, oferecer 

informações, realizar tarefas específicas, discutir etc. Estes recursos configuram a 

coordenação dos membros participantes de um espaço de cooperação. 

A palavra-chave relacionada à coordenação, portanto, refere-se a acompanhamento. 

Especificar como a interação se dará, definir regras e limites, estipular 

responsabilidades e controlar a execução de tarefas são questões que precisam ser 

suportadas durante o processo para garantir a produtividade e o sucesso dos objetivos do 

grupo- 



e Memória de Grupo - Registro e Histórico de Interações 

Grupos de trabalho têm necessidade de organizar e compartilhar diferentes tipos de 

informações relacionadas as atividades sendo realizadas. Durante o trabalho em um 

projeto de cooperação, os participantes compartilham não só documentos e produtos 

gerados durante as interações, como também idéias e pensamentos acerca do trabalho 

sendo produzido. 

A forma de captura do conhecimento, conforme realizada na maioria dos processos de 

trabalho, se concentra na preservação de documentos nas mais variadas formas que 

representam os produtos gerados. Este conhecimento pode ser encarado como o 

conhecimento formal e é nele que o grupo se baseia como memória de trabalho. 

Entretanto, o conhecimento dito informal, que é, a grosso modo, a descrição do 

processo pelo qual os produtos foram criados, compreendendo o registro das idéias, 

fatos, questões, pontos de vista, conversas, discussões, decisões etc, que aconteceram no 

decorrer do processo e acabaram por defini-lo, é difícil de ser capturado. Esta 

racionalização (rationale) do processo e outras formas de conhecimento informal devem 

estar intimamente relacionados aos artefatos sendo produzidos, pois um se baseia no 

outro para darem sentido ao processo. 

Isto significa dizer que é preciso preservar o contexto das interações realizadas ao longo 

do processo. Este contexto apresenta a forma de uma rede de informações que incluem 

fatos, hipóteses, restrições, decisões e suas razões, o significado de conceitos e, é claro, 

os documentos formais, formando aquilo que é denominado de memória de grupo 

(CONKLIN, 1 996). 

A memória de grupo, portanto, é o registro de todo o processo de interação do grupo 

(memória do processo), incluindo a comunicação realizada e os passos desencadeados e 

os produtos gerados (memória do produto). É sobre os elementos armazenados na 

memória de grupo que usuários, desenvolvedores e gerentes irão travar suas 

comunicações, coordenar suas atividades e ter acesso ao conhecimento comum. 

Conforme mencionado por KHOSHAFIAN e BUCKIEWICZ (1995), o suporte à 

memória de grupo compreende mecanismos que identifiquem claramente o histórico e 

as razões por detrás de cada decisão, processo, procedimento, padronização e estratégia 



de um grupo de trabalho. Para isto, é necessário capturar tais informações e organizá-las 

de uma maneira associativa, que englobe não só os produtos gerados - reportando as 

conseqüências ou conclusões do grupo - como também a experiência e o conhecimento 

gerado para esta produção. 

Percepção - Contexto e Localização 

Um último recurso de compartilhamento necessário para o trabalho em grupo é a 

possibilidade de seus membros compartilharem o contexto de sua interação. Os 

participantes de um grupo de trabalho devem ser capazes de perceber e contextualizar o 

andamento de uma determinada tarefa e as contribuições geradas por cada indivíduo ao 

longo de sua realização. Este recurso - denominado de percepção - compreende a 

oferta de mecanismos que ofereçam informações não só sobre o conteúdo das 

contribuições individuais, mas também seu significado para o grupo (BORGES, 

CAVALCANTI e CAMPOS 1995 apud: BORGES, PINHEIRO e LIMA, 2000). 

Os mecanismos de percepção são essenciais para o suporte de grupo, na medida em que 

transformam interações irregulares em interações consistentes e perceptíveis no decorrer 

do tempo. São mecanismos que possibilitam que os participantes da interação 

mantenham-se atualizados sobre eventos importantes, contribuindo para que suas 

atividades sejam realizadas de forma mais consciente e, consequentemente, mais eficaz. 

O conceito de percepção busca prover recursos para que todos os membros tenham a 

noção do contexto de suas atividades dentro do contexto geral do processo, para que 

consigam perceber o andamento das atividades sendo realizadas por outros membros e 

para compreender como os resultados gerados pelas atividades alheias podem ser 

conjugados aos seus para chegarem mais rapidamente ao resultado final. 

Dada a importância deste conceito para o contexto deste trabalho, será discutido com 

mais detalhes em capítulo a posteriori. 

3.9 O uso de groupware no desenvolvimento de software 

O processo de desenvolvimento de software possui características intrinsecamente 

colaborativas, tornando-o um contexto de trabalho profícuo para a utilização de 

ferramental de groupware no aumento da qualidade e produtividade em sua realização. 



Projetos de desenvolvimento de software envolvem grupos com variações no número de 

participantes e também nas responsabilidades, conhecimento, cultura e especialização 

de cada um. Em muitos casos, projetos de software envolvem pessoal alocado a 

diversos setores de uma mesma organização e em casos particulares, setores de 

organizações distintas. Este indivíduos, distribuídos e com especializações diferentes 

necessitam realizar diversas atividades em conjunto ao longo do processo e integrar suas 

atividades individuais de forma a atingirem um objetivo comum. Neste contexto, a 

comunicação clara e uma coordenação eficiente são elementos fundamentais para se 

garantir a qualidade do trabalho. 

Com este quadro, não é difícil visualizar dentro do contexto de um projeto de 

desenvolvimento a ocorrência dos diversos tipos de interação conforme classificados 

pela literatura de groupware. As atividades em projetos de software compreendem 

interação síncronas, assíncronas, distribuídas ou em um mesmo local. Muitas destas 

interações podem ser previstas, outras podem ser realizadas sem previsão ou 

oportunisticamente, dada a característica muitas vezes ad-hoc dos processos de software 

em execução. As interações podem também abranger grupos de tamanho variável que 

podem estar reunidos com objetivos de cooperarem entre si, ou simplesmente colaborar, 

sem maiores compromissos; ou até negociar e resolver conflitos. Algumas interações 

podem ser longas e contínuas enquanto que outras são relativamente curtas e rápidas. 

3.9.1 As necessidades de cooperação em desenvolvimento de software 

Um dos problemas mais comuns em processos de desenvolvimento é a dificuldade de 

comunicação entre seus executores. Num contexto onde há a necessidade constante de 

reuniões, entrevistas, negociações, revisões etc, a forma e os canais para comunicação 

devem ser claros e de conhecimento comum. O ideal seria que os participantes do 

processo pudessem facilmente entrar em contato, estabelecer reuniões, tirar dúvidas, 

enfim, interagir. Nem sempre é trivial reunir pessoas para estabelecer interações, uma 

vez que aqui também prevalecem problemas como dificuldades de se agendar reuniões e 

de se obter espaço físico para sua realização. 

O registro dos artefatos de software produzidos ao longo de um projeto é uma questão 

que norteia as pesquisas em ambientes de desenvolvimento de software há algum 

tempo. Quando se fala em suporte ao processo de colaboração entre elementos de uma 



equipe de desenvolvimento, este registro torna-se ainda mais vital. Neste contexto, a 

modelagem dos dados a serem armazenados se amplia para comportar outras 

informações provenientes da interação em grupo adicionalmente aos artefatos gerados. 

Os artefatos de software sendo constsuídos são o principal produto da interação de 

grupos de desenvolvimento e devem ser compartilhados através de uma infra-estsutura 

que lhes garanta acesso e manipulação. Além disso, estes artefatos são parte integrante 

da memória de gsupo de todo o processo e vários são os problemas decorrentes da 

incapacidade de se registrar não só suas distintas versões, como também as razões que 

levaram às mudanças de uma versão à outra e as discussões e interações que se 

encadearam para a execução destas alterações. 

Processos de desenvolvimento exigem um alto grau de coordenação, divisão de 

responsabilidades e papéis. Diminuir as questões que impedem uma coordenação mais 

apurada como, desconhecimento do processo, pressões, disputas de poder e conflitos 

naturais, é condição importante para se obter uma melhor produção. 

Pela variedade de possibilidades de interação e dadas as conseqüências que as 

deficiências de cooperação podem trazer para o trabalho, o desenvolvimento de 

software torna-se uma área extremamente rica para o uso de groupware. É lógico pensar 

que a melhoria da qualidade destas interações, tornando-as possíveis e mais objetivas, 

pode determinas uma melhoria na qualidade do processo como um todo. Neste caso, 

groupware surge com um grande potencial para tornar tais interações mais flexíveis, 

eficientes e adaptáveis a mudanças, aumentando a qualidade de sua produção. 

Podemos considerar ainda que a qualidade do produto de softwase está relacionada com 

a questão de entendimento entre os participantes do processo, ou ainda, à convergência 

de seus pontos de vista. Além disso, a produtividade deste processo depende de que o 

entendimento seja alcançado de forma organizada, breve e eficiente. 

Segundo Daft e Lengel (DAFT e LENGEL, 1986) o entendimento entre pessoas está 

baseado nos conceitos de incerteza e equivocalidade. Enquanto a incerteza se refere à 

ausência de informação, a equivocalidade diz respeito à ambigüidade, isto é, a 

existência de interpretações conflitantes sobre os assuntos tratados pelas pessoas. Desta 

forma, o desenvolvimento de software pode ser visualizado como um processo contínuo 

de redução dos graus de incerteza e equivocalidade, onde a resolução de conflitos e a 



convergência de pontos de vista de seus participantes determinam seus resultados. 

Os membros de uma equipe de desenvolvimento - usuários e desenvolvedores - vivem 

em ambientes de trabalho complexos definidos por suas áreas de especialização. 

Quando se reúnem em equipes, a profundidade de experiências e conhecimento de cada 

um aparece como partes da base de conhecimento do grupo. Mas, estas diferenças em 

especialização podem empenar o processo de entendimento como se os participantes 

estivessem falando línguas diferentes. Para superar este obstáculo, a equipe deve 

construir uma estrutura para compartilhar seus conhecimentos para que a colaboração 

entre eles não seja prejudicada por problemas de mal entendimento. 

Para suportar eficientemente o processo de colaboração, portanto, é preciso 

proporcionar bases para o entendimento. Este investimento envolve a oferta de suporte 

aos aspectos de cooperação mencionados em seções anteriores que são: a comunicação 

entre os participantes envolvidos no processo, a coordenação de suas atividades, o 

registro do conhecimento comum pela memória de grupo e a percepção do grupo em 

relação ao contexto de trabalho sendo realizado. 

3.9.2 Propostas de apoio a cooperação em desenvolvimento de software 

A idéia de que groupware possa trazer benefícios para o desenvolvimento de software 

não é nova (KRISHNAMURTHY e NARAYANASWAMY, 1994, DEWAN e RIEDL, 

1993, SOMMERVILLE e RODDEN, 1993, GIBBS, 1989). Diversas propostas de 

groupware para o trabalho específico de equipes de desenvolvimento de software têm 

sido apresentadas na literatura desde então (ARAUJO, DIAS e BORGES, 1997a). 

Tais propostas seguem duas vertentes principais. Uma delas diz respeito à construção de 

ferramentas isoladas, voltadas para o suporte a aspectos específicos ou a fases isoladas 

do processo de construção de software. O outro ramo focaliza a construção de 

ambientes cooperativos, com ênfase na definição de um núcleo principal de controle de 

atividades através de abordagens de modelagem de processos, onde ferramentas podem 

ser acopladas e seu uso gerenciado. O primeiro ramo de pesquisa tende a ter uma maior 

preocupação com aspectos de interface, comunicação, percepção e coleta da memória 

de grupo, enquanto que o segundo se concentra em aspectos de comunicação, registro 

da memória de grupo e coordenação de tarefas. Uma lista com algumas propostas 

existentes na literatura é apresentada na Tabela 3-1. Nesta tabela também é apresentada 



uma visão geral dos aspectos de apoio à cooperação enfocados pelas 

ferramentaslambientes estudados. 

Tabela 3-1 - Ferramentas e ambientes para apoio ao projeto cooperativo de software 

I I I I I 

MAGNUSSON e GUERRAOU1 (1 996) I Projeto e Codificação 

Beyond-Snzff (BISCHOFBERGER et al., 1994) 1 Codificação 

CA VALCmTI e BORGES (1 996) 

Conjlict-Resolution To01 (IOCHPE, 1995) 

No que se refere ao apoio à comunicação, percebemos que as conferências são o 

principal recurso utilizado pelas ferrarnentaslambientes sugeridas. Consideramos como 

conferência as interações que envolvem a comunicação remota ou local, síncrona ou 

assíncrona entre indivíduos acerca de um foco comum, seja este um espaço 

compartilhado de trabalho ou uma base de discussões. 

Levantamento de Requisitos 

Levantamento de Requisitos 



Nota-se que a questão da percepção tem sido pouco estudada neste contexto. As 

soluções se concentram em mecanismos de consulta e navegação pela base de 

informações armazenadas na memória de grupo e poucas propostas relativas a recursos 

de interface são apresentadas. Estas metáforas seguem as propostas sugeridas na área de 

CSCW de escopo geral. Pesquisas quanto à necessidade ou não de definição de 

metáforas específicas para interação entre grupos de desenvolvimento de software 

podem ser mais elaboradas. 

As ferramentas/ambientes seguem abordagens bem similares para o gerenciamento da 

memória de gnipo. Estas abordagens se concentram nas questões que envolvem o 

registro de informações em bases hipertextuais. A maioria também reconhece a 

necessidade de registro da memória infosmal, usando para isto modelos de 

argumentação. Há também muita preocupação com a questão da gerência de 

configuração dos artefatos sendo construídos. 

O suporte à coordenação está concentrado na modelagem e encenação de processos e 

modelagem de usuários. As abordagens para modelagem e encenação parecem seguir as 

propostas tradicionais de linguagens de modelagem, mas com recursos específicos 

voltados para o suporte à interação de grupos e para as atividades de desenvolvimento 

de software. 

3.1 0 Considerações 

Neste capítulo, apresentamos a tecnologia de groupware, seus conceitos e principais 

aplicações. Apesar do avanço expressivo de tecnologias como a Internet e Intranet e das 

expectativas de aumento de produção com o suporte ao trabalho cooperativo em 

organizações, ainda não nos é possível vislumbrar um panorama de utilização ampla 

desta tecnologia. Muito foi aprendido nestes dez anos de pesquisa em CSCW, mas as 

tecnologias mudam com tanta freqüência que torna-se difícil manter os resultados 

práticos próximos à teoria. 

Salvo algumas aplicações que obtiveram uma aceitação mais expressiva no mercado, o 

uso de aplicações como sistemas de suporte à decisão, conferências etc ainda exige 

cautela em investimentos por parte das empresas. Isto se deve ainda em parte a um 

desconhecimento das organizações do potencial de groupware, de uma ligeira confusão 



no mercado, das organizações não terem uma real noção de sua capacidade de investir 

em groupware e, principalmente, de sua resistência natusal a mudanças. Contudo, 

observa-se uma oferta cada vez maior destas aplicações no mercado comercial 

(SOFTBICYCLE,VENTANA, FACILITATE, HP, GDSS, OREILLY). 

No caso de desenvolvimento de software, ainda são poucos os resultados efetivos de sua 

utilização e análises de seu impacto em processos reais de desenvolvimento. Das 

propostas de ferramentas analisadas neste capítulo, poucos são os resultados de sua 

utilização em estudos de caso reais e em projetos de longa duração. 

O apoio automatizado a processos de software é carente em vários aspectos. No que se 

refere a oferta de ferramentas, apesar do avanço e investimentos das pesquisas na área 

de ambientes de desenvolvimento de software, poucos resultados têm sido transferidos 

para a prática em organizações. Sob o ponto de vista da colaboração, que como vimos, é 

paste integrante do processo e precisa ser apoiada, as questões que envolvem o apoio à 

colaboração neste contexto começam a ser discutidas e despontar em ferramentas CASE 

disponíveis no mercado. Estas contribuições para o apoio à colaboração são, contudo, 

muito tênues, se concentrando em resolver problemas relacionados à concorrência, 

gerência de configurações, distribuição e controle de acesso. Os demais aspectos 

relacionados ao apoio à colaboração referentes à comunicação, memória de grupo e, 

principalmente a percepção são ainda temas de pesquisa. 

Vislumbramos então o uso de sistemas de workflow como uma alternativa para apoio a 

processos de software em organizações pois, além de oferecerem mais diretamente 

apoio à colaboração no acompanhamento de. processos, seu crescimento no mercado 

tem sido expressivo. ... 

Estamos interessados não só em utilizar sistemas de workflow como tecnologia de 

apoio como avaliá-la como transformadora do trabalho de desenvolvimento de 

software. O apoio oferecido por groupware em geral traz novas perspectivas ao suporte 

à engenharia de software, na busca de um processo de trabalho mais ágil e produtivo. 

Mas, é em sua capacidade transformadora que enfocamos este trabalho. Ao tomar o 

processo de trabalho e a cooperação mais explícita, o uso de groupware pode aumentar 

a consciência dos participantes em relação à forma como desempenham suas atividades 

e como conjugam esforços entre si para realizá-las. Esta consciência pode levar ao 



estabelecimento de uma nova cultura de interação, a questionamentos sobre a forma de 

trabalho e também à sua melhoria. 



4. A Tecnologia de Workflow 

Este capítulo apresenta a tecnologia de workflow: sua definição, principais objetivos, 

os elementos funcionais que a compõem, as classiJicações existentes e os beneflcios 

esperados com seu uso. Tendo em vista os objetivos do presente trabalho, este capítulo 

discorre sobre a potencialidade de seu uso para o suporte automatizado a processos de 

desenvolvimento de so f iare  e sobre os desafios culturais e organizacionais 

enpentados por esta tecnologia. 

4.1 Definição 

Um sistema de gerenciamento de fluxos de trabalho objetiva a automação e gerência de 

processos de negócio em organizações. Um processo de negócio é um procedimento 

onde documentos, informações e tarefas são passadas entre participantes de acordo com 

um conjunto de regras definidas a serem alcançadas ou realizadas para o objetivo do 

negócio (MARSKAK, 1995). 

Processos de negócio podem ser representados como fluxos de trabalho, ou seja, 

modelos automatizados do processo que especificam, por exemplo: as atividades que 

compõem o processo, a ordem e as condições que as atividades devem ser executadas e 

as ferramentas a serem utilizadas em cada atividade. 

processo de negócio 

representado por 
regras 

tarefas 

P 
condições 

P"P 
Sistema de Workflow 

Figura 4-1 - Conceitos de Workflow 



Um sistema de gerenciamento de Jluxo de trabalho - sistema de workfiow - 
corresponde a um conjunto de ferramentas que permitem o projeto e definição de fluxos 

de trabalho, sua instanciação e execução controlada e a coordenação e integração de 

ferramentas distintas dentro de um mesmo fluxo de trabalho (WFMC, 1997) (Figura 

4-1). 

4.1 .I Elementos de um sistema de workflow 

Conforme mencionado acima, sistemas de workfiow automatizam o projeto, definição, 

execução e gerência de fluxos de trabalho. Os componentes fundamentais de um 

processo ou fluxo de trabalho são as atividades ou tarefas que devem ser completadas 

para atingir um determinado objetivo do processo de negócio. As atividades de um 

fluxo de trabalho são realizadas por papéis associados a cada atividade. Aos papéis são 

associados atores que podem ser indivíduos ou agentes automatizados. Atores 

executam as atividades determinadas para os papéis assumidos. Os atores, em cada 

atividade, manipulam dados ou documentos necessários para sua execução (Figura 4-2). 

assume 

executa i 
Atividade 

@ - documentos, 

agente 
automatizado 

I 
indivíduo 

assume 

dados. formulários 

Figura 4-2- Elementos de um fluxo de trabalho 

Um fluxo de trabalho é descrito através de sua definição. A definição de um fluxo de 

trabalho compreende a explicitação do encadeamento de atividades do processo, seus 

elementos relacionados (atores e dados manipulados) e critérios para indicar seu início e 

completude. Como exemplo, a Figura 4-3 apresenta a definição de um fluxo de 

atividades para avaliação de currículos de candidatos a emprego. 
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Secretária currículo 

currículo, 
carta de recusa 

"rc--J 
Figura 4-3- Definição de fluxo de trabalho 

Fluxos de trabalho são executados através da ativação de instâncias de sua definição. 

Na Figura 4-4, vemos que de uma mesma definição de fluxo de trabalho (Análise de 

Currículo), pode-se executar diversas instâncias do mesmo, para cada currículo a ser 

analisado. 

Definição de processo: 

Análise de Currículo 

Análise de 
Currículo de "João 
Fontes" 

Análise de 
Currículo de "Mari 
Alves" 

Instâncias 

Figura 4-4 - Separação entre definição do processo e suas instâncias em execução 
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Uma das grandes vantagens dos ambientes de gerenciamento de workflow é o de 

separar formalmente a definição do processo de suas instâncias para execução. Dado 

que processos evoluem e mudam com o decorrer do tempo, esta separação possibilita 

que a lógica do processo possa ser modificada, refletindo nas novas instâncias do 

processo as alterações realizadas (SILVER, 1997). 

As atividades em uma instância do fluxo de trabalho não são executadas pelo sistema de 

worldlow propriamente dito, cabendo a este apenas o seu acompanhamento e 

coordenação. Esta coordenação compreende seguir o fluxo definido, encaminhando 

cada atividade para o(s) ator(es) correspondentes. Este encaminhamento provoca a 

inclusão de itens de trabalho nas listas de trabalho dos atores do processo (Figura 

4-5). Uma lista de trabalho contém atividades a serem realizadas por um usuário 

específico e geralmente contém simultaneamente atividades de várias instâncias de 

diferentes processos em execução. 

Work Item Piioiity Date Assigned Status Due Date Finished 

CEPE-Cen-Vis. dos Dados :Describing 
Scenario :l:Scenario Defúiition 11:18:SO AM Assised ll:18:50 AM 
Cvcle:Describin~Scenario:l:Scenario Low 
Descritition:Disci~ssheScenario 

09/15/2000 0911ónooo 

CEPE-Cenario-Def. de Paueis:Describing 
Scenario :l:Scetlario Defúiition ll:19:10 AM Assigned 11:19:IO AM 
Cvc1e:Describin~Scenario:l:Scenario Low 
Description:DiscussineScenario 

09/15/2000 09/1612000 

CEPECen-Definicao de 
Recursos:Describh~ Scenario 
:I :Scenario Defúiition Cvc1e:Describh~ Low ll:19:27 AM Assigned 1 l:19:27 AM 
Scenario:l:Scenaiio 09/15/2000 09/16/2000 
Descritition:Discussui~ Scenario 

CEPE-Defúiicao de 
Referencias:Describhp Scenario 
:l:Scenario Definition Cvc1e:Describine Low 11:28:11 AM Assised ll:28:ll AM 
Scenario:l:Scenario 09/15/2000 09/16/2000 
DescriationDiscussheScenario 
Descritition:l 

CEPE-Cen-Disc. sobre 

Figura 4-5 - Exemplo de lista de trabalho 

Os usuários, por sua vez, interagem com o sistema através de suas respectivas listas de 

trabalho, onde são apresentadas as atividades sob sua responsabilidade, muitas vezes 

sem precisar ter conhecimento das atividades de mais alto nível, de onde partiu a 



necessidade de realização das suas atividades particulares. 

Os atores de uma instância de um fluxo de trabalho selecionam tarefas sob sua 

responsabilidade organizadas em suas listas de trabalho para execução. Estas atividades 

são executadas nos ambientes de trabalho de cada atorlagente do processo através de 

aplicações ou ferramentas específicas para a atividade em questão. A realização de uma 

determinada tarefa envolve a manipulação dos documentos estipulados no fluxo de 

trabalho para análise de informações, tomada de decisões ou preenchimento de dados. A 

finalização da atividade repõe o processo de volta ao fluxo, disparando novas atividades 

de acordo com os resultados gerados (Figura 4-6). 

Fontes" L 

Atividade 

Avaliar Currículo "JoZo Fontes" 

Avaliar Currículo "Maria Alves" 

a Seleciona tarefa 

a Recupera documentos Lista de trabalho 

@ Analisa dados, toma decisões, preenche formulários, atualiza informações e documentos 

@ Repõe o processo de volta ao fluxo atualizando o status da atividade. 

Formulário de Avaliação de 
Currículo 

Lista de trabalho - 
? 

Currículo "João 

Executor 

Gerente RH 

Gerente RH 

Figura 4-6 - Interação entre os usuários e o sistema de workflow 

Status 

Em aberto 

Em aberto 

Em resumo, sistemas de workflow são sistemas para definição, criação e gerência da 

execução de fluxos de trabalho através do uso de software capaz de interpretar a 

definição de processos, interagir com seus participantes e, quando necessário, invocar 

ferramentas e aplicações. Estes sistemas são projetados com o objetivo de aperfeiçoar o 

processo de trabalho através da oferta de tecnologias para automação dos aspectos do 

fluxo de trabalho: roteamento do trabalho na sequência apropriada, acesso aos dados e 



documentos necessários para a realização de tarefas individuais e o acompanhamento da 

execução do processo (SILVER, 1997). Com isso espera-se: 

alcançar melhor desempenho no processo; 

melhorar a qualidade, eficiência, coordenação e monitoramento de toda a 

organização; 

melhorar a produtividade; 

acelerar a produção; 

melhorar (incrementalrnente) ineficiências existentes; 

pôr em evidência a necessidade de melhorias no processo (reengenharia). 

4.2 Histórico 

Sistemas de workflow surgiram a partir das pesquisas em automação de escritórios nos 

idos anos 70 (ELLIS, KEDARA e ROZENBERG, 1995, JOOSTEN, 1996, MAHLING, 

CRAVEN, CROFT, 1995). O principal foco destas pesquisas estava no 

compartilhamento e roteamento de documentos em organizações, visando a diminuição 

da manipulação física de documentos em papel. 

Os conceitos e novos paradigmas de trabalho em grupo preconizados pelas pesquisas 

em CSCW e groupware a partir da década de 80 influenciaram a definição destes 

sistemas como ferramentas para a coordenação do trabalho de equipes e impulsionaram 

seu desenvolvimento. Sob esta visão, o principal objetivo da tecnologia de workflow 

estava em unir as chamadas "ilhas de trabalho e informação" individuais e 

personalizadas, buscando sua integração através do roteamento do trabalho entre elas. 

Neste período, os esforços da pesquisa em sistemas de workflow se concentravam em 

paradigmas e linguagens para a modelagem de processos de trabalho e em propostas de 

arquiteturas para a implementação de sistemas capazes de interpretar e executar tais 

processos. 

Nos anos 90, a tecnologia de sistemas de workflow evoluiu muito como meio para obter 

vantagens em relação ao rápido crescimento das infra-estruturas de redes de 

computadores e os ambientes para interação entre grupos resultantes desta infra- 

estrutura (KOULOPOULOS, 1997). As recentes questões relacionadas ao 



processamento distribuído e interoperabilidade de aplicações trouxeram novos desafios 

à definição de arquiteturas para sistemas de workflow e sua construção (DITTRICH e 

TROMBOS, 1999). 

Os novos paradigmas de interação inter e intra-organizacionais, baseados na exploração 

do potencial da WWW, levaram as pesquisas em workflow a um novo patamar voltado 

para a definição de arquiteturas distribuídas de execução de processos e a padronização 

desta tecnologia em âmbito mundial (STIRRUP e TROLLOPPE, 1999, SCHULZE, 

BUSSLER e MEYER-WEGENER, 1998, WFMC, 1997). 

4.3 Funcionalidades e Padronização 

A WORKFLOW MANAGEMENT COALITION - WfMC é uma instituição 

estabelecida desde 1993 por um grupo de empresas com o objetivo de uniformizar os 

conceitos relativos à tecnologia de workflow e criar padrões para sua construção. Do 

ponto de vista de padronização, a WfMC estabelece um modelo de referência para 

workflow que cobre conceitos, terminologia, a definição de uma estrutura geral para 

estes sistemas, seus principais componentes funcionais e as interfaces e as informações 

compartilhadas entre estes componentes (WFMC, 1997). 

4.3.1 Áreas Funcionais de Sistemas de Workflow 

A WfMC estabelece que sistemas de gerenciamento de fluxos de trabalho devem cobrir 

três áreas funcionais: definição de fluxos de trabalho, controle da execução de 

processos e controle de interações. Estas funções encontram-se relacionadas de acordo 

com a Figura 4-7. 

4.3.1.1 Definição de fluxos de trabalho 

Definir um processo de trabalho significa traduzi-lo do mundo real para uma 

formalização computacional e processável através do uso de uma ou mais técnicas de 

análise e modelagem. O resultado da definição é um modelo ou representação do 

processo. 

As ferramentas utilizadas para a definição de processos de trabalho podem estar 

embutidas na aplicação de worlcflow ou corresponderem a ferramentas externas de 



análise e modelagem de processos. Neste último caso, os modelos construídos pelas 

ferramentas devem ser construídos utilizando-se uma linguagem padrão que possa ser 

interpretada pela máquina de workflow. 

A descrição (modelagem) de processos deve conter todos os dados necessários sobre os 

processos a serem executados pela máquina de workflow. Estas informações incluem 

dados sobre as atividades que compõem os processos, suas condições de início e 

finalização, regras para sua execução, usuários encarregados, aplicações a serem 

utilizadas etc. Além disso, um modelo da organização e informações sobre papéis nela 

existentes podem ser utilizados como referência para a definição do processo e sua 

execução. 

Componente de sofhvare 

0 Dados de controle de sistema 

Dadoslprodutos externos 

Figura 4-7 - Estrutura genérica de sistemas de workflow (WFMC, 1997) 

4.3.1.2 Controle de execução de processos 

Em execução, a definição do processo é interpretada pelo software responsável pela 

criação e controle de instâncias operacionais do processo, organizando a execução das 



diversas atividades definidas e convocando os recursos computacionais e humanos para 

sua realização. O componente principal neste contexto é a máquina de execução de 

workflow. O serviço de execução de workflow interpreta a descrição do processo e 

controla sua instanciação e sequência de atividades, adicionando itens às listas de 

trabalho dos executores do processo e ativando outras aplicações, quando necessárias. 

A máquina de execução de workflow pode se encontrar distribuída por diversas 

plataformas computacionais. Além disso, várias máquinas de workflow podem cooperar 

para a encenação de um ou mais processos. Devido à esta possibilidade, há a 

necessidade de manter dados internos de controle de forma centralizada ou distribuída 

para acesso pelas máquinas de encenação. Estes dados incluem as informações de 

estados associadas aos vários processos e instâncias sendo executadas, assim como 

informações sobre recuperação e reinicialização de atividades. 

4.3.1.3 Controle de interações 

A execução de um processo de trabalho requer o suporte à interação dos executores do 

processo com a máquina de execução, geralmente através da manipulação de suas listas 

de trabalho. Esta manipulação é coordenada pelo gerente de lista de trabalho, que 

gerencia a interação entre os participantes do processo e o ambiente de encenação. 

A sequência de atividades a ser realizada pelos participantes é mantida na lista de 

trabalho, atualizada pela máquina de encenação e visualizada pela aplicação cliente. O 

termo "aplicação cliente" pode substituir o termo gerente de lista de trabalho, uma vez 

que esta aplicação pode conter outras funções além do gerenciamento da lista de 

alocação de atividades. Existe ainda uma distinção entre as aplicações solicitadas pela 

máquina de encenação e a aplicação cliente de workflow, uma vez que esta última não é 

controlada diretamente pela máquina de workflow, podendo inclusive não ser visível 

pela máquina de encenação. 

4.3.1.4 Arquitetura de Sistemas de Workflow - O Modelo de Referência 

O modelo de referência para workflow foi gerado a partir da estrutura geral de sistemas 

de workflow apresentada acima. O objetivo do modelo de referência está em definir 

uma arquitetura padrão para sistemas de workflow. Esta arquitetura visa aumentar a 

interoperabilidade entre as aplicações e ferramentas existentes, definindo um conjunto 



de protocolos para comunicação através de suas interfaces. A abordagem adotada pelo 

WfMC é a de definir uma fronteira ao redor do ambiente de encenação de processos. 

Esta fronteira exibe vários atributos funcionais padronizados através de um conjunto 

comum de APIs (Application Programming Interfaces). O esquema do modelo de 

referência está apresentado na Figura 4-8. 

Interfâce 1 $ 
Interhce 4 

I Uutros Serviços de 

t Interfâce 3 

Figura 4-8 - Modelo de referência para workflow - componentes e interfaces (WFMC, 
1997) 

Cada interface considerada pelo modelo de referência interage com um determinado 

conjunto de serviços externos ao ambiente de encenação de processos. As aplicações de 

workflow podem, portanto, apresentar níveis distintos de conformidade ao modelo de 

referência aqui proposto, de acordo com as interfaces que puder prover. Apresentamos 

resumidamente o propósito de cada interface: 

Interface 1 - Descrição do Processo: estabelecida para permitir a escolha de diversas 

ferramentas de modelagem de processos distintas. Baseia-se numa interface de 

importação/exportação de descrições de processos. 

Interface 2 - Aplicações Cliente: permitir a construção de um gerente de lista de 

trabalho comum e prover um gerenciamento único para vários sistemas de workflow, 

independentemente do software de gerenciamento de workflow em uso. Isto permite a 

oferta de serviços de sistemas distintos combinados na mesma interface, dando a 



impressão de se estar lidando com uma única máquina de workflow. 

Interface 3 - Integração com Ferramentas e Aplicações Externas: permitir que 

aplicações ou ferramentas externas sejam utilizadas de forma padronizada, e o 

desenvolvimento de agentes de aplicações padronizados para interagir com as 

aplicações. 

Interface 4 - Interoperabilidade entre Máquinas de Workflow: permitir o suporte ao 

desenvolvimento de aplicações de automação de processos usando diferentes produtos 

de encenação. Permitir que aplicações de workfíow heterogêneas compartilhem dados 

relevantes ou aplicações em momentos apropriados ao processo. 

Interface 5 - Administração e Gerência: pesmitir o suporte a funções comuns de 

gerenciamento, administração e auditoria. 

4.3.2 A Integração com a arquitetura OMG 

Uma das questões primordiais no que se refere à construção de sistemas de workflow 

diz respeito à sua flexibilidade e sua interoperabilidade. As novas necessidades dos 

processos de negócio fazem com que usuários de sistemas de workflow necessitem que 

estes sistemas sejam capazes de operar em diferentes plataformas, gerenciando 

processos de trabalho complexos que fluam entre diferentes departamentos ou empresas 

virtuais formadas por diversas organizações independentes, cada uma com conjuntos de 

instalações de hardware e software distintos. 

Com este fim, desde 1995, o OMG (Object Management Group) tem buscado estender 

sua arquitetura de referência para plataformas heterogêneas (Object Management 

Architecture) com um componente que suporte o gerenciamento de workflow 

denominado Wor&jlow Management Facility - WfMF (SCHULZE, BUSSLER e 

MEYER- WEGENER, 1 99 8). 

O processo de padronização da WfMF se iniciou em 1997 quando o OMG solicitou 

propostas para um componente de gerência de workflow baseado na tecnologia 

CORBA. A WfMC submeteu, então, uma proposta para o WfMF baseada nas 

definições de seu modelo de referência para workflow. Aceito pelo OMG em 1998, este 

padrão possibilitará que as empresas participantes da WfMC possam integrar suas 



aplicações através do intercâmbio de componentes baseados na arquitetura OMG 

(STIRRUP e TROLLOPPE, 1999). Esta comunicação entre o OMG e a WfMC auxilia 

que empresas com investimentos em diversas aplicações de workflow possam integrá- 

las facilmente, permitindo a interoperabilidade entre as aplicações e aumentar as 

possibilidades de reuso. 

4.4 Classificações e Exemplos 

Sistemas de workflow parecem seguir tantas direções quanto o número existente de 

empresas que os constróem. Algumas tentativas de classificação das aplicações 

existentes foram propostas, conforme apresentaremos a seguir. 

Do ponto de vista de abordagens de comunicação entre os atores do processo, sistemas 

de workflow podem compreender: o uso de mensagens ou o compartilhamento de 

documentos (KOULOPOULOS, 1997). 

Nas aplicações baseadas em mensagens (Figura 4-9b), os atores do processo e a 

máquina de workflow solicitam a realização de atividades através do envio de 

mensagens. Além da solicitação de realização de uma determinada ação, estas 

mensagens podem conter os documentos ou formulários necessários para a realização 

da tarefa. Em linhas gerais, uma mensagem enviada corresponde à inclusão de um item 

na lista de trabalho individual do(s) seu(s) destinatário(s). 

Nas arquiteturas baseadas em compartilhamento de documentos (Figura 4-9a), os 

documentos manipulados no decorrer do processo estão armazenados em uma base 

comum. Através de suas listas de trabalho individuais, os atores são instruídos sobre 

quais documentos utilizar para a realização de uma determinada tarefa e a aplicação de 

workflow se encarrega de oferecer acesso à base compartilhada. 

Figura 4-9 - Classificação segundo a abordagem de interação 



A classificação proposta pelo IDC (Internutional Data Corporution) propõe três 

categorias para os diferentes tipos de aplicações de workflow, baseadas no grau de 

estruturação e fiequência dos fluxos de trabalho que apoiam. São elas: ad-hoc, 

administrativos e de produção (MARSHAK, 1995) (Figura 4-1 0). 

Produção Administrativos Ad hoc 

Figura 4-10 - O espectro de workflow (MARSHAK, 1995) 

Sistemas de workflow ad-hoc são aqueles cujos fluxos de trabalho são pouco 

estruturados. As tarefas que os compõem e o encadeamento de tais tarefas são 

geralmente irnprevisíveis ou desconhecidas até o momento de sua execução. Estes 

sistemas estão voltados para grupos dinâmicos que executam processos únicos e 

altamente individualizados. Nestas aplicações, os usuários finais tomam-se os 

desenvolvedores e gerentes de seus próprios processos. 

Alguns autores também classificam este tipo de sistemas como workflow colaborativo 

(ULTIMUS, 1998). Isto porque pressupõem o trabalho de uma equipe, geralmente a 

partir de algum artefato ou documento através do qual a equipe interage. Em geral, estes 

sistemas são utilizados por equipes em trabalhos que envolvem produção de 

conhecimento (knowledge work). Este tipo de interação envolve criatividade e processos 

que não podem ser muito rígidos. Um exemplo de processo ad-hoc seria a confecção de 

um relatório por uma equipe ou então, a organização de um evento, ou também o 

projeto de um sistema. 

Sistemas de workflow administrativos gerenciam processos com um maior grau de 

estruturação. Há uma maior previsibilidade no encadeamento das tarefas e um mesmo 

processo pode ser repetido sem muitas alterações. Geralmente apoiam processos 

administrativos das organizações como: ordens de compra, construção de relatórios etc. 

Processos administrativos são diferentes de uma organização para outra e mudam 

frequentemente. Desta forma, estes sistemas devem ter habilidades para permitir estas 

mudanças. 



Nestes processos, praticamente todos os membros de uma organização podem ser seus 

usuários e, portanto, as aplicações que os suportam devem ter alta escalabilidade para 

estarem disponíveis a todos. Esta participação, contudo, é ocasional, ou seja, a execução 

do processo em questão não é a única atividade a ser realizada por seus usuários dentro 

da organização. Pedidos de compra, por exemplo, são realizados por uma pessoa uma 

ou duas vezes por semana. Outro exemplo de um processo administrativo seria o 

processo de inscrição em disciplinas em uma universidade. 

Os sistemas de produção estão voltados para tarefas que seguem uma estruturação rígida 

e bem definida. As regras e encadeamento do processo são de conhecimento prévio e 

facilmente determinadas através de uma análise básica do processo corrente. Estes 

processos têm uma alta fiequência de repetição e sua execução toma-se a atividade 

principal de seus usuários. Os participantes destes processos podem realizar outras 

atividades mas o processo sendo apoiado pela ferramenta de workfiow é o mais 

importante. Em um processo para atendimento a clientes em um Cal1 Center, por 

exemplo, os atendentes passam a quase totalidade de seu tempo executando o processo 

de atendimento. 

Processos de produção podem ser comparados a processos fabris e, por isso, as 

aplicações que os apoiarn devem ter, por exemplo, uma alta velocidade de transferência 

das atividades de um ponto a outro no processo. Geralmente são processos com poucas 

mudanças e localizados em um departamento ou setor. Poderíamos considerar, por 

exemplo, o serviço de suporte de um sistema como um processo de produção. Cada 

chamado ao suporte dá início a um processo bem definido que começa com a análise do 

pedido, avaliação da gravidade do mesmo, encaminhamento para o setor específico etc 

até relatar ao usuário a solução do mesmo. 

As categorias definidas nesta classificação não podem, contudo, ser visualizadas de 

forma estanque e independente. Este espectro deve ser observado de forma contínua e 

não como áreas mutuamente exclusivas, uma vez que processos reais podem apresentar 

nuanças destas três categorias no decorrer de sua execução. Ou seja, processos nunca 

são totalmente ad-hoc ou totalmente administrativos ou totalmente de produção. De 

fato, um desafio para os sistemas de workflow está em oferecer escalabilidade na 

definição dos fluxos de trabalho, permitindo a combinação das referidas características. 



Como exemplo, imagine um pólo de atendimento ao consumidor onde se deseja que o 

sistema utilizado para atendimento de reclamações ou pedidos de clientes seja apoiado 

por um sistema de workflow. O atendimento a clientes pode ser previsto como uma 

sequência específica de ações para cada caso, como: obter dados do cliente, ouvir 

reclamação, registrar conteúdo da reclamação, resolver a reclamação e dar resposta ao 

cliente. A resolução de uma reclamação pode compreender, ainda, o encaminhamento 

da mesma para outros setores dentro da organização para obter seus pareceres. Por 

maior que seja a previsibilidade destas ações e esta previsibilidade esteja registrada no 

modelo do processo, em alguns casos pode ocorrer a necessidade de encaminhamento 

das informações de forma não prevista no modelo. Ou seja, seria interessante que estes 

sistemas pudessem tratar exceções em processos administrativos ou de produção de 

forma ad-hoc. 

CHAFFEY (1998) sugere, ainda, um espectro para classificação de workflow que, além 

de levar em conta o grau de estruturação dos processos apoiados pela aplicação, 

adiciona uma nova dimensão em relação à necessidade de colaboração requerida entre 

os atores para a realização do fluxo de trabalho (Figura 4-11). Esta classificação 

pressupõe que sistemas de produção apoiam processos com alto nível de estruturação, 

onde a granularidade da definição das atividades e seu sequenciamento é maior. Esta 

alta previsibilidade do processo evita que seus executores tenham que tomar decisões 

quanto ao direcionamento das atividades ou roteamento dos artefatos sendo construídos. 

Isto pressupõe então que haja um baixo grau de interação ou colaboração entre os 

executores do processo. 

No outro extremo - processos ad-hoc - o sequenciamento de atividades é definido com 

uma menor granularidade. Ou seja, os executores do processo geralmente necessitam 

tomar decisões quanto ao roteamento do trabalho que realizam. Isto pressupõe uma 

maior interação e negociação entre as partes envolvidas com o processo. 

Atualmente, com a crescente exploração da WWW como meio para comunicação e 

gerenciamento de negócios entre organizações, os sistemas de workflow mostram uma 

tendência natural para o seu desenvolvimento nesta platafosma. Estes sistemas são 

geralmente denominados no mercado como sistemas de workflow baseados na web. 



Workflow 

Grau de estruturado 
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Roteamento de 
Formulários 

Groupware 

Grau de colaboração 

Figura 4-1 1 - Classificação de workflow (CHAFFEY, 1998) 

4.5 Benefícios 

Algumas características de sistemas de gerenciamento de fluxo de trabalho podem ser 

enumeradas como responsáveis por tornar esta tecnologia promissora. Estas 

características estão associadas ao fato destes sistemas trazerem um conjunto de 

soluções para os desafios enfrentados pelas organizações em relação a como melhorar a 

qualidade de seus processos de trabalho no contexto atual de negócios. 

Suporte a Processos: 

Atualmente, a melhoria da qualidade de processos está fortemente associada ao uso da 

tecnologia. A automação de processos é encarada como uma estratégia para aumentar a 

eficiência da produção e garantir um maior nível de qualidade dos seus resultados. 

Sistemas de workflow propõem a automação e suporte a processos, oferecendo 

funcionalidades que atendem às diversas necessidades para apoio, como facilidades para 

definição, modelagem, execução, monitoramento e auditoria de processos. 

Do ponto de vista da definição de processos, uma vantagem apresentada por estas 

aplicações é a de separar a lógica do processo da aplicação que o executa. Isto confere 



uma grande flexibilidade não só para permitir a evolução das definições de processos 

como oferece um ambiente propício para a reutilização destas definições. 

Em relação à execução e ao acompanhamento de processos, sistemas de workfíow 

buscam garantir o roteamento do trabalho na sequência apropriada e notificam seus 

usuários sobre as ações que necessitam ser realizadas, organizando e facilitando o 

acesso a ferramentas e informações específicas para a realização de cada tarefa. Isto 

otimiza a produção, diminuindo inconsistências, equívocos e redundâncias na execução 

do processo. 

As facilidades para monitoramento e auditoria dos processos sendo executados 

conferem aos gerentes uma visão do estado do fluxo de trabalho na organização e 

medidas sobre o processo tanto sob demanda quanto através da geração de relatórios. 

Esta coleta de medidas de desempenho é um elemento chave para que as organizações 

possam traçar planos de melhoria de qualidade de seus processos. 

Interoperabilidade e Distribuição: 

Sistemas de workflow são projetados para operar em ambientes de informação 

modernos, ou seja, distribuídos, heterogêneos e com múltiplas aplicações. A arquitetura 

destes sistemas preconiza ainda, que aplicações novas ou já existentes possam ser 

facilmente incorporadas sem grandes modificações tanto no sistema de controle como 

na aplicação sendo integrada. 

Esta característica vem ao encontro da necessidade das organizações em 

operacionalizarem seus processos cada vez mais globalizados, distribuídos e em 

plataformas heterogêneas. A integração de ferramentas oferece um grau ainda maior de 

customização de processos, permitindo que aplicações já utilizadas em uma organização 

possam ser utilizadas no processo. Isto diminui as necessidades de investimento 

financeiro e de aprendizado de ferramentas novas. 

Reengenharia: 

A tecnologia de workflow é frequentemente associada ao conceito de Reengenharia de 

Processos de ~ e ~ ó c i o ' .  Esta área lida com a avaliação, análise, modelagem, definição e 

' Em inglês: Business Process Reengineering ou simplesmente BPR. 



subsequente implementação operacional dos processos de negócio de uma organização. 

O conceito de Reengenhasia de Processos de Negócio foi popularizado nos anos 90 e 

pode ser definido como o replanejamento total e reprojeto da força de trabalho, sistema 

e estsutura interna e processos de uma organização em resposta direta ou indireta a 

forças externas, de forma a atingir os objetivos que não são usualmente fáceis de se 

atingir, dadas as condições correntes de uma organização (POHL e CHEW, 1998, 

HAMMER e CHAMPY, 1993 apud:MOURO, BORGES e GARCEZ, 1999). 

A relação de sistemas de workflow com a área de BPR vem do fato de que as iniciativas 

de BPR frequentemente exigem o uso de suporte tecnológico para sua implementação. 

Workfíow tem sido visto como uma tecnologia facilitadora de tais iniciativas 

(MARSHAK, 1997). 

Por outro lado, é um equívoco pensar que o uso da tecnologia de workfíow por si só 

garanta a melhoria de processos em organizações. A automação de um processo de 

negócio requer toda uma análise de seus problemas e inconsistências e, ocasionalmente, 

sua completa redefínição. 

Contudo, podemos supor que o uso contínuo desta tecnologia induz naturalmente à 

melhoria contínua dos processos que irnplementa. A explicitação das atividades do 

processo, a coleta contínua de métricas e históricos de execução e a flexibilidade em 

realizar alterações no processo oferecem meios para que processos sejam melhorados 

continuamente. 

Participação e Cooperação: 

Outra característica de sistemas de workflow é a incorporação do usuário no sistema, ou 

seja, a aproximação do usuário aos processos que executam. Há uma forte tendência 

nestes sistemas para que os atores do processo deixem de ser encarados como figuras 

passivas e controladas, tendo cada vez maior conhecimento, autonomia e controle sobre 

o processo que executam. Esta característica é útil para apoiar a customização de 

espaços de trabalho individuais, oferecer maior liberdade para negociação de 

responsabilidades e para auxiliar os executores do processo a reconhecerem seus papéis 

dentro do mesmo. 

De fato, as propostas de reengenhasia de processos em organizações preconizam que o 



sucesso de uma iniciativa de se remodelar um processo de trabalho existente pode 

depender do grau de participação de todos os atores do processo em sua redefinição. O 

compartilhamento das distintas visões sobre o processo auxilia o levantamento de 

questões sobre sua definição e a identificação de pontos para sua melhoria (SANTORO, 

BORGES e PINO, 2000, BORGES e PINO, 1999a). 

Por coordenarem as atividades de grupos, sistemas de workflow podem auxiliar seus 

atores a reconhecerem a cooperação existente em seus processos de trabalho. O 

reconhecimento do fluxo das atividades, a noção em relação aos participantes do 

processo e a interação através dos artefatos roteados, podem auxiliar seus usuários a 

compreenderem o processo que executam. 

Memória da Organização: 

Segundo ELLIS, KEDARA e ROZENBERG (1995), sistemas de workflow são 

aplicações que têm conhecimento sobre a organização (organizationally-aware) por 

auxiliarem grupos de pessoas a realizarem uma atividade em conjunto e por conterem o 

conhecimento organizacional onde este fluxo é encenado. 

Para representarem os fluxos de trabalho automatizados, sistemas de workflow utilizam 

conceitos que refletem o modelo organizacional e o ambiente de trabalho no qual são 

utilizados. Informações sobre os papéis existentes na organização, suas 

responsabilidades, o fluxo de informações e atividades entre os elementos destes papéis, 

bem como o histórico da execução destas atividades são informações relevantes para 

compor uma memória da organização acerca de seus processos de trabalho. 

Esta memória serve como uma fonte de informações para tomada de decisões, visando a 

melhoria da qualidade dos processos dentro desta organização. As informações 

históricas oferecidas por estes sistemas não só induzem à melhoria, como servem de 

base para o reuso de processos. 

Diferentes equipes dentro de uma organização podem utilizar a mesma definição de 

processos para executarem suas atividades através de instâncias diferentes desta 

definição. Isto não só favorece a padronização de processos dentro da organização, 

como também permite que a definição de um processo geral possa ser reutilizada e 

detalhada especificamente para cada contexto de desenvolvimento. No contexto de 



desenvolvimento de software, SOBRINHO (2000) discute esta possibilidade através da 

implementação de padrões de processos em sistemas de workfiow para reuso em 

organizações. 

4.6 Desafios tecnológicos 

As funcionalidades de sistemas de workflow representam uma proposta de 

implementação complexa, dadas suas características básicas de interoperabilidade e 

distribuição. Um conjunto de desafios do ponto de vista tecnológico pode ser delineado, 

decorrente das dificuldades de sua implementação. 

Do ponto de vista de execução de fluxos de trabalho, uma das maiores dificuldades 

inerentes à tecnologia de workflow se refere à alteração dinâmica de processos de 

trabalho em execução. Isto se deve ao fato de que diversas instâncias de um mesmo 

modelo (ou template) de um processo podem estar sendo executados em um sistema de 

workflow, baseadas nas definições contidas no modelo. Ocorre que o modelo de um 

processo invariavelmente sofre alterações em sua estnitura ao longo do tempo. A 

complexidade desta questão está em como garantir a consistência das informações 

relativas às instâncias deste processo em execução, quando sua estrutura de definição é 

alterada significativamente. Abordagens para tratamento deste problema têm sido 

sugeridas pela pesquisa (ELLIS, KEDARA e ROZENBERG, 1995). 

Outras críticas feitas à implementação destes sistemas são sua baixa interoperabilidade 

com sistemas legados, a falta de suporte a operações já consagradas em bancos de dados 

- como rollback/recovery, pouco suporte para análise, teste e simulação de processos, 

limitações de interface e questões de segurança. 

4.7 Desafios sociais 

Sistemas de gerenciamento de fluxo de trabalho têm sido criticados por tentarem 

"automatizar uma ficção". Isto se deve à tendência em prescrever sem flexibilidade a 

sequência temporal de atividades e em ditar e restringir, ao invés de assistir 

amplamente, os papéis das pessoas que executam processos de trabalho (ELLIS, 

KEDARA e ROZENBERG, 1995). Uma ampla discussão tem se instaurado sobre os 

impactos que estes sistemas podem ocasionar na cultura de uma organização, dado que 

são comumente encarados como elementos de controle do trabalho individual. 



A tecnologia de workflow tem estado associada a iniciativas de reengenharia de 

processos em organizações como elemento de automação do processo de trabalho. Estas 

iniciativas costumam sofrer diversas reações dos funcionários destas organizações 

principalmente pelo temor da eliminação de postos de trabalho, a perda do poder sobre 

seu próprio trabalho e a possibilidade de perda de responsabilidade e conhecimento 

pessoal como forma de segurança e poder. 

De fato, o uso de ferramentas de workflow como rígidos controladores do processo de 

trabalho vai diametralrnente contra às novas filosofias de estruturas sociais de trabalho 

que pregam o estímulo a criatividade e participação nas decisões por parte dos 

funcionários de organizações. Contudo, todos as abordagens de melhoria de 

organizações baseiam-se em estabelecer processos bem definidos dentro das 

organizações, para que a produção possa ser acompanhada e alterações possam ser 

inseridas sem grandes impactos à produção. Sob este ponto de vista, sistemas de 

workfíow podem ser encarados como ferramentas coadjuvantes neste processo de 

definição, direcionamento, acompanhamento e coleta de métricas sobre o processo, sem 

necessariamente serem utilizados como um elemento "castrador". 

O sucesso da introdução de uma tecnologia como esta, que coordena e organiza o 

trabalho de grupos, depende em grande parte do enfoque dado pela alta gerência aos 

objetivos do uso destes sistemas. Sua introdução pressupõe mudanças culturais onde um 

bom trabalho de conscientização dos benefícios de se acompanhar o processo podem 

amenizar as possíveis reações ao uso desta tecnologia. 

4.8 Desafios organizacionais 

Apesar de todos os benefícios preconizados por seus fabricantes, sistemas de workfiow 

ainda não têm sido utilizado em larga escala em organizações (CHAFFEY, 1998). 

Muitas empresas não querem arriscar a modificar os processos que aparentemente 

"funcionam" em sua organização. De fato, há casos de processos críticos para uma 

empresa que podem apresentar menos riscos se mantidos conforrne se encontram do que 

se buscar sua reengenharia e automação através de sistemas de workflow. 

Uma primeira impressão da maioria das empresas é a de que sistemas de workflow 

estão associados a estratégias de reengenharia de processos em larga escala, atingindo 



simultaneamente diversos setores da organização. Este quadro de mudança geral pode 

parecer assustador e gerador de riscos. Contudo, sistemas de workflow podem ser 

utilizados em menor escala e com sucesso dentro de departamentos das organizações, 

como projetos piloto, oferecendo experiências e infra-estrutura para se realizar projetos 

de reengenharia mais amplos. 

A tecnologia de workflow surge num momento em que empresas estão ainda migrando 

e experimentando tecnologias como: e-mail, Internet, Intranet, compartilhamento de 

documentos etc. A aceitação e adaptação a inovações na forma de trabalho exigem 

tempo por parte de seus funcionários e também que já exista um conhecimento comum 

e comprovado sobre seus benefícios. 

4.9 Workflow no Apoio a Processos de Software 

O desenvolvimento de software é fundamentalmente um processo de trabalho. As várias 

fases do processo - suas atividades e prazos, os documentos gerados e seus atores - são 

elementos típicos de um modelo de definição de um fluxo de trabalho. Conforme visto 

no Capítulo 2, os conceitos que compreendem processos de software, tratam também 

das atividades, seus participantes humanos, seus papéis, a utilização de ferramentas, os 

aspectos de cooperação etc, que são os elementos básicos também em workflow. 

Tal analogia é percebida em trabalhos e propostas que utilizam os conceitos de 

modelagem de workflow para a definição de processos de desenvolvimento de software 

(KRUTCHEN, 1999, JACOBSON, BOOCH e RUMBAUGH, 1999, GRUNDY e 

HOSKING, 1998, BEN-SHAUL e KAISER, 1998, JABLONSKI e BUSSLER, 1996). 

Uma vez que há uma aproximação em conceitos, é lícito acreditar que sistemas de 

gerência de workflow sejam capazes de apoiar a automação de processos de software 

(ARAUJO e BORGES, 1999, OCAMPO e BOTELLA, 1998, PENADÉS, cANÓs e 

CARSÍ, 1999, ROSE, 1995). 

Segundo Christie (CHRISTIE, 1995) existe muito pouca distinção entre ambientes de 

desenvolvimento de software centrados em processos e produtos de workflow, uma vez 

que ambos enfatizam o gerenciamento do processo. A principal distinção entre estas 

tecnologias está no fato de que, enquanto as origens de ambientes centrados em 

processos vêm da comunidade de engenharia de software, aplicações de workflow se 



originaram na comunidade de negócios em geral. 

Conforme apresentado na Figura 4-12, a arquitetura conceitual de um ambiente de 

desenvolvimento de software centrado em processos é bastante análoga à arquitetusa 

sugerida pelo modelo de referência de workflow. Isto indica que as principais 

funcionalidades de um ambiente de desenvolvimento de software centrado em processos 

podem ser supridas por sistemas de workflow. 
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Figura 4- 12 - Arquitetura conceitual de ambientes de desenvolvimento de software 
centrados em processos (DERMIANE, KABA e WASTELL, 1999) 

Processos 

Nota-se que a pesquisa em ambientes de desenvolvimento de software não conseguiu 

amadurecer ao ponto de gerar produtos utilizáveis e comerciais em larga escala 

(FUGGETTA, 2000). Salvo o surgimento de ferramentas CASE, que se concentram em 

apoiar etapas específicas do processo de software, os ambientes que apoiam de forma 

mais abrangente o processo ainda estão no âmbito de pesquisa ou são produtos de 

consumo apenas de grandes organizações. Sistemas de workflow, por sua vez, 

proliferam comercialmente com diversas funcionalidades e caracteristicas, tornando-se 

uma alternativa interessante para o apoio a processos de software. 

t t t 

Processos de software, por sua natureza dinâmica e adaptativa podem se comportar 

melhor quando apoiados por ambientes que traduzam esta flexibilidade. A tendência de 

sistemas de gerenciamento de workflow em peimitir alterações dinâmicas ao processo e, 

principalmente, a abordagem ad-hoc para definição de processos de workflow podem 

suprir esta necessidade. 



A possibilidade de operar em ambientes de informação distribuídos e heterogêneos é 

uma característica interessante, quando se fala em projetos de construção de software 

multidisciplinares, envolvendo diversos setores de uma organização ou mesmo 

organizações diferentes com agentes espalhados em sítios distantes entre si (BEN- 

SHAUL, KAISER, 1998) (MAIDANTCHIK, 1 999). 

Contudo, apesar de oferecerem o acompanhamento das atividades de desenvolvimento e 

o controle de acesso a informações e documentos dentro do contexto destas atividades, 

sistemas de workflow não provêem a integração semântica dos dados e informações 

sendo manipulados durante o processo. Documentos em sistemas de workflow são 

tratados, em geral, como objetos isolados que devem ser manipulados para a realização 

de uma dada tarefa. Em se tratando de projetos de software, a existência de uma 

integração semântica entre estes objetos de informação é importante por oferecer aos 

atores do processo uma maior compreensão das informações e artefatos produzidos. 

4.1 0 Considerações 

A última década tem assistido a diversas alterações na fosma como empresas e 

organizações têm encarado seus processos de trabalho e negócio. Clientes exigem níveis 

mais altos de qualidade e um maior grau de personalização ao atendimento de suas 

necessidades. Para atender a estas expectativas e manterem-se competitivas, as 

empresas buscam a reformulação de seus processos de trabalho através de iniciativas de 

reengenharia, sob a bandeira da eficiência e da qualidade total. Em conseqüência, este 

movimento tem provocado quebras significativas na estrutura de trabalho vigente, 

ressaltando a necessidade de se enfocar o trabalho em equipe, a fosmação e reuso do 

conhecimento comum dentro da organização e a melhoria contínua dos processos de 

produção. 

A tecnologia de workflow tem estado associada a estas iniciativas, por oferecer um 

conjunto de soluções para atender a esta demanda das organizações por maiores índices 

de qualidade e eficiência. Diversas aplicações comerciais têm sido lançadas e casos de 

sucesso de uso desta tecnologia têm sido reportados, evidenciando sua utilidade 

(WORKFLOW SOFTWARE, 1999, WARIA, 1999, FISCHER, 1995). 

Segundo COLEMAN (1995), apesar do consenso geral de que a automação de 



processos de negócio é uma estratégia chave para manter a competitividade das 

organizações, a tecnologia de worltflow ainda não é utilizada em larga escala. Em parte, 

devido aos desafios sociais e organizacionais mencionados anteriormente, que colocam 

sistemas de workflow como uma tecnologia de transformação da forma de trabalho, e 

também devido aos desafios técnicos de sua implementação. Além disso, o uso de uma 

tecnologia não pressupõe a melhoria da qualidade do trabalho. Para que a melhoria seja 

efetiva, é preciso também ajustar o método e a cultura de trabalho à esta nova tecnologia 

e aos objetivos de melhoria. 

A grosso modo, iniciativas de melhoria de processos de software podem ser encaradas 

como iniciativas de reengenharia de processos, apresentando objetivos e desafios 

similares. E, conforme mencionado neste capítulo, workflow pode ser vislumbrado 

como tecnologia para o apoio a processos de desenvolvimento de software, auxiliando 

em sua modelagem e acompanhamento. Em trabalhos anteriores (SOBRINHO, 2000), 

por exemplo, avaliamos o potencial destes sistemas no apoio à modelagem tanto das 

atividades que envolvem o ciclo de vida de software como no apoio a atividades de 

apoio. Neste trabalho vamos mais além, discutindo o suporte destas ferramentas na 

execução e acompanhamento de processos de software e em como sua utilização pode 

favorecer a cultura de processos em organizações. 

De fato, as implementações atuais dos sistemas de workflow estão mais orientadas para 

os fluxos de trabalho repetitivo, com menos complexidade e muito mais instâncias que 

um processo de desenvolvimento de software. Mas, podem ser utilizados como 

ferramentas importantes para auxiliar a padronização e institucionalização de processos 

em equipes. Mostraremos neste trabalho que estas aplicações oferecem as 

funcionalidades básicas para a modelagem, acompanhamento e melhoria contínua 

destes processos, além de possuir uma característica importante, que nos interessa nesta 

proposta, que é o incentivo a colaboração. 

Apesar de demonstrarem uma maior preocupação com os aspectos de cooperação em 

processos de trabalho do que os ambientes utilizados para o apoio a processos de 

software, a cooperação em sistemas de workfiow é ainda implícita. A visualização do 

processo nestes sistemas se concentra na distribuição de tarefas e na visualização de 

cada ator sobre suas tarefas e responsabilidades individuais ao processo. A fim de trazer 

para a equipe uma maior compreensão sobre o processo de desenvolvimento, não só sua 



composição em atividades como também a cooperação preexistente neste processo 

precisam estar explícitas. 

Outro objetivo deste trabalho está, então, em ampliar sistemas de workfíow com 

recursos que permitam a seus usuários desfrutar de um conhecimento ainda maior sobre 

seus processos e sobre a cooperação existente. A definição destes recursos, a serem 

melhor detalhados em capítulos posteriores, está baseada no conceito de percepção em 

aplicações cooperativas. O conceito de percepção e suas implicações para o apoio a 

equipes é o tema do capítulo seguinte. 



5. Percepção 

Este capítulo detalha o conceito de percepção em groupware e apresenta os diferentes 

tipos de informação que podem ser oferecidos a grupos de trabalho com objetivo de 

estabelecerem uma melhor noção de suas atividades em conjunto. Ilustramos o capítulo 

com a apresentação de exemplos de mecanismos de apoio &percepção propostos na 

literatura. Ao Jinal, apresentamos os recursos de percepção comumente encontrados 

em sistemas de workflow e algumas propostas relacionadas ao enfoque de solução 

deste trabalho, voltadas para a percepção de processos. 

5.1 Conceito 

O conceito de percepção pode ser considerado como uma variação da comunicação 

entre os membros de um grupo. Numa interação entre indivíduos podemos encontrar 

canais de comunicação explícita que os participantes da interação abrem e utilizam 

intencionalmente para comunicarem suas idéias e intenções. Uma locução, uma fiase, 

uma mensagem onde locutor e receptor estão claramente definidos são elementos de 

comunicação explícita. 

Por outro lado, uma interação pode se beneficiar muito com o concurso da comunicação 

não explícita, quando existente. Esta comunicação implícita é aquela decorrente de fatos 

que transcorrem durante o curso da interação que, embora não tenham o objetivo formal 

de comunicar algo, auxiliam aos demais participantes a criarem não só uma 

compreensão pessoal do andamento da interação, como também a interagirem de uma 

forma que não haviam pensado previamente. 

Segundo GUTWIN e GREENBERG (1999) percepção é o conhecimento criado através 

da interação entre um agente e seu ambiente. Em consequência, a percepção do 

progresso e detalhes de uma interação gera oportunidades para que seus participantes 

ajam e executem suas atividades, bem como cria oportunidades de interação entre eles. 

Percepção em groupware pode ser definida como "estar consciente da presença dos 

demais usuários e do seu acesso ao objeto de trabalho compartilhado" (TOLLMAR e 

SUNDBLAD, 1995 apud: SOHLENKAMP, 1998). Na maioria dos trabalhos em 



conjunto, principalmente os que envolvem um compromisso de cooperação entre seus 

participantes, conhecer os parceiros da interação é informação fundamental para que se 

estabeleça a noção de grupo e que cada participante possa ser identificado para que a 

comunicação se estabeleça. Além disso, é preciso reconhecer, sobre o objeto sendo 

compartilhado, quais os autores de cada contribuição realizada, de forma que cada 

usuário possa, em sendo necessário, reconhecer o autor como membro do grupo e estar 

ciente de suas atividades no processo de cooperação. 

"Perceber" uma interação através de groupware envolve compreender o que se passa 

durante esta interação e, a partir desta compreensão, cada usuário pode estabelecer o 

contexto e impacto de suas atividades e contribuições individuais em relação à atividade 

do grupo. Por isso, SOHLENKAMP (1998) defme percepção como o "estado mental de 

um usuário, sua compreensão, conhecimento e entendimento sobre a interação". 

Compreender a interação inclui estar ciente dos objetivos da interação, identificar as 

contribuições realizadas pelos demais participantes, quem são seu parceiros na interação 

e estar consciente das suas próprias contribuições em relação ao contexto geral. Esta 

compreensão é fundamental para o que o trabalho flua naturalmente e que as atividades 

convirjam para os objetivos esperados. 

Percepção é também a compreensão das atividades dos outros, o que provê o contexto 

para as atividades individuais (DOURISH e BELLOTTI, 1992 apud: SOHLENKAMP, 

1998). O processo de criação em grupo se dá progressivamente através da criação de 

novas idéias e contribuições baseadas nas contribuições já elaboradas pelo grupo. 

Perceber quais contribuições já foram trazidas para o espaço de trabalho compartilhado 

cria condições para que cada membro do grupo possa gerar novas contribuições e 

realizar suas atividades com maior segurança quanto à necessidade e relevância de suas 

próprias contribuições para o produto comum. 

ROBINSON, PEKKOLA e SNOWDON (1998) descrevem uma metáfora interessante 

para a compreensão do conceito de percepção através de um quadro de chaves em 

hotéis. Este quadro, disposto em um lugar público e comumente visível não só pelos 

recepcionistas como também pelos hóspedes, serve implicitamente como um meio de 

comunicação entre eles, oferecendo recursos simples para que "percebam" a situação do 

hotel e seus fiequentadores. A ausência ou não de uma chave em um escaninho 

comunica aos seus usuários que um determinado hóspede se encontra ou não disponível 



(presente) e pode ser requisitado. Esta informação de disponibilidade e presença 

permite, por exemplo, que mensagens e recados sejam colocados nos escaninhos e 

coletados por seus usuários, estabelecendo a comunicação entre eles. 

Outra forma simplificada de compreender a importância do conceito de percepção para 

atividades cooperativas está em analisar um jogo em equipe, como, por exemplo, urna 

partida de futebol. Cada jogador precisa ter a noção geral do status da partida: se está 

ganhando ou perdendo, se o jogo está no início ou no fim. Precisa ainda conhecer os 

demais participantes que compartilham com ele o campo (seu espaço de trabalho): quem 

são seus parceiros de equipe, quais as suas funções, quem é o juiz, quem são os 

adversários; e como reconhecê-los dentro do campo: quais as cores dos uniformes, quais 

as suas posições usuais etc. Precisa também criar, ao longo do jogo (interação), uma 

noção das contribuições de seus parceiros e adversários de forma a determinar sua 

própria estratégia de jogo: quem está bem na partida, onde estão os problemas do time 

adversário, onde estão as deficiências de seu time etc. 

Podemos reparar que nem sempre os jogadores conseguem obter todas estas 

informações ao longo de uma partida. Faltam-lhes canais ou recursos para perceber 

detalhes que o técnico, por exemplo, é capaz de perceber por ter uma visão mais ampla 

da interação. Com estas informações, não se garante que a equipe vença a partida, mas 

certamente lhe confere uma melhor clareza quanto à sua execução, diminui as 

possibilidades de erros e abre maiores possibilidades para a vitória. Podemos então 

dizer que, quanto melhor a possibilidade de se perceber a interação, quanto melhor a 

oferta de canais de percepção, melhor a qualidade de sua produção final. 

A percepção envolve compreender o estado geral de um sistema de trabalho 

cooperativo, incluindo a possibilidade de conhecer as atividades/contribuições já 

realizadas, o status corrente da interação e também suas opções futuras 

(SOHLENKAMP, 1998). Os objetivos básicos da ofeita de percepção estão em 

diminuir redundâncias, inconsistências, contradições e conflitos no processo de 

trabalho. Além disso, auxiliar os participantes deste processo a conjugarem suas idéias, 

evitando a falta de coesão entre as contribuições geradas e a incompletude do trabalho 

sendo realizado ao longo da interação (BORGES, PINHEIRO e LIMA, 2000) 

Segundo GUTWIN e GREENBERG (1999), o conceito de percepção possui as 



seguintes características: 

Percepção é o conhecimento sobre o estado de um determinado ambiente delimitado 

no tempo e no espaço. 

Estes ambientes se modificam com o tempo e a oferta de percepção precisa ser 

mantida de forma contínua e atualizada. 

Pessoas interagem com o ambiente e a manutenção da percepção é realizada através 

desta interação. As pessoas adquirem informações sobre o ambiente através de sua 

percepção sensorial e exploram o espaço ao redor baseado nas informações 

levantadas. 

A percepção é, na maioria das vezes, parte de outra atividade. Manter a percepção 

raramente é o objetivo primordial de um gmpo. O objetivo é sempre o de completar 

uma determinada tarefa dentro do ambiente de interação. 

O conceito de percepção existe em aplicações individuais. Mas, neste contexto, as 

alterações são, em sua maioria, de conhecimento prévio do usuário e são criadas pelos 

próprios usuários. A percepção está inerentemente presente e criada sem a necessidade 

de mecanismos explícitos. Já nos caso de interações em grupo, a percepção será um 

auxiliar na comunicação, coordenação e no cccasamento" das objetivos e ações dos 

diversos membros do gmpo em interação. 

5.2 Tipos de Informação para Percepção 

Conforme discutido por SOHLEMKAMP (1998), groupware não oferece percepção, 

uma vez que percepção corresponde ao estado mental de um usuário em reação às 

informações que recebe sobre a interação. O que groupware oferece são mecanismos 

para que seus usuários atinjam este estado de compreensão. Ou seja, groupware oferece 

informação sobre percepção. 

GUTWIN e GREENBERG (1999) descrevem que a percepção pode ser adquirida 

através de vários elementos. Um primeiro elemento é o que denominam de 

consequentinl communicntion, que vem a ser a transferência natusal de informação que 

emerge em consequência das atividades de alguém dentro do ambiente de interação. Os 

artefatos compartilhados seriam outro elemento de aquisição de percepção. Quando 



manipulados, os artefatos oferecem informação que seria normalmente um feedback 

para quem executou a ação, mas que também pode oferecer informações aos outros 

participantes que observam a interação alheia. Por fím, há a comunicação intencional, 

fiuto das conversas das quais os atores participam diretamente ou das quais são ouvintes 

e também dos gestos e expressões realizadas durante a comunicação. 

Há na literatura algumas tentativas de classificar os diversos tipos de informação de 

percepção oferecidos por groupware (BORGES, PINHEIRO e LIMA, 2000, GUTWIN 

e GREENBERG, 1999, GUTWIN, STARK e GREENBERG, 1995). Por isso, 

apresentamos nas seções a seguir um resumo dos diversos tipos de aplicações baseada 

nos resultados destes trabalhos, contendo as principais informações de percepção 

oferecidas por aplicações cooperativas. 

Consideramos que, para que um indivíduo possa ter uma noção completa da interação 

da qual participa, é preciso que seja capaz de perceber o contexto social que perfaz os 

grupos dos quais é membro; o contexto de atividades a serem realizadas e as alterações 

desencadeadas no espaço de trabalho no decorrer desta interação. Cada ambiente 

cooperativo pode oferecer um subconjunto destas informações, de acordo com as 

necessidades e os objetivos da interação sendo apoiada. De acordo com o tipo de 

interação - aprendizagem, edição, discussão etc - cada um destes tipos de informação 

de percepção podem ter maior ou menor importância para a qualidade de realização das 

atividades do grupo em questão. 

Outra questão importante é que todos os tipos de informação apresentados a seguir 

variam no tempo. Portanto, estas informações precisam ser apresentadas aos 

participantes da interação acrescidas da dimensão que determinam sua ocorrência no 

passado, presente e, possivelmente, no futuro próximo e distante. 

5.2.1 Percepção Social 

Uma necessidade básica de percepção em groupware é a de que seus usuários sejam 

capazes de reconhecer o grupo no qual estão inseridos para interagirem. Para um 

usuário, conhecer o grupo significa obter informações sobre seus participantes - seus 

parceiros - e com estas informações ser capaz de estabelecer as conexões sociais 

necessárias para o bom andamento da interação. Como informações que auxiliam os 

usuários a estabelecer uma percepção social podemos enumerar: 



Composição: Uma aplicação cooperativa deve oferecer mecanismos para que cada 

usuário tenha conhecimento do(s) grupo(s) ao qual pertence, seu papel e suas 

responsabilidades dentro de cada grupo de trabalho. Além disso, deve ser capaz de 

conhecer os demais participantes de cada grupo e suas responsabilidades. Na maioria 

dos casos, a composição de um grupo pode ser pré-determinada anteriormente à 

realização da interação e os grupos podem ser estabelecidos previamente através da 

associação de usuários a papéis específicos dentro de cada grupo. Há interações onde 

não se pode determinar a priori quem serão os usuários que participarão de uma 

interação e seus participantes só terão conhecimento de sua existência durante a 

interação. Numa lista de discussão pela Internet, por exemplo, um usuário geralmente 

não necessita se informar sobre quais são os membros participantes da lista. Já num 

processo de edição cooperativa, é preciso conhecer os co-autores e revisores da edição, 

com o fim de se estabelecer uma comunicação e um protocolo de interação mais 

específico. Poderíamos dizer que, quanto maior a necessidade de coordenação de uma 

atividade cooperativa, maior a necessidade de percepção da composição do grupo de 

trabalho. 

Localização: Em algumas interações, principalmente aquelas que ocorrem de forma 

distribuída, pode ser necessário saber onde os demais parceiros da interação estão 

localizados fisicamente. Esta informação auxilia os usuários a estabelecer uma noção de 

espaço e distribuição. Esta localização pode compreender tanto distâncias maiores, no 

caso de indivíduos situados em países distintos, quanto distâncias menores, no caso de 

indivíduos situados em salas diferentes em um mesmo prédio. 

Presença: Uma interação é realizada por um grupo que pode ter sua composição 

predefinida ou não. Independentemente do conhecimento de sua composição, cada 

usuário deve ser capaz de perceber, dentro do espaço de trabalho sendo compartilhado, 

quais membros do grupo estão interagindo com ele. Em interações síncronas, esta 

informação é mais crítica, uma vez que, em tempo real, o sistema deve ser capaz de 

oferecer informações constantes a respeito da ação dos demais membros do grupo sobre 

o espaço de trabalho. Em interações assíncronas, a noção de presença é necessária para 

que cada participante seja capaz de, ao entrar em uma nova sessão de trabalho, 

reconhecer quais parceiros executaram ações no espaço de trabalho no decorrer do 

período em que esteve ausente da interação. 



Proximidade: A noção de proximidade é bastante interessante em ferramentas 

cooperativas. Seu objetivo é determinar qual o grau de proximidade entre os 

participantes de um determinado trabalho coletivo. Esta proximidade pode ser medida 

não só em termos da distância física entre os membros de um grupo, mas também em 

termos da proximidade entre os papéis e responsabilidades de cada participante. Desta 

forma, um indivíduo poderia ter indicações de quais parceiros realizam atividades mais 

próximas às suas, ou seja, que afetem ou sejam afetadas pela suas atividades. A noção 

de proximidade auxilia a reconhecer, por exemplo, quais parceiros poderiam ser 

contactados, por exemplo, para a resolução de problemas e tomada de decisões em 

relação a suas atividades. 

Disponibilidade: O conhecimento dos participantes do grupo e de sua localização e 

proximidade levam os usuários de groupware a buscar estabelecer a comunicação entre 

si para obter informações, tirar dúvidas, fazer comentários ou quaisquer outras 

interações necessárias para o andamento do trabalho. Muitos ambientes cooperativos se 

preocupam, no entanto, em oferecer recursos que indiquem aos seus usuários qual a 

disponibilidade de seus parceiros para serem 'acessados' pelos demais participantes do 

giupo . 

Emoção: Alguns estudos mostram que ambientes cooperativos pecam por não oferecer 

todas as possibilidades de comunicação explícita no decorrer de uma interação. 

Visualizar, por exemplo, a reação emocional dos participantes a cada fato que ocorre na 

interação pode ser uma fonte de percepção importante para que os usuários estabeleçam 

noções de satisfação ou insatisfação dos demais parceiros às contribuições geradas. 

5.2.2 Percepção de Atividades 

A qualidade do produto final de uma interação cooperativa depende do grau de 

consciência de seus participantes sobre os objetivos e a estruturação do trabalho que 

irão realizar. Em atividades com objetivos bem específicos e com alto grau de 

coordenação, esta percepção é ainda mais crítica. Podemos enumerar as seguintes 

informações como coadjuvantes para promover a percepção de atividades. 

Estrutura: Todo trabalho pode ser subdivido em atividades e sub-atividades que podem 

ser colocadas sob a responsabilidade de cada participante do processo. O conhecimento 

da estruturação do trabalho em atividades e a noção das responsabilidades de cada 



membro em relação a estas atividades permite que os participantes da interação 

direcionem suas contribuições de forma mais segura, evitando redundâncias na 

execução do trabalho. Há interações, contudo, onde esta estruturação pode ser mais 

relaxada, deixando seus usuários mais livres, com maior autonomia para o desempenho 

de suas atividades e, em alguns casos, até mudando de responsabilidades e papéis ao 

longo da interação. Neste caso, conhecer as atividades que devem ser realizadas para se 

atingir o objetivo da interação é um fator ainda mais relevante para sua boa qualidade. 

Status: A execução ao longo do tempo das atividades pré-determinadas para a 

realização do trabalho também é uma informação importante para que os membros de 

um grupo sejam capazes de criar uma noção do status do trabalho. Este conhecimento 

compreende basicamente informações sobre o passado, presente e o fuhiro do trabalho 

em execução. Isto inclui saber quais atividades já foram finalizadas, quais estão em 

execução e quais ainda esperam ser atendidas. Estas informações são mais críticas em 

ambientes que apoiem interações mais longas - geralmente os assíncronos - e que dêem 

suporte a interações complexas, sujeitas a uma coordenação mais controlada. 

5.2.3 Percepção do Espaço de Trabalho 

A noção dos demais participantes do grupo e das atividades a serem realizadas auxiliam 

os usuários de groupware a criarem a noção de qual é o seu papel, compromisso e 

responsabilidades em relação ao trabalho coletivo. Com estas informações, os usuários 

estão aptos a realizar ações sobre o espaço compartilhado de trabalho. 

Realizar ações sobre o espaço de trabalho, no caso de groupware, significa contribuir 

para o trabalho em comum. Para que esta contribuição seja feita com maior 

objetividade, segurança e aproveitamento, cada usuário deve estar consciente das ações 

realizadas pelos demais participantes no processo de trabalho. Com esta noção do 

trabalho alheio, cada usuário pode pautar suas próprias contribuições. Para criar esta 

noção, as aplicações cooperativas podem oferecer as seguintes informações: 

Status dos objetos de trabalho: Ao visualizar o espaço de trabalho, os participantes de 

uma interação devem ser capazes não só de reconhecer os objetos presentes no espaço, 

como também seus status em decorrência das interações realizadas por cada 

participante. Isto implica saber, por exemplo, quais os objetos de trabalho sendo 

manipulados, como encontrá-los e sua localização no espaço compartilhado. Pode 



implicar, ainda, em saber quanto ao histórico dos objetos manipulados, oferecendo uma 

noção de sua evolução ao longo da interação: se já concluídos ou se ainda em fase de 

construção. 

Ações: Os participantes precisam reconhecer as ações realizadas no espaço de trabalho 

por ele mesmo e pelos demais parceiros da interação. Isto implica em saber quais ações 

foram realizadas, onde ocorreram dentro do espaço de trabalho, quem as realizou, 

quando foi realizada, porque foi realizada, como foi realizada e qual o impacto de sua 

realização no espaço de trabalho. 

Posição: os participantes de uma interação cooperativa necessitam ter conhecimento 

acerca das posições de cada parceiro da interação dentro do espaço de trabalho. Esta 

informação é mais crítica em interações síncronas. Contudo, interações assíncronas 

também se favorecem desta informação por auxiliarem os participantes a perceberem o 

foco de atenção de cada parceiro na interação e que objetos estão sendo manipulados. 

5.3 Mecanismos de Percepção 

A grande questão que envolve o apoio à percepção em groupware está em reproduzir os 

elementos de percepção que existem no mundo real. Esta necessidade de representar o 

contexto de trabalho no ambiente computacional leva as ferramentas cooperativas a 

definirem seus mecanismos de percepção utilizando metáforas do mundo real. 

O interessante no estudo do suporte à percepção em groupware é que os mecanismos 

para sua oferta podem ser projetados para ir além da reprodução do contexto de trabalho 

real. Estes mecanismos podem ser projetados para ampliar a percepção de seus usuários, 

permitindo que percebam informações que no contexto real não Ihes seria possível ou 

por não despertarem para sua relevância. Voltando a metáfora do jogo de futebol, 

imagine como seria bom poder dotar os jogadores com a possibilidade de visão do seu 

técnico. De forma análoga, podemos imaginar os benefícios que traria a uma equipe de 

software a possibilidade de vislumbrarem ou perceberem seus processos com uma visão 

mais ampla, destacando elementos que normalmente passariam desapercebidos. 

Segundo SOHLEMKAMP (1998), existem três passos para se prover percepção: a 

informação precisa ser coletada, depois distribuída e por fim apresentada (Figura 5-1). 

A cada estágio, a informação pode ser transformada, de modo a atender as necessidades 



de percepção do grupo em questão. 

Coleta Apresentação 

Figura 5-1 - Estágios envolvidos na oferta de percepção 

Além disso, GUTWIN e GREENBERG (1999) sugerem que uma boa oferta de 

percepção requer que um participante seja capaz de reconhecer de forma seletiva quais 

elementos dentro do espaço de interação são relevantes para a tarefa que tem em mãos. 

Uma vez reconhecidos tais elementos, o participante deve ser capaz de utilizar a 

informação de percepção recebida para conjugá-la ao conhecimento que já possui sobre 

a interação, estabelecendo seu sentido em face a situação corrente. Por fim, com base 

nas ocorrências e na percepção destes eventos, um participante deve ser capaz de 

antecipar as possíveis alterações nos elementos presentes no ambiente de trabalho. 

Em suma, um mecanismo de percepção deve oferecer indicações sobre o que aconteceu, 

quando, como, onde, quem realizou e deve procurar balancear o quanto desta 

informação necessita ser apresentada (BORGES, PINHEIRO e LIMA, 2000). Por 

exemplo, mecanismos de percepção podem oferecer informações em níveis e 

granularidades distintas. Um espaço de trabalho pode ser observado em níveis mais 

altos ou de maior amplitude ou mais localizados como um zoom. A visão do espaço de 

trabalho pode ser também global, parcial, coletiva (What You See Is What I See) ou 

individual etc. 

ROBINSON, PEKKOLA e SNOWDON (1998) mencionam, por exemplo, os 

mecanismos de percepção periférica. Estes seriam mecanismos capazes de oferecer 

aquelas visões rápidas, ou "pelo canto dos olhos", ou "por sobre as cabeças", que 

permitem aos usuários saber de uma forma contextual e sem esforço o que seus colegas 

estão fazendo. 

A título de ilustração e para uma melhor compreensão do conceito de percepção em 

groupware, as seções a seguir apresentam alguns exemplos de mecanismos de 

percepção. Os exemplos apresentados estão organizados de acordo com a classificação 

de tipos de informação de percepção mencionados anteriormente, a saber: percepção 



social, de atividades e do espqo de trabalho. 

5.3.1 Mecanismos de Percep~ao 

ROBINSON, PEKKOEA e $NO ON (1998) discutem a necessidade da percepgão 

social através da proposta do ambiente VIVA. Este ambiente combina realidade virtual 

com a recuperação de documentos para a criação de escritórios virtuais na web. O foco 

está na percepção de pessoas, sob o argumento de que a interação pode ser dar através 

dos artefatos de trabalho, mas as pessoas precisam perceber e ter acesso umas às outras 

dentro de iam mesmo contexto. 

O ambiente SACE-CSCW (SART4TBS, Z , KAYO:, 1998) pretende oferecer 

apoio a equipes de desenvolvimento de software na realiaaqão de suas atividades 

cooperativas. Na Figura 5-2, reproduzimos uma das telas deste ambiente onde são 

apresentados a um ususirio: os grupos dos quais participa e a lista de usuários que fazem 

parte deste grupo. 

Figura 5-2 - hteIface principal do SACE-CSCW - Exemplo de mecanismo para 
percepção de composição de grupos (SANTOS, Z N O L M  e KAYO, 1998) 



Um gmpo de pesquisa da universidade de Calgary possui um laboratório (GroupLab) 

voltado para o desenvolvimento e avaliaqão de recursos de percepção em groupvare. 

Um dos resultados de suas pesquisas é a definição de peepholes. Segundo seus 

criadores, peeyholes 6 um recurso para facilitar o contato entre pessoas, oferecendo 

informações sobre quem está a volta, ilustrando sua presença através de ícones. Através 

destas identificaqões icõnicas, as pessoas podem inicia- a comunicação com outras, 

pressionando o ícone que a representa e estabelecer uma conexão para interação (Figura 

5-3). Os ícones também demonstram a dispoinibilidade de cada participante, utilizando 

recursos de cores e símbolos. 

Figura 5-3 - Peepholes (GROWLABa, 1999) 

Na Figura 5-4, apresentamos uma evolução dos peepkzoles, com o uso de canais de 

vídeo como forma de oferecer recursos de preseqa, localização e disponibilidade mais 

próximos da realidade. Podemos reparar que o uso do vídeo oferece uma forma mais 

natural para a percepqão social, evitando o uso de símbolos e metáforas. Podemos 

observar ainda neste exemplo, mecanismos para a seleção da informação de percepção. 

O conjunto de ícones no alto, apresenta todos os participantes do gmpo enquanto que a 

segunda linha de ícones mostra apenas os participantes que se encontram em interagão 

direta com o usuário da tela em questão. 



Figura 5-4 - Vídeo Peeholes (LEE, GIRGENSOHN, SCLUETER, 1999) 

Sofisticações a estes recursos são propostas, conforme apresentado no conjunto de 

imagens da Figura 5-5. As imagens (ou peepholes) disponíveis no espaço de trabalho 

são tratadas de forma que sua nitidez seja proporcional à proximidade, presença e 

disponibilidade de cada participante. Quanto mais nítida, maior a possibilidade de 

interação. Este recurso implica também que, para estabelecer a comunicação é preciso 

se aproximar. 

Figura 5-5 - Percepção de presença e disponibilidade através da qualidade de imagens 
(GROUPLABb, 1999) 

Outro conceito utilizado na construção de mecanismos de percepção é o de surrogates. 

Surrogates são representações de pessoas remotamente posicionadas, mantidas sob 

controle digital. Os surrogates coletam e apresentam seletivamente informações de 

percepção sobre as pessoas que representam, reagindo a ações físicas de seus 

representantes. Desta forma, controlam as possibilidades de comunicação, possibilitam 



a realização de interqões casuais e diminuem alguns problemas relacionados à 

privacidade. 

No exemplo da Figura 5-6, são ilustrados três swmgafes. O Active Hydm encapsula o 

participante remoto em um canal de vídeo e audio. É equipado com um sensor que mede 

o quanto seu usuârio está fisicamente próximo ao aparelho e espelha esta informação 

habilitando ou desabilitando o canal de voa ou mudando a qualidade de apresentação do 

vídeo. Quando os dois participantes estão .pr6ximos ao aparelho, têm ao seu dispor 

canais de vídeo e a d i o  perfeitos. Quando se distanciam, o aradio é desabilitado e, caso 

se distanciem ainda mais, o sinal de vídeo se degrada. 

Figura 5-6 - Equipamentos perifbricos para a oferta de percepção ( G R O ~ L ~ c ,  1999) 

8 segundo surrogafe - de resposta - permite que o usuário explisite mais claramente 

suas necessidades de privacidade e interesse de interação com o parceiro remoto. O 

interesse é mostrado colocando-se o mmogate virado para o aparejho (o que estabelece 

um canal aberto de comunicação) e o desinteresse, colocando-se o swrogate de costas. 

O Último surmog~fe - peek-a-bm - apresenta informações de disponibilidade não 

dependentes do vídeo. Se o parceiro remoto está presente, ele estar& virado para frente. 

Se ausente, se colocarál de costas. 



Com a justificativa de que a percepção de emoções pode ser fundamental para a boa 

qualidade da interação, algumas propostas para oferta deste tipo de informação de 

percepção têm sido apresentadas, conforme a sugerida por GARCÍA, FAVELA e 

MACHORRO (1999). A Figura 5-7 apresenta uma tela de um editor colaborativo para 

diagramas de casos de uso. Neste editor, a região da tela representada por (d) mostra um 

gráfico representativo do estado emocional do colaborador com o qual se estabelece a 

conferência (b). Os sinais emocionais são captados através de sensores e traduzidos para 

o grafo que descreve os níveis de satisfação, agitação e controle do usuário remoto (c). 

Figura 5-7 - Percepção de emoções (GARCIA, FAVELA e MACHORRO, 1999) 

5.3.2 Mecanismos de Percepção de Atividades 

O GroupSystems (VENTANA, 1999) é um groupware comercializado pela Ventana 

Corporation, que se propõe a apoiar a realização de reuniões e a tomada de decisões. 

Um dos recursos que disponibiliza para a estruturação de reuniões é a apresentação de 

uma agenda onde todos os participantes de um determinado grupo podem visualizar a 

lista de discussões (atividades) a serem executadas em uma determinada reunião (Figura 

5-8). 



-- -- "- ---- __- 
Figura 5-8 - Agenda de reunião no GroupSystems (VENTANA, 1999) 

O ambiente §ME-CSCW (SANTOS, ZAW+OLM, KAYO, 1998) utiliza uma 

combinação de icones e cores para informar o status das reuniões de cada gmpo de 

trabalho. Cada ícone representa o início de um tipo distinto de sessão e cada cor, seu 

status de execugão (Figura 5-9). 



5.3.3 Mecanismos de Percepção do Espaço de Trabalho 

A Figura 5-10 apresenta a combinação de um conjunto de mecanismos de percepção 

para um espaço síncrono de trabalho. Estes mecanismos se preocupam principalmente 

em mostrar os objetos sendo manipulados (no caso, uma edição de um jornal) e diversas 

visões das posições relativas dos participantes de sua edição em relação a este objeto. 

A visão por radar - apresenta uma visão em alto nível do espaço de trabalho, juntamente 

com a indicação das regiões do espaço de trabalho em que cada participante está 

focalizado no momento (Figura 5-11). A visão por radar, embora no exemplo seja 

utilizada em uma interação síncrona, também pode ser útil para interações assíncronas, 

apresentando a posição de cada participante em suas sessões mais recentes com o 

espaço compartilhado. 

vista por um usuário 

1, Visão global 
do objeto 

compartilhado 

Posição dos demais 
participantes 

Figura 5-10 - Mecanismos de percepção para um espaço de trabalho para interações 
síncronas (GROUPLAB, 2000) 

Outro tipo de recurso - denominado "olho de peixe" (fisheye) - apresenta uma visão 

geral do objeto compartilhado onde os pontos deste objeto onde algum participante está 

focalizado são apresentados em maior detalhe (Figura 5- 12). 



Figura 5-1 1 -Visão por radar (GROUPLAB, 2000) 



5.4 Desafios: sobrecarga e privacidade 

Transportar para o meio computacional a mesma visão e a mesma forma de trabalho que 

se pode obter num espaço de trabalho real é uma questão que norteia as pesquisas 

relacionadas ao projeto de interfaces homem-máquina. Um primeiro obstáculo para esta 

pesquisa está em compreender as convenções, hábitos e estruturas de pensamento e 

trabalho que ocorrem no contexto real para recriá-las num contexto automatizado. 

O mesmo se dá com as propostas de mecanismos de percepção em groupware. O 

objetivo está não somente em recriar um contexto de interação real num ambiente 

automatizado, como também oferecer recursos que potencializem a capacidade dos 

participantes em perceber e criar seus modelos mentais sobre a interação da qual 

participam, ampliando a capacidade de trabalho em equipes. 

Os fatores que aumentam a complexidade do projeto de interfaces cooperativas em 

relação ao projeto de interfaces individuais são: o número de usuários em uma mesma 

interação e a questão da coleta e apresentação de forma distribuída dos eventos e ações 

desencadeados no espaço de trabalho compartilhado a todos estes usuários. A 

necessidade de reportar os eventos que ocorrem num ambiente de interação cooperativa 

levam geralmente ao problema da sobrecarga de informação. Esta sobrecarga está 

relacionada, em primeiro lugar, à grande quantidade de informação sobre os eventos que 

é gerada durante uma interação. Além disso, um usuário não tem como prever a 

ocorrência de um evento gerado por um parceiro em sua interação. Esta 

imprevisibilidade em alguns casos pode levar à distração e interrupção do trabalho que 

realiza devido à chegada de informações muitas vezes irrelevantes (o que no jargão da 

área é denominado de user dkruption). 

Balancear a quantidade de informação oferecida aos usuários de uma interação é um dos 

grandes desafios para os recursos de oferta de percepção propostos pelas ferramentas 

cooperativas. Uma forma de se tentar controlar a sobrecarga na percepção é através da 

colocação de filtros no decorrer do processo de coleta e apresentação das informações. 

Estes filtros podem, por exemplo, omitir ou atrasar a apresentação de um determinado 

evento, conferindo uma certa seletividade às informações sobre percepção. Uma 

tendência, neste caso, é a implementação destes filtros baseados no conceito de agentes 

inteligentes (MOTTA, 1999). 



Nota-se ainda, uma tendência à sofisticação dos recursos de oferta de percepção, no 

sentido de auxiliarem seus usuários a extraírem informações sobre a interação além da 

simples ocorrência de eventos. Algo análogo ao que é considerado como "inteligência 

de informação": como reunir e agregar dados para que seu uso seja mais direto na 

tomada de decisões por seus usuários. 

No caso de percepção, as ações desencadeadas na interação são dados que podem ser 

reunidos de forma a compor informações importantes para a tomada de decisões ou para 

a análise do trabalho em andamento. Um exemplo seria as propostas de mecanismos de 

percepção para coordenação apresentadas por BORGES e PINO (1999). Partindo do 

pressuposto de que o coordenador de uma interação necessita de recursos de percepção 

diversos aos dos demais usuários, estabelecem-se mecanismos para o levantamento de 

informações mais condensadas sobre a interação. Isto inclui: o nível de participação dos 

usuários, o impacto das contribuições sobre a interação, o nível de conflito, o nível de 

maturidade do grupo em relação ao objetivo da interação etc. 

Outra questão que envolve a percepção em groupware é a questão da privacidade. Há 

uma controvérsia sobre até que ponto deve chegar a exposição desencadeada pelo 

mecanismos de percepção. Estes mecanismos buscam tornar pública a ação dos 

membros de uma equipe. Mas, tudo que é público é passível de crítica e negociação. 

Esta sensação de estar sendo "observado" em suas ações gera uma reação natural, 

justamente por fazer crer que os mecanismos de percepção possam ser utilizados para o 

controle de outras pessoas. 

Contraditoriamente, da mesma forma que a percepção causa a violação de privacidade, 

sua ausência também pode causar o mesmo efeito. Por exemplo, numa interação 

assíncrona, onde seus participantes estão posicionados remotamente, solicitar a ajuda de 

alguém sem saber se este parceiro está disponível ou habilitado a contribuir, pode ser 

encarado como uma forma de violação de privacidade e inteilupção indesejada. 

5.5 Recursos de Percepção em Workflow 

Dado que o objetivo de nossa proposta está em oferecer soluções para ampliar a 

percepção de processos em equipes através de sistemas de workflow, passamos a 

apresentar os principais recursos de percepção oferecidos por estas aplicações. Em 



sistemas de workfiow, grupos de trabalho se vinculam a realizagão de uma tarefa 

específica: realizar um processo. Neste caso, o objeto comum s e d o  compartilhado por 

este gmpo é exatamente o processo definido para execução, composto por atividades e 

que manipula documentos associados a cada uma destas atividades. Este objeto esta 

disponível ao gmpo geralmente atrav6s de uma base de dados (espaqo compartilhado) 

onde estas definições do processo estão armazenadas, bem como os eventos 

desencadeados durante sua realização. 

A primeira preocupação de sistemas de workflow com respeito à oferta de informaqão 

de percepção, está em trazer ao grupo que executa o processo, informações acerca do 

objeto que compartilham e sobre o andamento do processo (percepção de atividades e 

percepção do espago compartilhado). Sistemas de workflow administrativos e de 

produção, onde as atividades seguem uma estmturação prévia, costumam oferecer um 

recurso denominado de apa do processo. Este mapa oferece uma visão gráfica do 

processo definido, destacando seu o fluxo de atividades (Figura 5-13). Os sistemas de 

workflow utilizam ícones representativos para cada tipo de atividade ou desvio de 

controle que facilitam o conhecimento da natureza de cada atividade apresentada. 

Figura 5-13 - Mapa de processos em iam sistema de workflow (ChangeengindW) 

Os sistemas de worHow variam na forma de tratar a questão da sobrecarga de 
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informação em seus mapas de processos. Enquanto algumas ferramentas se limitam a 

apresentar a estrutura do processo em atividades, outras tentam apresentar um panorama 

mais completo da definição, mostrando, no próprio mapa, os executores e documentos 

manipulados em cada atividade. 

Em sistemas de workflow ad-hoc e baseados em roteamento de formulários elou 

mensagens (ex. Lotus Notes), esta definição gráfica não costuma ser aplicada e o fluxo 

de trabalho resultante só pode ser percebido consultando-se o conjunto de mensagens 

trocadas durante a execução do processo. 

O recurso das listas de trabalho é também um mecanismo importante de percepção 

para os usuários de sistemas de workflow. Mostram a cada participante do processo o 

conjunto de atividades que merecem sua atenção no processo (Figura 5-14) e outros 

detalhes sobre sua execução: estado, tempo estimado, instruções etc (Figura 5-15). 

Figura 5-14 - Itens de trabalho para cada processo em execução (ChangengineIHP) 



Figura 5 - 15 - Lista de trabalho individual (WebDeploy) 

O status de exec;u@o das atividades pode ser visualizado com o auxílio do pr6prio mapa 

do processo (Figura 5-17). Além disso, por objetivarem a reengenharia, oferecem 

recursos adicionais de mktricas e estatísticas para a 'realização de 

desempenho do processo (Figura 5-16). 

análises de 

Figura 5-16 - Métricas de desempenho (Changengine) 



tarefa no proc 

Complskd Low - 

Complekd Low -- 

Complckd Low 

Aoum Low 

Figura 5- 17 - $tatus de execução de uma instânncia de processo (W 

Do ponto de vista da oferta de mecanismos de percepção social, os sistemas de 

w o r ~ o w  se preocupam em oferecer informações relacionadas aos executores e os 

responstiveis por cada atividade em execução (Figura 5-18). 



Figura 5-1 8 - Informações sobre executores e suas responsabilidades (WebDeploy) 

Estes sistemas se preocupam, ainda, com a apresentação de informações sobre grupos e 

associação de papéis (Figura 5- 19). 

5.6 Propostas de percepção de processos com vias a 

melhoria e ao aprendizado organizacional 

A questão da percepção de processos de trabalho tem sido atacada em outras propostas, 

partindo do princípio de que o processo é um elemento importante para promover o 

aprendizado organizacional. Por exemplo, BECATTM, DNITTO, FUGGETTA e 

VALETTO (1999) apresentam uma proposta para auxiliar a percepção de processos 

através do mapeamento dos conceitos de tarefas, papéis, artefatos e relacionamentos 

entre tarefas em salas, objetos e outros elementos típicos de ambientes virtuais (MOOS). 



Figura 5-1 9 - Percepção de composiqão de grupos e papkis (WebDeploy) 

0 objetivo é criar um ambiente virtual, onde atores do processo possam realizar suas 

atividades (individuais ou em grupo) de uma forma mais intuitiva. A idéia é prover 

mecanismos de percepgão além do usual sobre a composição do processo em sua 

sequência de atividades. Ao percorrer as salas do ambiente virtual, os atores podem 

visualizar o processo sob diferentes perspectivas (tarefas, artefatos e espaqo de trabalho) 

e interagirem com seus parceiros em cada uma das salas disponíveis (Figura 5-20). 

DOWSH, BENTLEY9 JONES e MACLEAN (1999) discutem a questão da 

'itneeligibilidade do trabalho' em espaços compartilhados de initeragão. Ou seja, como 

tornar u trabalho em equipe mais visível, compreensível e interpretável. Segundo suas 

idéias, os sistemas que disponibilizam as descrições dos processos, apesar de não terem 

a intengão, podem ser utilizados para explicar o trabalho sendo realizado, além de 



Figura 5-20 - Exemplo de ambiente virtual para o processo de inspeção de código 
(Fonte: BECATTINI, DiNITTO, FUGGETTA e VALETTO, 1999) 

ELLMER (1998), vai mais além, discutindo a idéia de como a tecnologia de ambientes 

de desenvolvimento centrados em processos pode ser visualizada sob a perspectiva de 

aprendizado organizacional. Sob seu ponto de vista, a modelagem e representação das 

práticas de engenharia de software podem ser utilizadas como elementos para se 

estabelecer o conhecimento sobre processos em uma organização e para promover o 

aprendizado organizacional. Esta compreensão engloba não somente o processo 

compartimentado em suas atividades e sua sequência de execução, mas também os 

aspectos organizacionais envolvidos com o processo, como indivíduos, grupos e 

entidades organizacionais, papéis, responsabilidades etc. 

Outras propostas começam a enfocar também a questão das interações existentes no 

processo, além de sua composição em atividades. CHRISTIE e STALEY (2000), por 

exemplo, reforçam a importância da modelagem das interações existentes em processos 

de software através do que denominaram de "simulação social". Esta simulação 

pretende modelar as interações entre os indivíduos do processo em relação, por 

exemplo: à influência que exercem uns sobre os outros, ao grau de receptividade em 

relação às idéias alheias e à sua compreensão em relação ao processo. 

Um modelo de simulação destes fatores ao longo de um processo pode auxiliar no 



levantamento de medidas que auxiliem a determinar a influência destes fatores na 

qualidade do produto final. Eles concluem que a modelos como este, baseados em 

observações empíricas das interações sociais que se desencadeiam ao longo do processo 

de software necessitam ser mais realizadas e compreendidas como meio para se 

construir modelos de comportamento neste contexto. 

COPLIEN (1994), por sua vez, propõe uma abordagem para o estudo de processos de 

software em organizações baseada em padrões de interações entre os agentes do 

processo. A motivação para esta proposta reside no fato de que o entendimento dos 

padrões de interação no desenvolvimento leva a um melhor entendimento não só do 

processo, como do domínio de desenvolvimento e até de compreensão por parte de cada 

agente do seu próprio papel e responsabilidade no processo. 

"Nossa técnica difere da antropologia social comum de auxiliar as organizações a 

realizar introspecções sobre si mesmas; a técnica é um 'espelho' da organização em 

estudo" (CAIN e COPLIEN, 1996). A pesquisa toma uma visão sociológica de 

processos de software, com o objetivo de compreender as atividades de 

desenvolvimento e como talhar organizações de acordo com as necessidades do 

mercado. As contribuições desta proposta interessam ao presente trabalho tanto do 

ponto de vista de melhoria de processos como do ponto de vista da percepção e estudo 

do processo de desenvolvimento. 

Na base da proposta está o conceito de padrões, que tem ganhado popularidade dentro 

do desenvolvimento de sistemas e da reutilização de processos. COPLIEN (1994) 

argumenta que a abordagem de padrões pode ser utilizada para representar processos e 

auxiliar no entendimento e melhoria da qualidade dos mesmos. 

Partindo destas idéias, COPLIEN realizou estudos de caso em diversas organizações, 

procurando reconhecer padrões de processo com dois objetivos. O primeiro era o de 

estudar a potencialidade de uma técnica para reconhecimento de padrões de interação 

(denominada CRC - Classes, Responsibilities and Collaborators) como veículo para 

compreensão e estudo da execução de processos em organizações. O segundo objetivo 

era, através de estudos de caso, verificar se há alguma relação entre os padrões de 

interação levantados nas organizações e o nível de qualidade apresentado em seus 

produtos e processos. Havendo tal relação, seria possível catalogar estes padrões para 



serem reutilizados e adaptados em outros contextos, visando a melhoria da qualidade. 

5.6.1 Modelagem de Processos baseada em papéis 

O enfoque de modelagem da abordagem de CAIN e COPLIEN (1993, 1996) é 

justificado pelo fato de que papéis em organizações são elementos mais estáveis do que 

as atividades que compõem um processo. A estabilidade de papéis leva os autores a 

acreditar que, analisando as interações existentes entre estes papéis pode ser possível 

observar padrões de execução de processos mais estáveis e recorrentes dentro de 

organizações e, consequentemente, oferecer informações relevantes para sua melhoria. 

Em linhas gerais, advogam a idéia de que é possível promover a melhoria de processos 

através da análise do fluxo de informações entre papéis de uma cultura de 

desenvolvimento. 

Para modelar os papéis em urna organização, a abordagem utiliza a técnica de cartões 

CRC (Classes - Responsabilities - Collaborators), originariamente criada para a 

modelagem de sistemas orientados a objetos. Nesta técnica, cartões são associados a 

cada classe, suas responsabilidades são enumeradas e seus relacionamentos com outras 

classes identificados. 

A abordagem utiliza esta técnica para representar cada papel como um cartão. Papéis 

são definidos como uma colocação dentro de um processo, usualmente reconhecida 

intuitivamente pela cultura da organização ou através de uma descrição formal. As 

responsabilidades de cada papel correspondem às atividades e tarefas com as quais os 

demais papéis contam para realizarem suas próprias atividades. Colaboradores são os 

papéis que se associam ao papel representado pelo cartão através da oferta ou requisição 

da execução de atividades (responsabilidades) (Figura 5-21). 

Class: Codificador 

Responsibilidades Colaboração: 

Codijkar Classes Projetista 

Testar classes Resp. pelos testes de sistema 

Figura 5-21 - Exemplo de um cartão CRC 



O uso desta técnica para o reconhecimento do processo de desenvolvimento se inicia 

com atividades de brainstorm para o levantamento dos papéis existentes na organização 

que estão envolvidos no processo. Os cartões são então distribuídos para os 

participantes que executam cada um dos papéis para que possam descrever suas 

responsabilidades e designar seus colaboradores. Através de apoio automatizado, as 

informações sobre colaboradores geradas por cada indivíduo dentro de um papel podem 

ser agrupadas, gerando-se um grafo que representa as interações entre os papéis do 

processo. O modelo do processo é representado por este grafo, onde os nós representam 

os papéis dentro do processo e cada arco representa as interações entre eles (Figura 

5-22). 

Documentador I Gerente de Projeto m 
Moderador 

Figura 5-22 - Modelagem de processos baseada em papéis (CAIN e COPLIEN, 1996) 

Os grafos apresentam ainda o grau de interação existente entre os papéis utilizando-se 

de fatores como proximidade e peso das arestas do grafo. Ou seja, nós mais distantes ou 

ligadas por arestas mais fmas (menor peso) representam papéis que interagem menos do 

que nós mais próximos ou ligados por arestas de maior peso (mais grossas). 

Os estudos realizados pelos autores são enfáticos em mostrar que, ao revisar os grafos 

gerados, a maioria dos participantes do processo se surpreendem em verificar que o 

modelo que tinham intuitivamente do processo é bastante diverso do modelo 

apresentado e que esta técnica os faz modificar a maneira de verem seus processos 

de trabalho. O mais interessante desta abordagem é que os grafos podem ser analisados 



e comparados. Desta análise, é possível determinar pontos do processo onde há caos, 

indicando possibilidade de melhorias. De acordo com o desenho dos grafos, pode-se 

destacar se um processo é caótico ou se já atingiu um certo nível de organização e 

eficiência. 

A aplicação desta abordagem em diversos contextos ofereceu aos autores a 

possibilidade de coletar os grafos gerados em diversas organizações e buscar padrões 

recorrentes de interações (CAIN e COPLIEN, 1996), mostrando sua utilidade para 

compreensão do processo de desenvolvimento. Para a maioria das organizações, por 

exemplo, conseguiram perceber que gerentes raramente possuem uma posição de 

central ou de destaque no grafo mas, se movem para o centro do grafo de interações 

quando surgem situações urgentes ou de risco. 

CAIN e COPLIEN (1996) realizaram análises em 40 organizações para coleta dos 

padrões de interação entre os agentes de equipes de desenvolvimento. Coletaram os 

grafos de interações levantados e os catalogaram e categorizararn. O objetivo era buscar 

padrões de interação recorrentes nas organizações e coletar tais padrões para compor o 

que chamaram de 'antropologia do desenvolvimento de software'. 

Nesta coletânea, levantaram que, em organizações denominadas pelos autores como 

hiperprodutivas, há a ocorrência de padrões como, por exemplo, de que os membros do 

processo trabalham como uma unidade, dividindo a carga de trabalho entre eles. 

Perceberam também que, nestas organizações, o desenvolvedor está no núcleo do 

processo e que o setor de qualidade está bem integrado à organização como um todo. Os 

modelos de organizações produtivas exibiram também um relacionamento mais estreito 

com o cliente, enquanto que organizações menos produtivas geralmente omitem este 

papel. Além disso, mencionam que uma organização produtiva, mesmo não tendo um 

processo formalizado, possui conhecimento do que faz, como faz e o que funciona. 

5.7 Considerações 

Neste capítulo discutimos o conceito de percepção e como se espera que este conceito 

possa ser utilizado para aumentar a usabilidade de groupware. Mais do que oferecer 

recursos para que os participantes de uma interação cooperativa possam compartilhar 

uma mesma visão do espaço de trabalho onde se comunicam, os mecanismos de 



percepção buscam associar pessoas a seus contextos de trabalho e auxiliá-las a perceber 

a colaboração nos contextos onde estão inseridas. Esta aproximação dos participantes de 

uma interação com as atividades, parceiros e ações realizadas, leva a uma maior 

compreensão da interação, facilitando sua execução e gerando melhoria em seus 

resultados. 

Partimos do pressuposto de que a colaboração melhora o processo de trabalho e de que 

a percepção é um recurso que pode melhorar a colaboração. Então, se oferecermos 

mecanismos de percepção da colaboração existente nos processos realizados por 

equipes de software, estaremos contribuindo não só para estimular a colaboração entre 

seus pares, como em criar uma melhor noção e nova concepção sobre seus processos. 

Vimos ainda neste capítulo que a percepção e compreensão do processo é um elemento 

importante para promover o aprendizado organizacional. Neste sentido, vemos os 

ambientes de automação de processos sendo utilizados como recurso para promover tal 

aprendizado, do ponto de vista das atividades e responsabilidades dos participantes 

dentro do processo. Por outro lado, vemos propostas (como a de CAIN e COPLIEN) 

que sugerem uma visão mais social, de interações e, digamos, colaborativa sobre o 

processo, como foco importante para sua compreensão e entendimento. 

Nosso trabalho segue, portanto a intenção de unir estas duas visões. Acreditamos que os 

recursos de percepção de sistemas de workflow servem como um primeiro passo em 

busca da oferta da noção de processos, por oferecerem meios para compreensão do 

processo e de responsabilidades através da percepção da estrutura e status das 

atividades. Entretanto, na maioria dos casos, estes recursos têm um foco individualizado 

do espaço de trabalho. Os recursos de percepção em sistemas de workfiow estão 

direcionados para oferecer a cada executor uma visão individual do processo a ser 

executado e qual as suas responsabilidades dentro do mesmo. 

As ferramentas de automação de workflow quase "isolam" seus executores no seu 

contexto particular de trabalho. Podem até saber de onde vem e para onde vai o fluxo de 

atividades em relação as suas atividades individuais, mas dificilmente têm noção do que 

se passa fora de suas atividades específicas e como os demais executores realizam suas 

tarefas. Com isso, perdem a oportunidade de ter uma melhor percepção da colaboração 

que existe entre eles. Além disso, as informações sobre as atividades realizadas pelos 



demais participantes do processo, a composição de gmpos etc, está geralmente diluída 

ao longo da definição do processo, exigindo navegações e consultas para atingi-las. 

A oferta de recursos de percepção que concentrem melhor tais informações se faz 

necessária para que seus usuários possam compreender melhor os aspectos sociais e de 

interação existentes no processo. A partir dos recursos de percepção usualmente 

encontrados em sistemas de workflow, este trabalho propõe e implementa novos 

recursos de percepção para ampliar a capacidade de compreensão - sobretudo a social - 

da colaboração existente em cada processo. 



6. Proposta 

Este capítulo detalha a proposta deste trabalho para auxiliar o estabelecimento da 

cultura de processos em organizações. O capítulo descreve as hipóteses e o enfoque de 

solução da proposta: a definição de um ambiente computacional baseado em workflow 

e mecanismos de percepção em groupware que auxilie a equipes de software na 

compreensão de seus processos. São detalhados os mecanismos de percepção que serão 

oferecidos e como estarão disponibilizadospara as equipes. 

6.1 Recapitulando o problema 

Conforme apresentado em capítulos anteriores, análises mostram que grande parte das 

organizações está encaixada nos primeiro níveis de maturidade e capacitação para o 

desenvolvimento de software. Outros relatos atestam as dificuldades encontradas pelas 

organizações e os esforços despendidos tanto para se introduzir abordagens de melhoria 

de processos de software como para manter tal iniciativa em andamento e alcançar 

níveis cada vez maiores de matusidade. Nota-se ainda que as diversas abordagens 

existentes para o suporte a processos - os diversos modelos de qualidade de processos 

(CMM, SPICE etc) - ainda não são conhecidos e utilizados em larga escala, deixando 

clara a dificuldade inerente à introdução de processos de software em organizações. 

Há relatos de que a melhoria de processos de software baseada em modelos de 

qualidade traga resultados (SEIR, VISCONTI, 1999, SPICE, 1998). Apesar das 

evidências ainda iniciais de seus benefícios, nota-se ainda uma tendência das equipes e 

organizações a reagirem à disciplina, ou melhor, à sistemática que a definição de 

processos impõe. Há, de fato, um grande interesse das empresas em conhecer, 

institucionalizar e melhorar seus processos, mas, em muitos casos, o método de trabalho 

sugerido pelos modelos costuma ser 'aceito' muitas vezes por imposições de diretrizes 

gerenciais ou por cobrança de um mercado que exige certificações e não por uma crença 

real de que possa agregar valor ao trabalho que é executado. 

Por outro lado, a introdução de um determinado modelo de processos por si só não é 

uma garantia de que equipes possam construir produtos com melhor qualidade. O fato 

de uma organização estar classificada em um alto nível de maturidade de processos, cria 



a expectativa de que seus produtos sejam melhores dos que os de outras organizações 

em níveis inferiores. Contudo, nada impede que uma organização considerada imatura 

para os padrões existentes construa bons produtos. Ou seja, melhorar processos não 

significa simplesmente utilizar um modelo. Modelos de qualidade correspondem a guias 

e sugestões de práticas que podem melhorar a qualidade de seus processos. Mas, elevar 

realmente a qualidade de processos é uma transformação cultural, um repensar sobre a 

forma usual de trabalho e a construção de novas diretrizes e irdiaestruturas para realizá- 

10. 

Uma das principais questões que dificultam a introdução da melhoria de processos é a 

inexistência de uma cultura na organização favorável à idéia de processos 

(HUMPHREY, 1999, SAKRY e POTTER, 1999). Utilizar processos significa 

reestruturar as formas de trabalho, seguir diretrizes, acompanhar e medir o trabalho e 

também distribuir tarefas dentro da equipe. Contraditoriamente, a cultura usual de 

desenvolvimento de software está voltada para o individualismo, para o 

desenvolvimento sob pressão de tempo e recursos e sob a impressão de que práticas de 

engenharia de software são restritivas e burocráticas. 

Um dos aspectos que acreditamos ser de fundamental importância para auxiliar as 

organizações a tratar os aspectos ligados à sua cultura que desfavorecem a melhoria de 

processos em suas equipes de desenvolvimento de software é o apoio adequado à 

colaboração intrínseca a este processo. É preciso estabelecer urna cultura ou "senso 

comum" sobre o uso de processos na organização a fim de favorecer sua 

institucionalização. 

6.2 Enfoque de solução 

O que as organizações desejam é atingir maturidade em seus processos. Atingir 

maturidade significa aprender com suas experiências. Para que uma equipe ou 

organização alcance maturidade em seus processos é necessário aprender sobre os 

mesmos. A proposta deste trabalho vem ao encontro desta necessidade, oferecendo 

recursos para que equipes possam adquirir conhecimento sobre o processo que 

executam. Nossa proposta sugere ampliar a capacidade da organização em tornar o 

processo de software explícito, conhecido e acompanhado por todos. 



Processos de software costumam ser visualizados sob a perspectiva das atividades e 

práticas que os compõem. Contudo, uma dimensão de processos cujo apoio e 

reconhecimento costumam ser negligenciados é sua dimensão cooperativa. Processos de 

software são marcados por interações e colaboração e, negligenciar o apoio a esta 

questão implica em restringir a qualidade de sua execução. Por isso, processos devem 

também ser visualizados sob a perspectiva dos padrões de colaboração que existem em 

sua execução. 

Melhorar processos de software significa, portanto, melhorar tanto as práticas 

realizadas, como os padrões de colaboração que existem nas equipes de 

desenvolvimento. Torna-se fundamental neste contexto, priorizar a colaboração 

apoiando a execução de atividades cooperativas, oferecendo às equipes ferramentas que 

facilitem tais interações. 

Mas, para o aprendizado sobre o processo ser completo, os membros de uma equipe 

devem estar também cientes da colaboração no grupo e das interações existentes. Um 

dos motivos para o desestímulo à colaboração é o desconhecimento da possibilidade de 

interagir com outros. A forma como as pessoas colaboram em um processo é 

usualmente desconhecida. As dificuldades de se reconhecer a colaboração nas diversas 

atividades do processo podem levar seus participantes a ignorar o processo como um 

todo ou mesmo em relação a uma perspectiva diferente e importante que é a 

colaboração. Este desconhecimento limita seu aprendizado sobre o processo, trazendo 

problemas para sua execução, melhoria e aceitação. 

Atingir maturidade significa também adquirir auto-direcionamento e aumento da 

responsabilidade em relação a decisões e ações. Conforme atingem níveis mais altos de 

maturidade, as organizações têm maior consciência dos processos que realizam e suas 

equipes direcionam suas atividades a partir dos processos institucionalizados na 

organização. Por outro lado, dado um maior treinamento e um maior conhecimento 

sobre seus processos, as equipes nestas organizações identificam com mais facilidade 

problemas e inconsistências no processo, promovendo sua melhoria contínua. Esta 

visibilidade, quando aliada à possibilidade e abertura na organização para expressarem 

seus comentários e observações, cria um maior senso de responsabilidade dos 

participantes com o processo. 



O enfoque de solução deste trabalho se baseia na idéia de que o estabelecimento na 

organização de uma cultura para o uso de processos possa ser conseguido de forma 

natural e progressiva. através de constante conscientização, transferência de 

experiências e conhecimento entre as pessoas envolvidas com o processo. Todo este 

esforço envolve mais do que adotar ou não um modelo específico, atingindo questões 

sociais que compreendem valores, colaboração, percepção, e participação. Nosso 

enfoque de solução se baseia nestes três pontos, de acordo com o disposto a seguir. 

Colaboração: conforme apresentado no Capítulo 3, a tecnologia de groupware tem 

estado associada a iniciativas de mudança na estrutura de trabalho de organizações. 

Neste trabalho, argumentamos que esta tecnologia é promissora para auxiliar equipes de 

desenvolvimento a modificarem sua estrutura de trabalho e tornarem-se mais 

conscientes do trabalho que realizam. Groupware toma-se a base de nossa proposta para 

o apoio a processos de software e para a oferta de mecanismos de percepção nas 

diversas dimensões preconizadas pela proposta. Nosso enfoque de solução está em 

apoiar, incentivar, fortalecer e explicitar a colaboração ao longo de um processo. 

Percepção: dentre os diversos aspectos que envolvem o suporte à colaboração através 

de groupware, nos concentramos nos recursos que oferecem informações de percepção. 

A percepção em nossa proposta têm um papel fundamental em auxiliar o aprendizado e 

o reconhecimento da forma de trabalho da equipe, bem como os problemas e 

necessidades de melhoria. Este conceito torna-se o veículo através do qual 

incentivaremos a formação da cultura de processos que gostaríamos de atingir, 

auxiliando a aceitação e institucionalização de processos em organizações. Buscamos 

oferecer recursos para que os participantes do processo possam aprender sobre os 

mesmos de uma forma mais abrangente, envolvendo tanto seu aspecto funcional 

(atividades) como seu aspecto de colaboração. 

Participação: enfocamos ainda a oferta de canais para que os participantes do processo 

possam colaborativamente coletar e discutir idéias e sugestões de melhoria. A idéia é 

que estes recursos possam trazer maior satisfação e aceitação do uso de processo para as 

equipes, pesmitindo que seu membros executem, acompanhem, aprendam e melhorem 

seus processos enfocando a colaboração. 



6.3 Objetivos 

Neste trabalho, partimos do pressuposto de que, um primeiro passo para melhorar 

processos está na necessidade de se definir o processo de trabalho e em garantir a 

fidelidade de sua execução pelas equipes envolvidas. A partir desta definição, um 

processo pode ser continuamente melhorado, segundo os parâmetros de qualidade 

desejados pela organização. Mas, a introdução da idéia de processos é por si só um 

desafio para iniciativas de melhoria. 

Em organizações imaturas, por exemplo, onde o processo de produção é caótico, 

individual e indisciplinado, as vantagens da definição e formalização de processos não 

são facilmente percebidas pelos participantes do desenvolvimento e também pela 

gerência. Nestas organizações, não há bases para se implantar modelos de processos 

mais detalhados sem que esta introdução provoque mudanças radicais na forma e 

cultura de trabalho e provoque naturais reações à iniciativa. Um esforço considerável é 

despendido nestas organizações para se introduzir a idéia de definição formal e 

acompanhamento das atividades definidas pelo processo. Neste contexto, torna-se 

necessário tomar o processo explícito e reconhecido pela equipe para que a mesma 

considere sua utilização. 

Conforme caminham na escala de melhoria contínua de seus processos, as organizações 

vão tomando maior consciência de seus processos e da necessidade dos mesmos. Mas, 

também estas organizações, necessitam "reafirmar" esta consciência, conforme se dão 

as mudanças em seus processos. 

Um dos objetivos deste trabalho, portanto, está em estudar a hipótese de que, se 

auxiliarmos os participantes do processo de software a reconhecerem e compreenderem 

seus processos (percepção do processo) e os auxiliarmos a obter uma melhor noção 

sobre a colaboração inerente a estes processos (percepção da colaboração), poderemos 

fortalecer seu envolvimento e consciência em relação à suas atividades e com o 

processo com o qual interagem. Esta consciência serve não somente como meio para se 

introduzir a idéia de processos em organizações imaturas como recurso para reafirmar a 

consciência e promover o aprendizado contínuo de seus processos em organizações já 

amadurecidas com a idéia de processos. 

Aumentar a percepção sobre seus processos viabiliza aos participantes a identificação 



de problemas decorrentes de suas práticas e a percepção de possibilidades de melhoria. 

Outro objetivo deste trabalho está em analisar a hipótese de que, ao veicularmos um 

canal para que os participantes possam sugerir soluções ou realizar comentários 

pertinentes ao processo (estímulo à participação), poderemos aumentar a possibilidade 

de aceitação e envolvimento com a iniciativa de melhoria e institucionalização de 

processos (Figura 6-1). 

Compreensão do processo e Possibilidade de 
identificação de possibilidades sugerirlcomentar 

de melhoria 

Melhor aceitação de formalização e melhoria de processos 

Figura 6-1- Visão geral do enfoque de solução 

De acordo com o exposto acima, o desenvolvimento desta proposta busca analisar as 

seguintes hipóteses: 

Hipótese 1: A percepção sobre o processo de trabalho (atividades e 

colaboração) veicula a compreensão dos participantes em relação ao 

processo que executam, possibilitando a identificação de pontos para 

melhoria. 

Hipótese 2: A percepção do processo de trabalho, associada à 

possibilidade de participação, leva os participantes a serem receptivos à 

idéia de formalização e melhoria de seusprocessos. 



Para analisar tais hipóteses, especificamos um ambiente voltado para o apoio a 

processos de software, enfocando o aspecto colaborativo deste processo e dotado 

mecanismos de percepção que tornem o processo explícito para a equipe de 

desenvolvimento que o executa. Conjugado à explicitação do processo, o ambiente 

oferecerá espaço e recursos para que os participantes do processo possam compreendê- 

10 e questioná-lo. Este conjunto de recursos de percepção e participação são detalhados 

nas seções que se seguem. 

6.4 Percepção do Processo 

A maioria das organizações definem seus processos utilizando algum tipo de 

documentação que, em muitos casos, costuma ser pouco referenciada pelos 

desenvolvedores. Mesmo em organizações mais maduras, onde a importância da 

definição de processos já é reconhecida, esta definição é expressa em uma 

documentação formal que pode ser negligenciada pelos participantes ou também estar 

distante das práticas diárias de trabalho (CAIN e COPLIEN, 1996). A disponibilização 

da definição de processos nesta forma costuma oferecer dificuldades ao seu acesso, 

dificuldades para sua compreensão e eventuais problemas de ambiguidades no 

entendimento do processo. 

Para atingir uma melhor consciência em relação à idéia de processos de sofhvare, o 

primeiro passo é tornar o processo um objeto comum, visível a todos, algo que possa ser 

naturalmente referenciado pelos membros envolvidos com a sua realização. Para induzir 

equipes a aceitar a idéia de acompanhamento e melhoria de processos, é necessário 

introduzir explicitamente o conceito de processo como um elemento de trabalho na 

organização e criar recursos que auxiliarão as equipes a perceber o processo do qual 

participam. 

Os membros de uma equipe devem ser capazes de saber da existência do processo. 

Além disso, precisam ter acesso à sua definição e compreender sua representação, 

reconhecendo os elementos que a compõem. Podem ainda executar suas atividades 

baseadas nesta definição, sendo capazes de perceber suas responsabilidades dentro do 

processo. Os participantes deveriam ainda ser capazes de situarem a si próprios e a 

sua equipe dentro da execução do processo. Isto implica em reconhecer o estado da 

execução do processo, que atividades foram terminadas, quais estão sendo executadas, 



quais devem ser executadas por ele próprio e quais devem ser executadas por todo o 

grupo. 

Conforme apresentado nos Capítulos 4 e 5, sistemas de workflow têm como 

característica principal a oferta de maior visibilidade e acompanhamento do processo de 

trabalho. Esta funcionalidade é um ponto de partida para o apoio ao diálogo entre 

trabalhadores e seus processos e torna-se a base de nossa proposta para promover a 

percepção de processos de software. 

O foco destes sistemas na modelagem do processo, sua flexibilidade e capacidade de 

adaptagão a mudanças, além de sua tendência à interoperabilidade e heterogeneidade, os 

tornam tecnologias aptas a auxiliar o estabelecimento da cultura de processos. Dada a 

sua natureza cooperativa, sistemas de workfiow integram seus usuários (participantes do 

processo) com o processo em si, auxiliando-os a perceber suas responsabilidades. 

Um sistema de workflow é um instrumento para compartilhamento e distribuição de 

informações sobre o processo. Estes sistemas oferecem recursos de percepção que 

auxiliam seus participantes a compreenderem a composição do processo em atividades, 

as responsabilidades de cada executor, além de direcionar sua execução e permitir que 

os participantes percebam e acompanhem o processo. 

O ambiente proposto neste trabalho estará calcado em um sistema de workflow, que 

servirá como infiaestrutura básica para explicitação e execução do processo, integrando 

também as diversas ferramentas (cooperativas ou não) necessárias ao desenvolvimento. 

O objetivo principal do ambiente proposto está em conjugar o processo real definido 

pela organização com a percepção de seus participantes sobre sua definição. Para isso, o 

processo real será definido, representado e implementado em um sistema de workflow 

para que possa ser acompanhado. De acordo com os recursos de percepção oferecidos 

por estes sistemas (ver Capítulo 4), seus usuários poderão obter informações sobre a 

definição do processo, o estado da execução e sobre as responsabilidades de cada ator 

através de sua interação com o sistema (Figura 6-2). 

6.5 Percepção da Colaboração 

Conforme citado por BACH (1995), um produto de software não pode ser encarado 

somente como o resultado de um processo bem definido. Software é também o produto 



de pessoas. Desta forma, não se pode lidar com a gerência de projetos de software, 

encarando-se somente o aspecto das atividades, mas também as pessoas que as 

executam e, principalmente, a interface entre elas e seus processos. 

Sistema de Workflow 

Informações de Percepção do Processo 
lista de trabalho, mapa do processo, status de execução 

Figura 6-2 - Percepção do processo 

PERRY, STAUDENMAYER e VOTTA (1994) desenvolveram uma pesquisa com o 

objetivo de levantar como os desenvolvedores de um projeto 'gastam' seu tempo. As 

observações realizadas mostram que mais da metade do tempo dos desenvolvedores 

observados era gasto em atividades interativas e que uma parte significativa do dia era 

gasta em interações com outros colaboradores do projeto. Levantaram ainda que os 

desenvolvedores gastavam em média 75 minutos por dia realizando interações 

interpessoais não previamente planejadas. Outra observação interessante feita pelos 

autores é a de que os desenvolvedores necessitavam aplicar esforços para determinar 

quem deveriam contactar dentro da organização para solicitar a realização de uma 

determinada atividade. 

Isto pode ser explicado pelo fato de que os atores do processo de desenvolvimento não 

têm uma percepção clara e explícita de como contribuem uns com os outros. A 

definição de papéis dentro de um grupo em muitos casos é confusa e costuma haver 

uma ausência de conhecimento sobre o fluxo das interações entre estes papéis. 



O enfoque de solução deste trabalho encara a percepção do processo de 

desenvolvimento sob duas perspectivas. Tanto o processo deve ser compreendido em 

relação à sua sequência pré-definida de atividades, como é necessário prover uma 

infraestrutura para que seus executores possam compreender como interagem entre si 

para a resolução de problemas ao longo do processo. 

Esta proposta investe no sentido de que, para se atingir uma melhor percepção da forma 

como o processo é conduzido, é necessário prover aos atores do processo mecanismos 

que os auxiliem a construir uma noção sobre como sua equipe é composta e a construir 

uma percepção das possibilidades de comunicação entre eles. Participantes de um 

processo devem ser capazes de compreender a formação da equipe e conhecer seus 

parceiros de trabalho. 

Além disso, para enfatizar a colaboração e permitir melhorias fuhiras no processo de 

interação, os participantes devem compreender como as interações ocorrem dentro de 

um grupo. A partir do conhecimento da equipe, é preciso que os participantes do 

processo sejam capazes de reconhecer relações entre si. É necessário que cada 

participante esteja a par dos parceiros mais próximos às atividades que executa, quais 

participantes estão mais distantes e com quem realizam tarefas colaborativas. 

Um primeiro tipo de informação de percepção passível de ser extraído do processo para 

uso pela equipe se refere a distinguir os diferentes grupos designados a contribuir com o 

processo, os papéis definidos dentro de cada grupo e quais atividades que executam 

dentro do processo (Figura 6-3). Esta informação auxilia os atores do processo a ter uma 

noção sobre proximidade, ou seja, quem compartilha com eles as mesmas atividades, 

quem realiza atividades próximas, quem está distante de suas atividades. 

Para oferecer aos participantes a percepção sobre a colaboração, propomos a utilização 

de um mecanismo baseado na proposta de Cain e Coplien para modelagem de processos 

(CAIN e COPLIEN, 1996). Conforme detalhado no Capítulo 5, esta proposta visualiza 

processos sob o ponto de vista dos papéis existentes e dos relacionamentos 

estabelecidos entre estes papéis durante sua execução. 



Grupos dos quais eu 
participo 

Participante 

Outros grupos 

Atividades 
realizadas por 

cada grupolpapel 1 

Gruposlpapéis 
existentes no 

processo 

Figura 6-3 - Informações sobre a composição de grupos 

A idéia de utilização desta abordagem no ambiente construído para esta proposta está 

em oferecer aos participantes do processo um grafo que represente as interações 

implícitas na definição do processo. Ou seja, a partir da definição do processo no 

workflow, o ambiente extrai informações sobre interações de seus executores e as 

apresenta a seus usuários como um grafo de interações (Figura 6-4). Os critérios 

utilizados para a geração do grafo de interações a partir da definição do processo serão 

detalhados no capítulo seguinte. 

projetista gerente de 
testes 

projetista gerente de 

Processo definido no sistema de workflow Grafo de interações extraído 

Figura 6-4 - Informações sobre interações extraídas do processo definido 

As informações de percepção de colaboração que desejamos oferecer às equipes de 

desenvolvimento não costumam ser oferecidas por sistemas de workfíow. Estes 

sistemas se concentram em oferecer informações sobre a definição e andamento do 

processo. Por isso, buscamos definir novos mecanismos de percepção que pudessem ser 

incorporados a sistemas de workflow para oferta das informações contempladas pela 

proposta (Figura 6-5). 



As infomações apresentadas por estes recursos de percepção serão extraídas da 

definição do processo implementado no sistemas de workflow. Portanto, representarão 

informações relacionadas a como o processo foi definido para a equipe no que se refere 

à sua composição de gmposlpapéis e de interações entre eles. 

Informações de Percepção do Processo I lista de trabalho. mapa do processo, status de execucão I 
Figura 6-5 - Extensão para oferta de percepção da colaboração 

6.6 Participação 

Todo objeto visível é passível de comentários e críticas. Todo objeto que é público e de 

domínio comum é passível também de críticas e negociações quanto ao seu uso. A 

oferta de mecanismos que permitam aos participantes de um processo de trabalho obter 

uma melhor percepção e compreensão do que se passa durante suas interações suscita, 

invariavelmente, comentários e críticas. Destes comentários e críticas ao processo 

podem surgir oportunidades em potencial para sua melhoria. 

Pensando assim, ao oferecer mecanismos para melhor percepção do processo, a 

disponibilidade de um canal para a entrada de idéias, comentários, questões, críticas, 

sugestões etc, em relação a quaisquer detalhes do processo é um caminho natural para 

sua melhoria. Um dos benefícios deste canal de participação seria o levantamento de um 

maior número de problemas na definição e execução do processo, levantados pelos 



próprios atores do processo, mais próximos de sua realidade de execução. Estes 

problemas servirão como fonte de informações para a melhoria do processo em questão. 

Outros benefícios associados à possibilidade de participação dos atores do processo 

estão relacionados às idéias de empowerment de funcionários em organizações, onde a 

possibilidade de participar das decisões da organização confere ao seu staff um 

sentimento de maior satisfação, envolvimento e responsabilidade com o trabalho. 

Seguindo estas idéias, a oferta de um canal onde os participantes do processo possam 

anotar seus comentários, críticas e sugestões toma-se um ponto importante para mudar a 

cultura de uma organização, tornando-a mais favorável à idéia de formalização de 

processos. 

Acreditamos ainda que as contribuições ou sugestões para melhoria geradas para o 

processo devem ser disponibilizadas para toda a equipe. Tomando tais contribuições 

públicas e permitindo sua discussão, são ampliadas não só as possibilidades de melhoria 

como a satisfação e comprometimento com o mesmo. 

6.7 Considerações 

O objetivo da proposta deste trabalho é fornecer auxílio para que equipes de 

desenvolvimento de software tornem-se mais conscientes, participativas e promover o 

aprendizado comum em relação às suas próprias atividades, com fins de melhorar seus 

processos. O que se espera obter na cultusa criada com o uso contínuo do ambiente é 

que os participantes envolvidos no processo possam analisar seus padrões de trabalho e 

interação dentro da equipe; identificar problemas na execução de suas atividades e no 

processo em geral; identificar entraves ao processo devido a interações mal planejadas; 

levantar questões sobre estes problemas, iniciando discussões e participando de sua 

melhoria. 

A criação gradativa da noção do processo que se executa e das interações que se 

desencadeiam durante esta execução levam as equipes a compreender a idéia de 

processos e é um passo fundamental para sua formalização dentro da organização. 

Tendo o processo explícito, os membros de uma organização podem começar a discutir 

as vantagens de formalizá-lo e como isto pode ser feito dentro da organização. 

Para implementar o ambiente descrito, utilizamos um sistema de workflow comercial - 



WebDeploy (WDWF, 1998). Sob a infraestsutusa de irnplementação do WebDeploy, 

estendemos suas funcionalidades para comportar os recursos do ambiente proposto, 

denominado PIEnvironment (Process Improvement Environment). A idéia deste 

trabalho é a de que o PIEnvironment seja um coadjuvante do processo de 

aprimoramento, auxiliando a compreensão do processo e o contexto de trabalho atual e 

permitindo aos executores do processo um maior envolvimento com a iniciativa de 

melhoria, dando espaço para o aprendizado sobre processos e aumentando a capacidade 

da organização em aprimorar a qualidade de seu trabalho. 



7. PIEnvironment 

Este capítulo detalha o ambiente construido para o desenvolvimento da proposta - o 

PIEnvironment (Process Improvement Environment). Este ambiente foi construido 

utilizando-se um sistema de gerenciamento de wor@ow comercial - WebDeploy - 

cujas características serão apresentadas. Sobre o WebDeploy foram construidos os 

demais recursos de percepção sugeridos pela proposta, que também serão 

apresentados neste capítulo. 

7.1 Arquitetura 

O WebDeploy (WDWF, 1998) foi o sistema de workflow comercial utilizado como 

infraestrutura para construção do PIEnvironment. O WebDeploy é um sistema de 

gerenciamento de workflow apropriado para o gerenciamento de fluxos de produção e 

administrativos. Suas funcionalidades básicas envolvem a definição e modelagem de 

processos de trabalho, a execução destes processos e o levantamento de métricas sobre a 

execução. 

A escolha deste sistema como infra-estrutura para o ambiente proposto se deve 

principalmente a sua concordância com os padrões internacionais (WFMC), oferecendo 

as funcionalidades básicas para modelagem, execução e gerência de fluxos de trabalho, 

segundo os conceitos usuais de sistemas de workflow. Além disso, possui uma 

plataforma extensível, permitindo a construção de aplicações com facilidade. O que 

confere esta extensibilidade ao WebDeploy é o fato de estar implementado em 

plataforma WWW, utilizando o gerenciador de banco de dados orientado a objetos 

JasmineTM (KHOSHAFIAN, DASANANDA e MINASSIAN, 1999) como repositório 

de definições de processos e informações sobre sua execução. 

O JasmineTM possui uma estratégia voltada para facilitar o desenvolvimento de 

aplicações multimídia e aplicações para web. Em seu pacote de produtos, possui uma 

interface - WebLink - que oferece recursos para conexão remota via http ao servidor de 

banco de dados. Em linhas gerais, esta interface permite que sejam construídas páginas 

HTML cujo conteúdo pode ser embutido com comandos para estabelecer conexões com 



bases Jasrnine e nela realizar consultas. 

O WebDeploy foi construído utilizando-se esta estratégia. Desta forma, todas as 

informações relativas à definição e execução dos processos são armazenados em um 

esquema contido no servidor Jasrnine. A interação com o WebDeploy se dá através de 

navegadores web que apresentam páginas HTML cujas informações são obtidas na base 

Jasmine por intermédio do servidor WebLink (Figura 7-1). 

Interface com 
usuários - 

Navegadores web 

Interface para 
conexão/consuita 

Definição de Processos, Jasmine via web 

Informações de controle de 
execução 

Figura 7- 1- Arquitetura WebDeploy 

O desenvolvimento do PIEnvironment compreende a extensão do WebDeploy para a 

oferta dos recursos de percepção sugeridos na proposta. Para isso, todos os usuários do 

WebDeploy, ao entrarem neste ambiente, passam a contar com outra opção que os leva 

ao contexto do PIEnvironment (Figura 7-2). 

Tentando manter o mais próximo possível as características de interface do WebDeploy 

(cores e layout de páginas), procuramos manter o contexto de interação com o usuário. 

A idéia é que os participantes do processo vejam o PIEnvironment como uma extensão 

do ambiente de execução de processos, podendo interagir simultaneamente com os dois, 

facilitando a exploração de informações. 



Figura 7-2 - Chamada ao PIEnvironment 

A construção do PIEnvironment segue a mesma estratégia de implementação do 

WebDeploy, utilizando o recurso de construções de aplicações para web - WebLink. 

Isto compreende construir páginas HTML (HTML templates, conforme denominadas no 

contexto do WebLink) que possuem comandos que manipularão a base de objetos do 

WebDeploy para obter as informações de percepção desejadas e apresentá-las ao 

usuário. 

Os recursos implementados no PIEnvironment satisfazem às necessidades de percepção 

enumeradas na proposta deste trabalho, no que diz respeito à percepção sobre o 

processo sendo executado por uma equipe. Esta percepção compreende tanto a 

perspectiva das atividades que compõem o processo como a perspectiva da colaboração 

existente em sua execução. 

Os participantes do processo obtêm informações de percepção do processo através dos 

recursos oferecidos normalmente pelo WebDeploy e informações de percepção da 

colaboração e a possibilidade de participaqão em discussões através das extensões 

disponíveis no PIEnvironment. Estas extensões podem ser consultadas através de um 



menu, contendo as seguintes opções: seleção de processos, percepção de grupos, 

percepção de interações e fómm de discussões (Figura 7-3). 

Figura 7-3 - Menu de opções do PIEnvironment 

7.2 Definição de Processos 

As informações de percepção oferecidas pelo PIEnvironment são extraídas diretamente 

das d e f ~ ç õ e s  de processos implementadas no WebDeploy. As definições dos processos 

estão armazenadas em diversos objetos contidos na base Jasmine. O PIEnvironment 

consulta estes objetos para inferir as informações relativas à composição dos grupos e 

das interações no processo para apresentação a seus usuários. 

Nas seções a seguir, tratamos de descrever os principais elementos utilizados pelo 

ambiente para a definição de processos. Esta descrição é importante para que o leitor 

tenha noção dos dados disponíveis para extração das informações de percepção 

propostas pelo PIEnvironment. Para efeito de ilustração, apresentaremos a 

implementação de um processo simplificado para especificação de requisitos baseada 

em cenários - Requirements SpeczJication - cujo fluxo de atividades pode ser 

visualizado na Figura 7-4. 

A definição de um processo consiste em: definir gmpos e papéis para os executores do 

processo, definir as atividades que serão realizadas no processo, construir pastas de 



documentos para manipulação durante sua execução, associar as atividades a passos de 

trabalho indicando seus executores e definir o mapa do processo ou o fluxo/sequência 

destas atividades. 

0 
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Ana'ista construir a Detalhar Cenários 
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Figura 7-4 - Modelo do processo exemplo - Requirements Speci3cation 

Uma das principais contribuições deste trabalho está em mostrar a possibilidade de uso 

de uma ferramenta de workflow comercial na modelagem de processos de software. A 

ferramenta de workflow utilizada como infra-estrutura para o PIEnvironment tem o 

objetivo de apoiar fluxos de trabalho administrativos e rotineiros, o que não é 

exatamente a característica do fluxo de atividades de processos de software, 

considerados como ad-hoc. Desta forma, a modelagem a seguir mostra um pouco do 

desafio de uso desta plataforma para modelagem destes processo. 

7.2.1 Indivíduos, Grupos e Papéis 

Usuários com privilégios de administração podem criar novos usuários (Figura 7-5). 

Todos os usuários estabelecidos no ambiente podem ser reunidos em grupos. A 

possibilidade de definição de grupos permite que os mesmos sejam posteriormente 

associados como executores de atividades em processos. 

Um usuário pode ser inserido em vários grupos. Ao ser incluído como membro de um 

grupo, este usuário pode ser associado a um ou vários papéis dentro do grupo. Esta 

distinção de papéis dentro de grupos também é útil para a definição de executores das 

atividades de um processo, conforme será mostrado em seções posteriores. 



Figura 7-5 - Cadastro de usuários no WebDeploy 

Para a modelagem do processo exemplo (Requirements SpeciJication), foi criado um 

grupo - Scenario DeJinition Group - cujos membros podem assumir os seguintes 

papéis: System Analyst, User Interface Designer e System User (Figura 7-6), de acordo 

com os papéis enumerados na definição do processo. 

Figura 7-6 - Definição de um grupo 



Os analistas constróem a visão do sistema, enumeram os cenários de uso que o 

compõem e se responsabilizam por seu detalhamento. Os projetistas de interface são 

responsáveis por construir protótipos do sistema de acordo com os cenários de uso 

detalhados. Usuários e analistas também avaliam as definições e protótipos sendo 

construídos. 

7.2.2 Definição de atividades 

Todas as atividades utilizadas nas definições dos processos são definidas 

independentemente do processo onde serão executadas. Esta é uma estratégia do 

WebDeploy para permitir a reutilização da definição de atividades em diversos 

processos. A definição de uma atividade compreende a identificação do seu nome, 

descrição, a instrução que deverá ser seguida pelo executor encarregado de executá-la e 

qual a pasta de documentos (folder) necessária para sua execução. 

No caso do processo Requirements Speclfication, uma de suas atividades se refere a 

construção da visão do sistema. A definição desta atividade, nomeada no ambiente 

como Build System Vision é apresentada na Figura 7-7. 

7 1 Actlvity Deflnitlon 

Figura 7-7 - Definição de uma atividade do WebDeploy 



7.2.3 Definição de documentos 

Pastas de documentos podem ser definidas e reutilizadas em vários processos e 

atividades. Nas pastas de documentos são inseridos os documentos necessários para a 

realização de uma atividade ou processo. Ao longo da execução do processo, os 

usuários podem manipular estes documentos previamente inseridos na pasta, além de 

poderem incluir outros documentos. 

Na Figura 7-8 apresentamos a definição da pasta de documentos definida para o 

processo Requirements SpeczJication. Nesta pasta foram incluídos os seguintes 

documentos: System Vision - modelo de documento para descrição da visão geral do 

sistema; Scenario Definition - modelo de documento para a definição dos cenários de 

uso do sistema; e Review Report - modelo de documento utilizado pelos usuários e 

analistas para registrarem seus comentários ao revisarem os cenários e protótipos 

construídos. 

I Case Contents 

Figura 7-8 - Definição de um folder de documentos 

As pastas de documentos definidas podem ser associadas a um processo e, neste caso, 

os documentos que contêm poderão ser acessados ao longo de toda a sua execução. 

Pastas de documentos podem ser associadas também a atividades específicas e, neste 

outro caso, os documentos que contêm estarão disponíveis a partir do momento da 



execução da respectiva atividade. Os documentos podem ser acessados diretamente da 

pasta de documentos e podem ser ativados aplicativos para manipulação de arquivos 

inseridos nas pastas de acordo com seu tipo MIME (Figura 7-9). Pastas de documentos 

podem conter também elos para sítios Internet, conforme apresentado na Figura 7-10. 

Observemos que para o processo de especificação de requisitos, a atividade de 

enumeração dos casos de uso do sistema foi definida para ser realizada pelos analistas. 

A fim de facilitar a interação nesta atividade, associamos uma ferramenta colaborativa 

ao processo, conforme apresentado na Figura 7-10, onde a enumeração de casos de uso 

é realizada como um brainstorm em uma base de discussões. 

Figura 7-9 - Acesso a um documento contido no folder 



Figura 7-1 0 - Uso de elos Internet em pasta de documentos 



7.2.4 Definição de passos de trabalho 

A criação de um processo inclui sua identificação, propósito, prazo para execução e 

pasta de documentos necessária para sua realização (Figura 7-11). O fluxo de um 

processo é definido como uma sequência de passos de trabalho (worksteps). Os passos 

de trabalho estão conectados em um mapa que descreve o fluxo de trabalho realizado no 

processo (Figura 7-12). O processo exemplo contém 3 passos: estabelecimento da visão 

do sistema, enumeração dos cenários de uso e definiçãoldetalhamento de cada cenário. 

Figura 7-1 1 - Definição de um processo 

Figura 7-12 - Definição do mapa do processo 



Existem dois tipos de passo de trabalho no WebDeploy: passos de trabalho de 

atividades (activity worksteps) e conectores (connector worksteps). Passos de trabalho 

de atividades compreendem a associação de uma atividade especifica e um executor 

para sua realização (Figura 7-13). O executor de uma atividade pode ser um indivíduo 

ou um grupo. No caso de um grupo, o WebDeploy permite que sejam definidos critérios 

para sua execução. Estes critérios incluem: 

Qualquer membro do grupo pode realizar a atividade. 

Todos os membros do grupo devem realizar a atividade. 

Qualquer membro do grupo com um papel específico pode realizar a atividade. 

Todos os membros de um grupo com um papel específico devem realizar a 

atividade. 

Atividade associada ao 
passo de trabalho 

Figura 7-13 - Definição de um passo de trabalho 

Passos de trabalho podem ainda ser associados a subprocessos ou, conforme o conceito 

do WebDeploy, Nested Activzties. Isto significa que a ativação deste passo de trabalho 

corresponde a execução de um subprocesso. No processo exemplo (Figura 7-12), a 

atividade associada ao passo de trabalho Definzng System Scenarios é na verdade um 

subprocesso - Scenario DeJinition - cujo mapa pode ser visualizado na Figura 7-14. 



Figura 7-14 - Fluxo de atividades do subprocesso Scenario DefZnition 

Passos de trabalho podem ser também definidos como iterativos (Iterative WorkSteps). 

Quando assim definido, um passo de trabalho é executado iterativamente até que uma 

dada condição seja satisfeita. Esta condição pode ser definida em termos do número 

máximo de iterações que podem ser realizadas ou em termos de um predicado a ser 

testado sobre o estado da pasta de documentos associada a atividade (Figura 7-1 5). 
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Figura 7- 15 - Definição de uma atividade iterativa 
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A definição de passos de trabalho como conectores serve para direcionar o curso do 

processo através de tomada de decisões. A Tabela 7-1 apresenta os tipos de conectores 

disponíveis no WebDeploy. 

Tabela 7-1 - Tabela de conectores do WebDeploy 

Indica que o processo pode prosseguir para o próximo passo de 
trabalho se quaisquer dos passos predecessores tiverem sido 
completados 

Todas os passos de trabalho predecessores devem ser 
completados para que o fluxo continue para o passo seguinte. 

Todos os passos de trabalho que sucedem o conector são 
ativados para execução em paralelo. 

Para cada passo de trabalho que sucede ao conector será 
associada uma condição para sua execução. Serão executados 
em paralelo cada um dos caminhos cuja condição tenha sido 
satisfeita. 

Este conector é um caso especial do conector anterior. Uma só 
condição é testada. Se satisfeita, um dos ramos é ativado. Se não 
satisfeita, o outro ramo é ativado. 

O fluxo de execução das atividades do processo Requirements Speclfication foi definido 

conforme apresentado na Figura 7-16, onde os passos de trabalho Establishing System 

Vision e Outlining System Scenarios of Use foram associados a atividades atômicas e o 

passo de trabalho DeJining System Scenarios foi associado a um subprocesso e será 

executado iterativamente. Esta iteração termina quando os responsáveis pelo 

levantamento consideram a definição dos cenários como satisfatório e marcam a pasta 

de documentos do processo com o status de "completed". 

A modelagem do subprocesso (Scenario DeJinition) ativado por este passo de trabalho 

pode ser visualizado na Figura 7-17. Neste mapa, pode-se observar o uso dos conectores 

para o direcionamento do fluxo de trabalho. 

O processo Scenario DeJinition tem duração estimada de 3 semanas e é realizado em um 

ciclo iterativo onde os cenários são detalhados e protótipos do sistema são construídos 

para depois serem revisados pelos analistas e usuários. Se os analistas e usuários estão 



satisfeitos com a descrição do cenário, o ciclo termina. Senão, o processo retoma ao 

princípio, com o passo de trabalho de detalhamento e reconstrução de protótipos. O 

detalhamento de cenários pelos analistas do sistema e a construção de protótipos pelos 

projetistas são realizados paralelamente. Quando ambos estiverem completados, são 

disparados os passos de trabalho de revisão pelos analistas e pelos usuários também em 

paralelo. 

Figura 7- 16 - Fluxo de atividades do processo Reqzkirements SpeczJication 

Figura 7-17 - Fluxo de atividades do processo Scemwbo De$~ition 



7.3 Instanciação e Execução de Processos no WebDeploy 

Após ter sido definido e validado (verificação de pendências na definição), um processo 

pode ser instanciado e ativado para execução (Figura 7-18). Ao instanciar um processo, 

são criadas instâncias para cada uma das atividades definidas bem como uma instância 

de sua pasta de documentos. Na Figura 7-18 é apresentada a instanciação do processo 

Requirements Speclfication para o levantamento de cenários de uso de um site www. 

Figura 7-1 8 - Instanciação e ativação de um processo 

A execução do processo compreende seguir o fluxo de passos de trabalho definidos no 

mapa de processo. A cada passo de trabalho, a máquina de workflow inclui na lista de 

trabalho dos executores associados ao passo de trabalho uma referência para a 

realização da atividade. Esta distribuição de tarefas segue o critério utilizado no 

momento de definição do passo de trabalho. Se o executor é um indivíduo a tarefa 

aparecerá somente em sua lista de trabalho. Se o executor é um grupo, a tarefa aparecerá 

na lista de trabalho de todos os membros do grupo. Se o executor é um papel dentro de 

um grupo, a tarefa aparecerá na lista de trabalho de todos os membros do grupo que 

pertencem ao papel mencionado. 



Na Figura 7-19 é apresentada a lista de trabalho de um participante do processo de 

levantamento de requisitos do sistema que está associado ao papel de analista. Como a 

primeira atividade do processo (vide seção anterior) é o estabelecimento da visão do 

sistema, ela é instanciada para execução e incluída na lista de trabalho de seus 

executores. A condição de execução da atividade foi definida de forma que todos os 

participantes com papel de analista devem executá-la. Neste caso, todos os analistas 

terão este item incluído em suas listas de trabalho. 
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Figura 7-1 9 - Lista de trabalho de dois usuários que executam o mesmo papel (Analista) 
no processo de especificação de requisitos 

Ao se deparar com um item em sua lista de trabalho, o executor pode visualizar as 

instruções para a realização da atividade (Figura 7-20 - a), manipular os documentos 

disponíveis na pasta de documentos do processo/atividade (Figura 7-20 - b) e realizar a 

tarefa estipulada. Ao finalizar sua execução, deve marcar o item de trabalho como 



completado, para que o fluxo tenha continuidade em sua execução (Figura 7-20 - c). 

Figura 7-20 - Execução de um item da lista de trabalho 



7.4 Percepção do Processo 

Através dos recursos de percepção do processo oferecidos pelo sistema de workflow, os 

usuários do PIEnvironment obtêm informações sobre: a lista de trabalho contendo as 

atividades correntes do usuário em questão (Figura 7-21), as atividades que compõem o 

processo e seu fluxo de execução (Figura 7-22), as instâncias de processos em execução 

(Figura 7-23), o andamento de cada instância do processo (Figura 7-23 e Figura 7-24) e 

os documentos utilizados ao longo do processo (Figura 7-25). 
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Figura 7-21- Percepção das atividades sob responsabilidade do usuário em questão 

Figura 7-22- Percepção das atividades que compõem o processo e seu fluxo de 
execução 
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Figura 7-23 - Percepção das instâncias de processos em execução 
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Figura 7-24 - Percepção do estado de execução de processos 
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Figura 7-25 - Percepção dos documentos utilizados pelo processo 

São oferecidos ainda recursos para visualizar o estado de execução das diversas 

instâncias de processos ativas no ambiente (Figura 7-26) e gerenciar sua execução. 

Instâncias de processos podem, por exemplo, ser suspensas, finalizadas, reiniciadas etc. 

Estatísticas de desempenho do conjunto de instâncias do processo já executadas 

mostram, por exemplo, o tempo médio, mínimo e máximo de execução das instâncias 

do processo, comparações do tempo de execução da instância corrente com a média de 

execução das instâncias do mesmo processo Figura 7-27. Estas informações também 

podem ser obtidas para cada passo de trabalho definido no processo. 



Figura 7-26 - Lista de instâncias de processos 



Figura 7-27 - Estatísticas de desempenho 

7.5 Seleção de Processos 

Os recursos de percepção oferecidos pelo PIEnvironment se referem a processos 

definidos e executados pelos usuários. Para se ter acesso aos recursos de percepção 

oferecidos pelo ambiente, o primeiro passo é selecionar um processo da lista 

apresentada ao usuário do PIEnvironment (Figura 7-28). 

Nesta lista são apresentadas as definições de processos nas quais o usuário participa, 

que possuem instâncias ativas. A idéia de apresentar somente as definições de processos 

com instâncias ativas parte do princípio de que a melhoria do processo através do 

ambiente faz mais sentido se os participantes estiverem executando uma instância do 

processo em questão. O PIEnvironment busca na base de objetos do WebDeploy quais 



processos possuem instâncias ativas e dos quais o usuário participa para a montagem da 

lista. Para reconhecer se um usuário participa de um processo, o PIEnvironment verifica 

se o usuário é executor de algum dos seus passos de trabalho ou se pertence a algum 

grupo que é executor de algum passo de trabalho do processo. 

Participation in Processes / : 

Figura 7-28 - Lista de processos para seleção no PIEnvironment 

Outro detalhe de apresentação da lista de processos é a questão da composição de 

processos e subprocessos. Quando um processo possui subprocessos, só é apresentado 

ao usuário os níveis dos quais participa como executor de um passo de trabalho. Ou 

seja, se um usuário participa somente da execução de um subprocesso, não visualiza 

informações de percepção do processo de mais alto nível porque o mesmo não será 

apresentado em sua lista de opções. Esta estratégia serve para filtrar as informações 

mais relevantes para os usuários do ambiente, concentrando sua atenção no contexto de 

trabalho onde efetivamente toma parte. 

Ao selecionar um processo, o usuário do PIEnvironment pode obter acesso às demais 

funcionalidades do PIEnvironment (percepção da colaboração e participação) relativas 

ao processo selecionado. No decorrer da descrição dos recursos de percepção 



implementados, utilizaremos um processo definido no ambiente - Inspection Review 

Cycle - cujo objetivo é a preparação e realização de uma reunião de inspeção de 

artefatos de software. O modelo detalhado deste processo pode ser visualizado no 

Anexo 2. 

7.6 Percepção da Colaboração 

Na proposta do PIEnvironment, o sistema de workflow oferece os recursos 

fundamentais para visualização do processo sob a perspectiva de sua composição em 

atividades. Contudo, a colaboração existente no processo é difícil de ser percebida, haja 

visto que sistemas de workflow não tratam explicitamente esta questão. Sistemas de 

workflow se limitam a distribuir a execução de atividades para os participantes de um 

processo. Mesmo nas atividades definidas para serem realizadas por grupos, cada 

executor desta atividade (membro de um mesmo grupo) pode não ver claramente com 

quem interage na referida atividade. 

Tomemos, por exemplo, uma atividade de discussão, onde todos os membros de um 

grupo específico devem tomar paste. Um passo de trabalho poderia ser definido neste 

processo associando a atividade de discussão à execução de um grupo, com a condição 

de que todos devem participar. No momento da execução deste passo de trabalho, o 

sistema de workflow inclui a atividade na lista de trabalho de cada membro do grupo. 

Neste caso, o executor do processo só teria noção de que colabora com os demais 

membros do gmpo no momento da discussão, quando estaria em contato com os 

mesmos quer numa reunião face a face ou com apoio automatizado. 

Para promover uma melhor compreensão e aprendizado sobre o processo o 

PIEnvironment permite que tal infosmação de percepção esteja disponível ao longo de 

toda a execução do processo. Os recursos de percepção oferecidos pelo PIEnvironment 

apresentam aos executores de um processo a composição dos gmpos definidos para sua 

execução e uma idéia das possíveis interações dentro do processo. 

7.6.1 Grupos, papéis e responsabilidades 

Ao selecionar a opção "Groups" no PIEnvironment, é disponibilizada ao usuário uma 

tela conforme apresentado na Figura 7-29. Nesta tela, são apresentados os executores 

do processo (Figura 7-29a) e a lista de atividades que compõem o processo selecionado 



(Figura 7-b). Conforme mencionado anteriormente, os executores do processo podem 

ser grupos ou indivíduos. No exemplo da Figura 7-29, existe apenas um grupo 

participante da execução do processo - SIRA Process Inspection Group. 

do processo I (a) Executores 

Figura 7-29 - Tela de apresentação de informações sobre grupos no PIEnvironment 

O usuário pode visualizar a composição de cada grupo que participa do processo, 

conforme apresentado na Figura 7-30. Esta composição é apresentada em uma estrutura 

de árvore onde estão listados os papéis que compõem um determinado grupo e os 

indivíduos associados a cada papel. Nesta estrutura também é feita a distinção em 

relação a participação do usuário em cada um dos grupos e papéis existentes no 

processo, conforme o detalhe apresentado na Figura 7-3 1. 

Para cada elemento apresentado na árvore de composição (grupos, papéis e indivíduos), 

pode-se visualizar as tarefas dentro do processo sob sua responsabilidade. Ao selecionar 

um item na árvore de composição de grupos, as atividades sob responsabilidade deste 

item são ressaltadas na lista de atividades. É possível ver as atividades sob 

responsabilidades de um grupo (Figura 7-32), de um papel específico (Figura 7-33) ou 

de um indivíduo em particular (Figura 7-34) dentro do processo. 



Inrprction G m q  

A U M e d c r  WithRole Inspe 
TemMemberon SIRAProc 
Inrpection Droq 

Any Fdrdcr WithRoh 
C o o d i m i r  on SIRAPmces 
Inrprction G m q  

A U M e d i r  WiihRoie %C 

TemMemberon SIRAPmc 
Inspcrlbn G m q  

Any M e d e r  With Role 
Ciiozdhioron SIRAPmccs 
üqcclbn G m q  

Figura 7-30 - Visualização das informações sobre a composição de grupos 

Alexandre Meire 

"- 



Figura 7-32 - Visualização das responsabilidades do grupo SIM Process Inspection 
Group 

RIcardoVOelcker 

úuprction Gmup 

Any Mcdrr WithRoh 
Ciotühtor on SIRAPmccs 
úupccüm Gmup 

AUMcder WithRoh úupc 
TemMcdrron SiRAPmí 
Inrprciim Gmup 

Any Mcdcr WithRdo 
Cmtühtor on SiRAPmrrri 

Figura 7-33- Visualização de responsabilidades para o papel Reviewer 



Figura 7-34 - Visualização de responsabilidades para o indivíduo Rosa Freitas 

Pode-se observar na Figura 7-34 que, ao selecionar o indivíduo Rosa Freitas, são 

destacadas todas as atividades que este indivíduo exerce no processo, sob os diversos 

papéis que possa ter assumido no mesmo. 

7.6.2 Percepção da Colaboração: Interações 

Conforme mencionado no Capítulo 6, o recurso de informação de percepção de 

interações no PIEnvironrnent está baseado na técnica de modelagem de processos 

definida por CAIN e COPLIEN (1996). Nesta técnica, é construído um grafo contendo 

os papéis existentes no processo e os relacionamentos (interações) existentes entre eles. 

Para o levantamento do grafo de interações, CAIN e COPLIEN se baseavam nas 

informações coletadas dos diversos participantes do processo, que descreviam (em 

cartões CRC) com quem eles realizavam (ou pensavam realizar) interações ao longo de 

seu trabalho. O grafo resultante era a junção das visões dos diversos participantes 

consultados. 

No PIEnvironrnent, a construção do grafo de interações se dá a partir da definição do 



processo implementado no wo . O sistema percome as diversas atividades do 

processo, buscando seus executores e mntanado o gafe: de interaqões. Neste grafo 

estar20 presentes, como nós, os grupos, papéis ou individuos, de acordo com a definigão 

dos executores das atividades do processo. A distinção entre indivíduos, grupos e 

pap6is dentro de grupos é. feita atrav6s de cores (vermelho, verde e amarelo, 

respectivamente) (Figura 7-3 5). 

n a e c q D e s c P i y ~ n :  This process co and diucus~ing acendo descriptioiis. 

0 th  Roles 

O h r  Group s 

.... .... . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . .  

Figura 7-35 - Exemplo de gafo de interaç6es 

Além disso, também é informada ao usuário corrente sua participação no grafo. Isto é, 

siio c%estaca.dos m gafo os papkis assumidos pelo usuálãis, os grupos aos quais pertence 

e, caso existam nós indicando indivldaaos, se a usuário csnesponde a dgum deles. Esta 

indicação é feita utilizando-se uma gaduagão na tonalidade de cores. Nós dos quais o 

rasuálpio participa recebem uma tonalida e mais forte (Figura 7-36). 



Pmesi Deseriphn: Flow of activitiesneeded for softwarc inspectionreview. 
............................................................................................................................................ 

. . I Secretaty on SIRA Procesç Inspeciion Group 1 . a.i:. ... . 
I 

-z I Reviewer on SIRA Process Inspectlon Group I - 

Indic.ar,ão que o 
usu8rio participa > Author on SIRA Process Inspection Group I 

do papel (amarelo 
mais forte) 

Figura 7-36 - Exemplo de grafo de interações 

As arestas no grafo mostram as interações ou colabora@o existente entre os executores 

do processo. 8 levantamento destes re1acionamentos foi feito tomando como base o 

processo modelado. O principal critério utilizado para conlFecção do gafe de interações 

6 a defini950 dos executores de cada passo de trabalho do processo e o sequenciamento 

destes passos. 

Com referência a definição dos executores de um passo de trabalho, quando este é 

definido como executado por um indivíduo especifico, então não há colabora$io na 

exemção desta atividade e, consequentemente, n30 há representação no grafo de 

interações. Quando um passo de trabalho é definido como executado por um grupo, 

podem haver várias possibilidades. Se basta que um elemento do grupo realize a 

atividade, então, neste caso, t a m b h  não há colaboração explícita nem representação no 

grafo. Se o passo de trabalho foi definido como todos os membros do grupo tendo que 

realizar a atividade, esta definição pressupõe que haja uma colaboração implícita entre 

os papéis defirnidos dentro do grupo e que deve ser representada no grafò. A Tabela 7-2 

apresenta um exemplo das possibilidades de re@ultqdos de grrafos de intera~ão, de 



acordo com a definição do executor de um passo de trabalho. 

Tabela 7-2 - Construção do grafo de interações para uma atividade 

Executor: Indivíduo. 
Ex. Renata 
Executor: Grupo 
Critério: Qualquer membro do grupo pode executar a 
atividade 

Ex. Grupo de Inspeção 
Papéis no Grupo: 

Secretário 
Coordenador 
Autor 

a Revisor 

Executor: Grupo 
Critério: Todos os membros do grupo devem executar 
a afividade 

Ex. Grupo de Inspeção 
Papéis no Grupo: 

Secretário 
a Coordenador 

Autor 
Revisor 

Executor: Grupo 
Critério: Qualquer membro com um papel específico 

Ex. Grupo de Inspeção 
Papéis no Grupo: 
a Secretário 

Coordenador 
Autor 
Revisor 

Executor: Grupo 
Critério: Todos os membros com um papel específico 

Ex. Grupo de Inspeção 
Papéis no Grupo: 

Secretário 
Coordenador 
Autor 
Revisor 

Grupo de Inspeção 

I Secretário I 1- Revisor 

I Secretário I 

1 Revisor I 

O outro critério utilizado para o levantamento das interações/colaboração existente num 

processo modelado no ambiente é o sequenciamento de atividades definido para o 

processo. Neste sentido, o PIEnvironment considera que executores de passos de 

trabalho subsequentes possuem algum grau de colaboração entre si. Se, para realizar um 

passo de trabalho dentro de um processo, um executor necessita aguardar que uma 

atividade anterior seja realizada, isto pode ser um indício de que o resultado realizado 

pelo participante da atividade anterior contribui de alguma maneira para o seu trabalho 



na atividade corrente. Ou seja, os executores de atividades subsequentes "interagem" 

através dos resultados de suas atividades. 

O registro destas interações no grafo de interações tambkrn dependerá dos critérios 

utilizados para definir os executores das atividades (papéis, indivíduos ou grupos). As 

possibilidades para esta representação estão detalhadas na Tabela '7-3. 

Tabela 7-3 - Constmção do grafo de intqaqões para atividades subsequentes 

Ex. Renata 

Executoc Indivíduo. 
Ex. Renata 

Executor: Indivíduo. 
Ex. Renata 

Executor: Grupo 
Critério: Qualquer membro 
do grupo pode executar a 
atividade 

Ex. Grupo de Inspeção 

Executor: Grupo 
Critério: Qualquer membro 
do grupo pode executar a 
atividade 

h. Grupo de Inspeção 

Executor: Grupo 
Critério: ~ u d ~ u e r  membro 
do grupo pode execufar a 
atividade 

Ex. Grupo de inspeção 

:xecutor: Indivíduo. 
Ex. Helena 

Zxecutor: Grupo 
Zritério: Qualquer membro do grupo 
~ o d e  executar a atividade 

Ex. Grupo de Inspeção 

Executor: Grupo 
Critério: Todos os membros do 
grupo devem executar a atividade 

Ex. Grupo de Inspeção 
o Secretário 
e Coordenador 
o Autor 
r Revisor 

Executor: Grupo 
Critério: Qualquer membro do grupo 
pode executar a atividade 

Ex. Grupo de Definição de 
Requisitos 

Executor: Grupo 
Critério: ~ o d o s  os membros do 
grupo devem executar a atividade 

Ex. Grupo de Definição de 
Requisitos 

(P Analista 
e Projetista de Interface 

Executor: Grupo 
Critério: Qualquer membro com um 
papel específico ou todos os 
membros com um papd específico 

Ex. Grupo de Definição de 
Requisitos 

e Analista 
e Projetista de Inierface 

17 1 Projetista de 
Interface 



Executor: Grupo 
Critério: Todos os membros 
do grupo devem executar a 
atividade 

Ex. Grupo de InspeçZo 

e Secretário 
a Coordenador 
a Autor 
e Revisor 

Executor: Grupo 
Critério: Todos os membros 
do grupo devem executar a 
atividade 

Ex. Grupo de Inspeção 

e Secretário 
e Coordenador 
e Autor 

Revisor 

Executor: Grupo 
Critério: Qualquer membro 
com um papel específico ou 
todos os membros com um 
papel específico 

Ex. Grupo de Inspeçao 
e Seeretdrio 
e Csordenad~r 
e Autor 
e Revisor 

Executor: Grupo 
Critério: Todos os membros do 
grupo devem execufar a afívidade 

€x. Grupo de Definição de 
Requisitos 

Analista 
e Projetista de Interface 

Executor Grupo 
Critério: Qualquer membro com um 
papel eâpecKco ou todos os 
membros com um papel especifico 

Ex. Grupo de Definição de 
Requisitos 

e Analista 
e Projetista de interface 

Executor: Grupo 
Critério: Qualquer membro com um 
papel especíRco ou todos os 
membros com um papel específico 

Ex. Grupo de Definição de 
Requisitos 

e Anãiista 
Projetista de Interface 

Secretário 1 Revisor 

A contribuição dos usuários dos processos definidos no ambiente com sugestões e 

comentários sobre sua utilização é realizada através de um fómm de discussões (Figura 

7-39). Este fórum está estruturado em tópicos e comentários sobre os tópicos. Cada 

usuário do PTEnvimnment, ao longo de sua participação na execução dos processos, 

pode inserir um novo tópico que registra uma sugestão, crítica ou observação em 

relação a alguma particularidade do processo (Figura 7-38). 

Uma lista contendo os diversos tópicos gerados ao longo da execução do processo B 

apresentada para os usuáríos que podem selecionar e ler o conteúdo deste tópico e 

incluir comentários em relaçiio à contribuição contida no tópico em questão (Figura 7- 

39). h diversas contribuições registradas neste espaço de participação podem ser 

posteriormente utilizadas como fonte para detecção de possibilidades de melhorias e 



mudanças no processo. 

08/15/2000 cala 

0812i2ODO mmcas Brsinstorm 

0812ROW marcos Visao do Sislema 

08n2n000 marcos acompanhainenb da eranicZo da processo 

Figura 7-37 - Lista de contribuições levantadas para um processo no fórum de 
discussão 

Figura 7-3 8 - Inclusão de um novo tópico no fórum de participação 



Figura 7-39 - Contribuições e discussão realizada pelos participantes de um processo 

7.8 Considerações 

As informações apresentadas através dos recursos de percepção do PIEnvironment estão 

baseadas no processo modelado no sistema de workflow. Isto quer dizer que estas 



informações apresentam a colaboração que se espera que exista no processo (implícita 

no modelo) e não necessariamente o que ocorre ao longo de sua execução (colaboração 

real). Por exemplo, um passo de trabalho no processo poderia ser definido como 

executado por um papel específico (analista) mas, no momento de sua execução, o 

analista necessita realizar uma série de interações com outro papel no processo (usuário, 

por exemplo) mas esta necessidade não está explícita na definição da atividade. Neste 

caso, esta colaboração deixa de ser representada pelos recursos de percepção. 

Este contraste entre o processo real e o processo definido levanta duas questões 

interessantes para esta proposta. Em primeiro lugar, abre caminhos para sua evolução, 

com a possibilidade de construção de mecanismos que permitam a 'captura' da 

colaboração existente no processo. Esta captura poderia ser realizada, por exemplo, 

através do monitoramento da execução das atividades do processo, levantando as 

interações efetivamente realizadas. Outra possibilidade de evolução da proposta estaria 

em pesmitir que os participantes do processo registrassem as interações realizadas por 

eles próprios, quando conflitantes com a modelagem do processo, e compartilhassem 

estas visões. Este compastilhamento poderia também ser utilizado como forma de 

aprendizado, geração de senso comum sobre o processo e, finalmente, como recurso 

para sua melhoria. 

A segunda questão, que interessa diretamente os resultados deste trabalho, está em 

discutir o quanto este contraste entre o processo real e o processo definido no modelo 

auxiliam seus participantes a compreenderem o processo, questioná-lo e levantarem 

pontos e sugestões para sua melhoria. 



8. Estudos de Caso 

Este capítulo detalha os estudos de caso realizados para avaliar a proposta deste 

trabalho. O capítulo descreve a dej?nição dos estudos, uma análise de seus principais 

resultados e implicações. 

8.1 Objetivos 

Segundo a proposta delineada nos capítulos precedentes, este trabalho tem o objetivo de 

avaliar as contribuições que a percepção do processo pode trazer para a mudança de 

cultura em equipes de desenvolvimento. Num primeiro passo para esta mudança 

cultural, enfocamos a possibilidade de tornar equipes mais conscientes em relação ao 

trabalho que realizam e da colaboração existentes. Acreditamos que esta "aproximação" 

dos participantes com seus processo e consciência sobre os mesmos possam ampliar 

gradativamente a cultura de processos em organizações, onde as equipes possam buscar 

naturalmente a melhoria e aceitação da formalização de suas práticas de trabalho. 

A comprovação de que a cultura de processos possa ser ampliada com a constante 

conscientização em relação ao processo só poderia ser obtida com o uso contínuo da 

proposta em contextos de desenvolvimento reais e por um tempo prolongado. Portanto, 

nestes primeiros estudos de caso de uso da proposta, nos concentramos em observar seu 

potencial em oferecer percepção, conhecimento e conscientização sobre o processo para 

seus participantes e o quanto os elementos envolvidos com o processo se sentem 

satisfeitos e favoráveis à idéia de sua utilização. 

Nossa preocupação neste ponto do trabalho era a de observar a realização de alguns 

casos de uso da proposta, com fins de ilustrar sua utilidade e discutir os primeiros 

resultados e impactos de sua utilização em contextos reais. As contribuições 

provenientes destas observações são relevantes não só para coletar as primeiras 

impressões e conclusões sobre a proposta, como para identificar pontos para sua 

melhoria e questões a serem consideradas para o planejamento de novas avaliações e 

futuras experimentações. 



8.2 Projeto dos Estudos de Caso 

8.2.1 Hipóteses 

As hipóteses a serem avaliadas com os estudos de caso realizados, enumeradas no 

Capítulo 6, são: (Figura 8-1): 

Hipótese 1 (Hl): A percepção sobre o processo de trabalho (atividades e colaboração) 

veicula a compreensão dos participantes em relação ao processo que executam, 

possibilitando a identflcação de pontos para melhoria. 

Hipótese 2 m): A percepção do processo de trabalho, associada &possibilidade de 

partic@ação, leva os participantes a serem receptivos à idéia de formalização e 

melhoria de processos. 

Percepção do process 
de trabalho 

sugerirlcomentar 

Melhor aceitação da formalização e melhoria de 
processos 

Figura 8-1- Hipóteses traçadas pela proposta 

8.2.2 Variáveis 

A fim de estruturarmos a análise dos estudos de caso, as duas hipóteses enumeradas 

acima foram decompostas em diversas questões a serem avaliadas com os dados 

coletados através de estudos de caso. Para analisar a primeira hipótese (Hl) 

estabelecemos as questões que se seguem: 



Questão 1: Os recursos de percepção oferecidos pelo ambiente estabelecem 

a noção do processo por seus executores? 

H1.l: O processo é compreendido e identijkado com o acompanhamento 

através do ambiente proposto. 

Na análise desta questão, a variável dependente, ou seja, o que queremos avaliar, é o 

grau de compreensão do processo pelos participantes. 

Outra questão relevante para a avaliação de H1 seria: 

Questão 2: Os recursos de percepção oferecidos pelo ambiente permitem o 

reconhecimento de possibilidades de melhoria do processo? 

H1.2: São reportadas sugestões, comentários ou indicações de problemas e 

pontos de melhoria com o uso do ambiente. 

A análise desta questão tem como variáveis dependentes o número de sugestões, 

comentários, indicações de problemas e indicações de pontos de melhoria levantados 

pelos participantes do processo com o uso do ambiente. 

Uma última questão a ser analisada, com o objetivo de avaliar H2 seria: 

Questão 3: A compreensão do processo influencia a aceitação por parte de 

seus executores da definição do mesmo? 

H2: A percepção do processo de trabalho, associada à possibilidade de 

participação, leva os participantes a serem receptivos à idéia de 

formalização e melhoria de processos. 

A variável dependente para análise desta questão seria o grau de aceitação da defnição 

de processos. 

A análise das variáveis dependentes destas três questões (grau de compreensão do 

processo, grau de aceitação da formalização de processos e número de contribuições 



para sua melhoria) podem ser influenciadas de acordo com alguns fatores relacionados à 

experiência e à cultura dos participantes envolvidos no estudo de caso. A capacidade de 

compreender o processo pode ser maior para os participantes que já tenham uma 

experiência anterior no uso de processos definidos e também com a prática anterior das 

atividades selecionadas nos estudos de caso. 

Além disso, a existência de incentivos ao uso de processos ou de uma cultura de 

processos já estabelecida na organização também pode ser um fator facilitador tanto 

para a aceitação de processos como para facilitar sua compreensão. Desta forma, 

incluímos em cada estudo de caso estes fatores como variáveis independentes na 

avaliação. 

8.2.3 Medição 

Nesta seção, explicaremos como medimos os valores das variáveis dependentes 

enumeradas acima - grau de compreensão (GC), nível de contribuições (NC) e grau de 

aceitação da formalizaqão (GA) - e como levantamos a experiência e cultura anterior 

dos participantes dos estudos de caso. Para levantarmos estas informações, elaboramos 

um questionário a ser preenchido pelos participantes de cada estudo de caso após sua 

realização. Este questionário contém questões que avaliam quantitativa e 

qualitativamente as informações desejadas. 

Levantamento da Cultura de Processos 

A primeira parte do questionário tem o objetivo de levantar o perfil do participante no 

que diz respeito à sua cultura de processos, ou seja, o quanto o participante já foi 

"aculturado" com o uso de processos definidos para a realização de suas atividades de 

desenvolvimento. 

O levantamento desta cultura envolve, em primeiro lugar, analisar sua área de interesse 

e atuação. O fato de demonstrar interesse ou já atuar em área de melhoria da qualidade, 

processos de software e também groupware são indícios de que já possua uma aceitação 

mais natural à proposta do trabalho. 

Em seguida, a próxima questão a ser levantada é sua experiência anterior e atual em 

projetos de desenvolvimento. Uma experiência vasta em desenvolvimento, sobretudo na 

atividade utilizada no estudo de caso, certamente leva o indivíduo a reconhecer mais 



facilmente as atividades do processo que executa. Uma experiência incipiente em 

desenvolvimento pode ser um fator limitador da compreensão do processo. Por outro 

lado, a falta de experiência também pode implicar em menos "vícios" e problemas na 

execução de suas atividades. Para este levantamento, estipulamos as seguinte perguntas 

no questionário: 

Descreva, em linhas gerais, suas experiências de desenvolvimento anteriores: 

( 1  ( 1  ( 1  ( 1  ( 1  
expert 

A próxima questão a ser levantada se refere ao conhecimento do participante em relação 

às idéias e práticas relacionadas à melhoria da qualidade de processos. Por isso, as 

seções que se seguem no questionário buscam levantar o conhecimento e uso dos 

participantes de normas e modelos de qualidade. Acreditamos que, quanto maior o seu 

conhecimento de modelos e normas, é sinal de interesse ou participação em contextos 

de trabalho que incentivem tal prática, o que pode ser um fator facilitador da proposta. 

( 1  
expert 

Aliada à esta questão, aproveitamos para levantar o contexto cultural das organizações 

em que trabalha e coletar dados sobre sua participação em projetos com processo 

definido. Em particular, procuramos também observar qual foi a impressão do 

participante, ou seja, sua idéia pré-formada com os resultados da experiência de 

definição de processos da qual tomou parte. Experiências anteriores mal sucedidas com 

o uso de processos podem levar à uma reação natural à proposta sugerida por este 

trabalho. 

muita 

Sendo assim, a primeira parte do questionário é finalizada com o conjunto de questões a 

seguir: 

( 1  
muita 

alguma 

( 1  
alguma 

razoável incipientelnunca 
participei 

( 1  
razoável 

( 1  
incipientelnunca 

participei 



Enumere outros modelos de qualidade de seu conhecimento: 

( >  
CMM 

( 1  
Sim 

( >  
SPICE 

CMM 

( >  
Não 

( >  
ISO 

I existe forte cultura I existe alguma cultura I não existe cultura I 

Enumere outros modelos de qualidade que você já tenha utilizado ou esteja utilizando: 

SPICE 

( 1  ( 1  
Sim Não 

ISO 

ótima I ( >  
boa indiferente razoável ruim 

Levantamento do Grau de Compreensão do Processo 

A segunda parte do questionário tem o objetivo de levantar o grau de compreensão do 

processo obtido pelos participantes do estudo de caso. De forma subjetiva, medir o grau 

de compreensão do processo compreende avaliar a capacidade dos participantes em 

descrever as atividades, produtos e principais objetivos do processo e o quanto se 

sentem seguros em relação à noção que possuem do mesmo. Além disso, segundo as 

expectativas deste trabalho, compreender o processo implica em também reconhecer a 



colaboração existente durante sua execução. 

Desta forma, os participantes são levados a expressar o quanto se sentem seguros em 

relação à sua compreensão individual do processo utilizando-se de faixas de valores. 

Estes valores são posteriormente computados e mapeados em uma escala que determina 

se a compreensão foi ALTA (0.61 a 1)- RAZOÁVEL (0.31 a 0.60) ou INCIPIENTE (O 

a 0.30). Uma análise qualitativa desta compreensão também é feita através do 

questionário, onde é solicitado aos participantes descrever em linhas gerais os principais 

elementos do processo (atividades, produtos e interações). 

( 1  ( 1  ( 1  ( 1  
( 1  não sei quais são 

com total com com total com segurança os objetivos do 
segurança insegurança insegurança 

processo 

Como você descreveria o principal objetivo do processo executado? 

I I ( 1  
totalmente seguro inseguro totalmente não sei 

seguro I I I insemro I 

( 1  ( 1  ( 1  ( 1  ( 1  
bem detalhada detalhada pouco detalhada sem detalhes não sei quais são 

as atividades do 
processo 

Quais atividades realizadas no processo você destacaria como mais 
importantes/relevantes para o processo? 

bem detalhada detalhada pouco detalhada baixo não sei quais 
foram os 
produtos 

Dos produtos gerados pelo processo, de quais você tomou parte na construção? 



Enumere com que outros elementos/atores do processo você interagiu ao longo de 
sua execução (indivíduos e/ou papéis). 

totalmente seguro inseguro totalmente não sei quais são 
seguro inseguro as minhas 

responsabilidades 
Tente descrever qual o seu papel individual dentro do processo, ou seja, quais as 
suas responsabilidades pessoais e de que forma contribuiu para a execução do 
processo? 

( >  ( 1  ( >  ( 1  ( 1  
muito alta alta razoável baixa não compreendo 

O Drocesso 

( >  
total segurança 

Levantamento do Nível de Contribuição 

O levantamento do grau de contribuições dos participantes dos estudos de caso foi 

realizada através de dois recursos - o questionário e o próprio ambiente proposto, 

através das contribuições registradas no fórum de discussão. As questões incluídas no 

questionário buscavam também avaliar o quão relevante os participantes consideram 

suas contribuições. A relevância e o número de contribuições nos auxiliam a 

compreender o quanto os participantes se comprometeram com a idéia de melhorar o 

processo em execução. 

( >  
segurança 

( >  
insegurança 

( >  
total 

insegurança 

( 1  
não sei quem 

são meus 



não tenho 

imprescindível I muito relevante I relevante I pouco relevante 1 irrelevante 

Enumere os itens que você vislumbra como pontos que poderiam ser considerados 
para melhorar a qualidade do processo executado. 

Aceitação da formalização de processos 

Por fim, a medição do grau de aceitação da formalização de processos foi realizada 

procurando levantar, o quanto os participantes se sentiram satisfeitos com a execução do 

processo e o quanto se sentem favoráveis com a idéia de formalizá-los no futuro. Para 

isso, incluímos no questionário as questões a seguir: 

muito satisfeito I satisfeito indiferente I uouco I 

pretendo utilizar 
sempre 

gostaria de 
utilizar sempre 

gostaria de 
utilizar 

não gostaria de 
utilizar 

não pretendo 
utilizar 



8.3 Realização dos Estudos de Caso 

Foram projetados dois estudos de caso com o uso do PIEnvironment, onde dois grupos 

de trabalho executaram tarefas relacionadas ao desenvolvimento de software através do 

acompanhamento do ambiente. Foram modelados processos para a execução dos dois 

estudos de caso baseados em práticas sugeridas na literatura, com a inclusão de alguns 

aspectos/atividades para favorecer a colaboração ao longo do processo. Estes processos 

foram implementados e colocados em utilização pelos grupos. 

A colaboração era um aspecto que desejávamos reforçar no processo, a fim de 

comprovar nossas hipóteses. Vale ressaltar, então, que na modelagem destes processos, 

procuramos incentivar e explicitar a colaboração em sua realização. Estipulamos 

várias atividades que envolviam discussões e decisões pelos participantes da equipe e 

oferecemos ferramenta1 para sua realização (sistemas de conferência via bases de 

discussão Notes). O gerente ou coordenador do processo tomou-se um facilitador do 

mesmo, lembrando sobre atividades e relatando (apenas) as decisões. 

Outra experiência com resultados interessantes foi instituir a participação e o 

comprometimento das equipes com a modelagem do processo. Antes de ser colocado 

em execução, o modelo de processo de cada estudo de caso foi apresentado e discutido 

com sua respectiva equipe em uma reunião. Nesta reunião, todos os participantes 

puderam discutir os objetivos do processo e sugerir mudanças na versão inicial do 

modelo até que um modelo final de comum acordo da equipe fosse gerado. 

Para se ter idéia do quanto estas reuniões trouxeram de contribuição para a melhoria do 

processo, tomemos como exemplo, o modelo de processo para especificação de 

requisitos apresentado no capítulo anterior. Esta foi a versão inicial do processo 

apresentado à equipe de um dos estudos de caso (Figura 8-2) para ser seguido. Após a 

reunião, o modelo final que foi efetivamente implementado para execução do estudo de 

caso (detalhes no Anexo I), era muito mais rico, detalhado e cobria uma série de 

questões que não haviam sido cobertas pelo modelo inicial. 

Ao observar que esta discussão trouxe benefícios não só para melhorar o processo como 

para promover seu conhecimento dentro da equipe, repetimos a idéia no estudo de caso 

seguinte. Da mesma forma, a discussão sobre o processo trouxe novas características à 

sua definição, conforme pode ser observado comparando a versão inicial proposta 
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8.3.1 Estudo de Caso 1 - Caracterização do grupo e processo realizado 

No primeiro estudo de caso, um grupo formado por alunos de doutorado com pesquisas 

na área de Engenharia de Software e Groupware, utilizou o PIEnvironment na 

realização de um processo cujo objetivo era especificar os requisitos para uma nova 

versão de um ambiente cooperativo - CEPE2. O CEPE é um ambiente proposto por 

SANTORO, BORGES e PINO (2000), cujo principal propósito é permitir que pessoas 

em uma organização possam realizar cooperativamente a elicitação dos processos que 

executam, com vistas à sua reengenharia. 

O processo executado pelos grupos neste estudo de caso compreende as atividades 

necessárias para a realização da fase de especificação de requisitos de um sistema, 

através da defdção de cenários. O processo está baseado nas recomendações do 

Rational Unified Process (RUP) (KRUTCHEN, 1998) e nas recomendações do processo 

de elicitação de requisitos proposto por DEAN et al. (1997-98 apud: HICKEY, DEAN e 

NUNAMAKER, 1999), voltado para a elicitação cooperativa de requisitos. 

A definição completa do processo utilizado neste estudo de caso está detalhada no 

Anexo 1. Neste processo, os participantes eram responsáveis por levantar os cenários de 

uso do CEPE2, discutir e descrever estes cenários de forma textual e construir 

protótipos descartáveis de suas descrições. Os cinco participantes do processo se 

distribuíram em dois analistas, um coordenador, um consultor externo (que havia 

participado da construção anterior do CEPE) e o cliente ou usuário, que havia 

requisitado o protótipo. 

8.3.2 Estudo de Caso 2 - Caracterização do grupo e processo realizado 

O segundo estudo de caso teve a participação de um grupo de alunos de mestrado (em 

sua maioria) e doutorado, sendo que alguns dos participantes trabalham em 

organizações de desenvolvimento de software. O objetivo deste grupo era a execução de 

um processo de inspeção de software. O processo executado neste estudo de caso 

compreende as atividades necessárias para a realização de uma atividade de inspeção de 

um artefato de software. O artefato em questão era o modelo de processo de um sistema 

para registro acadêmico de uma universidade, a partir do qual o sistema será construído. 

O processo definido neste estudo de caso está baseado nas recomendações descritas em 



PRESSMAN(1997) e na definição do processo de inspeção descrita por 

FRANKOVICH (1 997). A definição do processo utilizado neste estudo de caso também 

está detalhada no Anexo 1. Os participantes do processo se distribuíram em papéis de 

coordenador, autores do artefato, revisores e secretário da reunião de inspeção. 

8.4 Resultados 

Após a execução dos processos com o uso do ambiente, aos participantes foi solicitado 

o preenchimento do questionário de avaliação para que pudéssemos levantar as 

variáveis dependentes necessárias para validação dos estudos de caso (grau de 

compreensão, grau de contribuição, grau de aceitação). Os resultados coletados e a 

interpretação dos mesmos são apresentados nas subseções a seguir. 

8.4.1 Estudo de Caso I 

Uma observação importante em relação à caracterização deste grupo é que todos os 

participantes do processo já possuíam experiência anterior com o desenvolvimento de 

protótipos de software acadêmicos elou participação em projetos de desenvolvimento 

em empresas. Mas, nenhum dos participantes se considerou especialista ou altamente 

experiente em projetos de desenvolvimento. Outro detalhe é que nenhum dos 

participantes trabalha exclusivamente nesta atividade, sendo o processo executado no 

estudo de caso voltado para a construção de um protótipo de pesquisa. 

Quanto à experiência com o uso de processo definido para encaminhamento das 

atividades de desenvolvimento, a maioria dos participantes reportaram não haverem 

participado de projetos onde o processo estivesse explicitamente formalizado. Um dos 

participantes, contudo, relatou haver participado de um projeto onde o processo havia 

sido definido em alto nível mas que a experiência não lhe causou uma boa impressão 

nem a definição se manteve até o final do projeto. 

No que se refere a cultura de processos existente no contexto de trabalho onde o estudo 

de caso foi aplicado, é interessante discutir que cada participante vem de uma cultura e 

de experiências de desenvolvimento distintas, tendo participado de projetos em 

organizações diferentes. Nestas, a maioria dos participantes reportaram não haver uma 

cultura de incentivos à forrnalização e definição de processos. Vários participantes 

relataram conhecer um ou outro modelo ou norma de qualidade de processos (CMM, 



ISO e SPICE) mas não tiveram nenhuma experiência de sua utilização. 

É importante ressaltar que a maioria dos participantes têm em comum o interesse de 

estudo e pesquisa em Engenharia de Software e Processos de Software. Por isso, têm, a 

princípio, uma base sobre os conceitos, necessidades e problemas envolvidos com a 

definição de processos de software. Desta forma, tratamos de classificar a cultura de 

processos de cada participante levando em consideração tanto a participação ou não em 

organizações que possuem tal cultura como a sua cultura pessoal ou de interesse nesta 

área. 

Em suma, podemos dizer que a equipe utilizada neste estudo de caso possui, no 

conjunto, alguma experiência com desenvolvimento de software, uma experiência 

incipiente com trabalho a partir de processos definidos e alguma cultura de incentivo ao 

uso de processos de trabalho. Outra característica interessante desta equipe é o fato de 

que não tinham nenhuma experiência anterior de trabalho em conjunto, apesar de se 

conhecerem formalmente. 

Os resultados referentes à compreensão do processo, grau de contribuição dos 

participantes e sua aceitação à idéia de formalização de processos, após a execução do 

estudo de caso estão resumidos na Tabela 8-1. A interpretação e discussão de tais 

resultados é apresentada a seguir. 

Compreensão do Processo 

A análise das repostas dos questionários demonstram que os participantes tiveram uma 

alta compreensão do processo tanto do ponto de vista das atividades que o compõem 

quanto da colaboração existente. Quase todos os participantes registraram que se 

sentiam seguros ou totalmente seguros em relação aos objetivos do processo e em 

relação à equipe os ter atingido. Registraram conhecer e serem capazes de descrever de 

forma detalhada as atividades do processo e os produtos dos quais tiveram participação 

na construção. Registraram também se sentir seguros em reconhecer suas 

responsabilidades individuais dentro do processo e dos demais parceiros com quem 

interagiram. 



Tabela 8-1 -Resultados obtidos com o estudo de caso 1 

(Legenda: GC - grau de compreensão do processo, NC- nível de contribuições para 
melhoria, GA- grau de aceitação da formalização de processos; A - Altola, 
R - Razoável, B - Baixola) 

Um participante apenas - P2 - reportou que conseguia descrever as atividades do 

processo de forma pouco detalhada e ter uma compreensão razoável sobre o processo. 

Vale ressaltar que este participante, em particular, tinha uma responsabilidade muito 

pontual em relação ao processo. Ele assumiu o papel de consultor externo, participando 

somente das atividades de discussão e revisão dos cenários do sistema. Esta atuação 

pontual talvez tenha sido o motivo pelo qual não acompanhou o processo como um 

todo, limitando sua compreensão sobre o mesmo. 

Todos os participantes reportaram ainda considerar alto o nível de interação/colaboração 

entre os elementos da equipe que participaram do processo. Além disso, conseguiram 

descrever com clareza os papéis e indivíduos com os quais cada um interagiu ao longo 

do processo. 

Contribuições 

A maioria dos participantes considerou que a qualidade geral do processo foi alta, o que 

demonstra satisfação com sua realização. Todos reportaram ter algumas sugestões para 

melhorá-lo, mas, a maioria dos participantes considera as sugestões reportadas por si 

próprios pouco relevantes. 



Algumas contribuições foram enumeradas no questionário, outras registradas no fórum 

de discussões do PIEnvironment. Uma questão interessante foi comparar o número de 

sugestões enumeradas no questionário com o número de sugestões registradas no 

PIEnvironment por cada participante do processo. Alguns participantes contribuíram 

mais através do PIEnvironment, que poderíamos considerar como uma contribuição 

voluntária. Mas, a maioria apresentou mais contribuições através do questionário, que 

poderíamos considerar como uma contribuição mais inquisitiva ou "imposta" ao grupo, 

apesar do preenchimento deste item ser opcional. 

Outro ponto importante foi observar o teor das contribuições reportadas. Elas continham 

tanto sugestões para melhoria da definição do processo em si como críticas em relação 

ao ambiente de trabalho (WebDeploy e PIEnvironment). Isto indica que a percepção de 

melhorias no contexto de trabalho foi além do processo definido, passando também 

pelos mecanismos de suporte oferecidos para sua execução. 

Aceitação do processo 

No que diz respeito às questões relacionadas à identificação do grau de aceitação ou 

receptividade dos participantes com a idéia de formalização e definição de processos, a 

maioria dos participantes considera imprescindível a importância de se ter um processo 

definido para acompanhamento de suas atividades. Além disso, reportaram que 

pretendem ou gostariam de utilizar sempre um processo definido para as futuras 

atividades de desenvolvimento que venham a realizar. 

Este alto nível de aceitação da formalização do processo de trabalho é fortalecido pela 

indicação da maioria dos participantes em considerarem-se satisfeitos com o trabalho 

realizado. Reportaram também que o processo definido facilitou a realização da tarefa 

da equipe, o que influencia o seu grau de aceitação. 

Uma questão interessante, no que se refere à facilitação do trabalho, foi observar que 

apenas dois dos participantes consideraram que o processo definido foi imprescindível 

para a realização do trabalho. O restante considera que houve uma maior facilitação do 

trabalho mas que houveram limitações em sua execução. Mais interessante ainda é o 

fato de que estas limitações se referem ao apoio ainda fraco oferecido para as atividades 

realizadas por grupos. Veja por exemplo estes comentários: 



"Acho que o processo precisa de reuniões pessoais dos envolvidos. Não acredito só nas 

eletrônicas. Acho que isto deve estar explícito no ambiente. " 

"Definir uma forma de registrar com detalhes as reuniões realizadas face a face pelo 

grupo, incluindo as discussões e as decisões tomadas, para diminuir as dúvidas em 
I ,  etapas posteriores. 

Sistemas de workflow oferecem a possibilidade de distribuir tarefas para os membros do 

grupo mas sua realização em si está fora do seu controle e acompanhamento. Atividades 

no processo deste estudo de caso que compreendiam a realização de discussões ou 

interações diretas para construção de artefatos entre os membros do grupo teriam sido 

melhor realizadas com ferramenta1 onde a colaboração pudesse ter sido melhor apoiada. 

8.4.2 Estudo de Caso 2 

A equipe que participou deste estudo de caso era caracterizada por possuir uma maior 

experiência de participação em projetos de desenvolvimento do que a equipe do estudo 

de caso anterior. Alguns dos membros desta equipe são profissionais que trabalham 

atualmente em projetos de desenvolvimento de software. 

A maioria dos participantes, entretanto, reportou não ter participado de experiências 

anteriores com a definição de processos para acompanhamento do trabalho. Um dos 

participantes trabalha em uma organização certificada ISO-9001, onde há alguma 

cultura de processos implantada, dispondo de um setor de SQA que determina os 

processos para realização. Este participante reportou ainda, que suas experiências com a 

definição e controle de qualidade de processos na organização em que trabalha lhe foi 

favorável e vantajosa. 

Com exceção deste participante, os demais reportaram não haver em suas organizações 

uma cultura de formalização de seus processos. Apesar disso, estes indivíduos têm 

bastante interesse na área de Engenharia de Software e, portanto, reconhecem também 

teoricamente a necessidade de se seguir processos formalizados. 

Neste caso, podemos dizer que a equipe utilizada neste estudo de caso possui, no 

conjunto, boa experiência com desenvolvimento de software, razoável experiência com 

o uso de processos definidos e alguma cultura de incentivo ao uso de processos de 



trabalho. Os membros desta equipe também não tinham experiência anterior de trabalho 

em conjunto, como uma equipe, apesar de se conhecerem formalmente. 

Os resultados referentes à compreensão do processo, grau de contribuição dos 

participantes e sua aceitação à idéia de formalização de processos, após a execução do 

estudo de caso estão resumidos na Tabela 8-2. A interpretação e discussão de tais 

resultados é apresentada a seguir. 

Tabela 8-2 - Resultados obtidos com o estudo de caso 2 

(Legenda: GC - grau de compreensão do processo, NC- nível de contribuições para 
melhoria, GA- grau de aceitação da formalização de processos; A - Altola, 
R - Razoável, B - Baixola) 

Compreensão do Processo 

A análise das respostas dos questionários indicam que os participantes deste estudo de 

caso tiveram uma alta compreensão do processo, principalmente do ponto de vista de 

suas atividades e objetivos. Todos os participantes registraram se sentirem seguros ou 

totalmente seguros em relação aos objetivos do processo e da equipe os ter atingido. 

Registraram conhecer e serem capazes de descrever de forma detalhada as atividades do 

processo e os produtos dos quais tiveram participação na construção. Os participantes 

reportaram também estar seguros em relação a conhecer suas responsabilidades 

individuais dentro do processo e dos demais parceiros com quem interagiram. 

Entretanto, no que se refere à colaboração, os participantes classificaram o nível de 



interação/colaboração entre os elementos da equipe como baixo. Apesar disso, foram 

capazes de compreender com segurança quais eram os demais papéis envolvidos no 

processo e com quem interagiram. 

Contribuições 

O nível de contribuições desta equipe foi bastante baixo, com poucas contribuições 

tanto no questionário como no fómm de participação do PIEnvironment. Os 

participantes demonstraram estar confusos com o objetivo de se sugerir comentários e 

incluíram, por exemplo, sugestões relacionadas ao artefato sendo inspecionado e não ao 

processo sendo realizado. Além disso, alguns participantes utilizaram o f ó m  de 

sugestões para registrar a ocorrência de pequenos "bugs" com o uso da ferramenta. 

Aceitação do processo 

Neste item, a maioria dos participantes considerou imprescindível a importância de se 

ter um processo definido para acompanhamento das atividades de trabalho. A maioria 

reportou também que gostaria de utilizar sempre um processo definido para as futuras 

atividades que venham a realizar. 

O interessante neste estudo de caso foi observar que, apesar de reportarem uma 

aceitação ao uso de processos definidos, metade dos participantes considerou-se pouco 

satisfeitos com o trabalho realizado. Mais interessante é que, este mesmos participantes 

participaram também do estudo de caso 1, onde o grau de satisfação reportado por eles 

foi alto. No entanto, todos os participantes consideraram que o processo definido 

facilitou o trabalho da equipe. 

8.5 Conclusões e Interpretação dos Resultados dos Estudos 

de Caso 

Tratamos agora de discutir as principais conclusões obtidas a partir das observações 

obtidas com os estudos de caso, em resposta às questões enumeradas na seção 8.1. Uma 

das questões delineadas no projeto dos estudos de caso é: 

Questão 1: Os recursos de percepção oferecidos pelo ambiente estabelecem 

a noção do processo por seus executores? 



H1.l: O processo é compreendido e identiJicado com o acompanhamento 

através do ambiente proposto. 

As observações levantadas com os estudos de caso mostraram que praticamente todos 

os participantes dos processos acompanhados pelo ambiente tiveram um nível alto de 

compreensão de suas atividades, produtos, participantes e interações, sendo capazes de 

descrevê-los com clareza. Esta observação nos leva a indícios de que tanto o apoio 

oferecido pelo ambiente como a iniciativa de discutir a definição do processo 

anteriormente à sua execução trouxeram aos participantes o reconhecimento do 

processo e da colaboração existente entre eles. 

Além disso, os comentários levantados pelos participantes dos processos demonstram 

que gostariam de ter ainda mais percepção do processo, demonstrando a necessidade e 

vantagens para a mudança cultural da equipe de se ter percepção: 

"Acho que o acesso à visão geral do processo e de que fase encontra-se deveria ser 

mais explícita. Assim, todos os envolvidos ficam facilmente conscientes de onde se 

encontra e quanto falta.. . . Jl 

'(Envio de notificação de eventos, como por exemplo, uma nova atividade a ser 

realizada por alguém e o prazo para execução. " 

"Talvez fosse interessante associar mensagens aos eventos que acontecem durante o 

processo de elicitação. " 

Outra questão levantada para observação através dos estudos de caso é: 

Questão 2: Os recursos de percepção oferecidos pelo ambiente permitem o 

reconhecimento de possibilidades de melhoria do processo? 

H1.2: São reportadas sugestões, comentários ou indicações de problemas e 

pontos de melhoria com o uso do ambiente. 

As observações dos estudos de caso mostraram que o nível de participação dos 

executores do processo com críticas e sugestões para sua melhoria não foi alto. Isto 

pode ser explicado por várias razões. Em primeiro lugar, os participantes reportaram 



satisfação com a qualidade do processo executado, o que limita o número de sugestões 

para sua melhoria. Além disso, o curto tempo de utilização do processo e do ambiente 

também pode não ter dado margens suficientes para que seus participantes levantassem 

problemas recorrentes em sua execução. 

Entretanto, sugestões relevantes para a melhoria da definição do processo foram 

levantadas, denotando a percepção de problemas no processo, tais como estes, 

levantados pela equipe do estudo de caso 1 : 

"Durante a atividade de elaboração da visão do sistema, sentimos a necessidade de 

poder fazer o trabalho, validar com o cliente e retornar ao mesmo documento para 

realizarmos as alterações. Entretanto, da forma como está modelado, o processo só 

permite uma definição da visão, sem considerar este retorno. " 

"No processo modelado o brainstorm é um só workstep. Entretanto, notamos que 

devido ao uso do NOTES, este brainstorm teve que ser dividido em duas etapas: uma 

com o suporte do NOTES e uma outra para selecionar e categorizar as idéias geradas 

no brainstorm. Assim, creio que a atividade deveria ser dividida em duas: uma para o 

brainstorm p.d., e outra para a seleção e categorização. " 

Um fator que certamente contribuiu para facilitar a compreensão do processo pelos 

participantes e diminuir as críticas ao mesmo foi a realização de reuniões anteriores ao 

estudo de caso para discussão sobre o processo modelado. O modelo proposto para o 

processo foi divulgado para todos os participantes e discutido em uma reunião. Isto 

contribuiu não só para eliminar dúvidas sobre o trabalho como também para tornar os 

executores mais próximos de sua definição final. 

Este fato reforça a idéia de que a conscientização e participação no traçado dos 

objetivos do trabalho a ser realizado é uma chave para sua aceitação. Os participantes 

dos processos reconhecem as vantagens de realização da discussão, negociação e 

uniformização de objetivos e participação no processo, registrando comentários como 

estes: 

"Criar uma etapa de discussão sobre as próprias tarefas a serem realizadas e o que 

signzficam (etapa de aprendizagem ou uniformização de conceitos relativos às tarefas 

do processo). Por exemplo, o que é descrever um cenário de uso? Que tipo de 



formalização deve ser utilizada? " 

" ... Deve-se ver a implantação da formalização de processos de software como uma 

mudança cultural. E, como toda mudança cultural, envolve necessariamente 

negociação, o mais provável é que a mudança ocorra aos poucos, provavelmente com 

idas e vindas. " 

Outro comentário interessante, que demonstra o interesse da equipe em participar da 

melhoria de seus processos e registrar sua opinião sobre o mesmo, sugere que o 

questionário utilizado para avaliação do estudo de caso esteja incluído ao final do 

processo para que os participantes reportem sua satisfação/insatisfação com sua 

execução : 

"Este formulário de avaliação não poderia estar presente no próprio processo? Ou 

seja, ser um documento do processo e preenchê-lo em uma atividade no final do ciclo. J >  

O uso continuado do processo, inclusive adaptando-o continuamente a melhorias, pode 

vir a trazer maiores questionamentos em relação à sua execução. Estas razões, 

adicionadas ao pouco treinamento da equipe com as funcionalidades do ambiente e ao 

fato de não estarem participando de uma iniciativa de melhoria da organização, também 

podem explicar o fato de alguns participantes registrarem mais contribuições pelo 

questionário de avaliação do que pelo PIEnvironment. 

A última questão a ser analisada pelos estudos de caso é: 

Questão 3: A compreensão do processo influencia a aceitação por parte de 

seus executores da definição do mesmo? 

H 2  A percepção do processo de trabalho, associada à possibilidade de 

participação, leva os participantes a serem receptivos à idéia de 

formalização e melhoria de processos. 

Em relação a esta questão, nos foi possível observar que há indícios de que o uso do 

ambiente, a compreensão do processo e da colaboração decorrente de seu uso veicula 

uma melhor aceitação da idéia de uso de processos definidos formalmente. Estes 

indícios são reforçados principalmente porque as equipes utilizadas nos estudos de caso 



não tinham cultura nem experiência de uso de processos definidos e o grau de aceitação 

reportado foi bastante alto. 

Outro ponto interessante a ser discutido é em relação ao estímulo à colaboração. Os 

processos foram modelados de forma a estimular a interação dos participantes do 

processo, estabelecendo reuniões (inclusive com apoio automatizado) e determinando a 

execução de atividades cooperativamente. Isto contribuiu para que os participantes 

registrassem um alto nível de cooperação em suas atividades e se considerassem 

satisfeitos com esta execução por se sentirem envolvidos, com responsabilidades bem 

definidas e "participando" mais ativamente do processo. 

Ainda neste ponto, observamos que este estímulo leva a uma cobrança por mecanismos 

de apoio que facilitem a prática da colaboração. No estudo de caso 2, onde foi realizada 

a inspeção de um artefato de software, não nos foi possível fazer uso de uma ferramenta 

cooperativa apropriada para a reunião de inspeção, sendo a mesma realizada através de 

bases Notes e face a face. Veja, então, a sugestão abaixo: 

"Melhoria da ferramenta de discussão, provendo melhor interação entre os 

participantes ... Creio que este item tende a melhorar nas próximas experiências que 

essas pessoas tiverem com processos de inspeção utilizando um grupo de discussão.. . " 

Outra observação importante com os estudos de caso está relacionada à influência do 

compromisso da equipe com a realização do processo, sua satisfação e aceitação. 

Apesar de se dedicarem ao processo sendo realizado nos estudos de caso, as equipes não 

tinham um comprometimento grande com o resultado do processo, se comparado a um 

projeto real de desenvolvimento. 

A equipe que participou do primeiro estudo de caso tinha um comprometimento um 

pouco maior, uma vez que seu objetivo era gerar a especificação do ambiente - CEPE2 - 
para futuros projetos de pesquisa. Já a equipe que participou do segundo estudo de caso 

- inspeção de software - tinha um compromisso muito tênue com a tarefa, sendo sua 

participação mais voltada para a experimentação de um ambiente colaborativo do que 

realmente de realização da tarefa em si. O comentário abaixo, feito por um indivíduo 

que participou dos dois estudos de caso, ilustra bem esta idéia: "Se o comprometimento 

é alto, a participação no processo é contagiante. Entretanto, se o comprometimento é 
J J  

baixo, a participação fica prejudicada assim como a percepção de todo o processo. 



Este participante, bem como outros que participaram dos dois estudos de caso, reportou 

satisfação com o processo do primeiro estudo de caso e insatisfação com o segundo. O 

mais interessante é que o comprometimento ao qual se refere diz respeito a toda a 

equipe e não ao seu comprometimento individual com o processo. Contudo, o que é 

comprometimento senão participação e colaboração com o processo? Neste caso, esta 

observação confirma nossas intenções de que quanto maior o incentivo e percepção da 

colaboração no processo, maior a percepção do comprometimento e consequentemente, 

maior a aceitação e satisfação de seus participantes. 

8.6 Limitações 

Uma limitação dos estudos de caso se refere ao curto espaço de tempo para sua 

realização. Os estudos de caso duraram aproximadamente 2 meses, sendo que seus 

participantes não estavam alocados somente a estas atividades. Para estudarmos o 

potencial da solução proposta na aculturação de equipes em relação a processos, seria 

necessário utilizá-lo por mais tempo e de forma contínua em um mesmo processo, 

dentro de uma mesma organização. 

Podemos também considerar como uma limitação do estudo de caso o fato de não ter 

havido um treinamento formal das equipes na utilização do ambiente. A maioria dos 

participantes tinha conhecimento básico dos conceitos de workfiow mas não conheciam 

o ferramenta1 utilizado (WebDeploy e PIEnvironment) com muita profundidade. Esta 

falta de habilidade com o ambiente poderia ser um fator que dificultasse o 

acompanhamento do processo, influenciando sua aceitação. 

Por fim, os estudos de caso não foram realizados em um contexto de introdução ou 

institucionalização de iniciativas de melhoria contínua de processos, o que poderia 

trazer alterações em seus resultados. As equipes utilizaram o ambiente para realização 

de suas atividades sem estarem envolvidas em um "movimento" de mudança e incentivo 

à melhoria. 

8.7 Considerações 

A partir dos estudos de caso realizados, observamos que equipes com razoável cultura 

"teórica" de processos de software e cultura incipiente quanto à experiências de uso de 

processo definido reportaram satisfação, crédito e aceitação futura da definição e 



formalização de seus processos de trabalho. 

Contudo, através de observação direta, notamos que as extensões de mecanismos de 

percepção de grupos e interações propostos foram pouco consultados pela equipe. As 

razões para tal podem estar relacionadas ao fato dos processos implementados serem 

simples e das equipes serem pequenas. Acreditamos que os recursos de percepção 

podem ser mais úteis para equipes de maior tamanho ou com pouco contato. Além 

disso, os participantes interagiam e se encontravam diretamente também fora do 

PIEnvironment, o que facilitou o entendimento da colaboração. 

Os estudos de caso também não nos dão margem para maiores discussões em relação 

aos problemas ou impactos de introdução da tecnologia utilizada na proposta em um 

contexto organizacional. Os participantes dos estudos de caso eram, em sua maioria, 

"favoráveis" e aculturados à tecnologia de groupware e às vantagens do apoio 

computacional à colaboração. Obviamente que, como todo processo de introdução de 

uma nova tecnologia, a proposta não pode ser aplicada em qualquer cultura. Há que ser 

feita uma avaliação da possibilidade de introdução da tecnologia e urna preparação da 

equipe em relação a seus benefícios. 

Estas e outras questões abrem espaço para o planejamento de novas avaliações da 

proposta, em busca evidências de sua comprovação em contextos reais de trabalho e na 

ampliação da cultura de processos nas organizações. 



9. Conclusões 

Este capítulo enumera as conclusões obtidas com a realização do presente trabalho, 

especzjicando suas principais contribuições e sugerindo perspectivas para trabalhos 

futuros. 

9.1 Resumo do Trabalho 

Este trabalho propõe o uso da tecnologia de groupware como elemento para aproximar 

equipes de seus processos, com vistas a ampliar sua cultura em relação à sua definição, 

utilização e melhoria contínua. A hipótese deste trabalho parte do princípio de que o 

apoio à colaboração em processos de software possa trazer melhorias à sua execução. A 

partir daí, discutimos como que o apoio, incentivo e explicitação da colaboração neste 

processo levam seus participantes a uma melhor compreensão das atividades que 

executam e uma maior aceitação à idéia de trabalhar com processos formalizados e a 

melhorá-los continuamente. 

Em particular, a proposta se baseia no uso de sistemas de workflow para apoio a 

processos de sofhvare e em mecanismos computacionais de percepção como meios para 

explicitação do processo do ponto de vista de suas atividades e também da colaboração 

existente ao longo de sua execução. Um ambiente - PIEnvironment - foi construído a 

partir de um sistema de workflow comercial e colocado em experimentação para uso de 

equipes em tarefas específicas de desenvolvimento de software. 

Como primeiro passo para uma mudança cultural, procuramos avaliar, através de 

estudos de caso, o potencial da proposta em auxiliar equipes de desenvolvimento em 

compreender seus processos, a colaboração existente e em identificar problemas com 

sua execução. Observamos também como este reconhecimento, ou percepção, aliado à 

possibilidade de participação pode favorecer o envolvimento dos participantes com o 

processo e influenciá-los a ter uma maior aceitação à idéia de terem seus processos 

definidos e melhorados continuamente. 

A partir dos estudos de caso realizados, conseguimos observar que equipes com 

razoável cultura "teórica" de processos de software e cultura incipiente quanto à 



experiências de uso de processo definido reportaram satisfação, crédito e aceitação 

futura da definição e formalização de seus processos de trabalho. De acordo com o que 

nos foi possível observar com os resultados dos estudos de caso, acreditamos que esta 

aceitação e crédito são provenientes: 

do estímulo à colaboração embutido nos processos modelados; 

da distribuição e acompanhamento das atividades do processo; 

do aprendizado e conhecimento sobre o processo; 

do reconhecimento da colaboração e 

da participação na melhoria do processo de trabalho 

De fato, aceitar e ser favorável à formalização de processos não garante o 

comprometimento com a melhoria de processos. Mas vencer este obstáculo é um dos 

desafios das iniciativas de melhoria de processos, principalmente em organizações 

imaturas. Então, um ambiente com as características propostas neste trabalho pode ser 

útil na tentativa de vencer esta questão. 

É lícito considerar ainda que a colaboração só é efetiva num contexto favorável a ela. 

Ou seja, para colaborar é preciso "querer" colaborar. Mas, acreditamos que a percepção 

oferecida pelo ambiente proposto possa ser útil para deixar clara as características 

inerentemente colaborativas dos processos que estamos tratando. Esta percepção pode 

ser útil para tentar mostrar àqueles ainda reticentes que a colaboração existe e que 

precisa ser considerada em seu trabalho. 

9.2 Contribuições 

Para a pesquisa em processos de software, uma contribuição deste trabalho está em 

mostrar que o incentivo à colaboração é fator a ser considerado quando se trata de 

modelar e dar apoio a processos de software, com vistas à melhoria de sua qualidade. 

Observamos que a presença da colaboração desde a definição e modelagem do processo 

que se pretende seguir até sua melhoria podem trazer vantagens na satisfação e 

aceitação da equipe com seu trabalho. Indicamos, por exemplo, que a discussão da 

definição do processo com a equipe anteriormente à sua execução, cria um maior 



compromisso e identificação com o processo que será realizado. 

Na modelagem do processo, a colaboração pode ser reforçada com a inclusão de 

atividades no processo com cunho de colaboração, participação e decisão da equipe. A 

execução deste processo deve contemplar o apoio às atividades colaborativas através de 

ferramenta1 apropriado. Por fim, a colaboração deve estar presente também na coleta e 

discussão de sugestões para melhoria do processo. 

A análise dos experimentos realizados neste trabalho traz contribuições também para o 

dilema da disciplina e liberdade em processos de software. Segundo artigo recente de 

Edward Yourdon (2000), existe uma necessidade atual de se buscar o equilíbrio entre a 

anarquia total e o controle absoluto em processos de software. Neste sentido, é 

necessário buscar abordagens mais "leves" para a gerência e execução de processos de 

software, adequando os níveis de liberdade e rigidez de acordo com a natureza e 

particularidades de cada projeto. Ou seja, há um limite para o controle, que acreditamos 

que possa ser encontrado se os elementos que se pretende acompanhar possam 

manifestar o que esperam ou compreendem sobre o processo a ser executado por eles 

próprios. 

Por exemplo, observamos em nossos experimentos que a versão inicial dos processos 

apresentados às equipes necessitaram ser mais detalhados com atividades em 

granularidade menor. Isto porque a equipe não só não estava familiarizada com a tarefa 

a ser realizada como tinha pouca experiência de trabalho em conjunto. Desta forma, se 

mantivéssemos as atividades em alto nível, os participantes do processo poderiam não 

saber realizar suas atividades e isto diminuiria a qualidade do processo. Neste caso, um 

maior controle ou detalhamento da definição do processo foi necessário para guiar as 

atividades da equipe. Por outro lado, acreditamos que, conforme as equipes adquirem 

cada vez mais conhecimento, compreensão e uniformização dos objetivos do processo, 

podem seguir processos definidos com menor detalhamento ou controle. 

Assim como as "duas moscas" relatadas na introdução desta tese, é preciso 

"reenquadrar". Os resultados deste trabalho nos levam a crer que o apoio à percepção da 

colaboração e do processo oferecido por esta proposta levam seus participantes a se 

manterem "sintonizados" com as necessidades do processo a fim de determinarem suas 

mudanças e reenquadrá-10 de acordo com suas próprias experiências e aprendizado 



conjunto. 

Outra contribuição da tese se refere à aplicação de sistemas de workfiow para a 

execução de processos de software. Mostramos a possibilidade de modelar processos de 

software utilizando os elementos conceituais de um sistema de workfiow e a 

possibilidade de sua execução neste ambiente. 

Há muito é conhecida a complexidade de se modelar processos de software e, neste 

trabalho, esta complexidade também surge no momento de criar os modelos de 

processos para os experimentos e implementá-10s no sistema de workflow. Entretanto, a 

contribuição deste trabalho está em termos feito uso de um produto comercial, 

originariamente construído para o apoio a processos administrativos, para esta 

implementação. Esta é uma experiência rica para a prática gerencial de projetos de 

software, por apontar uma nova perspectiva de apoio automatizado a esta atividade e 

indicar caminhos e problemas em viabilizá-la. 

Do ponto de vista de pesquisa em groupware, este trabalho contribui com a 

apresentação, no capítulo 5,  de uma tentativa de organização e classificação dos 

diversos tipos de informação de percepção a serem oferecidos por aplicações 

cooperativas. Especificamente falando sobre sistemas de workflow, o trabalho sugere e 

implementa extensões para a oferta de percepção usualmente encontrada nestes 

ambientes, com vias à explicitação da colaboração existente no processo. 

9.3 Perspectivas de pesquisa 

A partir deste trabalho, podemos enumerar algumas possibilidades de pesquisa futura, a 

saber: 

. Aprofundamento de estudos e experimentac;ões: a partir dos resultados deste 

trabalho, novos estudos de caso poderiam ser realizados, avaliando outras 

variáveis como: diferenças no tamanho da equipe, tipo de atividades realizadas, 

uso de diferentes produtos de workflow etc. Outra possibilidade seria a 

realização de estudos de caso comparativos com equipes sem o apoio do 

ambiente proposto. 

. Impactos na produtividade e qualidade: estudos e experimentações podem 



também ser realizados com o intuito de medir os impactos de utilização do 

ambiente, e consequentemente, da conscientização sobre o processo na 

produtividade da equipe e na qualidade do produto final. 

Propostas de recursos de percepção para workflow: outras possibilidades de 

recursos de percepção para sistemas de workflow podem ser levantadas e 

sugeridas, de forma a oferecer informações mais objetivas e elaboradas sobre o 

andamento do processo. 

Memória de grupo, memória organizacional e aprendizado organizacional: 

diversas pesquisas relacionadas à memória de grupo e memória organizacional 

consideram os processos como um elemento importante do conhecimento de 

uma organização, sendo recurso útil para promover o aprendizado 

organizacional. A tentativa deste trabalho em aumentar o conhecimento e noção 

do processo por seus participantes pode ser ampliada à luz das pesquisas 

realizadas nestas áreas. 

Evolução do ambiente: os recursos oferecidos pelo PIEnvironment para 

percepção de interações podem ser aperfeiçoados. Poderiam ser estendidos, por 

exemplo, para representar interações/colaboração mais subjetivas, além do 

levantamento da interação através do sequenciamento de atividades. Uma 

possibilidade interessante seria estudar a construção de recursos que pudessem 

apresentar aos participantes do processo as interações registradas em sua 

definição, bem como estimular a estes participantes que registrem sua visão 

individual do processo, permitindo sua comparação e discussão. 
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Anexo 1 - Processos utilizados nos estudos de 
caso 
Este anexo detalha os processos utilizados para a condução dos estudos de caso de 

avaliação do ambiente proposto. Para cada processo são apresentados: seus objetivos, 

atividades, executores, produtos gerados e o modelo implementado no ambiente 

proposto. 

Processo I : Especificação de requisitos baseada em cenários. 

Objetivos: 

Os objetivos da especificação de requisitos compreendem (KRUTCHEN, 1998): 

a chegada de um consenso com o cliente e usuários do sistema sobre o que o 
sistema deve fazer; 

oferecer aos desenvolvedores um melhor entendimento sobre os requisitos do 
sistema; 

definir a funcionalidade do sistema; 

prover uma base para o planejamento do conteúdo e interações do sistema; 

prover uma base para a estimativa de custos e de tempo para desenvolvimento 
do sistema; e 

definir a interface do sistema com o usuário. 

Um requisito corresponde a uma condição ou capacidade a qual um sistema deve estar 

em conformidade. Durante sua especificação, podem ser levantados requisitos 

funcionais - as ações que o sistema deve desempenhar para atender aos seus usuários - 

e requisitos não funcionais - conjunto de atributos que o sistema dever possuir para ser 

considerado de qualidade (usabilidade, robustez, desempenho, confiabilidade etc). 

Execução: 

Uma das técnicas para se especificar requisitos é através da descrição de cenários de uso 

do sistema. Um cenário de uso corresponde à tradução de uma visão do sistema em 

modelos ou descrições textuais. 

O analista do sistema deve compreender o que o sistema deverá fazer e também o que o 



sistema não deverá fazer, além de identificar os requisitos não funcionais. A partir desta 

compreensão, o analista define a visão do projeto. Esta visão deve estar expressa como 

um conjunto de características, escritas a partir da perspectiva dos usuários, servirá 

como base para listar os diversos cenários de uso do sistema. 

Os cenários de uso são distribuídos para os especificadores de cenários que deverão 

detalhá-los e torná-los consistentes entre si. Os especificadores de cenários não deverão 

trabalhar isoladamente e sim, devem comunicar-se, revisando e complementando os 

cenários elaborados pelos outros especificadores. 

O projetista de interface constrói a interface do sistema de acordo com as descrições 

estabelecidas nos cenários. 

O usuário avalia cada versão dos cenários e protótipos de interface do sistema, 

aprovando a conformidade com suas necessidades e solicitações. 

Executores: 

Analista de Sistemas: responsável por estabelecer a visão do sistema e seus requisitos 

principais. Responsável também por detalhar os cenários de uso do sistema. 

Projetista de Interface: responsável por definir, a partir dos cenários de uso, o protótipo 

de interface para o sistema. 

Usuário: avalia e aprova as interfaces e cenários descritos durante o processo. 

Documentos: 

Visão do sistema, Descrições dos cenários de uso, Protótipos de Interfaces, versão final 

dos Requisitos do Sistema. 

Implementação: 

Para implementação do processo de especificação, foram definidos 3 processos (Figura 

2, Figura 3, Figura 4). O processo apresentado na Figura 2 - Especificação de 

Requisitos - corresponde ao processo principal, onde os analistas desenvolvem a visão 

do sistema e a equipe realiza uma discussão inicial para levantar os cenários de uso que 

farão parte do sistema. No estudo de caso realizado, todas as discussões previstas para o 

processo foram realizadas utilizando-se um fóium de discussão em Lotus Notes, 



conforme apresentado na Figura 1. Outras ferramentas para discussão poderiam ter sido 

utilizadas, uma vez que o WebDeploy permite a associação de qualquer ferramenta para 

uso nas atividades do processo. 

Para cada cenário levantado, o gerente cria uma instância do processo Definição de 

Cenários de Uso (Figura 3). Neste processo, os analistas descrevem o cenário de uso 

que será revisto e discutido pelos demais membros da equipe de elicitação de requisitos. 

Após a discussão, o gerente reporta a decisão tomada quanto à necessidade de se 

realizar uma revisão do cenário ou a continuidade de seu detalhamento através da 

construção de protótipos descartáveis do mesmo. Após ter sido construído, o protótipo é 

testado pela equipe, onde os problemas encontrados são relatados, determinando a 

necessidade de se rever sua construção ou mesmo de revisão completa do cenário a 

partir de sua descrição. 

Figura 1- Exemplo de discussão para levantamento de cenários de uso 

O processo apresentado na Figura 4 - Alteração na Lista de Cenários - foi construído 

para acompanhar e registras a possibilidade de alterações na lista de cenários do sistema. 

A proposta de alteração desta lista determina a necessidade de criação de uma instância 



deste processo. Nele, o gerente descreve a alteração proposta para que os analistas 

possam analisar seus impactos em relação ao desenvolvimento. A proposta é discutida 

por todo o grupo e, de acordo com seu resultado, o gerente realiza a alteração da lista de 

cenários no processo de mais alto nível (Especificação de requisitos), criando uma nova 

versão da mesma. A alteração da lista de cenários pressupõe a inclusão de novos 

cenários ou a exclusão de cenários existentes. Isto implica, respectivamente, em criar 

uma nova instância do processo de Descrição de Cenários de Uso ou suspender a 

execução de uma instância deste mesmo processo. 

O processo de Especificação de Requisitos acaba quando todas as instâncias de 

processos de Descrição de Cenários de Uso iniciadas a partir dele são finalizadas. A 

partir daí o gerente pode gerar uma documentação final de especificação de requisitos 

do sistema, contendo todas as descrições de cenários realizadas Figura 2. 

Processo 2: Inspeção de software 

Objetivos: 

O objetivo fundamental do processo de inspeção está em eliminar antecipadamente 

defeitos de um dado artefato de software ao longo do ciclo de desenvolvimento. Este 

artefato de software pode ser quaisquer das representações do software sendo 

construído: sua especificação de requisitos, o documento de projeto, módulos de 

programa etc. Outros objetivos do processo de inspeção são: 

descobrir erros de funcionalidade, lógica ou implementação em uma dada 
representação do sistema 

verificar se um software atende aos seus requisitos 

. assegurar que o software está sendo representado de acordo com padrões pré- 
definidos. 

E x e c u ~ ã o :  

Inspeções de software compreendem uma revisão detalhada dos artefatos sob avaliação 

por parte de representantes dos desenvolvedores, usuários do futuro sistema e, 

eventualmente, elementos externos ao projeto (para que façam avaliações isentas). Cada 

participante estuda individualmente o material sob inspeção, anotando os defeitos, 



problemas e/ou dúvidas que encontre durante esta revisão. Uma reunião é realizada 

onde cada participante apresenta e discute com os demais participantes os problemas 

encontrado S. 

Inicialmente, o autor/desenvolvedor responsável pelo artefato estabelece um 

planejamento para a inspeção, identificando qual o produto a ser inspecionado, gerando 

material para a inspeção e determinando o cronograma e prazos para sua realização. 

Toda a equipe que participará da inspeção deve ser orientada com seus objetivos e 

familiarizada com o produto que será inspecionado. 

Cada participante da inspeção deve realizar suas avaliações individualmente, 

procurando por defeitos no artefato sob consideração. Uma lista de defeitos será gerada 

por cada participante que serão discutidos em reunião. Nesta reunião há um elemento 

(redator) responsável por compilar e reunir todos os defeitos levantados pelos 

participantes, colocando-os em ordem de prioridade a fim de iniciar a correção do 

sistema. 

Executores: 

Revisor: responsável por rever o artefato de software e anotar os 

defeitos/dúvidas/problemas encontrados. 

Autor: elemento do grupo de inspeção que corresponde ao autor do artefato sob 

avaliação. 

Secretário/Redator: elemento do grupo de inspeção responsável por coletar os resultados 

obtidos durante a reunião conjunta, priorizando os defeitos que devem ser corrigidos no 

artefato avaliado. 

Coordenador: facilitador e coordenador do processo. 

Documentos: 

Artefato de software para avaliação, Documento de planejamento da inspeção, 

Relatórios individuais de lista de defeitos, Relatório de resumo de defeitos. 

Implementação: 

A implementação do processo inspeção pode ser visualizada na Figura 5.  O processo se 



inicia com o planejamento da inspeção onde o autor do artefato a ser inspecionado, 

disponibiliza o mesmo para o processo. Nesta etapa é colocado também na pasta do 

processo o plano de inspeção, contendo os objetivos, prazos e detalhes da mesma. 

Cada participante do processo toma conhecimento do material a ser inspecionado e do 

plano de inspeção. Nesta preparação, podem surgir dúvidas ou podem ser levantados 

problemas que serão discutidos pelo gmpo. Após a discussão, o coordenador determina 

quanto à possibilidade de prosseguimento da inspeção, à necessidade de revisão do 

plano de inspeção ou, caso haja muitas dúvidas, uma melhor preparação da equipe para 

o processo. 

Para o prosseguimento do processo, cada revisor avalia o material sendo inspecionado 

individualmente, relatando os problemas encontrados. Caso as revisões individuais não 

tenham sido realizadas a contento, o coordenador pode solicitar uma nova revisão. Caso 

contrário, a reunião é iniciada. 

A reunião de inspeção é realizada face-a-face e, posteriormente a sua realização, o 

secretário compila seus resultados, gerando urna lista de problemas ordenados por 

prioridade de correção. O coordenador relata, então, o resultado da reunião, decidindo 

quanto a necessidade de uma nova inspeção, a aprovação ou rejeição do artefato ou sua 

aceitação com correções. Neste último caso, o autor deve realizar as correções 

estipuladas no relatório da reunião, que serão verificadas pelos revisores. Tendo sido 

realizadas a contento, o processo é finalizado. Senão, o processo retoma às correções 

pelo autor. 
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Figura 5 - Modelo do Processo de Inspeção 


