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Este capitzdo apresenta a znotivação para a realiaação desta disse?fação de mestrado. Também
são detafiados neste capitzdo, os ohetivos do trabah e a o?ga~ziaaçiiodos capitzdos da
disselz'ação.

Aproximadamente, 75% das pequenas e médias organizações desenvolvedoras de
software brasileiras fecham num inten~alode até três anos após iniciarem suas atividades
(SEBRAE, 2007). As organizações desenvolvedoras de software buscam maximizar suas
vantagens competitivas como forma de sobreviver à concorrência e se manterem no mercado.
Produzir softwares com maior qualidade, em menor tempo e com menor custo são vantagens
competitivas almejadas pelas organizações (SANTOS e t al., 2007), pois objetivam a satisfação
de seus clientes com os sofrxrares produzidos e com suas condições de produção.
Uma das abordagens mais reconhecidas que podem ser utilizadas para maximizar estas
vantagens competitivas, dentre outras, é a melhoria dos processos utilizados para produzir
software. Através de melhorias nos processos de desenvolvimento de software, as
organizações melhoram os produtos gerados por estes processos e aperfeiçoam os processos,
construindo assim, software com mais qualidade, em menor tempo e com menor custo
(GOLDENSON e HERBSLEB, 1995; HERBSLEB e GOLDENSON, 1996; EL EMAM e
BIRI(, 2000; FUGGE'M'A, 2000; ALLEN et al., 2003; SWEBOK, 2004; GOLUBIC, 2005;
SEBRAE, 2007).
A melhoria dos processos de desenvolvimento de software é gradual e contínua
PASILI et aL, 1994; MCFEELEY, 1996; GREMBA e n/niTERS, 1997; ISO/IEC, 2002a;
ALLEN et al., 2003), e as organizações empreendem programas de melhoria dos seus
processos de software, no qual objetivos são definidos e ações são planejadas, gerenciadas e
executadas para que estes objetivos sejam alcançados (ISO/IEC, 2002a). Os programas de
melhoria de processos de software possuem vários ciclos que podem ser tratados como um
projeto de melhoria de processos de software, com objetivos de melhoria bem deíinidos
(ISO/IEC, 2002a).

Para auxiliar a melhoria dos processos de software, alguns modelos de maturidade e
normas foram deíinidos, como os modelos de maturidade CMMI
I~tegratioolz(SEI, 2006) e MPS.BR

-

-
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Melhoria de Processo do Software Brasileiro (SOFTEX,

2007b) e as normas ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 1995) e suas emendas 1 (ISO/IEC, 2002b) e 2
(ISO/IEC, 2004) e ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2002a). Estes modelos e normas documentam
práticas que devem ser realizadas pelas organizações de diferentes níveis de maturidade em
desenvolvimento de software.
As organizações adotam os modelos e normas de melhoria de processos de software
para guiar no que deve ser feito para alcançar a melhoria desejada em seus programas e
projetos de melhoria, visando alcançar uma maior maturidade no desenvolvimento de
software. Estes modelos e normas, porém, orientam apenas no que deve ser feito para alcançar
a melhoria e não em como deve ser feito, onde existe a necessidade de conhecimento de
Engenharia de Software (NIAZI et al., 2005a; NIAZI et al.,2005b). As organizações possuem a
necessidade, então, de adquirir o conhecimento de Engenharia de Software necessário para
orientar na melhoria desejada e o fazem, usualmente, através do treinamento de seus
funcionários nos modelos e normas e contratação de uma instituição de consultoria
especializada, para orientar nos projetos de melhoria de processo de software (SANTOS et al.,
2007).
Apesar do número de organizaqões que buscam a melhoria de seus processos ter
aumentado, nem todas conseguem obter algum sucesso ao final dos esforços empreendidos
PLANCO et al., 2001; CONRADI e FUGGESTA, 2002). Cerca de 70% das iniciativas de
melhoria de processos de software não são bem sucedidas (NLAZI, 2006). A irnplementação
de fo~macaótica é uma das causas mais comuns do insucesso nas iniciativas de melhoria de
processos de software (ZAHRAN, 1998). Uma forma de tratar essas questões é gerenciar os
projetos de melholia em processos de software como qualquer outro projeto, como os de
desenvolvimento, por exemplo, ou seja, eles devem ser planejados, terem seu andamento
monitorado e serem controlados (ABRAHAMSSON, 2001; ISO/IEC, 2002a). A definição de
um plano para o projeto e a monitoração do projeto contra este plano possibilita uma maior
visibilidade do andamento do projeto e peimite que o gerente possa tomar ações de correção
num tempo curto, aumentando as chances de sucesso do projeto (ISO/IEC, 2002a; PMBOIC,
2004).

Para as instituições de consultoria em melhoria de processos de software, que auxiliam
as organizações na implementação de melhorias em seus processos compatíveis com os
modelos e normas de melhoria em processos de software, a necessidade de gerenciar seus
projetos é ainda maior, pois a sobrevivência das instituições depende do sucesso de seus
projetos. O conhecimento e aprendizado obtidos em um projeto de melhoria gerenciado e
controlado, como por exemplo, dados planejados e realizados de recursos, custo, cronograma
ou riscos, são muito importantes para estas instituições, pois fomentam a evolução de suas
estratégias de implementação de melhorias de processos de software. Como as instituições de
consultoria auxiliam diferentes organizações com objetivos e contextos variados, a
possibilidade de aplicar o conhecimento obtido com projetos anteriores em projetos com
objetivos e contextos similares é maior que a possibilidade da própria organização que
empreende os esforços de melhoria, enfatizando a importância da gerência deste
conhecimento.

1.2 Objetivos
O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma abordagem para gerenciar os
projetos de melhoria de processos de software. A abordagem proposta pretende apoiar as
instituições de consultolia em melhoria de processos de software no planejamento do projeto
de melhoria, na monitoração e controle do projeto e na avaliacão dos resultados obtidos pelo
projeto, levando em consideração os fatores encontrados na literatura que influenciam o
sucesso dos projetos de melhoria em processos de software e o conhecimento e desempenho
de projetos anteriores similares.
A abordagem apresentada é composta de um processo que contempla as atividades
necessárias para gerenciar um projeto de melhoria de processos de software, constddo com
base em estratégias e modelos encontrados na literatura. Um apoio ferramental para a
execução do processo proposto também compõe a abordagem e tem como objetivo auxiliar as
instituiqões de consultoria em melhoria de processos de software a executarem o processo
proposto. Este apoio ferramental faz uso da gerência de conhecimento disponível no ambiente
CORE-Ia4 (GALOTTA et al.,2004), sendo integrado ao ambiente, como uma de suas
ferramentas.

Este capítulo introdutório apresentou a motivação e os objetivos deste trabalho. Estes
tópicos serão rehnados ao longo dos próximos capítulos. A organização do texto deste
trabalho segue a estrutura abaixo:
e

Capítulo I1 - Melhoria de Processos de Software e Gerência de Projetos: Este
capítulo descreve os conceitos de melhoria de processos de software e de gerência de
projetos que possuem relação com o tema da tese.

Capítulo III

-

Uma Abordagem para Gerência de Projetos de Meihoria de

Processos de S o h a r e do Ponto de Vista da Instituic$io de Consdtoria: Este
capítulo descreve a abordagem proposta para auxiliar as instituições de consultoria em
melhoria de processos de software no planejamento dos projetos de melhoria, na
monitoração e controle dos projetos e na avaliação dos resultados obtidos pelos
projetos.
e

Capítulo IV

-

Apoio à Gerência de Projetos de Melhoria de Processos de

Software: Este capítulo descreve o apoio ferramental construído para auxiliar na
execução do processo proposto na abordagem para a gerência dos projetos de
melhona de processos de s o h a r e .
e

Capítulo V - Conclusão: Este capítulo contém as conclusões e contribuições do
trabalho, além de indicar possíveis trabalhos futuros.

Anexo I - Requisitos de Produto do CORE-

: Este anexo contém os requisitos

de produto definidos para o CORE-I(CVI, um ambiente que provê o apoio em gerência
de conhecimento utiltzado pela ferramenta construída neste trabalho.
e

Anexo I1 - Análise e Modelagem do Apoio Ferramental: Este anexo contém os
artefatos que compõem a modelagem do apoio feiramental construído para auxiliar na
execujão do processo proposto na abordagem para a gerência dos projetos de
melholia de processos de s o h a r e .

Este capitzo descreve os conceitos relacionados à melho?iade processos de software abordando os
modelos de nzatulidade e normas de gzíalidade de processos de soJr-tare utilipdospara auxiIiar
na definção) melhoria e aualidyão dos processo^^ as abordagens de inzplenze~ztaçãode nzelhoiia~de
processos de software e os conceitos de gerência de projetos e gerência gzantitativa de projetos que
podem ser ~~tili~adosparagere~zciarprojetos
de melhoria de processos de software.

elhoria de Processos de Software
A importância dos produtos de software na sociedade nos Últimos anos tem crescido,
com estes ocupando um papel essencial e crítico. Hoje encontramos e lidamos com softwares
em muitas das nossas atix.idades do dia-a-dia. Devido à importância dos softwares na sociedade
e às possíveis conseqüências de suas falhas, uma preocupação com a qualidade destes foi
observada (FUGGE'TTA, 2000).
Uma das abordagens para melhorar a qualidade dos softwares é melhorar a qualidade
dos processos utilizados para produzi-los. Acredita-se que a qualidade do produto de software
desenvolvido esteja fortemente relacionada com a qualidade do processo de software utilizado
para o seu desenvolvimento (GOLDENSON e HERBSLEB, 1995; HERBSLEB e
GOLDENSON, 1996; EL ELMAM e BIRK, 2000; FUGGE'TTA, 2000; STXEBOK, 2004;
GOLUBIC, 2005).
Processo de software pode ser dehnido como o conjunto de atividades, métodos,
práticas e transfoirnações que as pessoas utilizam para desenvolver e manter software e
produtos associados, como planos do projeto, documentos de projeto, código fonte, casos de
teste e manuais do usuário (PAULI< et ai,1993). De acordo com PFLEEGER (2004), todo
processo de software: (i) prescreve todas as suas principais atividades, (ii) utiliza recursos, está
sujeito a restrições e gera produtos intermediários e hnais, (iii) pode ser composto de subprocessos que estão relacionados de algum modo, (iv) possui na descrição das atividades os
critérios de entrada e os critérios de saída das mesmas, (v) possui as atividades organizadas em

uma seqüência, (vi) tem um conjunto de diretrizes que explicam os objetivos de cada atividade
e (vii) possui restrições e controles que podem ser aplicados a uma atividade, recurso ou
produto.
Modelos e normas de qualidade de processos de software foram desenvolvidos para
apoiar na dehnição, melhoria e avaliação dos processos de software. Os psincipais modelos e
normas de qualidade de processos de software são descritos nas próximas seções.

ualidade de Processos de Software
A partir dos estudos voltados para a melhoria dos processos de softvr~are,alguns
modelos de maturidade, como o CMMI (Capa&@ Matu@ Model I&gi^ation) (SEI, 2006) e
MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) (SOF"TE!X, 2007b) e normas de
qualidade como a ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 1995) e suas emendas 1 (ISO/IEC, 2002b) e 2
(ISO/IEC, 2004) e a ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2002a) foram desenvolvidos, documentando
boas práticas que devem ser realizadas pelas organizações de diferentes níveis de maturidade
em desenvolvimento de software.
Estes modelos e normas de qualidade podem ser utilizados pelas organizações como
guias para a definição, melhoria e avaliação de seus processos de software. Os modelos e
normas, contudo, não descrevem os processos a serem seguidos pelas organizações. A
dehnição destes processos é responsabilidade da organização e depende de muitos fatores,
incluindo o domínio da aplicação, a estrutura e o tamanho da organização (SEI, 2006).
Os principais modelos e normas de qualidade de processos de software serão descritos
nas seções que se seguem.

2.2.1

ISO / IEC 12207
A norma ISO/IEC 12207 (1995) provê uma estrutura comum para padronizar os

termos utilizados no ciclo de vida do software, desde a concepção de idéias até a
descontinuação do software. A estrutura apresentada na norma é composta por processos,
atividades e tarefas que podem ser aplicadas durante o fornecimento, desenvolvimento,
operação e manutenção de produtos de software e durante a aquisição de um sistema que
contém software, de um produto de software independente ou de um semiço de software.
Os processos, atividades e tarefas apresentados na norma podem ser adaptados para
uma organização, projeto ou aplicação específicos, sendo a adaptação uma supressão de

processos, atividades e tarefas não aplicáveis. Apesar de descrever a arquitetura dos processos
de ciclo de vida do software, a norma não especifica os detalhes de como implementar ou
executar as atividades e tarefas incluídas nos processos.
Uma emenda da norma ISO/IEC 12207 foi publicada em 2002 (ISO/IEC, 2002b)
devido à evolução natural da Engenharia de Software ao longo do tempo, às observações de
seus usuários e, também, à necessidade de sua adequação à norma ISO/IEC 15504 QSO/IEC,
2002a) que trata da avaliação de processos de software. Foram levantadas questões em relação
à granularidade dos processos na norma ISO/IEC 12207 devido à dificuldade em pontuar os

processos com a íinalidade de avaliá-los e melhorá-los. Para resolver este problema de
granularidade, os processos foram definidos na evolução da norma através de um propósito e
uma lista de resultados esperados.
Uma segunda emenda da norma ISO/IEC 12207 foi publicada em 2004 (ISO/IEC,
2004) devido a problemas técnicos e editoriais encontrados nas edições anteriores. Declarações
de propósito e resultados de vários processos identificados no escopo da primeira evolução
foram detalhadas e corrigidas. Com as duas revisões, novos processos foram definidos
(Gerência de Ativos, Gerência de Pedidos de Mudança, Engenharia de Domínio, Recursos
Humanos, Avaliação de Produto, Gerência de Programa de Reuso, Usabihdade) e outros
foram expandidos.

A norma agrupa as atividades que podem ser executadas durante o ciclo de vida de
software conforme descrito a seguir e exibido na figura 2.1 (ISO/IEC, 1995; ISO/IEC, 2002b;
ISO/IEC, 2004):
Pmcessos Fzmdamentai~:São processos que atendem as pal-tes fundamentais do ciclo de
vida de software. Uma pane fundamental é aquela que inicia ou executa o
desenvolvimento, operação ou manutenção dos produtos de software e pode ser o
adquirente, o fornecedor, o desenvolvedor, o operador ou o mantenedor do software.
Os processos fundamentais definidos são os processos de aquisição, de fornecimento,
de desenvolvimento, de operação e de manutenção.
Processos de Apoio: São processos que auxham outros processos como partes integrantes,
com propósitos distintos e contribuem para o sucesso e qualidade do projeto de
software. Um processo de apoio é empregado e executado, quando necessário, por
outro processo. Os processos de apoio definidos são os processos de documentação,
de gerência de configuração, de gerência da qualidade, de verificação, de validação, de

revisão conjunta, de auditoria, de gerência de resolucão de problema, de usabilidade, de
gerência de solicitacão de mudanca e de avaliacão de produto.

I

Processos de Apoio

'recessos Fundamentais
Aquisição

Documentação
Gerência de configuração

Fornecimento
Gerência da qualidade
Verificação

Desenvolvimento
Elicitaçio de requisitos
A n l s e dos requisitos do sistema
Projeto de arquitetura do sistema
A n S s e dos requisitos do
software
Projeto(Design) do soiiware
C u n s t r i l ~ bdo software
Integraçiio do soflware
Teste. do softiyare
Integração do soflware
Teste do sistema
Instalação do soiiware

Validação
Revisão conjunta
Auditoria
problema
Usabilidade

Operação

I

mudança

Manutenção
Avaliação de produto

II

Processos Organizacionais

I

Gerência

I

Gestão de ativos

I

Infra-estrutura

Gestáo de programa de reuso

I

Melhoria

I
I

Engenharia de domínio

Figura 2.1 - Estrutura de processos da norma ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 1995; ISO/IEC,
2002b; ISO/IEC, 2004).

Processos Oi;qani?acionais: São processos empregados por uma organizacão para

estabelecer e implementar uma estrutura subjacente, constituída de processos de ciclo
de vida e pessoal associados, e melhorar continuamente a estrutura e os processos. Os
processos organizacionais definidos são os processos de gerência, de infra-estrutura, de
meboiia, de recursos humanos, de gestão de ativos, de gestão de programa de reuso e
de engenharia de domínio.

Existem relatos de iniciativas de melhoria de processos de software nos quais as
organizações se basearam na ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 1995). MOREAU et al. (2003)
Teleconz R and D ualizando a norma
descrevem as melhorias alcançadas pela organização F~a~zce
ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 1995) como base para dehnição do modelo de processos da
organização. MACHADO et al. (1999) descrevem a experiência da organização CELEPAR
(Companhia de Informática do Paraná) em utilizar a norma ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 1995),
juntamente com o modelo CMMI (SEI, 2006) para seestruturas e melhorar seus processos de
software. Segundo os autores, a descrição das partes envolvidas no desenvolvimento de
software que são responsáveis pela execução de cada processo auxiliou a utilização da norma
para estniturar e descrever os processos, facilitando o entendimento da relação entre os
processos.
Alguns autores estenderam ou especializaram a norma para cobrir outros aspectos do
desenvolvimento de software. POLO et al. (1999a; 1999b) preocupados com a pouca atenção
dada ao planejamento e adoção de metodologias nas manutenções de software pelas
organizações, criou a metodologia MANTEMA baseada na norma ISO/IEC 12207 (ISO/IEC,
1995) e especializada para o ciclo de vida de manutenção de software. HOYER e CHROUST
(2006) analisaram a norma, identificaram os processos nos quais especializações para processos
de M a de produtos eram necessárias, caracterizaram o apoio necessário para estes processos e
propuseram uma estrutura de alto nível para processos de M a s de produto. hL4NTYNIEMI
et al. (2004) propuseram um j5-amewol-k de processos para desenvolvimento e manutenção de
componentes de software de prateleira baseado na ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 1995) e
introduziram guias para documentação do usuário destes componentes. DEMIRORS et al:
(2000) especializaram a norma para o desenvohhento de softwares educativos para o
Ministério da Educação da Turquia, que tuiha como objetivo construis um processo de
software que pudesse ser fornecido às pequenas empresas desenvolvedoras de softwares
educativos.
Segundo dados coletados e analisados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT,
2001), no ano de 2001, 67% das organizações brasileiras conheciam a noi-ma ISO/IEC 12207
(ISO/IEC, 1995) e 33% não conheciam. Das organizações que conheciam a norma, 12%
conheciam e utfizavam a norma e 55% conheciam e não utilizavam a norma. Esses dados
podem ser visualizados no gráfico da figura 2.2.

Conhecimento da Noraa ISG/IEC 12207

Conhece e usa

Figura 2.2

2.2.2

- Dados

Conhece m a s não
usa

Não conhece

de conhecimento e utilização da norma ISO/IEC 12207 no Brasil (MCT,
2001).

ISO / IEC 15504
A norma ISO/IEC 15504 (2002a) provê umf.amewoi-k para a avaliação de processos de

software com o o b j e h ~ ode auxiliar as organizações a avaliarem seus processos para: (i)
compreender a maturidade dos mesmos, (ii) determinar a adequação de seus processos com
relação a alguns requisitos ou (C) determinar a adequação dos processos de outras
organizações para detei-minados contratos. Foi publicada pela piimeira vez em 1998 como
relatório técnico e evoluiu para uma norma internacional ao final da revisão do relatório
técnico publicado.

A norma está organizada em cinco partes. A primeira parte apresenta os conceitos e
vocabulário utilizados; a segunda parte aborda a reahzacão de uma avaliação e é a única parte
norrnativa; a terceira parte fornece um guia para a realização de uma avaliação; a quarta parte
fornece um guia para a ualização em melhoria de processos e determinação da capacidade dos
processos; a quinta e última parte apresenta um exemplo de um modelo de avaliação de
processos baseado na ISO/IEC 12207 QSO/IEC, 1995) e suas emendas 1 QSO/IEC, 2002b)
e 2 (ISO/IEC, 2004).
Ofianzework de avaliação de processos de software proposto na norma encoraja a autoavaliação dos processos, aborda a adequação da gerência dos processos avaliados e não
somente dos processos, leva em consideração o contexto no qual os processos avaliados são
utilizados, produz um conjunto de resultados com relacão ao estado dos processos avaliados e

não apenas um resultado íinal de aprovação ou reprovação e é apropriado para todos os
domínios de aplicação e tamanhos de organização (ISO/IEC, 2002a).
Existem dois principais contextos de utilização da avaliação de processos, conforme
exibido na figura 2.3 (ISO/IEC, 2002a):
Contexto de MeIboi.ia de Processos, no qual a avaliação provê os meios para caracterizar os
processos utilizados na organização em temos de capacidade, permitindo avaliar a
efetividade dos processos em atingir seus objetivos. Os resultados da avaliação podem
ser utilizados na priorização estratégica das próximas melhorias a serem realizadas nos
processos avaliados.
Conexto de Detemzinação da Capacidade dos Processos, no qual a avaliação analisa a
capacidade proposta dos processos a serem avaliados contra uma capacidade desejada,
de forma a identificar os riscos envolvidos em uulizar os processos avaliados na
condução de um projeto.

igura 2.3 -Avaliação de Processos de Software e Contextos de Aplicação da norma
ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 20024.

O modelo de referência da norma é composto por duas dimensões. A primeira
dimensão é a de processos e nela os processos de software são dehnidos e classificados
conforme a norma ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 1995). Cada processo do modelo de avaliação
é descrito em termos de um propósito e práticas base, onde uma prática base é uma atividade

que ajuda a satisfazer o propósito de um processo em particular. Esta dimensão está baseada

nos propósitos e saídas dos processos, atividades e tarefas descritos na norma ISO/IEC 12207
(ISO/IEC, 1995).

A segunda dimensão do modelo de referência é a dunensão de capacidade de processos
e d e h e uma série de atributos de processos agrupados em níveis de capacidade. Estes
atributos fornecem características mensuráveis da capacidade dos processos (ISO/IEC, 2002a).
A norma deíine seis níveis de capacidade, que estão descritos na figura 2.4.

Figura 2.4 - Níveis de Capacidade dos Processos da norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC,
2002a).

Estudos baseados na n o m a são encontrados, nos quais a norma é especializada para
atender determinadas particularidades do desenvolvimento de software ou outros domínios.
CASS e t al. (2002) relatam experiências do uso da norma ISO/IEC 15504 QSO/IEC, 2002a)
em especializações para setores particulares da indústria ou em expansões da norma para
novos domínios. Em particular, três projetos são discutidos pelos autores, sendo o primeiro a
construção de um método de avaliação de processos de software para a indústria espacial
européia, o segundo a construção de um método de avaliação da qualidade dos sistemas de
gerência espacial e o terceiro um projeto do governo federal suíço para estabelecer e avaliar os
processos abordando a aquisição, o desenvolvimento, a operação e a provisão de serviços de
tecnologia da informação. VON WANGENHEIM et al. (2006) desenvolverãm um método de

avaliação de processos de software chamado MARES (Método de Avaliação de Processo de
Software), baseado na norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2002a) e especializado para
pequenas organizações. O método desenvolvido é composto de guias bem estmturados para
aumliar a avaliação de processos de software em pequenas organizações em conformidade com
a norma. O método auxilia as organizações na identificação e priorização dos processos a
serem avaliados e melhorados com base nos objetivos de negócio e modelo das organizações,
bem como em seus estágios de crescimento e maturidade. GRUNBACHER (1997)
desenvolveu um método de avaliação de processos de software especializado para pequenas
organizações com o objetivo de ser executado pelas próprias organizações através de apoio
ferramental. Outras especializações da norma para avaliação em pequenas organizações podem
ser encontradas na literatura, como os métodos RAPID (ROUT et al., 2000; CATER-STEEL,
2001; CATER-STEEL et al., 2006), SPINI (Software Pmcess Inzprovenzent Irzitiation) z>UIUNEN et
ai, 2000) dentre outras especializações.
Alguns autores estudaram e analisaram aspectos referentes à norma. EL EMAM e
BIRK (2000) analisam a premissa encontrada na norma de que quanto maior a capacidade de
uma organização em desenvolver softwares, melhor o desempenho dos softwares
desenvolvidos por esta. Analisando os resultados encontrados em 56 projetos avaliados, os
autores encontraram fortes evidências que comprovam a premissa em organizações com mais
de 50 funcionários. Em organizações com menos de 50 funcionários, as evidências não foram
significativas. Especificamente, uma forte relação entre a implementação das práticas de análise
de requisitos definidas na norma e a produtividade dos projetos foi observada (ELEMAM e

BIRI(, 2000). HYE-YOUNG et al. (2001) analisam a confiabilidade externa com relação a
avaliação dos processos de software segundo a norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2002a), ou
seja, analisaram se avaliadores diferentes seguindo o processo de avaliação proposto pela
norma, chegavam aos mesmos resultados. Os autores analisaram duas avaliações realizadas e
obtiveram resultados com concordâncias substanciais.
Segundo dados coletados e anahados pelo h/linistério da Ciência e Tecnologia (MCT,
2001), no ano de 2001, 61% das organizações brasileiras conheciam a norma ISO/IEC 15504
(ISO/IEC, 2002a) e 39% não conheciam. Das organizações que conheciam a norrna, 4%
conheciam e utilizavam a norma e 57% conheciam e não utilizavam a norma. Esses dados
podem ser visualizados no gráfico da figura 2.5.
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Figlaa 2.5 - Dados de conhecimento e utilização da norma ISO/IEC 15504 no Brasil (MCT,
2001).

2.2.3

CMMI
O modelo de maturidade e capacidade de processos de software CMMI (Cqbability

A4atm-ity Ahdel Integration) (SEI, 2006) foi criado pelo SEI (Software Eigiizeering Institate) e consiste
de boas práticas de Engenharia de Software que abordam as atividades de desenvolvimento e
manutenção cobrindo o ciclo de vida do software desde sua concepção até sua entrega e
manutenção. O modelo surgiu como uma integração e evolução dos modelos anteriores SWCMM (Capabi/ilJ ~ 4 a t a @ Modelfor Sojware), SECM

-

EIA 731 (S_iite~nEqineering CupabiIily

Alode4 e IPD-Cna/I (Integrated Prodztct Develop~nentClUM).
O modelo é composto de 22 áreas de processo, que podem ser obsemadas na tabela
2.1. Cada área de processo contém objetivos que por sua vez são formados por um conjunto
de práticas relacionadas que, quando implementadas coletivamente, satisfazem os objetivos
definidos, considerados importantes para fazer melhorias significativas nesta área. A descri@o
de cada área de processo está dividida em objetivos específicos e objetivos genélicos. A função
dos objetivos específicos é especificar as características únicas que devem estar presentes para
que uma determinada área de processo seja satisfeita. Por outro lado, os objetivos genéricos
estão associados a mais de uma área de processo e especificam as características que devem
estar presentes para institucionahzar os processos que implementam a área de processo. Os
objetivos específicos possuem um conjunto de práticas específicas que são as descri@es de
atividades consideradas importantes para que o objetivo específico seja satisfeito. De forma

análoga, uma prática genérica é a descrição de uma atividade considerada importante para a
satisfacão de um objetivo genérico.

Tabela 2.1 -Áreas de Processo do CMMI (SEI, 2006).

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5

Momtoracão e Controle do Projeto (PMC)
Gerkncia de Projeto
Planejamento do Projeto (PP)
Gerência de Projeto
Gerência de Requisitos (REQM)
Engenharia
Análise e Medqão (MA)
Apoio
Garantia da Qualidade do Processo e do Produto
Apoio
(PPQA)
Gerência de Configu-ação(CM)
Apoio
Gerência de Fornecedor Intep-ada (SAIVI)
Gerência de Projeto
Gerência de Projeto Integrada (IPM)
Gerência de Projeto
Gerência de Riscos (RSICMJ
Gerência de Projeto
Deíinição do Processo Organizacional (OPD)
Gerência de Processo
Foco no Processo Organizacional (OPF)
Gerência de Processo
Treinamento Organizacional (OT)
Gerência de Processo
Desenvolvimento de Requisitos (RD)
Engenharia
Integração do Produto (PI)
Engenl-iana
Solução Técnica (TS)
Engenharia
Validação (l7AL)
Engenharia
Verificacão (VER)
Engenharia
Análise de Decisão e Resolução (DAR)
Apoio
Gerência Quantitativa do Projeto (QPM)
Gerência de Projeto
Desempenho do Processo Organizacional (OPP)
Gerência de Processo
Inovação Organizacional e Posicionarnento Estratégco Gerência de Processo
(OID)
Resolução e Análise Causal (CAR)
Apoio

p
p

5

O CMLMI (SEI, 2006) possui dois tipos de representação: contínua e por estágios. A
representação contínua oferece o máximo de flexibilidade às organizações quando uulizada
para melhoria de processos, pois permite que as organizacões prionzem as áreas de processos a
serem melhoradas segundo estratégias e objetivos de negócio. Na representajão contínua áreas
de processo diferentes podem ser evoluídas e melhoradas em estágios diferentes, respeitando
algumas limitações quanto à escolha por questões de dependência entre estas. As áreas de
processo são avaliadas individualmente e a estas são atribuídos níveis de capacidade análogos
aos encontrados na ISO 15504 (ISO/IEC, 2002a).

Já a representação por estágios oferece uma metodologia sistemática e estruturada para
melhorar os processos um estágio por vez, garantindo, ao atingir um determinado estágio, a

infra-estrutura adequada de processos necessária como base para o próximo estágo. As áreas
de processo correspondentes ao estágo desejado são avaliadas e o nível somente é obtido caso
todas as áreas de processo atendam aos seus objetivos. Foram defimdos cinco níveis de
maturidade que correspondem aos estágios possíveis de melhoria, que são descritos na figura
2.6.

Figura 2.6 - Níveis de Maturidade do Ci'víMI (SEI, 2006).

Existe uma coi~espondênciaentre as duas representacões apresentadas. Para que uma
organização se encontre num determinado nível de maturidade todas as áreas de processo
abordadas no nível de maturidade desejado e nos níveis de maturidade anteriores devem
possuir capacidade equivalente ao nível de maturidade segundo a correspondência descrita na
tabela 2.2.

Tabela 2.2 - Correspondência entre Níveis de Capacidade e Níveis de Maturidade (SEI,
2006).
Nível
O
1
2
3
4
5

Representação Continua
Níveis de Capacidade
Incompleto
Realizado
Gerenciado
Definido
Gerenciado Quantitativamente
Em Otimização

Representação em Estágios
Níveis de Maturidade
Não existe
Inicial
Gerenciado
Definido
Gerenciado Quantitativamente
Em Otimização

Existem vários relatos na literatura de iniciativas de melhona de processos de software
nas quais as organizações utilizaram o modelo CMMI (SEI, 2006) como guia e obtiveram
sucesso. FERREIRA et al. (2007) descrevem os resultados obtidos pela organização BL
Informática na melhoria de seus processos de software desde 2003, adotando o CMMI (SEI,
2006) dentre outros modelos e normas. Os autores citam lições aprendidas, dificuldades e

beneficias alcançados, além de resultados quantitativos que reforçam o retomo do
investimento realizado pela organização. FREDRIIC e STIG (2006) descrevem a utilização de
avaliações internas de processos de software segundo o modelo CMMI (SEI, 2006) na
organização ABB como forma de manter a cultura de melhoria contínua de processos de
software e identificar áreas de processos a serem melhoradas.
Alguns autores estudam como adotar o modelo CMMI (SEI, 2006) e metodologias de
desenvolvimento ágd de softwares em conjunto. ANDERSON (2005) relata a experiência da

Micl.osoft Co;i;boratiafzem adaptar a metodologia ágil de desenvolvimento da organização para
atender aos requisitos do nível 3 de maturidade do C m I (SEI, 2006) e demonstra resultados
positivos da combinação. BAIER (2005; 2006) também relata a experiência da organização

D E Eízeqy em combinar o modelo com metodologas de desenvolvimento ágil como um
sucesso. MARCAL et al. (2007) mapeiam as práticas do CMMI (SEI, 2006) com uma das
metodologias ágeis de desenvolvimento de software mais utilizadas, o SCRUM (DEGRACE e

STAHL, 1990). O objetivo dos autores é a u d a r as organizações que possuem processos
baseados no modelo e que queriam incluir práticas de desenvolvimento ágil em seus processos.
S U T H E U N D et al. (2007) ahiinam que SCRUM (DEGRACE e STAHL, 1990) e CMMI
(SEI, 2006) juntos produzem uma combinacão de adaptabilidade e previsibilidade mais
poderosa que qualquer um deles sozinhos e sugerem como as organizações podem combinar o
modelo e a metodologia ágil de desenvolvimento de software.
Nem todos os relatos encontrados na literatura indicam resultados positivos obtidos
pela adoção do modelo. TAI(ARA et aL! (2007) discutem as dificuldades encontradas na
evolução da organização Eldorado Research I~zstitute,do nível 3 do CMMI (SEI, 2006) para o
nível 4 do modelo. Algumas das dificuldades listadas foram: (i) a possibilidade das medidas não
serem coletadas na organização de forma padronizada, (i)a ausência de dados históricos para
calcular novos indicadores, (iii) o aumento do número de medidas a serem coletadas, (iv) a
disseminação do processo dehnido, evitando interpretações erradas, (v) a credibilidade das
medidas coletadas e (vi) a resistência à adoção de modelos quantitativos. STAPLES et al. (2007)

analisaram dois meses de vendas de uma instituição australiana de consultoria em
irnplementação e avaliação de melhorias de processos de software segundo o modelo CMMI
(SEI, 2006), com o objetivo de identificar os motivos que fazem com que as organizações de
software não adotem o modelo. Os motivos mais frequentes foram: (i) o pequeno tamanho das
organizações, (ii) os altos custos.dos serviços, (iii) a falta de tempo das organizações e (iv) a
utilização de outras abordagens de melhoria de processos de software. KOCH (1993)
apresenta a metodologia de avaliação de processos de software chamada BOOTSTRAP, criada
pela Europa e baseada nas dificuldades de aceitação do modelo CMMI (SEI, 2006) pelas
organizações européias.
Segundo dados coletados e analisados pelo hhistério da Ciência e Tecnologia (MCT,
2001), no ano de 2001, 75% das organizações brasileiras conheciam o modelo CMM (yersão
anterior a do CMMI) e 25% não conheciam. Das organizações que conheciam o modelo, 21%
conheciam e utilizavam o modelo e 54% conheciam e não utilizavam o modelo. Esses dados
podem ser visualizados no gráfico da figura 2.7.

Conhecimento do Modelo C M M

Conhece e usa

Conhece mas não
usa

Não conhece

Figura 2.7 - Dados de conhecimento e utilização do modelo CICIM no Brasil (MCT, 2001).

O MI'S.BR (SOFTES, 2007b) é um programa para

elhoria de Processo do Software

Brasileiro coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro
(SOFTEX3 com o objetivo definir e aprimorar um modelo de melhoria e avaliajão de processo
de software, visando preferencialmente as rnicro, pequenas e médias organizações, de forma a

atender as suas necessidades de negócio e ser reconhecido nacional e internacionalmente como
um modelo aplicável à indústria de softwarc (WEBER et al., 2004; WEBER et al., 2005;

ROCHA et al., 2007; SOFTEX, 2007b).
O programa estabelece um modelo de processos de software e um processo e um
método de avaliação de processos que dá sustentação e garante que o modelo está sendo
empregado de forma coerente com as suas definições. Além disso, o programa estabelece
também um modelo de negócio para apoiar a sua adoção pelas empresas brasileiras
desenvolvedoras de software (WEBER et ai, 2004; WEBER et al., 2005; ROCHA et al., 2007;
SOFTEX, 2007b).
O MPS.BR (SOFTEX, 2007b) pode ser aplicado segundo dois modelos de negócio: (i)
Modelo de ATegón'o Cooperado, no qual a implementação ocorre em grupos de empresas, com
gastos e soluções compartilhados e (3) Modelo de ATegÓho E~spen$ko,no qual cada empresa possui
uma implementação personalizada. A experiência com o modelo demonstra que o modelo de
negócio cooperado é mais adequado para as pequenas organizações, iniciando seus esforços de
melhoria de processos de software, pois pei-mite que os gastos sejam compartilhados entre as
organizações do grupo. Já o modelo de negócio específico tem demonstrado uma maior
adequação às grandes organizações, que demandam uma maior especificidade nos seus
processos e da implantação destes (WEBER et al., 2004; WEBER et al., 2005; ROCHA et al.,
2007; SOFTEX, 2007b).

A base técnica para a construção e aprimoramento do modelo de mellioria e avaliação
de processo de software é composta pelas normas ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 1995), suas
emendas 1 (ISO/IEC, 2002b) e 2 (ISO/IEC, 2004) e pela ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2002a).
O MPS.BR (SOFTEX, 2007b) também cobre o conteúdo do CMMI (SEI, 2006), sendo
compatível com este modelo.
O modelo define sete níveis de maturidade, caracteiizando estágios de melhoria da
implementação de processos nas organizações. Os níveis de maturidade são uma combinação
entre processos e suas capacidades, como pode ser observado na figura 2.8, e permitem prever
o desempenho futuro das organizações ao executar um ou mais processos, além de indicarem
onde as organizações devem focar seus esforços de melhoria. Os níveis de maturidade
definidos pelo modelo são: A @m Otirnização), B (Gerenciado Quantitativamente), C
(Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado) e G

(Parcialmente Gerenciado), sendo que a escala de maturidade se inicia no nível G e progride
até o nível A.

Figura 2.8 - Estrutura do MPS.BR (SOFTEX, 2007b).

A dehnição dos processos segue os requisitos para um modelo de referência de
processos apresentados na ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2002a), declarando o propósito e os
resultados esperados de sua execução, o que permite avaliar e atribuir graus de efetividade na
execução dos processos. As atividades e tarefas necessárias para atender ao propósito e aos
resultados esperados não são definidas pelo modelo, sendo de responsabilidade das
organizações (SOFTEX, 2007b). A capacidade do processo é a caracterização da habilidade do
processo para alcançar os objetivos de negócio, atuais e futuros; estando relacionada com o
atendunento aos atributos de processo associados aos processos de cada nível de maturidade
(SOFTEX, 2007b).
Os processos e os atributos de processos definidos pelo modelo para cada nível de
maturidade podem ser observados na tabela 2.3. Para que as organizações alcancem um
determinado nível de maturidade do iMPS.BR (SOFTEX, 2007b), todos os propósitos e
resultados esperados dos respectivos processos e dos atributos de processo estabelecidos para
aquele nível e para os níveis anteriores devem ser atendidos.
Apesar de a primeira avaliação WS.BR (SOFTEX, 2007b) ter sido realizada em
setembro de 2005, até marco de 2008, 80 organizações já haviam sido avaliadas segundo o
modelo no Brasil (SOFTEX, 2008).

Tabela 2.3 - Processos e Atributos de Processo do TVIPS.BR (SOFTEX, 2007b).

B
C

Gerência de Projetos (GPR, evolução)
Gerência de Riscos (GRI)
Desenvolvimento ara Reutrltzacão (DRm
,
Anáhse de Decisão e Resolução (ADR)
Gerência de Reutilização (GRU, evolução)
Vedcação (VER)
Validacão N U )
Projeto e Construção do Produto (FCP)
Integiação do Produto (ITI?)
I Desenvolvimento de Requisitos (DRE)
Gerência de Projetos (GPR, evolução)
Gerência de Reutilizacão
(GRW
.,
Gerência de Recursos Humanos (GRH)
Definicão do Processo Orcranizacional (DFP)
Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional
(W)
Medição (MED)
Gasantia da Qualidade (GQA)
Gerência de Configuração (GCO)
Aquisicão
(AOW
.,
, .,
Gerência de Requisitos (GRE)
Gerência de Proieto IGPR)
I

D

E

\

F

AP3.2,AP 4.1,AP 4.2,AP 5.1
e AP 5.2
AP l.l,AP2.1,AP2.2,AP3.1,
AP 3.2. AP 4.1 e AP 4.2
AP l.l,AP2.1,AP2.2,AP3.1
e AP 3.2

AP 1.1, AP
e AP 3.2

AP 1.1,AP 2.1,AP 2.2,AP3.1
e AP 3.2

AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2

a

G

AP 1.1 e AP 2.1

* AP: Atributo de Processo

Existem alguns relatos na literatura da utilização do modelo MPS.BR (SOFTEX,
2007b) para a melhoria de processos de software em organizações brasileiras com sucesso.
FERREIRA et al. (2007) descrevem os resultados obtidos pela organização BL Informática na
melhoria de seus processos de software desde 2003, adotando o MPS.BR (SOF'IEX, 2007b)
dentre outros modelos e normas. Os autores citam lições aprendidas, dificuldades e benegcios
alcançados, além de resultados quantitativos que reforçam o retorno do investimento realizado
pela organizacão. SANTOS e t al. (2007) descrevem experiências e lições aprendidas com
irnplementacões de melhoria de processos de software em um grupo de organizações, com o
auxílio ferramenta1 do ambiente olientado à processos TABA (ICIONTONI e t al., 2006;
MONTONI e t ai, 2007b). Algumas das organizações avaliadas (J30RSSATT0, 2007; MEGA

et ai, 2007; MONTEIRO et ai, 2007; MORAIS e t ai, 2007; OLIVEIRA et ai, 2007; PORTO et

ai, 2007; RIBEIRO, 2007; SCHEID et ai, 2007; SOUZA e PINTO, 2007; VARGAS et al.,
2007) descrevem as experiências, lições aprendidas e dtficuldades enfrentadas na adoção do
modelo.

Além dos modelos e normas de qualidade de psocessos de software que orientam as
organizações no que fazer para melhorar a qualidade de seus processos e assim melhorar a
qualidade de seus produtos, estudos foram realizados para identificar como estas iniciativas de
melhoria deveriam ser conduzidas, resultando em vários modelos e abordagens de
implementação de melhorias de processos de software. Algumas das principais abordagens de
implementação de melhorias de processos de software são apresentadas na próxima seção.

2.3 Abordagens de Implementa$io de

elhorias de Processos de

Software
Com a dehnição dos modelos e normas de qualidade de processos de s o h a r e
apresentados anteriormente, o número de organizações que buscam a melhoria de seus
processos de software para melhorar a qualidade dos softwares produzidos aumentou. Apesar
do número de organizações que buscam a melhoria de seus processos ter aumentado, nem
todas conseguem obter algum sucesso ao íinal dos esforços empreendidos (BLANCO et ai,
2001; CONRADI e FUGGE'I"I'A, 2002).
Segundo ZAlFüUN (1998), a implementação caótica de processos é uma das causas
mais comuns do fi-acasso das iniciativas de melhoria. A maioria dos estudos realizados com
relação à melhoria de processos de s o h a r e aborda as atividades que devem ser realizadas para
alcançar as melhorias desejadas e não como estas atividades devem ser realizadas (Wü et al.,
2004; NIAZI et ai, 2005a). Diferentes organizações, portanto, tendem a adotar diferentes
abordagens de implementação de melhoiia de processo de software baseadas nas suas
experiências individuais (BUTLER, 1997; DLAZ e SLIGO, 1997; ICALTIO e IaNNULA,
2000; I(AUTZ e NIELSEN, 2000; FLORENCE, 2001), abordagens estas não padronizadas, e
com baixas previsibildades dos resultados.
Alguns modelos e abordagens de implementação de melhorias de processos de
software, como o IDEAL (MCFEELEY, 1996; GREMBA e MYERS, 1997), o QIP (BASILI
e t al., 1994), a ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2002a) e o SPI-IF (NIAZI e WILSON, 2003;

NIAZI et ai, 2003; N U 2 1 et ai, 2005a) foram desenvolvidos para auxiliar as organizações a
de&

abordagens mais adequadas de irnplementação de suas iniciativas de melhoria. A maior

parte destes modelos e abordagens teve suas origens nas idéias propostas pelo ciclo PDCA
(DEMING, 1982), desenvolvido para orientar a melhoria de processos em geral e aplicável ao
domínio de s o h a r e .
Os principais modelos e abordagens de irnplementação de melhorias de processos de
software serão descritos nas seções que se seguem.

2.3.1

PDCA
O PDCA (DEMING, 1982) é um ciclo de análise e melhoria de processos proposto

por SHEWART na década de 20, também conhecido como ciclo de DEMING (DEMING,
1982) por ter sido amplamente difundido por este na indústria japonesa após a segunda guerra
mundial. O PDCA é uma ferramenta do movimento TQM (TotalQaahj Maizagemem') gerencial
de tomada de decisões para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma
organização.
Devido ao fato da melhoria continua ser uma das idéias do movimento TQM, o ciclo
PDCA (DEMING, 1982) normalmente é ilustrado na forma de um círculo, onde uma volta no
círculo representa um ciclo de melhoria, como pode ser observado na figura 2.9. Ao final de
um ciclo de melhoria, pode-se colocar o processo com as melhorias alcançadas sob controle ou
iniciar outro ciclo de melhoria. Entende-se por colocar o processo com as melhorias
alcançadas sob controle, controlar o processo para manter as melhorias alcançadas, através,
por exemplo, de documentação e treinamento. Informações sobre as análises, tomadas de
decisões e ações realizadas, bem como das medidas coletadas, das melhorias e ganhos
identificados e do que resta para ser melhorado auxiliam as organizações a não repetir as ações
realizadas anteriormente e provêem um ponto de início mais claro para os próximos ciclos de
melhoiia, além de aghtarem os ciclos de melhoria (DEMING, 1982).
O ciclo é composto por quatro fases: (i) Plan (Planejar), onde os objetivos de melhoria
e os métodos para alcançar estes objetivos são definidos. Um planejamento das atividades de
melhoiia é estabelecido; (i)Do (Fazer), onde os treinamentos necessários são realizados, o
plano estabelecido é posto em prática e dados da execução são coletados; (iii) Check (Verificar),
onde os resultados obtidos com as ações de melhoria são verificados e (iv) Act (Agir), onde
ações de reíinamento e ajuste são realizadas no processo e o ciclo se reinicia.

z&&&&==
xecuQ'as

1

Executar o

Figura 2.9 - Ciclo do PDCA (DEMING, 1982).

Existem relatos na literatura de organizacões que utilizaram o ciclo de melhoria PDCA
(DEMING, 1982) para gerenciar suas iniciativas de melhoria de processos de software.
MOREAU et al. (2003) descrevem as melhorias alcançadas pela organizacão F~anceTelecom R
aizd D ualizando o ciclo PDCA (DEMING, 1982) para gerenciar as iniciativas de melhoria de
processos da organizacão. HUANG et al. (2005) discutem a qualidade de software da indústria
de software indiana baseados no ciclo PDCA (DEMING, 1982).
Alguns autores se baseiam nas idéias do ciclo PDCA (DEMING, 1982) para propor
novas abordagens de gerência de melhoria de processos de software. CI-FEN et aL (2006)
apresentam uma abordagem para apoiar as iniciativas de melhorias de processos de software
gerenciadas através do ciclo PDCA (DEMING, 1982) utilizando tecnologias de workflow e
mineração de dados. WU et al. (2006) apresentam um modelo de controle e melhoria de
processos de software baseado no ciclo PDCA (DEMING, 1982) e uma ferramenta construída
para apoiar o modelo, SOftPAd, que é largamente utilizada na China. ROTONDI (2004) propõe
um modelo de avaliacão de processos de software baseado no ciclo PDCA (DEMING, 1982)
abordando todo o ciclo de vida do software, desde seu início aos testes oficiais e questões
administrativas. O modelo foi criado para atender as necessidades dos contratos realizados pela
administração pública italiana em face às multas contratuais ocorridas por insucesso nos
projetos de software.

2.3.2

IDEAL
IDEAL (GREh4BA e MYERS, 1997) é um modelo para programas organizacionais de

melhoria de processos de software que a u d a a iniciar, planejar e implementar ações de
melhoria @/ICFEELEY, 1996). O modelo provê uma abordagem parã a melhoria contínua,
compreensível e uulizável, descrevendo os passos necessários para estabelecer um programa de
melhoria de sucesso.
Segundo GREA4BA e MYERS (1997) o modelo foi originalmente desenvolvido como
um modelo de ciclo de vida para melhoria de processos de software baseado no CMM, versão
anterior do Ch4MI (SEI, 2006), e nas experiências de grandes organiza~ões. Com o
reconl-iecimento de seu potencial fora da área de processo, o modelo foi revisado para uma
aplicação maior.
O modelo é composto por cinco fases: Iniciar (Initiati~qj,Diagnosticar (Diagnosin&
Estabelecer (1Cstablishitag),Executar (Actitag) e Aprender (Learniqj, como pode ser observado na
figura 2.10. As fases são detalhadas a seguir.

O - Fases e Atividades do modelo IDEAL (GREMBA e MYERS, 1997).

Na fase I~zin'ar,as razões de negócio para a realização da melhoria são articuladas. As
contsibuições da melhoria desejada para os objetivos de negócio são identificadas, bem como
seus relacionamentos com os demais esforços da organização. O apoio da alta gerência é
assegurado e os recursos necessários para a melhoria são alocados. Finalmente, a infraestrutura necessária para a melhoria é estabelecida.
Na fase Diagnosticar, um conhecimento mais completo da melhoria desejada é
construído. Duas caracterizações da organização são realizadas, a piimeira retratando o estado
atual da organização e a segunda retratando o estado desejável para a organização ao final da
iniciativa de melhoria. Estas caracterizações são ualizadas para desenvolver uma abordagem
para alcanjar a melhoria desejada, com orientações e recomendações.
Na fase Estabelecei; priorizações são realizadas com base nas necessidades da
organização e nas orientações e recomendações desenvolvidas na fase anterior. Abordagens
são desenvolvidas e um plano detalhado com as atividades, marcos, entregas e
responsabilidades para o alcance da melhoiia desejada é estabelecido.
Na fase Exemtar, as atividades do plano estabelecido na fase anterior são executadas. A
solução projetada pela abordagem dehnida é criada, testada através de pilotos, refinada de
acordo com os resultados obtidos nos pilotos e institucionalizada em toda a organização
quando se demonstrar válida.
Na fase Aprendei; a expeiiência de todas as fases anteriores é revista para determinar o
que foi concluído, verificar se os objetivos foram alcançados e documentar as lições aprendidas
para que a organização possa implementar melhorias de foima' mais rápida e eficiente. O
objetivo desta fase é continuamente melhorar a capacidade da organização de implementar
melhorias.
Existem relatos na literatura de organizações que utilizaram o modelo IDIZAL
(GREMBA e MYERS, 1997) para gerenciar suas iniciativas de melhoria de processos de
software. Em alguns casos o modelo foi adaptado para as necessidades das organizações.
HIDETO et al. (2006) relatam os esforços em prol da melhoria de processos de software
realizados na organização TOSHIBA e seus resultados. Um grupo de processos foi criado na
organização em 2000 e umfi-anzewodpara a implementação de melhorias foi idealizado pelo
gsupo, baseado no modelo IDEAL (GREMBA e MYERS, 1997). I<ARLHEINZ et al. (2000)
investigaram o modelo quanto a sua adequação para orientar meihorias de processos de

software em organizações pequenas. O modelo foi ajustado e utilizado em uma pequena
organização dinamarquesa com sucesso. BORJESSON e h4ATHIASSEN (2003) analisaram os
diferentes resultados obtidos por duas iniciativas de melhoria de processos de software
realizadas na organização Eiicsson utilizando o modelo IDEAL (GRETL'IBA e MYERS, 1997)
para planejar e gerenciar as iniciativas. A primeira iniciativa demonstrou um maior esforco nas
fases iniciais do modelo, Diagnosticar e Estabelecer, foi reconhecida como um sucesso e obteve
poucos resultados significativos. Já a segunda iniciativa demonstrou um maior esforço na fase
Exenltar do modelo, foi reconhecida como pouco sucesso e obteve resultados significativos de
melhoria. Os autores concluem que a segunda iniciativa, por ter sido institucionalizada, afetou
mais o trabalho das pessoas e provocou mais críticas, por isso foi percebida como de menos
sucesso.

2.3.3

QIP
QIP dQztality Inpovenzeízt Paradignz) (BASILI et al., 1994) é um paradigma baseado no

ciclo PDCA (DEMING, 1982), especializado para a área de software. O paradigma é apoiado
por uma ferramenta para estabelecer objetivos de projeto e coorporativos e pelo mecanismo
GQM (GoalQztestion Metric) (BASILI et al., 1994) para medir os resultados obtidos contra os
objetivos almejados. O paradigma também é apoiado pela abordagem da fábrica de
experiências (expet-iencefacto93 (BASILI e t al., 1994), que constrói e provê as competências
necessárias aos projetos. O QIP consiste em seis passos, descritos abaixo:
(i)

Cat-actet-i~arModelos, dados, intuição e quaisquer mecanismos são utilizados para
compreender o ambiente. h h a s base com os processos de negócio existentes são
estabelecidas e caracterizadas quanto à criticidade.

(ii) DeJi~zirOLyetivos: Objetivos quantificáveis para o sucesso do projeto e melhoria da

organização são d e h d o s com base na caracteriza$o inicial realizada no passo anterior
e nas capacidades que possuem importância estratégica para a organização.

(iii) Escolher os P~ocessos: Os processos alvo da melhoria são escolliidos, bem como
ferramentas e métodos de apoio com base na caracterização do ambiente realizada e
nos objetivos definidos.
(iv) Exemtar: O processo de melhoria é executado, construindo os produtos desejados e
provendo os resultados com relação ao alcance dos objetivos deriidos.

(v) Anahar Ao hnal de cada projeto, os dados de execucão coletados são analisados para

avaliar as práticas utilizadas, identificar problemas e documentar achados e lições
aprendidas para os próximos projetos.
(vi) Enzpacota?iA experiência adquirida é consolidada através do conhecimento estruturado

obtido dos projetos de melhoria já realizados e disponibilizado para projetos futuros.
O QIP (BASILI et ai, 1794) implementa dois ciclos de melhoria, como pode ser
observado na figura 2.11. O plimeiro ciclo ocorre no âmbito do projeto e consiste nos
resultados obtidos no passo Executar do paradigma. O segundo ciclo ocorre no âmbito
organizacional e possui dois propósitos: (i) prover informações analíticas sobre o desempenho
dos projetos quando estes são finalizados e (ii) acumular experiência reutilizável na forma de
artefatos de software que são aplicáveis a outros projetos.

igura 2.11 - Ciclos do QIP (BASILI et d,1974).

Para a correta aplicação do paradigma é importante caracterizar o ambiente de forma
apropriada e sem ambigüidades, classificando os projetos de melhoria com relação a uma série

de características (BASILI et al., 1994). Segundo BASILI et al: (1994), a caracterização dos
projetos de melhoria permite que sejam identificados projetos com características e objetivos
similares aos do projeto sendo desenvolvido, fornecendo um contexto e auxiliando a dehnição
de objetivos, a reualização de experiências e produtos, a seleção de processos a serem
melhorados e a avaliação, comparação e previsão dos resultados.
Existem relatos de utilização do paradigma QIP (BASILI et al., 1994) para gerenciar
iniciativas de melhorias de processos de software com sucesso. BASILI e GREEN (1994)
relatam os resultados obtidos pelo SoftvareEfzgi?zeex@ Lhorato~y(SEL) da NASA, na utilização
do paradigma QIP (BASILI et ai, 1994) para reduzir a taxa de defeitos encontrados nos
softwares. FELDMANN et al. (2000) construíram um repositório de reuso que apóia a
execução do QIP (BASILI et al., 1994), possibilitando uma gerência integrada das iniciativas de
melhoria e a reutilização das experiências adquiridas e dos dados dos projetos anteriores.
CATTANEO et al. (1995) apresentam os resultados e a experiência adquirida em um avaliação
de processos de software realizada numa organização italiana de tamanho médio, onde a
avaliação se baseou nos indicadores identificados no QIP (BASILI et ai, 1994).

2.3.4 HSO / IEC 15504

A norma internacional ISO/IEC 15504 (2002a) provê um)amework para a avaliação de
processos de software com o objetivo de auxiliar as organizações a avaliar seus processos. A
quarta parte da norma fornece um guia para a utilização em melhoria de processos e
determinação da capacidade dos processos. Nesta parte, são d e h d o s oito passos que as
organizações podem seguir para utilizar a norma para melhoria dos processos de software e
deteimina@o de suas capacidades, como pode ser observado na figura 2.12. Os passos
definidos são detalhados a seguir:
A partir de uma análise dos objetivos de
(i) Exami/zar os oLjeetivos de negóko da o?~a~zi~ação:
negócio e razões da organização para melhoiias, objetivos mensuráveis para as
melhorias de processo são definidos. O modelo de referência de processos mais
apropriado aos objetivos de negócio da organização é determinado e o estado desejado
dos processos após a implementação da melhoria é descrito. A consciência da
necessidade de um programa de melhoiia é reforçada, garantindo apoio gerencial e
rianceiro.

Figura 2.12 - Passos para a utilização da ISO/IEC 15.504 em melhorias de processos de
software (ISO/IEC, 2002a).

(i) Itziciat- o ciclo de nze/horia de processos: O programa de melhoria de processo deve ser
irnplementado como um projeto, isto é, com a definicão de cronogramas,
iesponsabilidades, marcos e demais atributos. O plano do programa de melhoria de
processos é deseilvolvido e deve conter a descrição de como a melhoiia do processo
será implementada, as atividades de monitoração e controle e as necessidades de
treinamento para implementação das mudanças.

(iü) Avaliar a capacidade atztaL A capacidade dos processos é avaliada conforme descrito no
processo de determinação da capacidade da norma.
(iv) Desetzvolvet- o plafzo de ação: Os resultados da avaliação dos processos são analisados
contra os objetivos de negócio da organização para identificar áreas que podem ser
melhoradas, definir objetivos específicos de melhoria e derivar planos de ações para
alcançar os objetivos definidos.
(v) Inzplenzentat- as nzelhot-ias: Os planos de ação definidos no passo anterior são executados
para alcançar as melhorias desejadas. Estratégias para a irnplementação dos planos de

ação são selecionadas, um plano de irnplementação detalhado é preparado e executado
e o andamento das atividades do plano é monitorado.
(vi) Conjmzar as nzelhorias: Após a implementação dos projetos de melhoria, a organização
deve coníirmar se os objetivos de melhoria foram alcançados, se os processos e
práticas adequadas foram adotados e se a cultura organizacional foi alterada de forma
apropriada. Deve-se considerar a possibilidade de utilizar uma nova avaliação da
capacidade para confirmar se a capacidade desejada foi atingida.
(vii) Ma~zteras zzzelhofias: Depois que a melhoria é confirmada, os processos devem ser

mantidos com a nova capacidade. Isto requer o monitoramento da institucionalização
do processo melhorado através de medições apropriadas. Caso a melhoria tenha sido
constatada apenas em uma unidade organizacional, a implantação deve ser
institucionalizada para atingu todas as áreas ou projetos da organização onde a
melhoria for aplicável.
(viu)Monitorar o desenzpe~zho: O desempenho dos processos da organização deve ser
continuamente monitorado através de um conjunto de métricas alulhadas com os
objetivos de negócio e novas iniciativas de melhoria devem ser conduzidas.

2.3.5

SPI-IF
SPI-IF (Jq5tware Process Izz~lavenze~zt
Inzplementation Franzewol-k) (NIAZI e WILSON, 2003;

NIAZI et al., 2003; NIAZI et al., 2005a) é um f.anzework de implementação de melhoria de
processos de software. O desenvolvimento do fra~zzework foi motivado pela alta taxa de
fracassos nos projetos de melhoria de processos de software e pela baixa adoção de processos
bem dehnidos para guiar a implementação das melhorias (GOLDENSON e HERBSLEB,
1995).
Os autores realizaram uma revisão da literatura com relação às opiniões e experiências
das pessoas envolvidas em iniciativas de melhoria de processos de software. Para
complementar e validar a revisão da literatura realizada, os autores conduziram um estudo
experimental com 34 outras pessoas para identificar os fatores que possuem impactos positivos
e negativos na implementação de melhorias de processos de software.
Of.~zzzewo&proposto possui três componentes (NLAZI et al., 2005a):
Componente dos fatores de inzplenzen@ão das nzeIhorias, que resume os fatores que podem
impactar positiva e negativamente na implementação de melhorias de processos de

software. Estes fatores podem auxiliar as organizações na construção de estratégias de
implementação de melllorias mais eficientes.
Conzpone?zztede avalia@o de nzeZho?ia.r,que auxilia as organizações na avaliação e melhoria da
capacidade de implementa@o de melhorias de processos de software. Esta capacidade
indica se as organizações possuem contextos favoráveis' ou não à implementação de
melhorias, e caso não possuam, identifica problemas que devem ser resolvidos antes de
se iniciar os esforços de implementa@o de melhoria.
Componente de inzplementação de meZho?ia.r, que auxilia as organizações a implementar
melhorias de -processos de software efetivamente, dehnindo fases de implementação.
O modelo de maturidade de implementação

desenvolvido pelos autores como

parte do segundo componente possui quatro níveis de maturidade, que contêm fatores de
sucesso e dificuldades identificadas na literatura e no estudo experimental que, por sua vez,
possuem práticas que orientam na avaliação e implementação de cada um dos fatores (NIAZI
et al., 2005a). Os níveis de maturidade deíinidos foram baseados no modelo CMMI (SEI, 2006)
e podem ser observados na figura 2.13. Os fatores de sucesso e dificuldades considerados
críticos são descritos na tabela 2.4 e suas distribuições nos níveis de maturidade na tabela 2.5.

Figura 2.13 - Níveis de Maturidade de Implementação do SPI-IF (NAZI et ai, 2005a).
O modelo de implementação de melhorias de processos de software (SPI-IM)
desenvolvido pelos autores como parte do terceiro componente é composto por fases de
implementação observadas na maior parte das iniciativas de melhoria que obtiveram sucesso.

Os fatores de sucesso e dtficuldades identificados na literatura e no estudo experimental são
divididos entre as fases do modelo, e possuem práticas associadas.

Tabela 2.4 - Fatores de Sucesso e Dificuldades Críticos do SPI-IF (NIAZI et al., 2005a).
Consciência

Organizacional

Apoio

Comprometimento da alta gerência,
treinamento, envolvimento das
pessoas, consciência dos esforcos
Equipes de processo, funuonáirios
experientes, tempo e recursos dos
funcionários, metodologa formal

Falta de consciência dos esforços, falta de
apoio
Falta de recursos, pressão de cronogi-ama,
funcionários inexperientes, políticas
organizacionais, falta de metodologias
formais

Revisões

Tabela 2.5 - Distribuição dos Fatores de Sucesso e Dificuldades nos Níveis de Maturidade de
Implementação do SPI-IF (NIAZI et al., 2005a).

1

4

1

3
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APOIO
Organizacional
Consciência

I

Ciência
Osganizacional
Consciência

I

As fases de implementação de melhorias de processos de software propostas são
(NLAZI et al., 2005a): (i) Coasciê-elzcia, onde uma consciência das iniciativas de melhorias de
processos de software e seus possíveis resultados é promovida, (ii) Ap~e-elzdiyado,onde
treinamentos em competências e tecnologias de implementação de melhorias são realizados,

(E) Iilzple~zeataçãode Pilotos, onde a melhona é testada num contexto reduzido, como por
exemplo, em apenas um departamento da organizacão e conhecimento a respeito dos
resultados e recursos necessários para a melhoria são adquiridos, (iv) Inzplenzentação de zm Plano
de Ação para a Adelho?-ia,onde um plano de implementação é dehnido e controlado com base
nos resultados dos pilotos, (v) Inzplenzentação na Organipação, onde a implementação da melhoria

é institucionalizada e aplicada em toda a organização e (vi) Matzz~te~zção,onde apoio e
monitoração contínuos devem ser realizados com relação às melhonas implementadas
anteriormente.

Para validar o frmzework, os autores realizaram estudos de caso em três organizações
diferentes para avaliar a capacidade das organizacões em irnplementar melhorias de processos
de software. Os resultados mostraram que ofiamework desenvolvido é facilmente utilizado na
indústria e provê bons resultados.

Além dos processos, modelos efianzeworks desenvolvidos para auxiliar as organizacões
a gerenciar suas iniciativas de melhoria de processos de software, estudos foram realizados para
identificar fatores que podem influenciar positiva ou negativamente os resultados das
iniciativas de melhoria. Estes estudos são descritos na próxima seção.

2.4 Fatores de Sucesso e
Com o intuito de guiar as organizacões na condução de suas iniciativas de melhorias de
processos de software, modelos efiameworks foram desenvolvidos buscando identificar quais
são as atividades que devem compor o ciclo de vida das iniciativas de melhoria P E M I N G ,
1982; BASILI et al., 1994; MCFEELEY, 1996; GREMBA e MYERS, 1997; ISO/IEC, 2002a;
NIAZI e WILSON, 2003; NIAZI et al., 2003; NLAZI e t al., 2005a). Estes e os modelos e
normas de qualidade de processos de software, que identificam as boas práticas que as
organizações devem realizar em seus processos de software (ISO/IEC, 1995; ISO/IEC,
2002b; ISO/IEC, 2002a; ISO/IEC, 2004; SEI, 2006; SOFTEX, 2007b), se complementam,
fornecendo às organizações as práticas que devem ser realizadas em seus processos para
alcançar as melliorias almejadas e aumentar a capacidade e maturidade da organização, e como
estas iniciativas de melhoria de processos de software devem ser conduzidas de forma a
aumentar as chances de sucesso ao final dos esforços empreendidos. Apesar do apoio
fornecido às organizações que buscam a melhoria de seus processos, nem todas conseguem
obter algum sucesso ao hnal dos esforços empreendidos (BLANCO et al., 2001; CONRADI e
FUGGETTA, 2002).
Alguns estudos foram realizados na área com o objetivo de identificar quais os fatores
que possuem uma forte influência positiva ou negativa nos resultados de iniciativas de
melhona de processos de software (GOLDENSON e HERBSLEB, 1995; STELZER e
MELLIS, 1998; EL-EMAM et al., 1999; DYBA, 2000; BADDOO, 2001; EL-EMAM et al.,
2001; WILSON et al., 2001; BADDOO e HALL,2002a; BADDOO e HALL, 2002b; DYBA,
2002; RAINER e HALL, 2002; BADDOO e HALL,2003; NIAZI e SHASTRY, 2003; NIAZI

e WILSON, 2003; NLAZI et ai, 2003; RAINER e HALL, 2003; DYBA, 2005; NIAZI et ai,
2005b; NIAZI e t al., 2005a; ROCHA et ai, 2005; NIAZI et al., 2006; MONTONI e ROCHA,
2007). O objetivo destes estudos é audiar as organizações a avaliarem sua prontidão e
capacidade de conduzir iniciativas de melhoria de processos de softwm e a desenvolverem
estratégias de condução das iniciativas que abordem estes fatores, aumentando as cl-iances de
obter sucesso ao final de seus esforços. Os principais estudos nesta área serão descritos no
restante desta seção.
TXrILSON et ai (2001) desenvolveram um framewo?-k:para auxiliar as organizações a
avaliarem a presença de requisitos para a condução de iniciativas de melhorias de processos de
é permitir que as organizações se auto-avaliem
software com sucesso. O objetivo do~amewo?-ik

e decidam com base na previsão de sucesso das iniciativas de melhoria de processos de
software se as iniciativas devem ser conduzidas antes que sejam iniciadas (WILSON e t ai,
2001). Os requisitos definidos pelos autores são divididos em quatro perspectivas QVILSON et
ai, 2001):
(i)

Contexto, que trata do ambiente onde o programa de melhoria é desenvolvido. Esta
perspectiva define que os objetivos da melhoria devem estar claramente definidos e que
avaliações periódicas realistas para verificar os resultados obtidos com a melhoria
devem ser realizadas.

(ii) Entradas, que trata dos recursos e fatores que são aplicados nos programas de melhoria.

Esta perspectiva define que devem existir recursos apropriados para a melhoria e que
as pessoas envolvidas devem ser treinadas de forma a motivá-las e mantê-las
interessadas.
(E) Processo, que trata do método ualizado para desenvolver, irnplementar e manter o
programa de melhoria. Esta perspectiva define que os objetivos d e ~ ~ edeterminar
m
as
melhorias, que deve existir uma equipe de melhoria independente e que o programa
não deve ser utilizado para avaliar indivíduos.
(iv) Prodztos, que trata dos processos melhorados, relatórios produzidos com os resultados
das melhorias e quaisquer artefatos produzidos ou alterados pelo programa de
melhoria. Esta perspectiva d e r i e que as ações necessárias para a melhoria dos
processos devem ser facilitadas e apoiadas.
Para validar as perspectivas identificadas pelos autores, estes desenvolveram um
conjunto de questões para cada perspectiva e aplicaram em sete organizações do Reino Unido

nas quais iniciativas de melhoria de processos de software haviam sido conduzidas. Os perfis
de desenvolvedor, líder de equipe, alta gerência e coordenador da melhoria foram envolvidos
nas entrevistas. As respostas fornecidas para as questões foram analisadas e os resultados
obtidos foram comparados com o desempenho das organizações em seus programas de
melhona. Foram encontradas evidências de que as organizações mais bem sucedidas em seus
programas de melhoria obtiveram os melhores resultados no método de avaliação proposto
(WILSON et ai, 2001).
As perspectivas e questões correspondentes que se mostraram indicadores mais
significativos da presença de requisitos para a condução de iniciativas de melhorias de
processos de software são exibidas na tabela 2.6 (WILSON e t ai, 2001).

Tabela 2.6 - Perspectivas e Questões mais Significativas (WrlLSON e t al'., 2001).
Contexto

CG: Existia comprometimento da alta gerência?

Entradas

12: A equipe do programa de melhoria era formada por pessoas com boa reputajão
na organizacão?
P11: Os processos mais importantes estrategicamente a serem melhorados foram
definidos?
P13: As competências foram fomecidas aos usuários de forma a explicar eventos e
fenômenos associados com o progama?

Processo
Processo

BADDOO e HALL (2001; 2002a; 2003) realizaram um estudo com quase 200 pessoas
de 13 organizações do Reino Unido envolvidas em projetos de melhoria de processos de
software com o objetivo de identificar quais fatores motivam (BADDOO, 2001; BADDOO e
HALL, 2002a) ou desmotivam (BADDOO, 2001; BADDOO e HALL, 2003) o envolvirnento
e a participação das pessoas nos projetos de melhoria e os relacionamentos entre eles. Os
autores sugerem que iniciativas de melhoria de processo de software conduzidas em
organizações nas quais as pessoas envolvidas estão motivadas alcançam melhores resultados.
Os autores também sugerem que motivações para melhoria de processo de software variam
entre os perfis das pessoas, por exemplo, desenvolvedor, gerente de projetos e gerente sênior.
O estudo demonstrou que existem motivadores e desmotivadores que são comuns
entre os perfis e podem ser abordados para gerar resultados rápidos e duradouros em todos os
envolvidos com as iniciativas de melhoria. Estes motivadores e desmotivadores comuns a

todos os perfis são encontrados com freqüência em estudos realizados na literatura, o que
reforça os resultados (BADDOO e HALL, 2002a). Os psincipais motivadores comuns aos
perfis envolvidos nas iniciativas de melhoria de processos de software identificados pelos
autores abordam (BADDOO e N L , 2002a):
e

Re@omal?ilidade$elo Processo: As pessoas desejam ser responsáveis pelos processos com
os quais elas trabalham.

Euidêtzzcia: Todos os perfis desejam evidências do sucesso das iniciativas de melhoria
conduzidas dentro e fora da organização. A publicação de resultados positivos das
iniciativas para toda a organização pode trazer beneíkios.
e

Rentrsos: Todos os perfis consideram os recursos como um motivados para as
iniciativas de melhoria, porém com algumas particularidades. Os desenvolvedores
sugerem que os recursos motivam e mantêm o apoio às iniciativas de melhoria. Os
gerentes de projeto percebem os recursos como forma de manter o apoio às iniciativas
de melhoria apenas. Os gerentes sênior não percebem recursos como um motivador
pessoal e sim como um motivados para todo o programa.
A análise demonstrou que existem motivadores diferentes para cada grupo e os autores

enfatizam que estas diferenças devem ser levadas em consideração no desenvolvimento de
estratégas de condução de iniciativas de melhoiia de processos de software mais adequadas
(BADDOO e HALL, 2002a).
Com relação aos desmotivadores, os mais comuns foram: (i) a falta de recursos
dedicados às iniciativas de melhoria, (ji) o comprometimento do incentivo para as iniciativas de
melholia por pressões de cronograma de compromissos comerciais, (i$ a resistência às
iniciativas de melhoria devido às experiências negativas anteriores, (iv) a resistência às
mudanças nas práticas já estabelecidas, (v) a falta de evidência dos benefkios diretos das
iniciativas de melhoiia e (vi) a imposição das iniciativas de melhoria. Os autores atentam para o
fato de que os desmotivadores encontrados representam a falta de alguns motivadores
identificados anteriosmente e podem, portanto, ser tratados como um mesmo fator de
influência.
Um aspecto importante observado nos resultados dos trabalhos de BADDOO e

HALL (2001; 2002a; 2003) é que a influência dos motivadores e desmotivadores está
fortemente associada à maturidade da organização em desenvolver software. Vários dos

desmotivadores parecem ser transpostos à medida que a maturidade dos processos da
organização aumenta.
BADDOO e HALL (2002b) estudaram os relacionamentos entre os motivadores do
envolvimento das pessoas nas iniciativas de melhoria de processos de software encontrados
nos estudos anteriores (BADDOO, 2001; BADDOO e HALL, 2002a) com o objetivo de
compreender melhor a associação entre os motivadores e prover mais conhecimento para o
desenvolvimento de estratégias de condução de iniciativas de melhoria em processos de
software mais eficazes.
A partir dos relacionamentos encontrados pelos autores, BADDOO e HALL (2002b)
deíimram um conjunto de guias para gerentes de programas de melhoria de processos de
software. Estes guias são (BADDOO e HALL, 2002b):
e

Co~m~zica@o:
Relacionamentos complexos existem entre motivadores relacionados com
comunicação, principalmente no grupo de desenvolvedores. Os gerentes de melhoria
devem utilizar a comunicação efetivamente para melhorar os resultados de seus
esforços de melhoria.

o

A ~ m e t z t ode Poder: Muitos dos relacionamentos citados pelos desenvolvedores e pelos
gerentes de projeto são relacionados com o aumento de poder, o que indica que este
aspecto é um motivador do envolvirnento em iniciativas de melhoria que deve ser
levado em consideracão no desenvolvimento de estratégias de condução de melhorias.

e

A4otivações de Carreira: Alguns motivadores relacionados com a carreira são citados pelos
gerentes sênior, sugerindo que estes podem ser utilizados para atrair os gerentes sênior
para as iniciativas de melhoria.

Reczmos e Az~ditoriasExter/zas: Estes motivadores não parecem se relacionar com os
demais motivadores, o que torna a aplicação desses uma dificuldade. Os autores
sugerem que estes motivadores sejam de baixa prioridade no desenvolvimento de
estratégias de conduqão de melhorias.
RAINER e HALL (2002) realizaram um sztwy para identificar quais os fatores que
influenciam positiva ou negativamente as iniciativas de melhoria em processos de software,
atentando para o relacionamento entre os fatores relatados e os diferentes níveis de matulidade
das organizações participantes do estudo. As organizações que participaram do estudo foram
classificadas (i) de acordo com seus níveis de maturidade: baixo até o nível 2 de maturidade do
CMMI (SEI, 2006) e alto para níveis acima, (ii) de acordo com o tipo de avaliações realizadas:

organizações com avaliações formais do CMMI (SEI, 2006) de seus processos, organizações
com avaliações informais e organizações sem avaliações de seus processos e (iii) de acordo
com o desempenho de suas iniciativas de melhoria. Os autores ressaltam que um fator tem um
verdadeiro impacto na melhoria de processo de software se está presente nas organizações
bem sucedidas e ausentes nas organizações mal sucedidas em suas iniciativas de melhoria.
Quatro fatores foram identificados pelos autores como os mais csíticos, pois foram
citados por quase todos os envolvidos nas iniciativas de melhoria de processos de software.
Estes fatores são (RAINER e HALL, 2002): (i) reuisões, (ii) padrões eprocedimentos, (iii) treinamento
e (iv) eqz@e com eqeriência em melhorias de processo. As organizações de baixa maturidade
identificaram revisões, padrões e proceditzeiztos e treinamento como fatores de influência. Já as
organizações de alta maturidade identificaram outros fatores além destes: lidemzça, inspeções,
apoio da altagerência e responsabilidades dosprocessos. Dois fatores,fei.ranzenztasde estinzatiias e esquema
de recompensa, foram considerados pelas organizações como fatores de baixo impacto nas
iniciativas de melhoiia de processos de software.
Segundo os autores, os resultados do estudo sugerem quatro temas a serem abordados
pelas organizações em suas iniciativas de melhoria de processos de software: (i) processo, (ii)
pessoas, (Ui) competências e (i$ liderança. Estes temas sugerem que as iniciativas de melhoria
devem ser mais efetivas se ocorrerem em conjunto com o desenvolvimento de competências
apropriadas, através de treinamentos e mentoiiilg (RAINER e HALL, 2002).
RAINER e HALL (2003) exploram 26 fatores que potencialmente afetam os resultados
obtidos por iniciativas de melhoria de processos de softwase combinando análises qualitativas
e quantitativas de estudos de caso realizados anteriormente (HALL et al., 2000; HALL et al.,
2001; RAINER e HALL, 2001) e comparando os resultados com os resultados obtidos com o
suruy aplicado anteriormente (RAINER e HALL, 2002).
Os resultados do estudo demonstraram que a maior paste dos fatores identificados no
suruty (RAINER e HALL, 2002) foram comprovados pelas análises dos estudos de caso
(HALL et al., 2000; HALL et a/, 2001; RAINER e HALL,2001). Estes fatores são (RAINER e
HALL, 2003): apoio da alta gerêiz6iay eqzlipe experiente, re.ponsabiliddde com o processo, medidas,
procedinzentos, revisões e treinamento. Os fatores esquema de reconzpensa efermzentas de estimativas foram
identificados nas duas abordagens de estudo como fatores que não influenciam os resultados
das iniciativas de melhoria de processos de software. Três novos fatores foram encontrados
nas análises dos estudos de caso: pernas, nzz/dança e problemas. Os possíveis relacionamentos

entre estes fatores são: (i) pessoas mudam em resposta a problemas e (ii) problemas ocorrem
porque pessoas não mudam.
EL-EMAM et al. (2001) apresentam os resultados de um estudo realizado com
organizações que foram avaliadas formalmente segundo o método S C M I do CMMI (SEI,
2006), depois de 1 a 3 anos da avaliação, para identificar os fatores que influenciam o sucesso
das iniciativas de melhoria de processos de software. O estudo analisou os resultados de um
s z r i y ~aplicado de acordo com o papel dos participantes nas organizações (gerente de projeto,

alta gerência e gerente do grupo de processos). Os autores identificaram cinco fatores

E

(EL-

U et aL, 2001):
(i)

Co~~ro~~zeti~~~e~zto,
composto de variáveis que tratam da disponibilidade dos recursos para
as iniciativas de melhoria de processos de software e do interesse da alta gerência nas
iniciativas de melhoria.

(ii) Rotatividade, composto de variáveis que medem a rotatividade das pessoas da gerência
média e do nível técnico das organizações.

(iii) Polz'tica~,que aborda as atividades politicamente motivadas e incentivos que podem
promover ou prejudicar as iniciativas de melhoria.
(iv) Re~eito,que mede a extensão com a qual as pessoas envolvidas nas iniciativas de
melhoria possuem boa reputação nas organizações.
(v) Foco, que mede a extensão com a qual as organizações estão focadas nas iniciativas de
melhoria. A alta rotati~dadede gerentes seniores se encontra neste fator, pois novos
gerentes tendem a impor novas direções com conseqüências nas iniciativas de melhoria
em andamento. Caso as pessoas notem as iniciativas de melhoria como esforço
entrando no caminho do trabalho "real", as iniciativas de melhoria tendem a ser
sacrificadas por pressões de cronogsama. Finalmente, uma organização não pode estar
focada nas suas iniciativas de melhoria caso os objetivos das iniciativas não tenham
sido claramente dehnidos e compreendidos.

NIAZI et al. (2003; 2003; 2003; 2005b; 2005a; 2006), ao longo de vários estudos,
identificaram os fatores de sucesso e dificuldades que influenciam os resultados obtidos pelas
iniciativas de melhoria de processos de software. Os autores realizaram uma revisão da
literatura com relação às opiniões e experiências das pessoas envolvidas em iniciativas de
melhorias de processos de software. Para complementar e validar a revisão da literatura
realizada, os autores conduzkam um estudo expesimental envolvendo 34 pessoas para

identificar os fatores que possuem impactos positivos e negatix~osna implementação de
melhorias de processos de software.
Com base nos fatores de sucesso e dificuldades identificados, um modelo de
maturidade de implementação de melhoria de software foi construído definindo urn>amework
composto por três componentes (NIAZI et ai, 2005a):
e

Compowtte dos fatores de iqdementaçãa das melholias, que resume os fatores que podem
impactar positiva e negativamente na implementação de melhorias de processos de
software. Estes fatores podem auxiliar as organizações na construção de estratégias de
implementação de melhorias mais eficientes.

o

Coqbonemfede avaliação de melhoh-, que auxilia as organizações na avaliação e melhoria da
capacidade de implementação de melhorias de processos de software. Esta capacidade
indica se as organizações possuem contextos favoráveis ou não a implementação de
melhorias, e caso não possuam, identifica problemas que devem ser resolvidos antes de
iniciar esforços de implementação de melhoria.

e

Componette de inzplenzentação de ~izelhoiias,que auxilia as organizações a implementar
melhorias de processos de software efetivamente, d e h d o fases de implementação.

O objetivo dos autores é utilizar o conhecimento obtido com os estudos dos fatores de
sucesso e dificuldades identificados para auxiliar as organizações (i) a avaliarem suas
capacidades de implementa@o de iniciativas de melhorias de processos de software e (ii) a
conduzirem suas iniciativas de melhorias de processos de software (NU21 et ai, 2005a). Os
fatores de sucesso e dificuldades identificados pelos autores e utilizados no)anzewo7;6: proposto
são descritos na tabela 2.7 (NLAZI et al., 2005a).

Tabela 2.7

1 Consciência

- Fatores

de Sucesso e Dificuldades Críticos do SPI-IF (NLAZI et al., 2005a).

I Comprometimento da alta gerência, I Falta de consciência dos esforcos, falta de I

Organizacional

tt-einamento,envolvimento das
Dessoas. consciência dos esforcos
Equipes de processo, funcionái-ios
experientes, tempo e recursos dos
funcionários, metodologia formal

Anoio

Revisões

I

apoio

I

Falta de recursos, pressão de cronograma,
funcionários inexperientes, políticas
organizacionais, falta de metodologias
formais

DYBA (2000; 2002; 2005) desenvolveu um instrumento para medição de fatores
críticos de sucesso na melhoria de processo de software baseado em fatores identificados na
revisão da literatusa e dados coletados a partir de um smvty seguido de entrevistas de grupos em
quatro organizações desenvolvedoras de software da Nomega. No total, 54 gerentes de
software, gerentes de qualidade, desenvolvedores de software e representantes de clientes
responderam as questões e participaram das entrevistas.

O resultado do estudo foi a identificação de cinco fatores críticos de sucesso (DYBA,
conz expetiências anteriores, (iv) ~.zeLbot-ias
2005): (i) apoio da ~Ltagerência,(ii)pari!ic$ação, (E) apre~di~ado
oiietztadas segzfzdo os oL?jetivos de negóno e (v) medição. Cada um dos fatores identificados foi
mencionado por pelo menos três participantes do estudo.
O autor solicitou a análise do estudo a vários especialistas em implementação de
melhorias de processos de software. Foi pedido aos especialistas que verificassem a revisão da
literatura e que ordenassem os fatores em impoi-tância segundo a experiência deles. Os cinco
fatores mais importantes segundo os especialistas foram os mesmos que resultaram do estudo
realizado anteriormente, o que reforçou a validade do instrumento (DYBA, 2005). Um sexto
fator foi identificado (exploração de novos conben'nzentos), a partir da junção pelos especialistas de
dois fatores identificados no estudo como com menos importância (e~e11nze?ztação
e vafiedade
ope~acianal)(DYBA, 2005).
Para validar o instrumento para medição de fatores críticos de sucesso na melhoria de
processo de software, o autor aplicou o questionário construído em oito organizações,
totalizando 12 gerentes como um piloto. Após o piloto, o questionário foi aplicado em 55
organizações, envolvendo 120 gerentes de qualidade.
ROCHA et al. (2005; 2006) realizaram um sztruq com o objetivo de identificar fatores de
sucesso e dificuldades que influenciam os resultados de implementação de melhorias de
processos de software utilizando os modelos de maturidade MFS.BR (SOFTEX, 2007b) e
CMMI (SEI, 2006) no Brasil. Participaram do estudo 15 implementadores de processos de
software da COPPE/UFRJ com experiência em iniciativas de implementação em empresas
públicas e privadas de diversos portes.
A análise dos questionários identificou 12 categorias de achados relacionados aos
fatores de sucesso e 16 categorias de achados relacionados às dificuldades na irnplementação
de melhorias de processos de software. Os resultados podem ser observados nas figuras 2.14 e
2.15 e são divididos de acordo com os dois modelos de negócio pei-mitidos pelo MPS.BR

(SOFTEZ:, 2007b): (i) A4odelo de ATegón'o Coapemdo, no qual a implementação ocorre em grupos
de empresas, com gastos e soluções comparalhados e (i) A4odelo de N@o E.pen@o, no qual
cada empresa possui uma implementação personalizada.

Relaçáo entre II e empresa

Retomo do inwsiimento

Alinhamento dos processos com as esirategias de negócio da empresa

Competências da equipe da empresa

Competéncias da equipe da I1

Recursos disponiwis na empresa

Acompanhamento dos processos implantados

Treinamento

Estratégia de implementação

M o i 0 ferramental da Estação Taba

Motivaçáo

Comprometimento da empresa
Quantidade de Achados
O Quantidade de Achados no Modelo de Negócio Cooperado em grupo de empresa (pacote)
O Quantidade de Achados no Modelo de Negóao Especifico para cada empresa (personalizado

Figura 2.14 - Fatores de sucesso na implantação de melhorias de processos de software
(ROCHA et al.,2005).
Os fatores de sucesso mais citados na implantação de melhorias de processos de
software são: (i) o comprometimento, tanto da alta gerência como dos colaboradores da
organização, com as iniciativas de melhoria de processos de software realizadas, (i) a
motivação das pessoas envolvidas com a mellioria e (i) o apoio ferramental, que neste caso foi
provido através da Estação Taba (FERREIRA et al., 2006; MONTONI e t al., 2006;
MONTONI et al., 2007b).
Já as dificuldades mais citadas na implantação de melhorias de processos de software
são: (i) o baixo conhecimento em engenharia de software encontrado nas organizações, o que
dificulta a implantação de processos de software e (i) a dificuldade em relação à mudança da

cultura organizacional durante a implantação de processos, principalmente quando já existiam
culturas com problemas sobre os procedimentos de engenharia de software.

bpectatims divergentes da realidade
Competências da equipe da II
Enmlimento da equipe da empresa
Relagio entre II e empresa
Treinamento
Apoio ferramental
Entendimento dos potenciais beneticios dos processos
Motimção
Recursos financeiros
Disponibilidade de recursos humanos da empresa
Acompanhamento dos processos implantados
Estrutura da empresa
Comprometimento
EstTategia de lmplementação
Cultura organizacional
Competências da equipe da empresa
Quantrdade de Achados

o Quantidade de Achados no Modelo de Negocio Cooperado em grupo de empresa (pacote)

o Quantidade de Achados no Modelo de Negócio Especifico para cada empresa (personalizado]

Figura 2.15 - Dificuldades na implantação de melhorias de processos de software ( R O C m et
a i , 2005).
MONTONI e ROCHA (2007) publicaram uma metodologia para a identificação de
fatores de sucesso e dificuldades que influenciam os resultados de implementação de melhorias
de processos de software, baseada na metodologia utilizada por estes para a pesquisa realizada
em (KOCHA et ai, 2005; ROCHA et ai, 2006).
Outros estudos conduzidos para investigar fatores que afetam a melhona de processo
de software podem ser citados. GOLDENSON e HERBSLEB (1995) conduziram um estudo
com 138 participantes que estavam envolvidos em 56 avaliações segundo o modelo CMM com
o objetivo de identificar fatores associados a programas de melhoria de processo de software.
EL-EMAM et ai (1999) analisaram dados coletados a partir da admuiistração de questionários
em 14 organizações envolvidas nos triah do projeto SPICE e analisaram o relacionamento

entre os fatores dois a dois. STELZER e MELLIS (1998) revisaram relatos de experiência da
literatura e estudos de caso de 56 organizações que executaram com sucesso programas de
melhoria de processo de software e identificaram 10 fatores que afetam o sucesso de melhoria
de processos de software.

2.5 Gerência de Projetos
Modelos e?amewol-ks para auxiliar as organizações na condução de suas iniciativas de
melhorias de processos de software foram desenvolvidos buscando identificar quais são as
atividades que devem compor o ciclo de vida das iniciativas de melhona @EMING, 1982;
BASILI et al., 1994; MCFEELEY, 1996; GREh4BA e MYERS, 1997; ISO/IEC, 2002a; NIAZI
e WILSON, 2003; NIAZI et al., 2003; NIAZI et al., 2005a). Independente de quais modelos as
organizações adotam, uma gerência efetiva de seus projetos de melhoria é um dos fatores que
mais influencia nos resultados dos esforços empreendidos (ZAHRAN, 1998). Os projetos de
melholia de processos de software são projetos como quaisquer outros e devem ser
gerenciados como tal (ZAHRAN, 1998; ISO/IEC, 2002a).
O PMBOK (Project A4amgement Boaj

of K~zowlec(ge)(PMBOK, 2004)

é um guia com o

conhecimento das boas práticas em gerência de projetos, publicado e atualizado pelo PMI
(Prcject Mamgenzefzt Institztte), um dos mais conceituados institutos na área de gerenciamento de
projetos. Segundo o Ph/IBOI< (2004) um projeto é um esforço temporário, ou seja, possui
início e íim bem deíinidos, empreendido para criar um produto, seiviço ou resultado exclusivo.
O final de um projeto é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos, quando se
torna claro que os objetivos não serão ou não poderão ser alcançados ou quando o projeto é
cancelado (PMBOI<, 2004). Os produtos, serviços e resultados exclusivos são as entregas
exclusivas e singulares produzidas pelos projetos, e podem ser (Ph/IBOI<, 2004): (i) um
produto ou objeto produzido, quantificável e que pode ser um item final ou um item
componente, (ii) uma capacidade de realizar um serviço ou (iii) um resultado, como resultados
finais ou documentos.
Uma característica dos projetos é a elaboração progressiva, que significa desenvolver
em etapas e continuar por incrementos. Conforme as equipes desenvolvem um maior
entendimento do projeto, este se torna mais detalhado e explícito (PMBOI(, 2004). Outra
característica importante dos projetos é que praticamente todos os projetos são planejados e
irnplementados em um contexto social, econômico e ambienta1 e possuem impactos

intencionais e não intencionais positivos e/ou negativos. A equipe do projeto deve, portanto,
considerar o projeto em seus contextos ambientais cultural, social, internacional, político e
Esico (PMBOIC, 2004).
No contexto dos projetos de melhoria de processos de software, estas duas
características também estão presentes, sendo necessária uma atenjão especial à segunda, pois
os projetos de melhoria de processos de software modificam os processos da organização e,
portanto, alteram a forma com a qual o trabalho das pessoas é realizado. Esta intromissão no
trabalho das pessoas pode gerar uma resistência e exigir uma mudança cultural forte. A maior
parte dos estudos sobre os fatores de sucesso de projetos de implementajão de melhorias de
processo atentam para a importância da motivação das pessoas envolvidas (BADDOO, 2001;
BADDOO e HALL, 2002a; BADDOO e HALL, 2003; ROCHA et al., 2005) e descrevem
fatores que representam caracte~ísticasdo contexto encontrado na organizajão, como apoio da
alta gerência (DYBA, 2000; EL-EMAM et ai, 2001; WILSON et al., 2001; DYBA, 2002;
RAINER e HALL, 2002; NIAZI e SHASTRY, 2003; NIAZI e WILSON, 2003; NIAZI et al.,
2003; RAINER e HALL, 2003; DYBA, 2005; N U Z I et al., 2005b; NIAZI et al., 2005a;
ROCHA et al., 2005; NIAZI et al., 2006; ROCHA e t al., 2006), resistência à mudanjas
(BADDOO e HALL, 2003; ROCHA e t al., 2005; ROCHA e t al., 2006), respeito e competência
das pessoas envolvidas nos projetos (EL-EMAM e t al., 2001; WILSON e t al., 2001; RAINER e
HALL, 2002; NIAZI e SHASTRY, 2003; NIAZI e WILSON, 2003; NIAZI e t al., 2003;
RAINER e KALL, 2003; NIAZI et al., 2005b; NIAZI e t al., 2005a; ROCHA et al., 2005;
NIAZI et al., 2006; ROCHA et ai, 2006) entre outras.
Segundo o PMBOK (2004) o gerenciamento de projetos é realizado através de
processos, usando conliecimento, habilidades, ferramentas e técnicas de gerenciamento de
projetos que recebem entradas e geram saídas, a fim de atender os requisitos do projeto. O
gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e da integração dos seguintes
grupos de processos, como pode ser observado na figura 2.16 (PMBOIC, 2004):
Gmpo depi.ocessos de im'kação: deiine e autoriza o projeto ou uma fase do projeto.
Gybo de pi.ocessos de platz+mzezto: define e refina os objetivos e planeja as ajões
necessárias para alcanjar os objetivos e o escopo do projeto.
G n p de processos de execução: integra pessoas e outros recursos para realizar o plano de
gerenciamento para o projeto.

Gf-tlpode pl-ocessos de nzonitoramento e contmle: mede e monitora regularmente o progresso
para identificar variações em relação ao plano de gerenciamento do projeto, de forrna
que possam ser tomadas ações corretivas quando necessário para atender aos objetivos
do projeto.
D

Grtipo depmcessos de encef^i'anzeflto:formaliza a aceitação do produto, serviço ou resultado e
conduz o projeto ou uma fase do projeto a um final ordenado.

Figura 2.16 - Grupos de Processo de Gerenciamento de Projetos do PMBOIC (RvII~OI(,
2004) .
Gerenciar um projeto inclui (PMBOI(, 2004): (i) identificação das necessidades, (ii)
estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis, (iii) balanceamento das demandas
conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo e (iv) adaptação das especificações, dos
planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das diversas partes
interessadas.
Um programa é um grupo de projetos relacionados gerenciados de modo coordenado
para a obtenção de beneficios e controle que não estarialn disponíveis se os projetos fossem
gerenciados individualmente (PMBOI(,

2004). O gerenciamento de programas é o

gerenciamento centralizado e coordenado de um grupo de projetos para atingir os objetivos e
benefícios estratégicos do programa (PMBOIC, 2004).
Estas d e h ç õ e s se enquadram no contexto dos projetos de melhoria de processos de
software, onde as organizações normalmente instituem programas de melhoria de processos de
software com objetivos bem deriidos e baseados nas suas estratégias e necessidades de

negócio (ISO/IEC, 2002a). Vários projetos de melhoria são então desenvolvidos, para alcançar
objetivos específicos, visando ajudar a alcançar os objetivos do programa (ISO/IEC, 2002a).
O PMBOK (2004) define nove áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos
com seus respectivos processos, totalizando 44 processos de gerenciamento de projetos. As
áreas de conhecimento são listadas na figura 2.17. A Tabela 2.8 reflete o mapeamento dos 44
processos de gerenciamento de projetos nos cinco grupos de processos de gerenciamento de
projetos explicados anteriormente e nas nove áreas de conhecimento em gerenciamento de
projetos. Cada um dos processos de gerenciamento de projetos necessário é mostrado no
grupo de processos no qual ocorre a maior parte da atividade. As nove áreas de conhecimento
de gerenciamento de projetos definidas são detalhadas abaixo (PMBOIC, 2004):

Gerencianzen de integi^ação dopr@o: descreve os processos e as atividades que integram
os diversos elementos do gerenciamento de projetos, que são identificados, deriidos,
combinados, unificados e coordenados dentro dos grupos de processos de
gerenciamento de projetos. Os processos que compõem esta área de processo são:
Desenvolver o termo de abertura do projeto, Desenvolver a declaração do escopo
preliminar do projeto, Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, Oiientar e
gerenciar a execução do projeto, Monitorar e controlar o trabalho do projeto, Controle
integrado de mudancas e Encerrar o projeto.

Gerencianze~zztado escopo doprojeto: descreve os processos envolvidos na verificação de que
o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que
seja concluído com sucesso. Os processos que compõem esta área de processo são:
Planejamento do escopo, Definição do escopo, Criar EAP, Verificacão do escopo e
Controle do escopo.
c

Gerencianze~ztode tenzpo do projeto: descreve os processos relativos ao término do projeto
no prazo correto. Os processos que compõem esta área de processo são: Definição das
atividades, Sequenciamento de atividades, Estimativa de recursos das atividades,
Estimativa de duração das atividades, Desenvolvimento do cronograma e Controle do
cronograma.

e

Geren&zento

de n~stosdo projeto: descreve os processos envolvidos em planejamento,

estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que o projeto termine dentro
do orcamento aprovado. Os processos que compõem esta área de processo são:
Estimativa de custos, Orcamentação e Controle de custos.

7.1 €&~nilIivade custos
7.3 Comrole de custos

10.1 Plancjenioato das comun~caçàes
10.2 Or$tr~ùufq$odas k ~ f o r ~ ç ô e s
30.3 Relalória de deiienqxmh*
10.4 Garencrar as partos Inferessadas
i

Figura 2.17 - Áreas de Conhecimento de Gerenciamento de Projetos do PMBOK (PMBOIC,
2004).

e

Ge~emkwzentoda qztakdade do projeto: descreve os processos envolvidos na garantia de que
o projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi realizado. Os processos que
compõem esta área de processo são: Planejamento da qualidade, Realizar a garantia da
qualidade e Realizar o controle da qualidade.

Tabela 2.8

- Mapeamento entre

os Grupos de Processos e as Áreas de Conhecimento de
Gerenciamento de Projetos (PPBOIC, 2004).
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Gereacianze~ztode remnos bzrnzanos do pl-@to: descreve os processos que organizam e
gerenciam a equipe do projeto. Os processos que compõem esta área de processo são:
Planejamento de recursos humanos, Contratar ou mobdizar a equipe do projeto,
Desenvolver a equipe do projeto e Gerenciar a equipe do projeto.

e

Gerencianzento das conzz~mcaçõesdopl-@o: descreve os processos relativos à geração, coleta,
disseminação, amazenamento e destinação íinal das informações do projeto de forma
oportuna e adequada. Os processos que compõem esta área de processo são:
Planejamento das comunicações, Distribuicão das informações, Relatório de
desempenho e Gerenciar as partes interessadas.

o

Gemzcianzento de tivos do plujto: descreve os processos relativos à realização do
gerenciamento de riscos em um projeto. Os processos que compõem esta área de
processo são: Planejamento do gerenciamento de riscos, Identificação de riscos,
Análise qualitativa de riscos, Análise quantitativa de riscos, Planejamento de respostas a
riscos e Monitoramento e controle de riscos.

e

Gewzcianzento de aqaisições do pl-@o: descreve os processos que compram ou adquirem
produtos, serviços ou resultados, além dos processos de gerenciamento de contratos.
Os processos que compõem esta área de processo são: Planejar compras e aquisições,
Planejar contratações, Solicitar respostas de fornecedores, Selecionar fornecedores,
Administração de contrato e Encerramento do contrato.
No contexto dos projetos de melhoria de processos de software, estas áreas de

conhecimento também podem ser aplicadas. A área de conhecimento Gerenciamfztode im?gl-ação

do pl-ojeto é é d a m e n t a l para o sucesso dos projetos de melhoria. A declaração do escopo
preliminar do projeto permite que os objetivos do projeto sejam definidos com base nas
necessidades estratégicas e de negócio das orga&zações, como é sugerido em algumas
abordagens de implementação de melhoria de processos de software (BASILI et al., 1994;
ISO/IEC, 2002a) e identificado em alguns estudos como fator de sucesso @L-EMAM: et al.,
2001; WLLSON et a,!, 2001). O desenvolvimento do plano do projeto, a monitoração do
andamento do projeto com relação ao plano e o controle do projeto permitem que o gerente
do projeto de melhoria possua maior visibilidade do andamento do projeto e possa tomar
acões corretivas sempre que necessário, aumentando as chances de sucesso dos esforços de
melhoria. Estes processos são mencionados na maioria das abordagens de implementação de

melhoria de processos de sofhiirare (DEMING, 1982; BASILI et al., 1994; GREMBA e
h4YERS, 1997; ISO/IEC, 2002a; NIAZI et al., 2005a).
O planejamento e reíinamento do escopo do projeto, dehnidos na área de
conhecimento Geren&a~?ze~zto
do escopo doprojeo detalham o que deve ser realizado no projeto de
melhoria para alcançar os resultados desejados, como é sugerido em algumas abordagens de
implementação de melhoria de processos de software (BASILI et al., 1994; ISO/IEC, 2002a).
As áreas de conhecimento Gerenn'anzetzto de tenzpo do projeta e Gerenbamnto de custos do
projeto abordam as preocupações quanto ao tempo total dos projetos de melhoria, que muitas
vezes, por não serem gerenciados adequadamente, se estendem por mais tempo que o previsto,
custando mais que o previsto e causando o insucesso do projeto (ZAHRAN, 1998).
Com relacão à área de conhecimento Geretzcianze~itoda paLidade doprojeto, o aumento da
qualidade dos processos uiilizados e, por conseguinte, dos softwares produzidos, são os
principais objetivos dos projetos. O planejamento e controle da qualidade são necessários para
que as análises dos resultados dos projetos com relação à qualidade possam ser realizadas,
como é sugerido em abordagens de implementação de melhoria de processos de software
(DEMING, 1982; BASILI et al., 1994; GREMBA e h/n7ERS, 1997; ISO/IEC, 2002a; NIAZI e t
al., 2OO5a). Algumas abordagens (GREMBA e MYERS, 1997; NIAZI et al., 2005a) sugerem a
utiliza@o de pilotos para avaliar os resultados das meIhorias realizadas antes da sua
institucionalização.
A área de conhecimento Gerencianzetzto de remnos bwzanos do projeto aborda a equipe do
projeto e deve ser utilizada para gerenciar fatores de sucesso largamente citados na literatura
como a motivação da equipe, as competências das pessoas envolvidas nas iniciativas de
melhoria de processos de software, o respeito das pessoas envolvidas no projeto pela
organização, o comprometimento da alta gerência com os projetos de melhoria (DYBA, 2000;
EL-EMl#/I

et ai, 2001; WLSON et al., 2001; DYBA, 2002; RAINER e HALL, 2002; NIAZI e

SHASTRY, 2003; NLAZI e WLSON, 2003; NIAZI e t al., 2003; RAINER e HALL, 2003;
DYBA, 2005; NLAZI et al., 2005b; NIAZI et al., 2005a; ROCHA et al., 2005; NIAZI et al.,
2006; ROCHA et aL, 2006), dentre outros fatores.
Outro fator de sucesso citado em muitos estudos é a comunicação com relacão aos
projetos de melhoria de processos de software (BADDOO, 2001; WLSON et al., 2001;
BADDOO e KALL, 2002a; BADDOO e HALL, 2003). A área de conhecimento Gereiz&anzetzto
das conzzt~zicaçõesdoprojeto pode ser utilizada para abordar este fator.

A área de conhecimento Gere~zn'umeztode riscos doprojeo trata dos riscos do projeto. Nos
projetos de melhoria de processos de software, os fatores identificados na literatura como
possuindo impacto nos resultados do projeto, sejam estes positivos ou negativos, podem ser
tratados como riscos do projeto.
No contexto dos projetos de ínellioria de processos de software, as organizações
costumam contratar consultoria especializada para orientar a irnplementação das melhorias
desejadas. A área de conhecimento Gerenn'anzento de aqztisições do projeto pode ser aplicada para
auxiliar a gerência de projetos de melhoria de processos de software com o apoio de
consultoria especializada.

2.6 Gerência uantitativa de Projetos
Os métodos utilizados na gerência de projetos tradicional, nos quais medidas coletadas
durante a execução dos projetos são comparadas com os valores que foram planejados, não
são suficientes para determinar o desempenho de execuqões anteriores dos processos ou para
predizer o desempenho dos processos nos projetos correntes e futuros (FENTON et al., 2004).
A gerência quantitativa de projetos utiliza métodos estatísticos para analisar os processos
utilizados no projeto e fornecer uma visão objetiva do projeto e dos processos nele utilizados,
permitindo a compreensão da sua situação e do andamento do projeto, suas valiações de
desempenho e qualidade e o grau de alcance dos objetivos do projeto e da organização
(FLORAC e CARLETON, 1999).
A gerência quantitativa dos projetos envolve estabelecer objetivos de qualidade e
desempenho para os projetos, monitorar o projeto e o desempenho de seu processo para
determinar se os objetivos definidos são alcançados e se o processo é capaz de alcançá-los, e
tomar ações corretivas sempre que necessário (SEI, 2006). As informações de desempenho dos
processos são geradas pelo controle estatístico de processos, e utilizadas para gerenciar
quantitativamente os projetos. O controle estatístico de processos é uma técnica para o
controle da qualidade e desempenho dos processos, a u d a n d o no estabelecimento e
manutenção da estabihdade dos níveis de variação dos processos, através da identificação de
problemas e ações a serem tomadas para que os processos se tomem estáveis estatisticamente
e permitindo prever resultados futuros. Para ser possível gerenciar estatisticamente os
processos utilizados nos projetos, os processos envolvidos precisam se encontrar estáveis.

Antes disso não é possível caracterizar uma gerência quantitativa efetiva e, sim, um esforço
para conhecer e estabilizar os processos (FLORAC e CARLETON, 1999).
Para aplicar a gerência quantitativa de projetos, as organizações devem ter alcançado
um bom nível de maturidade em seus processos de software (SARGUT et al., 2006), possuindo
um repositório organizacional de medidas e realizando práticas que caracterizam um bom
desenvolvimento de software. De acordo com os modelos de maturidade CMMI (SEI, 2006) e
MPS.BR (SOFTEX, 2007b), a efetiva utilização da gerência quantitativa identifica um grau
considerável de maturidade organizacional, pois significa que a organização executa o essencial
para desenvolver softwares de qualidade e está realizando ações com o objetivo de passar ao
patamar de melhoria contínua de seus processos. Nestes modelos de maturidade, a gerência
quantitativa de projetos é encontrada nos níveis mais altos de maturidade.
A gerência quantitativa de projetos não precisa ser aplicada a todos os processos que
compõem o processo deíinido para o projeto, podendo ser aplicada somente aos processos
mais relevantes para os objetivos da organização. Processos que consomem recursos
significativos ou estão no caminho crítico dos projetos ou, ainda, apresentam relação com a
qualidade do produto devem ser priorizados (KULPA e JOHNSON, 2003). É indicada a
seleção de pelo menos um processo relevante por ciclo de vida, um processo relacionado à
gerência do projeto e um processo relacionado aos processos de apoio para serem gerenciados
quantitativamente (SEI, 2006).
Como a gerência quantitativa de projetos utiliza métodos estatísticos para analisar o
desempenho dos processos utilizados no projeto a partir das medições realizadas nos projetos,
o plano de medição dos projetos deve definir medidas alinhadas aos objetivos organizacionais
e, após a coleta e análise dos dados, os resultados devem ser utilizados para identificar desvios
no desempenho dos processos no projeto e aplicar as ações corretivas necessárias. Para que as
ações corretivas sejam determinadas eficientemente, é essencial que as medidas e previsões
sejam confiáveis (FLORAC e CARLETON, 1999).
Existem relatos na literatura relacionados com a gerência quantitativa de projetos e
com o controle estatístico de processos. BORIA (2007) relata as dificuldades e erros mais
comuns na irnplementação da gerência quantitativa de projetos. WANG e t al. (2006) defirmam
uma abordagem baseada em estatística para a construção e reíinamento de uma baseline de
desempenho dos processos, chamada de BSR. Os autores validaram a abordagem através de
sua aplicação em algumas organizações. I<OTVIURO (2006) descreve alguns exemplos da

aplicação do controle estatístico aos processos de desenvolvimento de software na organização

Hitachi Soy'2ware. Características dos processos de desenvolvimento de software, a influência que
tiveram sobre os resultados do controle estatistico e as lições aprendidas são discutidas. As
medidas, gráficos de controle e as análises realizadas são detalhadas e justificadas. SARGUT et
aL (2006) estudaram a aplicação do controle estatístico de processos de desenvolvimento de
softwase em organizações emesgentes. Foi realizado um estudo de caso, em uma organização
emergente, da utilização do controle estatistico em seus processos, especificamente densidade
de defeitos, porcentagem de re-trabalho e desempenho de técnicas de inspeção foram os dados
gerenciados, e as lições aprendidas, dificuldades e conselhos foram relatados e discutidos pelos
autores. CANGUSSU et al. (2003) propuseram uma variante ao método tradicional de controle
estatístico de processos, que utiliza transformações logarítmicas para permitir o controle
estatístico de processos cujo comportamento é melhor descrito por uma exponencial. Uma
avaliação da transformação proposta foi realizada utilizando simulação e um estudo de caso foi
conduzido com um projeto da indústria. CERDEIRAL et ai (CERDEIRAL et aL, 2007)
forneceram um exemplo de como controlar estatisticamente um processo e gerencias
quantitativamente os projetos, explicando os conceitos, passos e técnicas de análise a serem
utilizadas.

2.7 Considerações Finais
Este capítulo apresentou a revisão da literatura relacionada à melhoria de processos de
software abordando: (i) os modelos de maturidade e normas de qualidade de processos de
software utilizados para auxiliar na deriijão, mell~oriae avaliação dos processos, (ii) as
abordagens de implementação de melhorias de processos de software (iii) os conceitos de
gerência de projetos que podem ser uttlizados para gerenciar projetos de melhoria de processos
de software e (iv) os conceitos de gerência quantitativa de projetos que podem ser ualizados
para gerenciar projetos de melhoria de processos de software.
No próximo capítulo, a abordagem desenvolvida para auxiliar as instituições de
consultoria em implementação de melhorias de processos de software a gerenciar e avaliar seus
projetos de melhona será apresentada.

Este capiido apresenta a abodageenpdra a condzção de iniciativas de nzelhoria de processos de
softwre por institziições de conszdtoiia, os conceitos de processo padrão e estmt"gia de
iniplementação de projetos de nzelholia de processos de software, a abordagem para a gerência e
de consdtoh, os
avaliação de projetos de melhoria de processos de soJware por i~zstitz~igões
conzporzentes gzte conipõenz a abodageni e os processos para apoiar a abordagem d$n.idos no
escopo deste trabalho e ike~idosno contexto do trabalho de dozttorado de MOASOAT
QMONTONI, 2007).

Aproximadamente, 75% das pequenas e médias organizações desenvolvedoras de
software brasileiras fecham num intervalo de até três anos após iniciarem suas atividades
(SEBRAE, 2007). Segundo os dados do MCT (MCT, 2007) elas compreendem 73% do total
de empresas brasileiras de software. As organizações desenvolvedoras de software buscam
produzir softwares com maior qualidade, em menor tempo e com menor custo, como forma
de sobreviverem à concorrência (SANTOS et al., 2007). Através de melhorias nos processos de
desenvolvitnento de software, as organizações aperfeiçoam os seus processos e melhoram os
produtos gerados por estes processos (GOLDENSON e HERBSLEB, 1995; HERBSLEB e
GOLDENSON, 1996; EL EMAM e BIRI(, 2000; FUGGE'ITA, 2000; ALLEN e t al., 2003;
SITEBOI(, 2004; GOLUBIC, 2005; SEBRAE, 2007), construindo assim, software com mais
qualidade, em menor tempo e com menor custo.
Apesar dos estudos realizados para auxiliar as organizações em iniciativas de melhoria
de processos de software, listados no capítulo anterior, e do aumento do número de
organizações que buscam a melhoria de seus processos, nem todas as organizacões conseguem
obter sucesso ao h a l dos esforços empreendidos (BLANCO et al., 2001; CONRADI e

FUGGETTA, 2002). Cerca de 70% das iniciativas de melhoria de processos de software não
são bem sucedidas (NIAZI, 2006). A implementação de forma caótica é uma das causas mais
comuns do insucesso nas iniciativas de melhoria de processos de software (ZAHRAN, 1998).
Uma forma de tratar essa questão é gerenciar os projetos de melhoria de processos de software
como quaisquer demais projetos, com um planejamento, monitoração e controle
(ABRAHAMSSON, 2001; ISO/IEC, 2002a), fornecendo uma maior visibilidade do
andamento dos projetos de melhoria e permitindo que ações de correção possam ser tomadas,
aumentando as chances de sucesso do projeto (ISO/IEC, 2002a; PMBOI<, 2004).
A maioria dos estudos realizados com relação à melhoria de processos de software
aborda as atividades que devem ser realizadas para alcançar as melhorias desejadas e não como
estas atividades devem ser realizadas (KW e t al., 2004; NLAZI e t al., 2005a). As organizações
possuem a necessidade, então, de adquirir o conhecimento de Engenharia de Software
necessário para orientar na melhoria desejada e o fazem, usualmente, através (i) da contratação
de funcionários experientes em implementações de melhoria de processos de software, (i)do
treinamento de seus funcionários e (E) da contratação de uma instituição de consultoria
especializada, para orientar nos projetos de melhoria de processo de software (SANTOS e t al.,
2007). Segundo ZAHRAN (ZAHRAN, 1998), as iniciativas de melhoria de processos de
software devem ser conduzidas por pessoal altamente qualificado com profundo
conhecimento especializado, não somente em Engenharia de Software, mas também em como
irnplementar as melhorias nos processos das organizações.
Para as instituições de consultoria em melhorias de processos de software, gerenciar
seus projetos de melhoria é uma necessidade ainda maior, pois o sucesso das instituições
depende do sucesso de seus projetos de melhoria. As instituições de consultoria, no entanto,
enfrentam dificuldades em seus projetos devido às especificidades encontradas nas
organizações de software que as contratam (MONTONI, 2007). Muitos dos fatores que
influenciam positiva ou negativamente os resultados das iniciativas de melhoria de processos
de software relatados na literatura (EL-EMAM e t al., 1999; DYBA, 2000; BADDOO, 2001;
EL-EMAM et al., 2001; WLSON e t al., 2001; BADDOO e

HALL,2002a; BADDOO e

HALL, 2002b; DYBA, 2002; RAINER e HALL, 2002; BADDOO e HALL, 2003; NIAZI e
SHASTRY, 2003; NIAZI e WILSON, 2003; NIAZI e t al., 2003; RAINER e HALL, 2003;

DYBA, 2005; NIAZI e t al., 2005b; NIAZI e t al., 2005a; ROCHA e t ai, 2005; NIAZI e t al.,
2006; MONTONI e ROCHA, 2007) ocorrem no contexto ambiental social das organizações

desenvolvedoras de software, e são diííceis de serem tratados por membros externos à
organização. Como as instituições de consultoria auxiham diferentes organizações com
objetivos e contextos variados, a possibilidade de aplicar o conhecimento obtido com projetos
anteriores em projetos com objetivos e contextos similares é grande, enfatizando a importância
da gerência deste conhecimento.
O escopo deste trabalho é apoiar as instituições de consultoria especializadas em
implementação de melhorias de processos de software, atra~~és
do desenvolvimento de uma
abordagem para a gerência e avaliação de projetos de implementação de melhoria de processos
de software, levando em consideração os fatores encontrados na literatura que influenciam o
sucesso dos projetos de melhoria em processos de software e o conhecimento e desempenho
obtido em projetos anteriores.

3.2 Uma Abordagem para C o n d u ~ ã ode Iniciativas de
rocessos de Software
MONTONI (2007) apresentou a arquitetura de uma abordagem para a condução de
iniciativas de melhoria de processos de software com foco nas necessidades das instituições de
consultoria especializadas em implementação de melhoria de processos de software como
proposta de tese de doutorado. Esta abordagem é composta de diferentes componentes com
objetivos e responsabilidades bem definidos, como pode ser observado na figura 3.1 e
explicado abaixo.

O primeiro grupo de componentes, que está sendo estudado e detalhado no contexto
da tese de doutorado de Mariano Montoni (hlONTONI, 2007), aborda os conhecimentos
sobre (i) os fatores críticos de sucesso que influenciam os resultados das iniciativas de melholia
e (ii) as estratégias de condução de implementação de melhorias de processos de software. Os
componentes deste grupo são:

Idetzt$cação

de Fatores Cdttios de Jmesso: este componente apóia a aquisição de

conhecimento sobre os fatores críticos de sucesso que influenciam iniciativas de
melholia. O componente deve capturar conhecimento de diversas fontes, como
artigos, relatórios técnicos e estudos experimentais e auxdiar a aplicacão de uma
metodologa adequada para a identificação de fatores críticos de sucesso.
e

Definição de Estrat"gias de Inzplenzeentação de A4eIholia de Processos de Jojware: este componente
apóia a aquisição de conhecimento sobre as estratégias de implementação de melhorias

de processos de software em contextos específicos, considerando as características
encontradas nas organizações que favorecem ou dificultam as iniciativas de melhoria.
O componente deve permitir que diferentes instituições de consultoria armazenem (i)
suas estratégas definidas com base em diferentes abordagens e modelos de referência
de melhoria de processos, (ii) o contexto no qual estas estratégias são aplicáveis e (iii)
diretrizes para adaptajão das estratégias para apoiar a condução de iniciativas
específicas de melhoria. Além disso, o componente deve permitir que uma instituição
de consultoria em melhoria de processos mantenha as suas estratégias de
implementação com base no conhecimento adquirido a partir da conducão de
iniciativas anteriores de melhoria.

Figura 3.31 - Componentes da Abordagem para Condução de Iniciativas de Melhoxia de
Processos de Software (MONTONI, 2007).

O segundo grupo de componentes, que está sendo estudado e detalhado no contexto
da dissertação de mestrado de David Zanetti (ZANETTI, 2007), aborda a aplicação de técnicas

de berzchnzarkitzg em projetos de melhoria de processos de software. Os componentes deste
grupo são:

Benchmarkiq de Projetos de I@enzentação

de Melhoma de Processo de Software: este

componente apóia a identificação de melhores práticas de uma instituição de
consultoria em melhoria de processos e a aplicação destas práticas em novas iniciativas
de melhoria. Além disso, o componente mantém o conhecimento do desempenho dos
projetos de melhoria de processos de software e os contextos encontrados nas
organizações favoráveis ou não às iniciativas de melhoria, auxiliando as instituições de
consultoria em implementação de melhoria de processos de software a determinarem o
desempenho esperado em projetos com contextos similares atuais e futuros e a
avaliarem o desempenho de seus projetos atuais com contextos similares.
O terceiro grupo de componentes aborda a gerência e avaliação dos projetos de
implementação de melhoria de processos de software. Os componentes deste grupo são

(CERDEIRAL, 2007):
Pla?zejanzento de Projeos de Inzplenzentação de Melhoba de Pmcecesso de Software: este componente
apóia o planejamento de projetos de implementação de melhoria de processos de
software, auxiliando a seleção e adaptação de estratégias de implementação com base
nas características encontradas nas organizações que favorecem ou dificultam as
iniciativas de melhoria.
e

A4onitoração e Controle de Projetos de Inzplenzeatação de A4elho~iade AUcesso de Software: este
componente apóia a monitoração das atividades executadas no contexto dos projetos
de implementação de melhoria de processos de software, através de dados
quantitativos e qualitativos, permitindo a identificação do desempenho dos projetos de
melhoria. O componente deve apoiar também a monitoração e o tratamento de forma
contínua dos fatores que podem influenciar significativamente o resultado das
iniciativas.

e

AvaLiação das Condições O?gani;acionaispara I~~zplenzeiztar
A4elhoria de Processo de Software: este
componente apóia a identificação dos fatores que podem influenciar o sucesso de
iniciativas de melhoria com base nas características encontradas nas organizações, no
início da iniciativa de melhoria e durante a sua condução.

Este grupo de componentes é detalhado no contexto desta dissertação de mestrado,
caracterizando o escopo deste trabalho. Os demais grupos de componentes descrevem o
contexto no qual o trabalho aqui descrito se insere.

3.2.1

Os Conceitos de Processo Padrão e Estratégia de Implementa~ãode Projetos
de Melhoria de Processos de Software
Ainda no contexto da tese de doutorado de Mariano Montoni (MONTONI, 2007),

dois conceitos defintdos são utilizados neste trabalho e necessitam ser explicados. O primeiro
conceito é o de processo padrão de melhoria de processos de s o h a r e . Uma instituição de
consultolia em implementação de melhoria de processos de software pode possuir um ou mais
processos padrão de melhoria, no qual as fases e subprocessos são definidos em alto d d . Os
processos padrão de melhoria podem ser construídos com base nas abordagens de
implementação de melhoria de processos de software apresentadas no capítulo anterior. Um
exemplo seria um processo padrão definido com as fases e subprocessos encontrados no

IDEAL (GREMBA e MYERS, 1997) e explicados no capítulo 2.
O segundo conceito é o de estratégia de implementaqão de melhoria de processos de
software. Uma instituição de consultoria em implementação de melhoria de processos de
software pode possuir uma ou mais estratégias de implementação de melhorias aplicáveis a
cada um dos subprocessos de um ou mais processos padrão de melhoria de processos de
software. As estratégias especializam e adaptam um subprocesso do processo padrão de
melhorias, definindo as atividades a serem realizadas em cada subprocesso e gerando o
processo defintdo para o projeto de melhoria. Uma estratégia de implementa@o de melhoria
de processos de software aplicada a um subprocesso do processo padrão de melhoria define:
(i) As atividades realizadas no subprocesso e suas descrições, como os artefatos
requeridos e produzidos pelas atividades e os perfis normalmente responsáveis por
suas execuções.

(ii) Os contextos encontrados nas organizações nos quais a estratégia pode ser aplicada.
(iii) Os conhecimentos necessários para a realização das atividades dehnidas pela estratégia.
(iv) Os recursos necessários para a realização das atividades d e h d a s pela estratégia.
(v) Os riscos associados com a estratégia selecionada e observados em projetos anteriores.

(vi) As ações de mitigação e contingência relacionadas com os riscos associados com a
estratégia selecionada e os resultados obtidos nas suas execuções em projetos
anteriores.

(vii) O tempo e esforço normalmente demandados pelas atividades definidas pela estratéga,
com base nas suas execuções em projetos anteriores.

(viii)X comunicação necessária para o sucesso das atividades defimdas pela estratéga,
baseada nas suas execuções em projetos anteriores.
Como exemplo de estratéga, podemos pensar no subprocesso Estabelecer a
estmtztra definido na abordagem de implementação de melhoria de processos de software
IDEAL (GREMBA e h4YERS, 1997), na fase I&iai". Dependendo do contexto encontrado nas
organizações, as instituições de consultoria em implementação de melhoria de processos de
software podem optar por fornecer ou indicar infra-estruturas diferentes. Caso as organizações
não possuam o apoio ferramental necessário para alcançar as melhorias desejadas, por
exemplo, as instituições de consultoiia podem sugerir várias ferramentas, de acordo com o
contexto encontrado nas organizações, como facilidade de aprendizado, ferramentas já
utilizadas pelas organizações e necessidades demandadas pelas mellzorias almejadas.
Dependendo do apoio ferramental sugeiido, as instituições de consultoria em implementação
de melhoria de processos de software podem realizar atividades específicas do apoio sugerido.
Um exemplo é a ualização da Estação TABA (FERREIRA et al., 2006; MONTONI et al.,
2006; MONTONI et al., 2007b) fornecida pela COPPE/UFRJ para as organizações que a
contratam para consultoria em processos de software. A COPPE/UFRJ precisa realizar
customizações na Estação TABA (FERREIRA et al., 2006; MONTONI e t al., 2006;
MONTONI et al., 2007b) para adaptá-la ao contexto das organizações que a utilizam,
realizando atividades relacionadas com estas adaptações, como o cadastro do processo padrão
de desenvolvimento das organizações na ferramenta.

ma Abordagem ara Gerência e Avaliação de
rocessos de Software
Uma abordagem para auxiliar as instituições de consultoria em implementação de
melhorias de processos de software a gerenciar e avaliar seus projetos de melhoria foi
desenvolvida no escopo deste trabalho. A abordagem foi definida com base no PMBOK
(PMBOIC, 2004), nas necessidades e características particulares de projetos de implementacão

de melhoria de processos de software encontradas na literatura, em gerência de conhecimento
e nos fatores que influenciam os resultados de iniciativas de melhoria de processo de software
encontrados na literatura.
A abordagem se baseia nos cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos
definidos no PMBOK (PMBOK, 2004) e detalhados no capítulo 2: (i) processos de iniciação,
(i) processos de planejamento, correspondentes ao Phz do PDCA (DEMING, 1982), (iii)
processos de execução, correspondentes ao Do do PDCA (DEMING, 1982), (iv) processos de
monitoramento e controle, correspondentes ao Check e A c t do PDCA (DEMING, 1982) e (v)
processo de encerramento.
O g u p o de processos de iniciação é constituído pelos processos que facilitam a
autorização formal para iniciar novos projetos ou fases dos projetos e são frequentemente
realizados fora do escopo de controle dos projetos. Estes processos podem, por exemplo, (i)
documentar as necessidades de negócio das organizações e os requisitos dos projetos, (ii)
estabelecer a viabilidade dos novos projetos, (iii) descrever os objetivos dos projetos, (iv)
descrever o escopo, as entregas, a duração e uma previsão dos recursos dos projetos para a
análise de investimento das organizações, (v) esclarecer a estrutura dos projetos, (vi) identificar
as responsabilidades do gerenciamento dos projetos e (v) estabelecer as premissas e restrições
iniciais dos projetos. Em projetos com várias fases, os processos de iniciação são realizados nas
fases subseqüentes para validar as premissas e decisões tomadas nas fases anteriores (PMBOI(,
2004).
No contexto dos projetos de melhoria de processos de software, algumas abordagens
de implementação de melhoria de processos de software (BASILI et ai, 1994; GREMBA e
PI/íYERS, 1997; ISO/IEC, 2002a) descrevem atividades e fases correspondentes às atividades
realizadas no giupo de processos de iniciação. Estas atividades compreendem: (i) a descrição
dos objetivos estratégicos das organizações para os projetos de melhoria de processos de
software (BASILI et al., 1994; GREMBA e MYERS, 1997; ISO/IEC, 2002a), (i) a
caracterizacão do contexto encontrado nas organizações, envolvendo características das
organizações, dos projetos desenvolvidos pelas organizações, dos relacionamentos intraorganizacionais e de seus processos (BASILI et al., 1994; GREMBA e MYERS, 1997;
ISO/IEC, 2002a), (iii) a caracterização do contexto desejado para as organizações ao final dos
esforços de melhoria, detalhando as melhorias desejadas, os processos a serem melhorados, os
modelos de maturidade adotados para guiar as melhorias e as avaliações formais almejadas

conforme os modelos de maturidade adotados (GREMBA e MYERS, 1997; ISO/IEC, 2002a),
(iv) o detalhamento do escopo dos projetos, documentando as responsabilidades das partes
envolvidas nos projetos de melhoria, as premissas e restrições dos projetos (BASILI e t al.,
1994; GREMBA e MYERS, 1997; ISO/IEC, 2002a) e (v) a alocação dos recursos (GREh4BA
e MITRS, 1997).
Além das necessidades identificadas na literatura, a viabilidade dos projetos de melhoria
citada dentre as atividades do grupo de processos de iniciação do PMBOK (l?h/IBOI<, 2004),
permite que as organizações analisem os prováveis custos e ganhos com as melhorias e sua

viabilidade frente às premissas e restrições encontradas, antes do início dos esforços de
melhoria. Para as instituições de consultoria em implementação de melhoria de processos de
software, a análise de viabilidade é muito importante, pois permite que as instituições avaliem a
viabilidade de sucesso dos projetos de melhoria antes de se comprometerem com os mesmos.
Para permitir a análise de viabilidade, um planejamento inicial do projeto é necessário, no qual
estimatix~asiniciais para os recursos, tempo e custo dos projetos são realizadas.
O grupo de processos de planejamento identifica, deíine e amadurece o escopo e o
custo dos projetos e agenda as atividades que ocorrem dentro do projeto, desenvolvendo o
plano de gerenciamento dos projetos. A medida que são descobertas novas informações sobre
os projetos, as dependências, os requisitos, os riscos, as oportunidades, as premissas e as
restrições adicionais são identificados ou resolvidos. Durante o planejamento dos projetos,
todas as partes interessadas devem ser envolvidas, dependendo da influência delas nos projetos
e nos seus resultados (PMBOI(, 2004).
No contexto dos projetos de melhoria de processos de software, a maior parte das
abordagens de implementação de melhoria de processos de software (DEMING, 1982;
BASILI et al., 1994; GREMBA e MYERS, 1997; ISO/IEC, 2002a; NIAZI e t al., 2005a)
descreve atividades e fases correspondentes à elaboração de um plano para gerenciamento dos
projetos de melhoria, contendo todos os planejamentos realizados em quaisquer outros
projetos. Para as instituições de consultoria em implementação de mell-ioria de processos de
software, o planejamento de seus projetos de melhoria é fundamental, pois segundo ZAHRAN
(1998), a implementação de forma caótica é uma das causas mais comuns do insucesso nas
iniciativas de melhoria de processos de software.
O grupo de processos de execução é constituído pelos processos usados para concluir
o trabalho definido no plano de gerenciamento dos projetos a hm de atender aos requisitos

dos projetos. Este grupo de processos envolve (i) a coordenação das pessoas e dos recursos,

(i) a integração e realização das atividades dos projetos de ,acordo com o plano de
gerenciamento dos projetos e (iii) a implementação das mudanças aprovadas no escopo dos
projetos (PMBOK, 2004).
No contexto dos projetos de melhoria de processos de softlvare, as atividades descritas
no gmpo de processos de execução são citadas por estudos de fatores que influenciam os
resultados das iniciativas de melhoria de processos de software encontrados na literatura @LEA/L.2M et al., 2001; WILSON e t al., 2001; BADDOO e HALL, 2002a; RAINER e HALL,
2002; RAINER e HALL, 2003; NIAZI et a/., 2005a) como fatores críticos de sucesso. Os
fatores citados são: (i) o desenvolvimento da equipe do projeto de melhoria, envolvendo
alocações e treinamentos @L-EMAA4 e t ai, 2001; WLSON e t ai, 2001; BADDOO e HALL,
2002a; RAINER e HALL, 2002; RAINER e HALL, 2003; NIAZI e t al.,2005a) e (ii) a
distribuição das informações de execução dos projetos, tratando do fator comunicação
(BADDOO e HALL, 2002a; NIAZI e t al., 2005a). As atividades descritas no grupo de
processos de execução são as atividades nas quais as instituicões de consultoria em
implementação de melhoria de processos de software auxiliam as organizações na execução
dos seus projetos de melhoria, fornecendo conhecimento e treinamento para a irnplementação
das melhorias desejadas.
O grupo de processos de monitoramento e controle é constituído pelos processos
realizados para observar a execução dos projetos, de forma que possíveis problemas possam
ser identificados no momento adequado e ações corretivas possam ser tomadas, quando
necessário, para controlai a execucão dos projetos. O principal beneEcio deste grupo de
processos é a observação regular do desempenho dos projetos para identificar variações em
relação ao plano de gerenciamento dos projetos. O grupo de processos de monitoramento e
controle também inclui o controle de mudanças e a recomendação de ações preventivas,
antecipando possíveis problemas (PA4BOI(, 2004).
No contexto dos projetos de melhoria de processos de software, a maior parte das
abordagens de implementação de melhoria de processos de software (DEMING, 1982;
BASILI e t al., 1994; GREMBA e MYERS, 1997; ISO/IEC, 2002a; NIAZI e t al., 2005a)
descreve atividades e fases correspondentes à monitoração e controle do andamento dos
projetos de melhoria. Para as instituições de consultoria em implementação de melhoria de
processos de software, a monitoração e controle de seus projetos de melhoria de processos de

software é fundamental, pois segundo ZAHRAN (1998), a implementacão de forma caótica é
uma das causas mais comuns do insucesso nas iniciativas de melhoria de processos de
software.
O grupo de processos de encerramento inclui os processos usados para halizar
foimalmente todas as atividades dos projetos ou de fases dos projetos, entregar os produtos
concluídos ou encerrar projetos cancelados. Este grupo de processos, quando concluído,
veri£ica se os processos dos demais grupos de processos estão concluídos, para encerrar os
projetos ou fases dos projetos, conforme adequado, e estabelece formalmente que os projetos
ou as fases dos projetos estão concluídos (PMBOIC, 2004).
No contexto dos projetos de melhoria de processos de softlvare, a maior parte das
abordagens de implementação de melhoria de processos de software (DEMING, 1982;
BASILI et ali, 1994; GREMBA e MYERS, 1997; ISO/IEC, 2002a; N U 2 1 e t al., 2005a)
descreve atividades e fases correspondentes às análises dos resultados obtidos pelos projetos
de melhoria e a formalização do aprendizado obtido com os projetos de melhorias de
processos de software, em forma de lições aprendidas ou sugestões de ações futuras de
correções ou refinamentos das melhorias realizadas. Para as instituições de consultoria em
implementação de melhoria de processos de software, a análise dos resultados alcançados pelos
projetos de melhoria e o aprendizado com as iniciativas de melhoria são vitais para a evolução
de suas estratégias de implementação de melhorias de processos de software.
Com base nas necessidades identificadas acima para apoiar as instituições de
consultoria em implementação de melhoria de processos de software a gerenciar e avaliar seus
projetos de melhoria de processos de software, os seguintes requisitos foram deíinidos para a
abordagem aqui descrita:

(i) Permitir definir os objetivos e escopo iniciais dos projetos de melhoria, descrevendo as
melhorias desejadas, as premissas e restrições dos projetos de melholia, os modelos de
maturidade adotados para auxiliar as melhorias desejadas e possíveis avalia~ões
desejadas ao final dos projetos de melhona confoime os modelos de maturidade.

(ii) Permitir

caracterizar

o

contexto

encontrado

nas

organizacões, englobando

características das organizações, dos projetos desenvolvidos pelas organizações, dos
relacionamentos intra-organizacionais e de seus processos.

(iii) Permitir avaliar a probabilidade de sucesso dos projetos de melhoria, com base nas
diferentes características das organizações e dos projetos citadas acima e no
desempenho obtido por projetos similares no passado.
(iv) Permitir selecionar as estratégias de implementação de melhoria de processos de
software mais adequadas para adaptar os processos padrão de melhoria de processos
de software para o contexto encontrado nas organizações e nos projetos de melhoria.
(v) Permitir realizar um planejamento inicial dos recursos, tempo, cronograrna e custo dos
projetos de melhoria, com estimativas baseadas no desempenho histórico de projetos
similares, para assim, gerar uma proposta para os projetos de melhoria.

(i+ Permitir caracterizar as organizações quanto à presença dos fatores que influenciam os
resultados das iniciativas de melholia de processos de software encontrados na
literatura, para que a identificação de pontos fracos possa ser realizada e sugerir ações
corretivas para tratar os fatores que representam dificuldades para o sucesso dos
projetos de melhoria.

(vii) Permitir realizar um planejamento mais detalhado dos projetos de melhoria com
estimativas baseadas no desempenho histórico de projetos similares.
(viii)Permitir monitorar o andamento dos projetos de melhoria contra o planejado e contra
o desempenho dos projetos anteriores similares possibilitando que ações coiretivas
sejam tomadas para solucionar problemas encontrados. O controle deve ser
quantitativo sempre que possível e qualitativo nos demais casos.

(ix) Permitir acompanhar a evolução da presença dos fatores de sucesso nas organizações e
nos projetos de melhoria, sugerindo ações corretivas para tratar os fatores que
representam dificuldades para o sucesso dos projetos de melhoria.

(x) Permitir avaliar o desempenho dos projetos quanto aos objetivos alcançados, para que
este conhecimento possa auxiliar a gerência dos projetos de melhoria futuros.
(xi) Permitir avaliar o desempenho e as competências das equipes dos projetos.

(xii) Permitir avaliar o desempenho das estratégias adotadas e das estimativas sugeridas
através de projetos sldares.
(xiii)Permitir avaliar o desempenho da caracterizaqão da presença dos fatores de sucesso e
das ações sugeridas para tratá-los nos projetos.

Com base nos requisitos identificados acima para apoiar as instituições de consultoria
em implementação de melhoria de processos de software a gerenciar e avaliar seus projetos de
melhoria de processos de software, os componentes da abordagem foram dehnidos, com seus
objetivos e responsabiltdades específicos, como pode ser observado na figura 3.2 e detalhado a
seguir.
O componente Diag?zóstico do Projeto é responsá~elpela definição dos objetivos e escopo
iniciais dos projetos de melhoria, descrevendo as melhorias desejadas, as premissas e restrições
dos projetos de melhoria, os modelos de maturidade adotados para auxiliar as melhorias
desejadas e possíveis avaliações desejadas ao íinal dos projetos de melhoria conforme os
modelos de maturidade. O componente permite caracterizar o contexto encontrado nas
organizações, englobando características das organizações, dos projetos desenvolvidos pelas
organizações, dos relacionamentos intra-organizacionais e de seus processos. Por último, o
componente permite avaliar a probabilidade de sucesso dos projetos de melhoria, com base
nos objetivos e escopo dos projetos de melhoria, nas características das organizações e dos
projetos citadas acima e no desempenho obtido por projetos similares no passado.
O componente Seleção das Estiat@ias é responsável pela seleção das estratégias de
implementação de melhoria de processos de software mais adequadas para adaptar os
processos padrão de melhoria de processos de software para o contexto encontrado nas
organizações e nos projetos de melhoria.
O componente Pla~zgamento Inicial do Projeto é responsável pela definição do
planejamento inicial dos recursos, tempo, cronograma e custo dos projetos de melhoria, com
estimativas baseadas no desempenho histórico de projetos similares, gerando a proposta dos
projetos de melhoria. Esse componente só precisa ser utilizado caso as instituições de
consultoria em impleinentação de melholias de processos de software tenham que fornecer
uma proposta para as organizações. Em casos nos quais isso não é necessário, como na adoção
do modelo de negócio cooperado do modelo de maturidade MPS.BR (SOFTEX, 2007b), no
qual as instituições organizadoras de grupos de empresas QOGE) são as responsáveis por
formar os grupos de organizações e pelos contratos, as instituições de consultoria já recebem
os valores definidos de tempo e custo totais do projeto, sendo para estas, restrições dos
projetos de melhoria.
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Inicial
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-l
do Projeto

w
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do Projeto

Figura 3.2 - Componentes da Abordagem Proposta.

O componente Plarzejanzento Detalhado do Prqeto é responsável pela definição do
planejamento mais detalhado dos projetos de melhoria com estimativas baseadas no
desempenho histórico de projetos similares e pela caracterização das organizações quanto à
presença dos fatores que influenciam os resultados das iniciativas de melhoria de processos de
software encontrados na literatura, identificando pontos fsacos e sugesindo ações corretivas
para tratar os fatores que representam dificuldades para o sucesso dos projetos de melhoria.

O componente Execu&io, A401zitaração e Co~ztroledo Projeto é responsável por monitorar
quantitativamente e qualitativamente o andamento dos projetos de melhoria contra o planejado
e contra o desempenho dos projetos anteriores similares, possibilitando que ações corretivas
sejam tomadas para solucionar problemas encontrados. A presença dos fatores de sucesso nas
organizações e nos projetos de melhoria também é monitorada pelo componente, que sugere
ações corretivas para tratar os fatores que representam dificuldades para o sucesso dos projetos
de melhoria.

O componente Avalia$o do Projeo é responsável por a d i a r os projetos de melhoria
quanto (i) ao desempenho e objetivos alcançados pelos projetos, (ii) ao desempenho e
competências das equipes dos projetos, (iii) ao desempenho das estratégias adotadas e das
estimativas sugeridas através de projetos similares e (iv) ao desempenho da caracterização da
presença dos fatores de sucesso e das ações sugeridas para tratá-los nos projetos.

3.3.1

Processo de Gerência de Projetos de Melhoria de Processos de Software
Um processo foi definido para apoiar a abordagem e auxiliar as instituições de

consultoria em irnplementação de melhoria de processos de software, com as atividades que
devem ser seguidas para gerenciar e avaliar projetos de melhoria de processos de software. O
processo foi desenvolvido com base no PMBOK (P~/IBOI(, 2004), necessidades e
caractesísticas particulares de projetos de implementação de melhoria de processos de
software, que auxiliaram na definição das atividades do processo. Os fatores de sucesso e
dificuldades foram utilizados para auxiliar a gerência de riscos dos projetos de melhoria. Além
disso, a gerência quantitativa de projetos e a gerência do conhecimento foram utilizadas para
tratar o conhecimento e o desempenho obtido de projetos anteriores, gerando atividades que
buscam registrar o conhecimento e atividades que consultam os resultados de projeto
anteriores.

O processo foi dividido em cinco fases, e para cada fase, um subprocesso foi dehnido,
como pode ser observado na figura 3.3 e está explicado nas subsecôes seguintes. A notacão
(AGUiAR e ROUILLER, 2004) utilizada para representar os subprocessos é de propriedade
da SWQz~ali&podendo ser utilizada por terceiros desde que referenciada.

Figura 3.3 - Subprocessos da Abordagem Proposta.

3.3.1.1 Diagnóstico do Projeto
O subprocesso Diag~zósticodo Projeto apóia o componente Diagmirtico do Projeto auxiliando
o gerente do projeto de melhoria a (i) deíinir os objetivos e escopo iniciais do projeto,
descrevendo as melhorias desejadas, as premissas e restrições do projeto, os modelos de
maturidade adotados para auxiliar as melhorias desejadas e possíveis avaliações desejadas ao

h a l do projeto conforme os modelos de maturidade, (ii) caracterizai: o contexto encontrado
na organização cliente, englobando características da organização, dos projetos desenvolvidos
pela organizacão, dos relacionamentos intra-organizacionais e de seus processos e (iii) avaliar a
viabilidade do projeto com base nos objetivos e escopo do projeto, nas características da
organização e do projeto e no desempenho obtido por projetos similares no passado. As
atividades e tarefas que compõem o subprocesso Diag~zósticodo Projeo seguem abaixo e podem
ser observadas na figura 3.4.

Figura 3.4 -Atividades e Tarefas do Subprocesso Diag~zósticodo Projeto.
-

Tarefa

Descrijão

Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
AI-tefatos Gerados

Nesta tarefa, o gerente do projeto de melhoria define os objetivos e
escopo iniciais do projeto, descrevendo as melhorias desejadas, as
premissas e restrições do projeto, os modelos de maturidade
adotados para auxiliar as melhorias desejadas e possíveis avaliações
desejadas ao final do projeto confosme os modelos de maturidade.
Gerente do Projeto de Melhoria
Organização Cliente
-

Escopo do Projeto
Objetivos do Proieto

I Responsáveis
--

Participantes
Pré-atividade

I Artefatos Gerados

Descrição

I Gerente do Projeto de Melhoria
Organização Cliente
Definir Projeto

( Caracterização do Projeto
Analisar Viabilida
Analisar Viabilidade do Proieto
Nesta tarefa, o gerente do projeto de melhoria analisa a viabilidade
do projeto com base nos objetivos e escopo do projeto, nas
características da organização e do projeto
e no desempenho obtido
por projetos similares no passado.
Gerente do Proieto de Melhoria
-

Artefatos
Requeridos

I Artefatos Gerados

Caracterizar Contexto do Proieto
Caracterização do Projeto
Escopo do Projeto
Objetivos do Projeto
Análise de Viabdidade do Projeto

3.3.1.2 Phejumento Inicial do Projeto
O subprocesso PImejanzeizto IniciaI do Pqieto apóia o componente Sekão das Estratégias
a u d a n d o o gerente do projeto de melhoria a selecionar as estratégias de irnplementação de
mehoria de processos de software mais adequadas para adaptar o processo padrão de melhoria
de processos de software para o contexto encontrado na organização e no projeto. Depois da
dehsiição do processo do projeto, a estrutura analítica do projeto é gerada com base no
processo do projeto e o subprocesso apóia o componente PIaqkmento IiziciaI do Projeto
auxiliando o gerente do projeto de melhoria a definir o planejamento inicial dos recursos,
tempo, cronograma e custo do projeto, com eshativas baseadas no desempenho histórico de
projetos sunilares, gerando a proposta do projeto. O planejamento inicial do projeto é
realizado no nível de subprocessos do processo padrão de melhoria de processos de software,
sendo refinado no nível de atividades no subprocesso PIamjanzeizto DetaIhado do Projeto. A

proposta do projeto é refinada de acordo com as solicitações realizadas pelo cliente até que
ambos concordem e o comprometimento dos envolvidos no projeto com o planejamento
inicial do projeto seja obtido. As atividades e tarefas que compõem o subprocesso Pla~zejanzeato

Itzin'uI do P~ojetoseguem abaixo e podem ser observadas na figura 3.5.
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-
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Definir EstratcgiL4sp,ira o Projeto

Tarefa

Responsáveis
Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Requeiidos
Artefatos Gerados

Descrição
Responsáveis
Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Remeridos
Artefatos Gerados

estratégias de irnplementacão de melhoria de processos de software
mais adequadas para adaptar o processo padrão de mellioria de
processos de software adotado para o contexto encontrado na
organizacão e no projeto. A estrutura analítica do projeto é gerada
com base no processo definido do projeto.
Gerente do Proieto de Melhoria
Analisar Viabilidade do Proieto
Caracterizajão do Projeto
Escopo do Projeto
Objetivos do Proieto
Estrutura Analítica do Projeto
Estratégias do Projeto
Plano do Processo

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria determina os
perfis e as competências necessários para a execu@o dos
subprocessos do processo do projeto com base no conhecimento
oferecido pelas estratégias do projeto.
Gerente do Proieto de Melhoria
Gerar Estrutura Analítica e Processo do Proieto
Estratégias do Projeto
Plano do Processo
Plano de Recursos Humanos do Proieto

Descrição

Responsáveis
Participantes

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria avalia a
disponibilidade de profissionais com as competências necessária5
para a execução dos subprocessos do processo do projeto, através dc
informações sobre as competências dos profissionais e da alocaçãc
dos profissionais em outros projetos.
Gerente do Projeto de Melhoria
Determinar Perfis e Competências Necessários para os
Subprocessos

Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Plano de Recursos Humanos do Projeto

Tarefa

Definir Equipe do Projeto

Descrição
Responsáveis
Participantes

Plano de Recursos Humanos do Projeto

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria d e h e a equipe do
projeto. Os profissionais são comunicados da alocação e devem
responder com urna aceitação ou justificativa.
Gerente do Projeto de Melhoria
Avahar a Disponibilidade das Pessoas com as Competências
Necessárias aos Perfis

Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Tarefa
Descrição
Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Reaueiidos
Artefatos Gerados

Plano de Recursos Humanos do Projeto
Plano de Recursos Humanos do Projeto

Definir Custo dos Recursos Humanos
Nesta atividade, o gerente
do projeto
de melhoria define os custos
dos recursos humanos da equipe do projeto.
Gerente do Proieto de Melhoria
Definir Eaube do Proieto
Plano de Recursos Humanos do Projeto
Plano de Recursos Humanos do Proieto

Descrição

Artefatos
Reaueridos
Artefatos Gerados
Tarefa
Descrição

Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Descrição
Res~onsáveis

outros recursos necessários para a execução dos subprocessos do
processo do projeto, com base no conhecimento oferecido pelas
estratégias do projeto e no desempenho de projetos slrnilares. No
caso do projeto ocorrer em outro estado ou cidade e necessita de
passagenS e diárias, a estimativa destes recursos deve ser realizada.
Gerente do Proieto de Melhoria
Gerar Estrutura Analítica e Processo do Proieto
Estratégias do Projeto
Plano do Processo
Plano de Recursos do Projeto

Definir Custo dos Outros Recursos do Projeto
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria deíine os custos
dos outros recursos do projeto, com base no desempenho de
moi etos similares.
Gerente do Proieto de Melhoria
Estimar Outros Recursos Necessários para os Subprocessos
Plano de Recursos do Projeto
Plano de Recursos do Projeto

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria estima o tempo de
conclusão e esforço para a execução dos subprocessos do processo
do ~roieto.com base no desem~enhode ~roietossimilares.
1 Gerente do Proieto de Melhoria

Definir Equipe do .Projeto
Estimar Outros Recursos Necessários Dara os Sub~rocessos
Artefatos
Estratégias do Projeto
Reaueridos
Plano do Processo
Artefatos Gerados I Cronomama
Pré-atividade

Descrição
Responsáveis
Participantes
Pré-atividade

cronograma do projeto no nível de subprocessos do processo dc
projeto.
Gerente do Projeto de Melhoria

Artefatos Gerados

Estimar Tempo de Conclusão e Esforço do Projeto
Cronograma
Estratégtas do Projeto
Plano do Processo
Cionograma

Tarefa

Alocar Recursos para os Subprocessos do Projeto

Artefatos
Requeridos

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria aloca os recursos
humanos e os outros recursos do projeto aos subprocessos do
processo do projeto. No caso de recursos humanos, o esforqo de
cada pessoa da equipe do projeto alocada nos subprocessos em
relação ao esforço total para o subprocessos deve ser determinado.
Gerente do Proieto de Melhoria
-

Descrição

Artefatos Gerados

Deíinir Cronograma do Projeto
Definir Custo dos Outros Recursos do Projeto
D e h Custo dos Recursos Humanos do Proieto
Cronograma
Plano de Recursos do Projeto
Plano de Recursos Humanos do Proieto
Cronomama

Tarefa

Definir Custo do Projeto devido aos Recursos

Artefatos
Requeridos

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria define o custo
total do projeto devido à alocação dos recursos no projeto.
Gerente do Projeto de Melhoria
Participantes
Pré-atividade

-

Artefatos Gerados

Nocar Recursos para os Subprocessos do Projeto
,ronograma
Plano de Recursos do Projeto
Plano de Recursos Humanos do Projeto
Plano de Custos do Projeto

Tarefa

Definir Or~amento

Artefatos
Requeridos

-

Descrição
Responsáveis
Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Reaueridos
Artefatos Gerados

Vesta atividade, o gerente do projeto de melhoria define o
xçamento para o projeto com base no custo total do projeto.
Serente do Proieto de Melhoria
-

3e£im Custo do Proieto devido aos Recursos
Plano de Custos do Projeto
3rçamento do Projeto

Descrição

Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados
Tarefa
Descrição

h 2 l i s 2 r TTizbiUdzde do Projeto
Nesta tarefa, o gerente do projeto de melhoria analisa a viabilidade
do projeto com base nos objetivos e escopo do projeto, nas
caractezísticas da organização e do projeto e no desempenho obtidc
por projetos similares no passado.
Gerente do Proieto de Melhoria
Definir Orçamento para o Projeto
Caracterização do Projeto
Escopo do Projeto
Objetivos do Projeto
Plano do Proieto
Análise de Viabilidade do Proieto
Gerar Proposta do Projeto
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria gera a proposta dc
projeto com os dados do planejamento inicial do projeto e envia
Dara o res~onsável ela sua a~rovacão.
Gerente do Proieto de Melhoria
I

Analisar Viabilidade do Proi eto
Artefatos
Reaueridos
Artefatos Gerado

Descrição

Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Plano do Projeto
Proposta para o Projeto
Avaliar e Obter o Comprometimento com a Proposta do
Prnieto
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria refina o plano
inicial do projeto e a proposta gerada com as informações do
planejamento inicial de acordo com a avaliaqão realizada pelo
responsável pela aceitação da proposta, até que ambas as partes
com o plano do
cheguem
a um acordo. O comprometimento
projeto é obtido.
Gerente do Proieto de Melhona
Coordenador do Projeto de Melhoria
Organização Cliente
Gerar Pro~ostado Proieto
Plano do Projeto
Proposta para o Projeto
Comprometimento com o Plano do Projeto
Plano do Projeto
Proposta para o Projeto

3.3.1.3 Planejamento Detalhado do Projeto
O subprocesso Planeja~zertto Detafiado do Projeto apóia o componente Plamjamento
Detafiado do Projeo auxiliando o gerente do projeto de melhoria (i) a d e h o planejamento
mais detalhado para o projeto de melhoria com estimativas baseadas no conhecimento
disponibihado pelas estratégias selecionadas para os subprocessos do processo do projeto e
no desempenho Iistórico de projetos similares e (i) a caracterizar a organizacão quanto à
presenja dos fatores que influenciam os resultados das iniciativas de melhoria de processos de
software encontrados na literatura, identificando pontos fracos e sugerindo acões corretivas
para tratar os fatores que representam dificuldades para o sucesso dos projetos de melhoria. O
planejamento detalhado do projeto é realizado no nível de atividades d e h d a s através da
seleção das estratégas para os subprocessos do processo padrão de melhoria de processos de
software. O comprometimento dos envolvidos no projeto com o planejamento detalhado do
projeto é obtido. As atividades e tarefas que compõem o subprocesso Pla~zejamentoDetalhado do

Projeto seguem abaixo e podem ser observadas na figura 3.6.

Descricão
Responsáveis

Artefatos
Artefatos Gerados

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria determina os
perfis e as competências necessários para a execucão dos
subprocessos do processo do projeto, com base no conhecimento
oferecido pelas estratégas do projeto.
Gerente do Proieto de Melhoria
Gerar Estrutura Analítica e Processo do Proieto
Estratégias do Projeto
Plano do Processo
Plano de Recursos Humanos do Proieto

igura 3.6 - Atividades e Tarefas do S~~bpiocesso
l'laneju~~~enío
Detalhado do P I T ~ ~ L O .

disponibdidade de profissionais com as competências necessárias
para a execucão dos subprocessos do processo do projeto, através de
informacões sobre as competências dos profissionais e da alocacão
dos profissionais em outros projetos.
Gerente do Proieto de Melhoria
Determinar Perfis e Competências Necessários para os
Sub~rocessos
Artefatos
Reaueridos

Plano de Recursos Humanos do Projeto
Plano de Recursos Humanos do Proieto
I

Definir Equipe do Projeto
Descricão

L

Plano de Recuisos Humanos do Projeto

Gerente do Projeto de Melhoria
Definir Equipe do Projeto

I Artefatos

1

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria d e h e a equipe do
projeto.
Os profissionais são comunicados da alocação e devem
'
res~ondercom uma aceitacão ou iustificativa.
I
Gerente do Proieto de Melhoria
I
Avaliar a Disponibilidade das Pessoas com as Competências
Necessárias aos Perfis

Artefatos
Reauendos

1

Plano de Recursos Humanos do Projeto
Plano de Recursos Humanos do Proieto

outros recursos necessários para a execujão dos subprocessos do
processo do projeto, com base no conhecimento oferecido pelas
estratégias do projeto e no desempenho de projetos similares. No
caso do -projeto ocorrer em outro estado ou cidade e necessitar de
passagens e diárias, a estimativa destes recursos deve ser realizada.
Gerente do Proieto de Melhona

Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Gerar Estrutura Analítica e Processo do Proieto
Estratégias do Projeto
Plano do Processo
Plano de Recursos do Proieto

Tarefa

Definir Cmto dos Outros Recursos do Proieto
Nesta atividade, o gerente do projeto de melholia define os custos
dos outros recursos do projeto, com base no desempenho de
moi etos similares.
Gerente do Proieto de Melhoria

Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Descrição
Responsáveis
Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Reaueridos
Artefatos Gerados

Estimar Outros Recursos Necessários para os Subprocessos
Plano de Recursos do Projeto
Plano de Recursos do Projeto

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria estima o tempo de
conclusão e esforjo para a execução das atividades dos subprocessos
do processo do projeto, com base no desempenho de projetos
similares.
Gerente do Projeto de Melhona

I Gerar Estrutura Analítica e Processo do Proieto
Estratégias do Projeto
Plano do Processo
I Cronomama

Tarefa
Descrição
Responsáveis
Participantes
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados
Tarefa

Deiinir Cronograma do Projeto
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria define o
cronograma do projeto no nível das atividades dos subprocessos d
processo do projeto.
Gerente do Projeto de Melhoria
Estimar Tempo de Conclusão e Esforço do Projeto
Cronograma
Estratégias do Projeto
Plano do Processo
Cronograma
Alocar Recursos para os Subprocessos do Projeto
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria doca os iecursos
humanos e os outros recursos do projeto às atividades dos
subprocessos do processo do projeto. No caso de iecursos
humanos, o esforço de cada pessoa da equipe do projeto alocada nas
atividades dos subprocessos em relação ao esforço total para o
subtxocessos deve ser determinado.
Gerente do Proieto de Melhoria
-

Descrição

Responsáveis
Participantes

Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados
Tarefa
Descrição
-

Responsáveis
Participantes

Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Dehnir Equipe do Projeto
Estimar Outros Recursos Necessários para os Subprocessos
Cronograma
Plano de Recursos do Projeto
Plano de Recursos Humanos do Proieto
Cronomama
O
Definir Custo do Projeto devido aos Recursos
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoiia define o custo
total do projeto devido à alocação dos recursos do projeto.
Gerente do Projeto de Melhoria
-

Alocar Recursos para os Subprocessos do Projeto
Definir Custo dos Outros Recursos do Projeto
Definir Custo dos Recursos Humanos do Projeto
Estimar Tempo de Conclusão e Esforço do Projeto
Cronograma
Plano de Recursos do Projeto
Plano de Recursos Humanos do Proieto
Plano de Custos do Projeto

1 Tarefa
Responsáveis
Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

I -Definir
Orçamento para o Projeto
-

Nesta aU7',cidade, o gerente do projeto de melhosia define o
, n r c s m ento para o projeto com base no custo total do projeto.
Gerente do Projeto de Melhoria

I

-_j_.___-I
___-

I Definir Custo do Proieto devido aos Recursos
Plano de Custos do Projeto
Orcamento do Proieto

Atik-idade
Tarefa

Des cricão
influenciam os resultados das iniciativas de melhorias de processos
de software fazem arte do m o de riscos do proieto.
1
Gerente do Proieto de Melhoria
I
-

Artefatos
Reaueridos
Artefatos Gerados

Tarefa

Descricão
Reswonsáveis

Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Definir Custo do Proieto devido aos Recursos
I
Caracterização do Projeto
Estratégas do Proieto
I
Plano de Riscos do Proieto
Classificar Riscos quanto à Probabilidade de Ocorrência e
Impacto
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria classifica os riscos
quanto à probabilidade de ocorrência e impacto com base no
conhecimento oferecido pelas estratégias do projeto e no
desem~enhode ~roietossimilares.
Gerente do Proieto de Melhoria
I
Identificar Riscos do Proieto
Caracteriza$ío do Projeto
Estratégias do Projeto
Plano de Riscos do Proieto
Plano de Riscos do Proieto

I

I

Tarefa
que compõem os planos de mitigacão e contingência para os riscos
do projeto, com base no conhecimento oferecido pelas estratégias
do projeto e no desempenho de projetos similares.
Responsáveis
Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Requeridos

Artefatos Gerados

Tarefa
Descricão

Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Reaueiidos
Artefatos Gerados
arefa

Nesta atividade, o gerente
do -projeto
de melhoria identifica as
.
pessoas envolvidas no projeto, seus perfis e responsabilidades a
Serem desempenhados
o sucesso do projeto.
Gerente do Proieto de Melhoria
Gerar Estrutura Analítica e Processo do Proieto
Plano do Processo

1

Envolvidos no Proieto
Determinar a Gerência de ados do Proieto
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria identifica e
determina a localuacão e política de acesso aos dados do projeto,
com base no conhecimento oferecido pelas estratégias do projeto e
no desem~enhode ~roietossimilares.
Gerente do Proieto de Melhoria
L

Descricão

Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

,

Determinar Envolvidos no Projeto
Estratégias do Projeto
Plano do Processo
Plano de Comunicajão e Gerência de Dados do Projeto

I

~arefa

Descricão

Responsáveis
Partici~antes

Determinar Envolviment
Necessários vara G Proiet
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria detemina o
envolvinlento dos interessados no projeto
e a comunicação
.
necessários para o sucesso do projeto, com base no conhecimento
oferecido pelas estratégias do projeto e no desempenho de projetos
similares.
Gerente do Projeto de Melhoria

Artefatos Gerados

Determinar a Gerência de Dados do Proieto
Envolvidos no Projeto
Estratégias do Projeto
Plano de Cornunicajão e Gerência de Dados do Projeto
Plano de Comunicacão e Gerência de Dados do Proieto

Tarefa

Determinar Marcos e Pontos de Controle do Proieto

Artefatos
Requeridos

Res~onsáveis

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria determina os
marcos e pontos de controle do projeto, com base no cod~ecimento
oferecido pelas estratégias do projeto e no desempenho de projetos
similares.
Gerente do Proieto de Melhoria

Artefatos
Reaueridos
Artefatos Gerados

Gerar Estrutura Analítica e Processo do Proieto
Estratégas do Projeto
Plano do Processo
Plano de Monitoracão e Controle do Proieto

Tarefa

Determinar Periodicidade de Monitoracão do Proieto

Descrição

Descrição

Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria determina a
periodicidade de monitoração do projeto, ou seja, quando os
relatórios de monitoração serão gerados.
Gerente do Proieto de Melhoria
Determinar Marcos e Pontos de Controle do Projeto
Estratégias do Projeto
Plano de Monitoração e Controle do Projeto
Plano do Processo
Plano de Monitoracão e Controle do Projeto

Descrição
Responsáveis
Partici~antes

Astefatos
Requeridos
Astefatos Gerados
Tarefa

Responsáveis
Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Nesta tarefa, o gerente do projeto de melhoria analisa a viabilidade
do projeto com base nos objetivos e escopo do projeto, nas
caractesísticas da organizacão e do projeto e no desempenho obtidc
por projetos similares no passado.
Gerente do Projeto de Melhona
Determinar Periodicidade de Monitoração do Proieto
Caracterizacão do Projeto
Escopo do Projeto
Objetivos do Projeto
Plano do Projeto
Análise de Viabilidade do Projeto
Avaliar e Obter Comprometimento com o Plano do Projeto
Nesta atividade, o gerente do projeto de melholia refina o plano
detalhado do projeto de acordo com a avaliacão realizada pelo
responsável pela aceitação do plano, até que ambas as partes
cheguem a um acordo. O comprometimento com o plano do
~ r o i e t oé obtido.
Gerente do Proieto de Melhoria
Coordenador do Projeto de Melhoria
Or~anizacãoCliente
Determinar Periodicidade de Monitoração do Projeto
Plano do Projeto
Comprometimento com o Plano do Projeto
Plano do Projeto

3.3.1.4 Execuçdo, Monitoraçdo e Controle do Projeto
O subprocesso Exex~ção,Motzitoração e Controle do Projto apóia o componente Execução,
A4onitoração e Controle do Prgeto auxiliando o gerente do projeto de melhoria a monitorar
quantitativa e qualitativamente o andamento do projeto de melhoria contra o planejado e
contra o desempenho dos projetos anteriores similares, possibilitando que ações corretivas
sejam tomadas para solucionar problemas encontrados. A presença dos fatores de sucesso na
organização e no projeto de melhoria também é monitorada pelo componente, que sugere
ações corretivas para tratar os fatores que representam dificuldades para o sucesso do projeto
de melhoria. As atividades e tarefas que compõem o subprocesso Execzqão, Monitoração e
Cotztrole do Projeto seguem abaixo e podem ser observadas na figura 3.7.

Descrição

Responsáveis

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria gerencia as tarefas
realizadas nas atividades do projeto. Caso algum desvio tenha sido
identificado pelo gerente do projeto na monitoração do projeto, os
desvios identificados podem gerar tarefas a serem realizadas para
corri& os desvios.
1 Gerente do Projeto de Melhoria

1

Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Avaliar e Obter Comprometimento com o Plano do Projeto
Plano do Projeto
Relatório de Monitoração do Projeto
Tarefas Executadas nas Atividades do Projeto

Figura 3.7 -Atividades e Tarefas do Subprocesso Exemp?o, Mo&o~ação
e Coiztlab do Projeto.

Tarefa
Descricão
Responsáveis
Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados
Tarefa
Descricão
Responsáveis
Participantes
Pré-atividade
Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados
Tarefa

Monitorar Projeto Quantitativa e Qualitativamente
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria monitora o
andamento do projeto contra o planejado e contra o desempenho
dos projetos anteriores similares.
Gerente do Projeto de Melhoiia
-

Gerenciar Tarefas e Controlar Projeto
Plano do Projeto
Tarefas Executadas nas Atividades do Projeto
Relatório de Mollitoração do Projeto
Detemma? e Analisar Causas dos Desvios
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria determina e
analisa as causas dos desvios encontrados na monitoração do
andamento do projeto contra o planejado e contra o desempenho
dos projetos anteriores similares.
Gerente do Projeto de Melhoria
-

- -

- -

Monitorar Projeto Quantitativamente e Qualitativamente
Relatório de Monitoração do Projeto
Relatório de Monitoração do Projeto
Analisar a Viabilidade do Projeto
Nesta tarefa, o gerente do projeto de melhoria analisa a viabilidade
do projeto com base nos objetivos e escopo do projeto, nas
características da organização e do projeto, no andamento do projeto
e no desempenho obtido por projetos similares no passado.
Gerente do Projeto de Melhoria
-

Descrição
Responsáveis
Participantes

Artefatos
Requeridos
Artefatos Gerados

Determinar e Analisar Causas dos Desvios
Caracterização do Projeto
Escopo do Projeto
Objetivos do Projeto
Relatório de Monitoração do Projeto
Análise de Viabilidade do Projeto

3.3.1.5 Encerrumento do Projeto
O subprocesso Encermzento do P~ojeetoapóia o componente Avaibção do Projeto auxiliando
o gerente do projeto de melhoria a avaliar o projeto de melhoria quanto (i) ao desempenho e
objetivos alcançados pelo projeto, (ii) ao desempenho e competências da equipe do projeto,

(iii) ao desempenho das estratégias adotadas e das estimativas sugeridas através de projetos

similares e (iv) ao desempenho da caracterização da presenqa dos fatores de sucesso e das
ações sugeridas para tratá-los no projeto. As atividades e tarefas que compõem o subpiocesso

Eizceli-amento do PProjeeto seguem abaixo e podem ser observadas na figura 3.8.

Figura 3.8 - Atividades e Tarefas do Subprocesso Ence~~amento
do Projeto.

Descrição
Participantes
Pré-atividade

Artefatos
Requeridos

Artefatos Gerados
Tarefa
Descrição
Responsáveis
Participantes
Pré-atividade

Artefatos
Requeridos

Artefatos Gerados
Tarefa
Descrição
Responsáveis

Artefatos
Requeridos

Artefatos Gerados

Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria avalia c
desempenho e objetivos alcançados pelos projetos.
Gerente do Projeto de Melhoria
E q u i ~ edo Proieto de Melhoria
Gerenciar Tarefas e Controlar Proieto
Caracterização do Projeto
Escopo do Projeto
Objetivos do Projeto
Plano do Projeto
Resultados da Avaliação contra o Modelo
Relatório de Monitoração do Projeto
Avaliação do Projeto
Avaliar Equipe do Projeto
Nesta atividade, o gerente do projeto avalia o desempenho t
competências da equipe do projeto.
Gerente do Projeto de Melhoria
Equipe do Projeto de Melhoria
Avaliar o Projeto
Caracterização do Projeto
Escopo do Projeto
Objetivos do Projeto
Plano do Projeto
Resultados da Avaliação contra o Modelo
Relatório de Monitoracão do Proieto
Avalia@o da Equipe do Projeto
Avaliar Estratégias do Projeto
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria avalia o
desempenho das estratégias adotadas e das estimativas sugeridas
através de moietos similares.
Gerente do Projeto de Melhoria
Equipe do Projeto de Melhoria
Avaliar o Projeto
Caracte&a@o do Projeto
Escopo do Projeto
Estratégias do Projeto
Objetivos do Projeto
Plano do Projeto
Resultados da Avaliação contra o Modelo
Relatório de Monitoracão do Proieto
Avaliacão das Estratédas do Proieto

Tarefa
Descrição
Responsáveis
Participantes
Pré-atividade

Artefatos
Requeridos

Artefatos Gerados

Avaliar Fatores de Sucesso
Nesta atividade, o gerente do projeto de melhoria avalia o
desempenho da caracterização da presença dos fatores de sucesso e
das acões sugeridas para tratá-los nos projetos.
Gerente do Projeto de Melhoria
Equipe do Projeto de Melhoria
Avaliar o Projeto
Caracterização do Projeto
Escopo do Projeto
Estratégias do Projeto
Objetivos do Projeto
Plano do Projeto
Resultados da Avaliação contra o Modelo
Relatório de Monitoracão do Proieto
Avaliacão dos Fatores de Sucesso

3.4 Considerações Finais
Este capítulo apresentou a abordagem para a condução de iniciativas de melhoria de
processos de software e os conceitos de processo padrão e estratéga de irnplementação de
projetos de melhoria de processos de software definidos no escopo da tese de doutorado de
MONTONI (MONTONI, 2007) e utilizados neste trabalho. A abordagem para a gerência e
avaliação de projetos de melhoria de processos de software, os requisitos para a abordagem, os
componentes que compõem a abordagem e os processos para apoiar a abordagem definidos
no escopo deste trabalho e inseridos no contexto do trabalho de doutorado de MONTONI
foram apresentados.
No próximo capítulo, o ferramental de apoio para a execução do processo proposto e
descrito neste capítulo para auxiliar as instituições de consultoria em implementacão de
melhoria de processos de software a gerenciar e avaliar seus projetos de melhoria será
apresentado.
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de s o h a r e a executar o processo deíinido na abordagem para gerenciar e avaliar os projetos
de melhoria de processos de software. A ferramenta desenvolvida faz uso do apoio da gerência
de conhecimento disponível no ambiente de gerência de conhecimento CORE-Ia4

(GALOTIA et al., 2004), apresentado neste capítulo, sendo integrada neste ambiente como
uma de suas ferramentas. As principais características do apoio ferramental construído são
detalhadas nas seções que se seguem.

4.2 Requisitos do Apoio à Gerência e Avaliasão de Projetos de

de Processos de Software
Com base nas necessidades, nos requisitos, nos componentes e no processo dehnidos
no contexto da abordagem proposta e detalhada no capítulo 3 para auxiliar as instituicões de
consultoria em implementação de melhorias de processos de software a gerenciar e avaliar seus
projetos de melhoria, foram identificados os requisitos de um apoio feiramental para a
abordagem proposta. Os requisitos de cliente identificados para o apoio ferramental da
abordagem são:

RCOI: Caracterizar o projeto de implementação de melhoria de processos de software
e o contexto encontrado na organização cliente, englobando características da
organização, dos projetos desenvolvidos pela organização, dos relacionamentos intraorganizacionais e de seus processos.
r

RC.02: Realizar o planejamento inicial das atividades, recursos, tempo, cronograma e
custo dos projetos de melhoria, no nível dos subprocessos do processo padrão de
melhoria, para gerar uma proposta para o projeto de melhoria.

RC.03: Realizar o planejamento detalhado do projeto de melhoria, no nível das
atividades selecionadas para os subprocessos do processo padrão do projeto de
melhoria.

RC.04: Monitorar o andamento do projeto com gerência quantitativa sempre que
possível e qualitativamente nos demais casos.
-a

RC.05: Realizar o encerramento do projeto, avaliando os resultados do projeto, a
equipe do projeto e o conhecimento uttlizado no projeto sobre as estratégias e fatores
de sucesso.

Os requisitos do cliente identificados paira o apoio ferramental da abordagem foram
refinados em requisitos funcionais e não-funcionais. Os requisitos funcionais refinados a partir
do requisito do cliente RC.01 podem ser observados na hgura 4.1 e são desc~itosabaixo:

REOI: Permitir caracterizar o projeto de implementação de melhoria de processos de
software e o contexto encontrado na organização cliente, englobando os objetivos,
escopo, premissas e restrições do projeto de melhoria, os modelos de maturidade
adotados para auxiliar as melhorias desejadas e possíveis avaliações desejadas ao hnal
do projeto de melhoria, além das características da organização, dos projetos
desenvolvidos pela organização, dos relacionamentos intra-organizacionais e de seus
processos.

REOZ: Permitir analisar a viabilidade do projeto de mellioria com base nos objetivos e
escopo do projeto, nas características da organização e do projeto e no desempenho
obtido por projetos similares no passado.

.I - Requisitos Funcionais refinados do Requisito do Cliente RC.01.
Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.02 podem ser
observados na figura 4.2 e são descritos abaixo:

REO3: Permitir selecionar as estratégas de implementação de melhoiia de processos de
software mais adequadas para adaptar o processo padrão de melhoria de processos de
software para o contexto encontrado na organização e no projeto, deíinindo também a
estrutura analítica do projeto com base no processo deíinido para o projeto.

Figura 4.2 - Requisitos Funcionais reíinados do Requisito do Cliente RC.02.
o

E 0 4 :Peimitir d e h o planejamento inicial dos recursos, tempo, cronograrna e custo
do projeto, no nível de subprocessos do processo padrão de melhoria de processos de
software, com estimativas baseadas no conhecimento disponibilizado pelas estratégias
selecionadas para os subprocessos do processo do projeto e no desempenho histórico
de projetos similares.

E 0 5 : Gerar a proposta para o projeto com base nas inforrnacões do planejamento
inicial do projeto.
Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.03 podem ser
observados na figura 4.3 e são descritos abaixo:
o

RF.06: Pennitir a caracterização do projeto quando à presença dos fatores que
influenciam os resultados das iniciativas de melhoria de processos de software
encontrados na literatura, identificando pontos fracos e suge~indoações corretivas para
tratar os fatores que representam dificuldades para o sucesso dos projetos de melhoria,
auxiliando assim, a identificação e tratamento de possíveis riscos do projeto.

RF.07: Permitir deíinir o planejamento detalhado do projeto de melhoria, no nível de
atividades deíinidas através da seleção das estratégias para os subprocessos do processo
padrão de melhoria de processos de software, com estimativas baseadas no
conhecimento disponibilizado pelas estratégias selecionadas para os subprocessos do
processo do projeto e no desempenho histórico de projetos similares.

Figura 4.3 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito do Cliente RC.03.
Os requisitos funcionais rehnados a partir do requisito do cliente RC.04 podem ser
observados na figura 4.4 e são descritos abaixo:
e

RF.08: Gerenciar as tarefas realizadas nas atividades do processo do projeto. As tarefas
podem ser, por exemplo, reuniões de acompanhamento, reuniões de nzeiztoriig ou
tarefas definidas para tratar desvios encontrados em monitorações do projeto.

KF.09: Permitir monitorar quantitativa e qualitativamente o andamento do projeto de
melhoria contra o planejado e contra o desempenho dos projetos anteriores similares,
possibilitando que ações corretivas sejam tomadas para solucionar problemas
encontrados.

-

Requisitos Funcionais reíinados do Requisito do Cliente RC.04.

Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.05 podem ser
observados na figura 4.5 e são desciitos abaixo:
o

RF. 10: Permitir avaliar o projeto de melhoria quanto ao seu desempenho, analisando os
resultados alcancados pelo projeto e a qualidade destes resultados.

a

REI I: Permitir avaliar o desempenho e competências da equipe do projeto de
melhoria.

s

W.12: Pesmitir avaliar o desempenho das estratégias adotadas e das estimativas
sugeridas através de proj etos similares.

a

RF.13: Permitir avaliar o desempenho da caracterização da presenca dos fatores de
sucesso e das a@es sugeridas para tratá-los no projeto de melhoria.

Figura 4.5 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito do Cliente RC.05.
Os requisitos não-funcionais identificados aplicáveis a todos os requisitos do cliente
definidos são:
e

RAF.0 I: Exigir o mínimo de cliques do usuário para realizar suas funcionalidades.
RNF.02: Não possuir barra de rolagem horizontal.
RNF.03: Exibir dados da forma mais completa e de fácil compreensão, como por
exemplo, com o uso de gráficos sempre que possível.

c

RnF.04: Fornecer tempos de resposta ao usuário aceitáveis, não passando de 5
segundos nas consultas muito extensas.

Os requisitos identificados para a ferramenta construída para apoiar a abordagem
proposta lidam com o conhecimento adquirido e mantido nos projetos de melhona de
processos de software. Desta fosma, estes requisitos são melhor atendtdos com o apoio para a
gerência deste conl-iecimento, permitindo que as lições aprendidas identificadas no decorrer do
projeto de melhona possam pesmanecer nas instituições de consultona e auxiliar a gerência de
futuros projetos. A ferramenta construída neste trabalho faz uso do apoio para a gerência de
conhecimento encontrado no ambiente CORE-IUM (GALOTTA et ai, 2004), descito na
seção que se segue, e se integra ao ambiente, como uma de suas ferramentas.

4.3 Gerência de Conhecimento no C 0
Um dos problemas enfrentados pelas organizações é manter o conhecimento
necessário para a execução de seus processos, sejam estes processos de desenvolvimento de
software, de implementação de melhonas de processos de software ou quaisquer outros
processos (MONTONI, 2003a). Este conhecimento constitui o capital intelectual das
organizações e é crítico para a sobrevivência destas no mercado. Especificamente na área de
iniciativas de melhoria de processos de software, a gerência do conhecimento produzido nas
iniciati~asde melhoria permite a evolução das estratégias de condução dessas iniciativas,
aumentando as chances de sucesso ao final dos esforços empreendidos.
Um modelo de ambientes para gerência de conhecimento foi definido e construído por
GALOTTA et al. (2004) para gerenciar o conhecimento osganizacional relacionado a
processos. O ambiente definido pode ser customizado para diferentes organizações, de acordo
com suas necessidades e apóia as atividades de d e h ç ã o , customiza@o e execução de
ambientes de gerência de conhecimento. Para apoiar o modelo, um ambiente customizável
para gerência de conhecimento em diferentes organizações chamado CORE-ICM (Czlstonzixable

with K~zowled~e
Ma?zagenzetzQ foi desenvolvido com base nas
Orga~i~ational
Resozwces Envii-o~zment
propostas de PROBST et ai (2000) e ABECICER et ai (1998). O ambiente CORE-ICM foi
desenvolvido de forma a atender aos seguintes requisitos:

6)

Ser atsto~~zi~áueII.
o ambiente CORE-I(M pode ser customizado para diferentes
organizações de forma a atender às especificidades da gerência de conhecimento de
cada uma delas.

(ii) Posszti~inte~@e comistente: o ambiente C O R E - I a possui mecanismos de interface com o
usuário que permitem uma ualização consistente de seus recursos e ferramentas. As
interfaces com o usuário também podem ser customizadas para cada organização.

(iu) Possztil- zmz nzodeh de amza~e~za~~zeízto
de dados ~OIIZUI?~:
as informações possuem uma forma de
representação que possibilita às ferramentas compartilhar e utilizar estas informações de
forma natural e consistente.

(iv) Fornecer assistê~?& intelzgeizte ao ~sztátio: o ambiente CORE-I(M fornece assistência
inteligente para uso do próprio ambiente e das ferramentas disponíveis.
O ambiente C O R E - I a é composto por um conjunto de atividades que representam
suas funcionalidades e pela memória organizacional central, através da qual as atividades se
comunicam. As atividades podem ser realizadas por ferramentas. A infira-estrutura do CORE-

I(M pode ser observada na figura 4.6.

A atividade Idem$cação é a primeira atividade da custornizacão do ambiente e tem como
objetivo identificar o domínio no qual a organizacão atua, suas principais atividades, os
requisitos, objetivos e necessidades de conhecimento da organizacão e seus processos
organizacionais a partir de contatos com a mesma. As demais atividades estão presentes no
ambiente custornizado sendo que algumas são realizadas de forma única para qualquer
ambiente customizado e outras são específicas de cada organizajão. As atividades reahzadas de
forma única para qualquer ambiente customizado são (GALOTA e t ai, 2004):
Aqztisição: é realizada segundo um processo de aquisicão de conhecimento com
atividades para identificar, filtrar e empacotar o conhecimento (MONTONI, 2003a). O
conhecimento pode ser adquirido ao longo dos demais processos ou de forma
independente aos mesmos.
e

Dissenziização: deve ocorrer principalmente ao longo da execujão dos processos
organizacionais, fornecendo o conhecimento alrnazenado.
Va/o~qão:é realizada a par& de um repositório de métricas padronizado, fornecido
com o ambiente e passível de evolução de acordo com as necessidades da organizacão.

e

Ma~zute?zção:é realizada a partir de uma metodologa para limpeza periódica da base de
conhecimento com o descarte de conhecimento não relevante e não utilizado. A
relevância e a u ~ z a ç ã odo conhecimento são obtidas a partir da valoracão do mesmo.
As atividades específicas de cada organização são (GALOTT'A e t ai, 2004):
Comt~zyão: refere-se à constt-ucão do conhecimento e está presente apenas nos
ambientes custornizados para organizações que realizam atividades de pesquisa. Para
isso, os processos específicos devem ser identificados e modelados.

c

Utiliyqcão: presente em todos os ambientes custornizados. Os processos específicos
devem ser identificados e modelados.
A memória organizacional é responsável por preservar o conhecimento organizacional

com a finaltdade de assegurar que o conhecimento desejado possa ser recuperado no tempo e
no lugar certo (ICOUBENHOVEN, 1998). A memória organizacional do ambiente COREI a 4 é formada por bases de conhecimento comuns a todos os ambientes. Os ambientes
custornizados possuem suas próprias memórias organizacionais compostas de algumas destas
bases existentes na memória organizacional do CORE-I(M e de bases específicas
desenvolvidas para a organizacão (GALOTTA e t ai, 2004).

A arquitetura do ambiente é composta por quatro camadas, a saber:
Canzada cliente: compreende o programa de visualização da aplicação através de uma
rede de internet ou intranet. O programa de visualização ualizado é o A!íicro.roof Itztenzet
Ex$oi-ei:
Camada de apresenta@o: compreende o conjunto de páginas para gerar conteúdo para a
camada cliente. Esta camada foi implementada ualizando a linguagem H T A a e C#. O
servidor da camada de apresentação é o A!íicrosoft Itztemet ItZforvzation Server e o fmewoolk

.AET.
e

Canzada da Iógca da aplicap?~:compreende as regras do negócio que determinam de que
maneira os dados serão ualizados. Esta camada foi implementada utilizando o
paradigma de orientação a objetos e a linguagem de programajão C#.

c

Canzada de dados: compreende a base de armazenamento de dados e os procedimentos
de manipulação desses dados. O servidor da camada de dados é o Microsoft JQL Set-ver e
o AKibetzate é oframewo& de mapeamento objeto-relacional.
Diversos trabalhos já foram realizados no contexto do ambiente CORE-ICM.

MONTONI (MONTONI, 2003b) desenvolveu uma ferramenta de apoio à pesquisa médica.
COSTA (COSTA, 2003) desenvolveu uma ferramenta de apoio à elaboração e propostas de
projetos de software. MURADAS (MLJRADAS, 2006) desenvolveu um apoio ferramental para
auíiiliar a execujão do processo de avaliacão do modelo de maturidade MPS.BR (SOFTEX,
2007a).

oio à Gerência e Avaliagão de Projetos
e Processos de Sofmare
Os requisitos funcionais e não-funcionais identificados para o apoio feiramental da
abordagem proposta para auxiliar as instituições de consultoria em melhorias de processos de
software a gerenciar e avaliar seus projetos de melhoria de processos de software foram
reíinados e detalhados em casos de uso. Os casos de uso identificados para apoiar o
subprocesso Diagnóstico do Pi-ojeto e reriados a partir do requisito de cliente RCOI e dos
requisitos funcionais R O I e RF.02 podem ser observados nas figuras 4.7 e 4.8 e são descritos
abaixo. O detalhamento dos casos de uso, como seus fluxos, pode ser observado no anexo 11.

UC.07: O gerente do projeto de melhoria define os objetivos e escopo iniciais do
projeto, descrevendo as melhorias desejadas, as premissas e restrições do projeto, os
modelos de maturidade adotados para auxiliar as mell-ioiias desejadas e possíveis
avaliações desejadas ao final do projeto conforme os modelos de maturidade.

UC.02: O gerente do projeto de melhoria caracteriza o contexto encontrado na
organização cliente, englobando características da organização, dos projetos
desenvolvidos pela organização, dos relacionamentos intra-organizacionais e de seus
processos.

UC.03: O gerente do projeto de melhoria analisa a viabllidade do projeto com base nos
objetivos e escopo do projeto, nas caractedsticas da organização e do projeto e no
desempenho obtido por projetos smilares no passado. Quando este caso de uso se
encontra no escopo do subprocesso Diag~zósticodo Projeto, a viabilidade é analisada no
nível de projeto. Quando este caso de uso se encontra no escopo dos subprocessos
Pla~zejanzeztoIniciaL do Projeto e PLanejanzento Detafiado do Projeto, a viabilidade é analisada
no nível de subprocesso do processo padrão de melhoria. Quando este caso de uso se
encontra no escopo do subprocesso Execução, A4onitoração e Controle do Projeto, a
~.iabllidadeé analisada no nível de subprocesso do processo padrão de melhoria e
envolve os dados do andamento do projeto.

.7
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com os Casos de Uso rehnados a partir dos Requisitos Funcionais
REOl e E 0 2 .

Requisitas Fonrzionais

I

Casas de Wsn

Figura 4.8 - Rastreabdidade dos Casos de Uso refinados a partir dos Requisitos Funcionais
REOI e W.02.
Os casos de uso identificados para apoiar o subprocesso Pla~z+meatoInicial do Projeo e
refinados a partir do requisito de cliente RC.02 e dos requisitos funcionais REO3, RF.04 e
E 0 5 podem ser observados nas figuras 4.9 e 4.10 e são descritos abaixo. O detalhamento dos
casos de uso, como seus fluxos, pode ser observado no anexo 11.
e

UC.04: O gerente do projeto de melhoiia seleciona as estratégias de implementaqão de
melhoria de processos de software mais adequadas para adaptar o processo padrão de
melhoria de processos de software adotado para o contexto encontrado na organização
e no projeto.
UC.05: O gerente do projeto de melhoria visualiza o plano do processo definido para o
projeto que é exibido com base nas atividades das estratégas selecionadas para os
subprocessos do processo padrão de projetos de melhoria de processos de software.
Uc06: O gerente do projeto de melhoria visualiza a estrutura analítica do projeto que é
exibida com base nos artefatos gerados pelas atividades das estratégias selecionadas
para os subprocessos do processo padrão de projetos de melhoria de processos de
software.
UC.07: O gerente do projeto realiza o planejamento inicial para o projeto, no nível de
subprocessos do processo padrão de melhorias de processos de software. Este caso de
uso inclui os casos de uso UC.08, UC.09 e UC.I0 descritos abaixo e o caso de uso

UC O 3 descrito anteriormente.

Figura 4.9

- Diagrama

com os Casos de Uso refinados a paí-tir dos Requisitos Funcionais
RE 03, RE 04 e RE 05.

UC.08: O gerente do projeto de melhoria determina os perfis e as competências
necessários para a execução dos subprocessos do processo do projeto com base no
conhecimento oferecido pelas estratégias do projeto, avalia a disponibilidade de
profissionais com as competências necessárias para a execução do projeto, através de
informações sobre as competências dos profissionais e da alocação dos profissionais
em outros projeto, deíine a equipe do projeto e define os custos dos recursos humanos
da equipe do projeto.
e

UC.09: O gerente do projeto de melhoria deteímina quais os outros recursos
necessários para a execução dos subprocessos do processo do projeto e seus custos,

com base no conhecimento oferecido pelas estratégias do projeto e no desempenho de
projetos similares.

Requisites Funcianais

.10 - Rastreabilidade dos Casos de Uso refinados a partir dos Requisitos Funcionais
RF. 03, RE O# e RE 05.
o

UC.10: O gerente do projeto de melhoria estima o tempo de conclusão e esforço para a
execução do projeto, com base no desempenho de projetos similares, dehne o
cronograma do projeto, doca os recursos humanos e os outros recursos do projeto e
define o custo total do projeto devido à alocação dos recursos no projeto. No caso de
recursos humanos, o esforco de cada pessoa da equipe do projeto alocada deve ser
determinado. Quando este caso de uso se encontra no escopo do subprocesso
Plaizejazento Iizin'aI do Projeto, o planejamento é realizado no nível dos subprocessos do
processo padrão de melhorias de processos de software. Quando este caso de uso se
encontra no escopo do subprocesso Plaíz@mzeíztoDetalhado do Projeto, o planejamento é
rehnado no nível das atividades dos subprocessos do processo padrão de melhona.

UC.I I: O gerente do projeto de melhosia define o orçamento para o projeto com base
no custo total do projeto e gera a proposta do projeto com os dados do planejamento
inicial.
Defahado do Projeto
Os casos de uso identificados para apoiar o subprocesso PLaqia~~zeizto

e rehnados a partir do requisito de cliente RC.03 e dos requisitos funcionais RF.06 e E 0 7
podem ser observados nas figuras 4.11 e 4.12 e são descritos abaixo. O detalhamento dos
casos de uso, como seus fluxos, pode ser observado no anexo 11.

.I1- Diagrama com os Casos de Uso refinados a partir dos Requisitos Funcionais
RF.06 e RF.07.

UC. 12: O gerente do projeto reahza o planejamento detalhado para o projeto, no nível
das atividades selecionadas na adaptação do processo padrão para o projeto. Este caso
de uso inclui os casos de uso UC.08, UC.09 e UC.10 descritos anteriormente, os casos

de uso UC. 13, UC.14 e UC. 15 descritos abaixo e o caso de uso UC.03 descrito
anteriormente.
a

UC. 13: O gerente do projeto de melhoria identifica os riscos do projeto com base no
conhecimento oferecido pelas estratégias do projeto e no desempenho de projetos
similares. Os fatores de sucesso e dificuldades que influenciam os resultados das
iniciativas de melhorias de processos de s o h a r e fazem parte do grupo de riscos do
projeto.
UC. 14: O gerente do projeto de melhoria identifica as pessoas envolvidas no projeto,
seus perfis e responsabdidades a serem desempenhados, identifica e detemina a
localização e política de acesso aos dados do projeto, o envolvimento dos interessados
no projeto e a comunicação necessários para o sucesso do projeto, com base no
conhecimento oferecido pelas estratégas do projeto e no desempenho de projetos

.12 - Rastreabilidade dos Casos de Uso refinados a partir dos Requisitos Funcionais
E 0 6 e W.07.

e

ZiC.15: O gerente do projeto de melhoria determina os marcos, pontos de controle do
projeto e a periodicidade de monitoração do projeto, ou seja, quando os relatórios de
monitoração serão gerados, com base no conhecimento oferecido pelas estratégas do
projeto e no desempenho de projetos similares.
Os casos de uso identificados para apoiar o subprocesso Execz1çã0, Adotzitomção e Coatmle

do Prajeto e refinados a partir do requisito de cliente RC.04 e dos requisitos funcionais RF.08 e
RF.09 podem ser observados nas figuras 4.13 e 4.14 e são descritos abaixo. O detalhamento
dos casos de uso, como seus fluxos, pode ser obsewado no anexo 11.
e

UC.16: O gerente do projeto de melhoria gerencia as tarefas realizadas nas atividades
do projeto. Caso algum desvio tenha sido identificado pelo gerente do projeto na
monitoração do projeto, os desvios identificados podem gerar tarefas a serem
realizadas para corrigir os desvios.

e

UC.17: O gerente do projeto de melhoria monitora o andamento do projeto e
determina e analisa as causas dos desvios encontrados na monitoração do andamento
contra o planejado e contra o desempenho dos projetos anteriores similares e analisa a
viabilidade do projeto com base nos objetivos e escopo do projeto, nas características
da organização e do projeto, no andamento do projeto e no desempenho obtido por
projetos slrnilares no passado. Este caso de uso inclui o caso de uso UC.03, descrito
anteriormente.

I

Munitore$%oç Controla do Prújcita

Figura 4.13 - Diagrama com os Casos de Uso refinados a partir dos Requisitos Funcionais
REO8 e RE09.

Figura 4.14 - Rastreabilidade dos Casos de Uso reíinados a partir dos Requisitos Funcionais
E 0 8 e REO9.
Os casos de uso identificados para apoiar o subprocesso Enceriazejzto do Projeto e
reíinados a partir do requisito de cliente RC.05 e dos requisitos funcionais RE 10

,REII,

R E I 2 e RE13 podem ser observados nas figuras 4.15 e 4.16 e são descritos abaixo. O
detalhamento dos casos de uso, como seus fluxos, pode ser observado no anexo 11.

Figura 4.15

- Diagrama com

os Casos de Uso refinados a partir dos Requisitos Funcionais
RF.10, R E l l , REI2 eW.13.

UC. 18: O gerente do projeto de melhoria avalia o desempenho e objetivos alcançados
pelos projetos.
Uc19: O gerente do projeto avalia o desempenho da equipe do projeto quanto aos
seus perfis e competências.
UC.20: O gerente do projeto de melhoria avalia o desempenho das estratégias adotadas
e das estimativas sugeridas através de projetos similares.
UC.21: O gerente do projeto de melhoria avalia o desempenho da caracterização da
presenja dos fatores de sucesso e das ações sugeridas para tratá-los nos projetos.

Requisiios Funoionab

Casos d a 14s~

Figura 4.316 - Rastreabhdade dos Casos de Uso refinados a partir dos Requisitos Funcionais
RE1O,RE11,RE12eRE13.
Além dos casos de uso descritos acima, o modelo de domínio e o modelo de classes
para o apoio fel~amentalforam desenvolx~dos.Ambos podem ser observados no anexo 11. Ao
final da modelagem do apoio ferramental, a implementação da ferramenta foi iniciada. Os
resultados da implementação do apoio ferramental são descritos na seção que se segue.

4.5 Implementa~ãodo Apoio à Gerência e Avalia~ãode Projetos de
rocessos de Software
Um apoio ferramental para a abordagem proposta com o objetivo de audiar as
instituições de consultoria em melhoria de processos de software a gerenciar e avaliar seus
projetos de melhoria de processos de software foi desenvolvido de forma a atender aos
requisitos identificados e com base na análise e modelagem realizadas. A ferramenta construída
foi desenvolvida seguindo a arquitetura encontrada no CORE-IUVI (GALOSTA et al., 2004),
fazendo uso do apoio da gerência de conhecimento disponível neste ambiente e sendo
integrada ao ambiente. As íuncionalidades da ferramenta serão detalhadas a seguir juntamente
com explicacões de utilização da mesma.
Inicialmente, um projeto de meLhoria de processos de software deve ser deíinido pela
instituição de consultoria em melhoria de processos de software. Esta deíinição envolve: (i)
uma descrição breve do projeto, para posterior identificação do mesmo, (ii) a identificação dos
objetivos do projeto de melhoria, (iii) a definicão do escopo inicial do projeto, descrevendo as
melholias desejadas e os modelos e normas utilizados para auxiliar a alcançar as melhorias
desejadas, (iv) a identificação das restrições do projeto, (v) a identificacão das premissas do
projeto, (vi) a deíinicão quanto a possuir ou não uma avaliação conforme algum modelo de
maturidade ao final do projeto de melhoria e (vii) os níveis dos modelos de maturidade
adotados para auxiliar as melhorias desejadas nos quais são desejadas avaliações formais. Estas
info~maçõespodem ser observadas na figura 4.17.
Depois da d e h ç ã o do projeto de melhoria, a caracterização do contexto encontrado
na organização cliente englobando características da organização, dos projetos desenvolvidos
pela organização, dos relacionamentos intra-organizacionais e de seus processos deve ser
realizada pela instituição de consultoria em melhoria de processos de software. Esta
caracterização é realizada através de um questionário que objetiva caracterizar o contexto
relevante para as melhorias desejadas. Inicialmente, um

questionário que caracteriza o

contexto relevante para as melhorias desejadas para alcançar o nível G do modelo de
matutidade MPS.BR (SOFTEX, 2007b) foi elaborado e pode ser observado na figura 4.18.
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Figura 4.17 - Dehnição do Projeto de Melhoria.
A partir da dehnição inicial do projeto de melhoria e do contexto encontrado na
organização cliente e no projeto, o gerente de melhoria do projeto pode avaliar as melhorias
desejadas pela organização e o contexto encontrado na organização que pode ser favorável ou
não às melhorias desejadas. Uma análise da viabilidade do projeto de melhona com base nestas
informações e no desempenho obtido pela instituição de consultoria em melhoria de processos
de software em projetos s d a r e s no passado pode ser realizada.
Para visualizar o desempenho obtido em projetos similares no passado, uma análise de

be~rclinurkizgé realizada. Esta análise de bench??zul-kingse encontra no escopo da dissertação de
mestrado de David Zanetti (ZANETTI, 2007). As caracteiísticas do contexto encontrado no
projeto e na organização são utilizadas para determinar a similaridade dos projetos e as
características que devem ser levadas em consideração na comparação com projetos anteriores
devem ser selecionadas, como pode ser observado na figura 4.19.

Figura 4.18 - Caracterização do Contexto do Projeto de Meilioíia.
Além das características, um grau de similaridade deve ser informado e é utilizado na
comparação com projetos anteriores para dehnir o quão restrita será a comparação. Por
exemplo, suponha que todas as características sejam selecionadas e o grau de smdzidade
info~madoseja 90%. Os projetos considerados similares serão os projetos anteriores que
tiverem pelo menos 90% das características selecionadas semelhantes.

Olagn6stico do Projeto de hielhorla

Figura 4.19
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- Análise de Viabilidade do Projeto
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de Melhoria.

Com base nas características selecionadas e no grau de similaridade informado, uma
análise de bencharki~gserá realizada e um relatório com o desempenho dos projetos similares
no passado será exibido. O relatório de be~zcharkizgse encontra no escopo da dissertação de
mestrado de David Zanetti (ZANETTI, 2007) e um exemplo do relatório gerado pode ser
observado na figura 4.20.

A partir do desempenho obtido pela instituição de consultoria em melhoria de
processos de software em projetos passados similares, o gerente do projeto de melhoria deve
analisar a viabhdade de alcançar as melhorias desejadas pela organização cliente partindo do
contexto encontrado na organização e no projeto, como suas restrições. O gerente do projeto

de melhoria deve informar a viabhdade do projeto com relação ao tempo, custo e esforco,
como pode ser observado na figura 4.19.

Projeto 1
Projeto 2
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Figura 4.20 - Relatólio de Benchfizai'ki~gpara o Projeto de Melhoria.
Depois de analisada a viabilidade do projeto, o planejamento inicial do projeto comeca
a ser realizado. Para projetos nos quais a instituicão de consultoria em melhoria de processos
de software é responsável pelas estimativas de tempo e custo iniciais, o planejamento inicial
deve ser realizado no nível de subprocessos do processo padrão de melhoria de processos de
software. Desta forma, as estimativas são geradas mais rapidamente e o planejamento é
detalhado posterioi-mente à assinatura do contrato. Para projetos nos quais a instituição de
consultolia em melhoria de processos de software já recebe os valores das estimativas de
tempo e custo iniciais, sendo para ela restrições do projeto de melhoria, o planejamento deve
ser realizado no nível das atividades dos subprocessos do processo padrão de melhoria de
processos de software.

O planejamento inicial começa com a definicão das estratégas a serem utilizadas nos
subprocessos do processo padrão de melhoria de processos de software. Para cada
subprocesso, o gerente do projeto de melhoria deve selecionar a estratégia mais apropriada,
como pode ser observado na figura 4.21. Ao selecionar uma estratégia, as atividades que
compõem a estratégia selecionada são exibidas, como pode ser observado na figura 4.21 no
subprocesso de Estabelecer Iqb-estl-tttm de Apoio.

, ----

aL W

Ambiente de Gerênáa de Conlieciniento do

LENS

Pinnejainento de P r o j e t o de Melhorla

i Plsnejamenlo
j

Riaiirar Dngnàem

i

Sirnajak ?coj&ede I m p I m e ~ b @de~ Melhoris de irazerío

..
......
. . . . . . . . . ..Rtuniso tcical com u quertianána de crra;ien:aSao
- Flrl:~?zmetito
reiilirada
pela
c0??8
.. ......
..............................
.

:

Exec"<ãfJ

.

................................................

i

9ehnir Pmcr*3.,r

;

'P-ncerss
QualisaR
. com ad=Dsí&r
..
...............
...

EStabbelase~.lnira-rsIr~-t-t-t-t
de +mio

iUiil;ar sAs>tirntr
.
.
.
Teba
.

:

i
:

Conftgriw 9 Taba F D ~ PIOC-IE= l ~ k i d ~
Inmia: o Tete ai ospaniugâo

....

.

RaaizarTreinarnen!l

... ...-pp--.---.
..cumoz
..............Solte*

;hni~%oliarnen!o
...................................... diiíin a!$ o plcno do pro>stoe duas uzzes poríenicna no rerlaste

%:$ir kwicz@r Jcr Fro:esros

: MonltoracZto e Coiltmle

I Ilan*z-r Andamento diiFrojelo

; Encerramento
i %e-eaiiza:Reuniéodi ?echBmant*

.
>r.*

,

.

~2'

. .

i"

.....

.........

.- =v.
-..

.XcaIiza: Maeksiiap

i h,,? p a n Ar.eiiaclo dos Pmcess'Ji
i aaaiim?n&w;ilin& dcs F m r i ? % s ~

;

..-.

......

.....

....

.

i".!.

.

..................

? E ! ?...z . ~ a r e r ? ! e ~ e ~ _ c % a m@E
a ............
idarnn mm miditor rrrerrri 5 t<;ti$s ds rweD
. . . . .,+valia56o
..-.
.......................
..........................
1............
Cuxiiiar 2 r s s n i i i d u 60 que
-..............
.... i ~ nre ~ e s ~ á r i o
..
.......
...
Relst6:m
n:enreii
do
nndsmm:c
do
p
r
g
t
:
~
.
.........
.......................
..................................................
i Reun;E, hesl csm a srgan:z&o s a n ;olhei fcedba& i<r;.z
addedar
..tirraiég:as
...

.

:

:r!

..

.........

-.3

.........

...
....

. .

/

!u!

..-:v:
.,..
,-

:*'
.

Figura 4.21 - Dehnicão das Estratégias para o Projeto de Aklhoria.
Para auxiliar o gerente do projeto de melhoria a selecionar as estratégias mais
adequadas para o projeto, o desempenho obtido por um subprocesso com diferentes
estratégias em projetos smilares anteriores pode ser observado. Novamente, as características
do contexto encontrado no projeto e na organizacão são utilizadas para detaminar a
sldaridade dos projetos sendo necessário informar as características que devem ser levadas
em consideracão na comparacão com projetos anteriores e o grau de similaridade desejado,
como pode ser observado na figura 4.22. O gerente do projeto de melhoria deve selecionar a
fase do processo padrão de melhoria de processos de software no qual se encontra o

subprocesso a ser analisado. Depois, o gerente do projeto de melhoria deve selecionar o
subpiocesso a ser analisado e as estratégias adequadas para o subprocesso selecionado que
devem constar na análise.

Figura 4.22

- Comparação

do Desempenho das Estratégias para o Projeto de Melhoria.

Com base nas características selecionadas, no grau de similaridade informado e no
subprocesso e estratégias selecionadas, uma análise de bemh~narkiqserá realizada e um relatório
com o desempenho do subprocesso selecionado utilizando as diferentes estratégias
se
selecionadas em projetos simclares no passado será exibido. O relatório de be?zchfizarki~zg
encontra no escopo da dissertação de inestrado de David Zanetti (ZANETTI, 2007) e um
exemplo do relatório gerado pode ser observado na figura 4.23.
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Figura 4.23 - Relatório de Betzchmal;Cifzgcomparando Estratégias para o Projeto de Melhoria.
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Depois de selecionadas as estratégias para os subprocessos do processo padrão de
melhoria de processos de software, as atividades dos subprocessos do processo do projeto se
encontram defimdas através das estratégias e o plano do processo para o projeto de melhoria
pode ser visualizado, como pode ser observado na figura 4.21. Além do plano do processo
para o projeto de melhoria, a estrutura analítica do projeto também pode ser ~.isualizada,pois
ela é gerada a partir dos artefatos produzidos pelas atividades, como também pode ser
observado na figura 4.21.

O planejamento dos recursos para o projeto deve ser realizado pelo gerente do projeto
de melhoria em três etapas. Na primeira etapa, o gerente do projeto deve selecionar um ou
mais profissionais para desempenhar cada papel necessário para as atividades dehnidas no
processo do projeto através das estratégias selecionadas. Para cada papel necessário para as
atividades do projeto, os subprocessos nos quais existem atividades que dependem do papel
são exibidos, assim como as competências e habilidades sugeridas para o profissional que irá
desempenhar o papel e os profissionais selecionados para o papel até o momento. Estas
informações podem ser observadas na figura 4.24. Para excluir um profissional selecionado,
basta marcar o profissional e clicar no botão ExcIzfi~.
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Planefamento dos Recursos para o Projeto

- Visualização dos Papéis Necessários para o Projeto de Melhoria.

Para a u d a r a escolha dos profissionais, o gerente do projeto de melhoria pode
consultar para cada papel necessário para as atividades deíinidas no processo do projeto, os
profissionais que possuem uma determinada competência ou habilidade desejada. Para cada
profissional selecionado, as competências e habilidades possuídas por este são exibidas, além
das alocações do profissional em outros projetos em andamento, como pode ser obsemado na
figura 4.25. Desta forma, o gerente do projeto de mellioria pode selecionar os profissionais
para cada papel desejado.
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Na segunda etapa, o gerente do projeto de melhoria deve selecionar os outros recursos
que serão utilizados no projeto de melhoria. Para selecionar os outros recursos para o projeto
de melhoria, basta marcar os outros recursos desejados na listagem, como pode ser obsen~ado
na figura 4.26. Caso o gerente de melhoria deseje acrescentar um novo recurso identificado,
esta adição deverá ser realizada pelo módulo de aclmmstração, tornando o novo recurso visível
para os demais projetos.
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Figura 4.26 - Seleção de Outros Recursos para o Projeto de Melhoria.

Na terceira e última etapa, o gerente do projeto de melhoria deve estimar os valores de
custo dos recursos selecionados para o projeto de melhoria, como pode ser observado na
figura 4.27. Para os recursos humanos, o gerente do projeto de melhoria deve estimar o dor
por hora do profissional a ser cobrado. Para os outros recursos, o gerente do projeto de
melhoria deve estimar o valor de uma unidade destes. Por exemplo, ao identificar que
passagens aéreas serão necessárias para o projeto, o gerente do projeto de melhoria deve
estimar o valor de uma passagem.
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.27 - Dehnição do Custo dos Recursos do Projeto de Melhoria.

Note que até o momento, o gerente do projeto de melhoria identificou os recursos do
projeto de melhoria, mas não alocou os recursos aos subprocessos ou atividades. A alocação
dos recursos é feita juntamente com as estimativas de esforço, data inicial e Tial, esforço de
cada profissional alocado e quantidade de outros recursos alocados, como pode ser observado
na figura 4.28. O gerente do projeto de melhoria pode realizar estimativas totais para o projeto
de melhoria se desejar. Ao entrar com as estimativas para cada subprocesso ou atividade, o
sistema calcula as estimativas totais do projeto de melhoria e o gerente do projeto de melhoria
pode comparar estas com as suas estimativas totais, se tiver fornecido alguma, para ajustar as
estimativas de cada subprocesso ou atividade.
Para auxiliar o gerente do projeto de melhoria a verificar a viabilidade de suas
estimativas, o desempenho dos subprocessos com as estratégias selecionadas em projetos
anteriores similares pode ser analisado. Novamente, as características do contexto encontrado
no projeto e na organização são utilizadas para determinar a similaridade dos projetos sendo
necessário info~rnaras características que devem ser levadas em consideração na comparação
com projetos anteriores e o grau de similaridade desejado, como pode ser observado na figura

4.29. O gerente do projeto de melhoria deve selecionat. a fase do processo padrão de melhoria
de processos de software no qual se encontra o subprocesso a ser analisado e o próprio
subprocesso.
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Figura 4.28
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Figura 4.29 - Análise de Viabilidade do Planejamento para o Projeto de Melhoria.
Com base nas características selecionadas, no grau de similaridade informado e no
subpiocesso selecionado, uma análise de I?erzchmu&zg será realizada e um relatório com o
desempenho do subprocesso selecionado utilizando a mesma estratégia selecionada em
projetos similares no passado será exibido. O relatório de bench?iza)&gse encontra no escopo
da &sserta$io de mestrado de David Zanetti (ZANETTI, 2007) e um exemplo do relatósio
gerado pode ser observado na figura 4.30.
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O gerente do projeto de melhoria, após validar suas estimativas com o desempenho
obtido por projetos similares anteriores, deve analisar a viabilidade do planejamento realizado
com relação ao tempo, custo e esforço, como pode ser observado na figura 4.29. Para concluir
o planejamento inicial do projeto de melhoria, o gerente do projeto deve determinar o
orçamento e as receitas planejadas para o projeto, com base nas estimativas de esforço, tempo
e custo totais calculados, como pode ser observado nas figuras 4.31 e 4.32. Podem ser
definidas quantas receitas forem necessárias.

Planejament~do Orpinento e Receitas para o Projeto

Figura 4.31 - Orçamento e Receitas do Projeto de Melhoria.
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.32 -Adição de uma Receita do Projeto de Melhoria.
Nos projetos nos quais a instituição de consultoria em melhoria de processos de
software é responsável pelas estimativas de tempo e custo iniciais para o contrato, uma

proposta para o projeto de melhoria pode ser gerada a partir do planejamento inicial do
projeto, como pode ser observado na figura 4.31. Depois de aprovada a proposta, o
planejamento deve ser refinado no nível das atividades dos subprocessos do processo padrão
de melhoria de processos de software, já pertencendo ao planejamento detalhado. Nos
projetos nos quais a instituição de consultoria em melhoria de processos de software já recebe
os valores das estimativas de tempo e custo iniciais, o planejamento já vai ter sido realizado no
nível das atividades dos subprocessos do processo padrão de melhoria de processos de
software dentro do escopo do planejamento detalhado.
Depois de o planejamento ter sido realizado no nível das atividades dos subprocessos
do processo padrão de melhoria de processos de software, o gerente do projeto de melhoria
deve continuar o planejamento detalhado do projeto. Uma caracterização da organização
quanto à presença dos fatores que influenciam os resultados das iniciativas de melhoria de
processos de software encontrados na literatura deve ser realizada. Cada fator de sucesso
possui uma ou mais propriedades e cada propriedade, por sua vez, possui um ou mais achados.

O gerente do projeto de melhoria deve selecionar as opções que descrevem a presença dos
achados dos fatores de sucesso segundo sua percepção através do contato com a organização
cliente, como pode ser observado na figura 4.33. As propriedades dos fatores de sucesso
devem então ser caracterizadas com base na caracterização realizada para os achados e
possíveis demais percepções. Os fatores de sucesso presentes na caracterizaqão são
provenientes da pesquisa realizada por ROCHA et al. (2005; 2006).

A partir da caracterização da organização quanto à presença dos fatores que
influenciam os resultados das iniciativas de melhoria de processos de software encontrados na
literatura, uma lista de riscos sugeiidos para o projeto de melhoria é exibida, como pode ser
obsemado na figura 4.34. Os riscos sugeridos já possuem a probabilidade de ocorrência e o
impacto sugeridos, além de sugerirem sua mitigação e contingência, mas o gerente do projeto
pode alterar estas informações. O gerente do projeto de melhoria pode incluir novos riscos ou
excluir algum risco sugerido. Para cada risco novo, o gerente do projeto de melhoria deve
informar a probabilidade de ocorrência, o impacto do risco no projeto caso ocorra e se
pretende dehnir ações de mitigacão e contingência para o risco. Para acrescentar um risco
novo, o gerente do projeto de melhoria deve selecionar o risco novo dentre uma lista de riscos
possíveis, como pode ser observado na figura 4.35. O gerente do projeto pode acrescentar

outros riscos além dos listados através do módulo de administração, tomando o novo risco
visível para os demais projetos.
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.33 - Caracterização da Organização quanto à Presenja dos Fatores de Sucesso.
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Figura 4.34 - Riscos do Projeto de Melhoria.

i

1mpafo:

:&Ir0

Mibg~r.

...
.-

.......

..

..... ...

..

.....
.-......

Can:i,:gr<,"ir;
i.
5,m
...................................................................................................................................................................................................

................

.................

.....
...

.

:v.

...'v.:
.

.

:vf

-1

Figura 4.35 - Adição de um Risco do Projeto de Melhoria.
Para cada risco selecionado pelo gerente do projeto de melhoria para possuir ações de
mitigação dehnidas, uma lista com as ações de mitigação sugeridas é exibida, como pode ser
observado na figura 4.36. O gerente do projeto de melhoria pode excluir ações de mitigação
sugeridas ou incluir novas ações de mitigação para o risco, selecionando dentre as ações
listadas, como pode ser observado na figura 4.37. O gerente do projeto também pode
acrescentar novas ações de mitigação para o risco através do módulo de adrnimstra@o,
tornando a nova ação de rnitigação visível para os demais projetos.
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Figura 4.36 -Ações de Mitigação para o Risco do Projeto de Melhoria.

Planejamento d o s Riscos para o Projeta

Figura 4.37 - Adição de uma Ação de Mitigação para o Risco do Projeto de Melhoria.
Para cada risco selecionado pelo gerente do projeto de melhoria para possuir ações de
contingência dehnidas, uma lista com as ações de contingência sugeridas é exibida, como pode
ser observado na figura 4.38. O gerente do projeto de melhoria pode excluir ajões de
contingência sugeridas ou incluir novas ações de contingência para o risco, selecionando dentre
as acões listadas, como pode sei observado na íígura 4.39. O gerente do projeto também pode
acrescentar novas ações de contingência para o risco através do módulo de administração,
tornando a nova ação de contingência visível para os demais projetos.
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Figura 4.38 -Ações de Contingência para o Risco do Projeto de Melhona.
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Figura 4.39 - Adição de uma Ação de Contingência para o Risco do Projeto de Melhoíia.
O gerente do projeto de melhoria deve identificar os profissionais de equipes externas
envolvidas no projeto de melhoria, além dos já identificados como integrantes da equipe do
projeto, como pode ser observado na figura 4.40. O gerente do projeto de melhoria pode
incluir equipes externas envolvidas no projeto dentre os tipos fornecidos, como pode ser
observado na figura 4.41. Para cada equipe externa envolvida no projeto de melhoria definida,
o gerente do projeto deve identificar os profissionais envolvidos no projeto como indicado na
figura 4.42. Para cada profissional envolvido no projeto de melhoria, o gerente do projeto de

melhoria deve informar o nome do profissional, os papéis desempenhados pelo profissional no
projeto e as formas de contato como e-mail e telefone.
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Figura 4.40 - Equipes Externas Envolvidas no Projeto de Melhona.
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.41- Adicão de uma Equipe Externa Envolvida no Projeto de Melhoria.
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A gerência dos dados do projeto de melhoria deve ser defiada pelo gerente do projeto
de melhoria, contendo informações sobre a organização, localização, rotinas de back-zp e
políticas de acesso definidas para os dados do projeto de melhoria, como pode ser observado
na figura 4.43. Os dados do projeto de melholia são compostos pelos artefatos gerados nas
atividades definidas com a seleção das estratégas para os subprocessos do processo do projeto
de melhoria.
Além da gerência dos dados do projeto de melhoria, as responsabilidades e
comunicações relacionadas com os artefatos gerados nas atividades definidas com a seleção das
estratégas para os subprocessos do processo do projeto de melhoria devem ser dehnidas,
como pode ser observado na figura 4.44. Uma configuração para as responsabilidades e
comunicações é sugeíida com base nas infoima@es das estratégias selecionadas.
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Figura 4.43 - Gerência de Dados do Projeto de Melhoria.
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Comunicacões com os Dados do Projeto.

Para completar o planejamento do projeto de melholia, o gerente do projeto deve
planejar as monitoracões para o projeto, como pode ser observado nas figuras 4.45 e 4.46. Para
cada monitora@o planejada, o gerente do projeto deve d e h o período de monitoracão, uma

descricão da monitoração, o responsá~elpela monitoração, a situacão da monitoracão e os
outros recursos planejados para serem gastos na monitoraqão.

i 3 LW

Ambiente d e GerPnda d e Conheciniento do LENS

5 - Monitorajões do Projeto de Melhoria.

Planejamento da hlonltOra@o e Controle para o Projeto

6 -Adição de uma Monitorajão do Projeto de Melhoria.
Depois de realizado o planejamento para o projeto de melhoria, os profissionais da
equipe do projeto começam a realizar as atividades do projeto e devem registrar as tarefas
realizadas em cada atividade. Para prover uma visão mais global do andamento do projeto de

melhoria, os profissionais da equipe do projeto podem visualizar o andamento dos
subprocessos e atividades do projeto, como pode ser observado na figura 4.47.
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.47 - Situajão dos Subprocessos e Atividades do Projeto de Melhoria.
Os subprocessos e atividades com valores com fundo vermelho possuem desvios
negativos nestes valores, ou seja, tempo, esforço ou custo maior que o previsto. Os
subprocessos e atividades com valores com fundo amarelo possuem desvios positivos nestes
valores, ou seja, tempo, esforço ou custo menor que o previsto. Os subprocessos e ati~cidades
com fundo todo em vermelho estão atrasados e não foram iniciados. Desta forma, os

profissionais podem identificar rapidamente quais os subprocessos e atividades que estão com
o andamento desatualizado e atualizá-los na ferramenta.
Os profissionais da equipe do projeto podem ~risualtzartodas as tarefas relacionadas
com alguma atividade do projeto, como pode ser observado na figura 4.48. Para cada atividade
selecionada, os valores estimados e realizados de esforço, data inicial e h a l , outros recursos
são exibidos. O mesmo esquema de cores de fundo que é ualizado para indicar a situacão geral
dos subprocessos e atividades é uulizado aqui para indicar o estado destes atributos da
atividade selecionada. O profissional pode alterar a situação da atividade para concluída
quando não houver mais tarefas a serem realizadas na atividade.
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8 - Tarefas do Projeto de Melhoria.
O profissional pode adicionar uma tarefa a qualquer atividade em andamento, como
pode ser observado na figura 4.49, porém, dependendo do papel desempenhado pelo
profissional, este pode criar tarefas e atribuir a responsabilidade destas para outros
profissionais ou para si mesmo. Somente o gerente do projeto de inelhoria pode criar tarefas e
atribuir a responsabiltdade destas para outros profissionais. Uma tarefa pode ser do tipo
normal, reunião ou meíztoling se for uma reunião de nzentoiizg para a organização cliente.

situação das Atividades e Tarefas do Projeto
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9 - Adição de uma Tarefa do Projeto de Melhoria.

Com o andamento do projeto de melhoria e as tarefas sendo realizadas pelos
profissionais da equipe do projeto, o gerente do projeto de melhoria deve monitorar e
controlar o andamento do projeto. Para isso, o gerente de projeto pode visualizar as
monitorações do projeto, como pode ser observado na figura 4.50. Inicialmente, uma lista com
as monitora~õesplanejadas é exibida. O gerente de projeto pode incluir ou excluir as
monitorações ou mesmo modificar suas informações. Para cada monitoração, o gerente do
projeto de melhoria deve informar o período monitorado, uma descrição para a monitoração,
o responsável pela monitoração, a situação da monitoracão e os outros recursos utiiizados,
como pode ser observado na figura 4.51. Além disso, para cada planejamento realizado, o
gerente do projeto de melhoria deve determinar se ocorreram desvios do realizado com relação

ao planejado. No caso de ocorrerem desvios, o gerente do projeto de melhoria deve informar o
impacto destes desvios e a causa dos desvios.
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Figura 4.50 - Monitorações do Projeto de Melhoria.

Para auxiliar o gerente do projeto de melhona a monitorar o andamento do projeto, a
mesma visão global do andamento do projeto de inelhoria disponível para os profissionais da
equipe do projeto pode ser visualmada pelo gerente do projeto, como pode ser observado na
figura 4.52. Os subprocessos e atividades com valores com fundo vermelho possuem desvios
negativos nestes valores, ou seja, tempo, esforço ou custo maior que o previsto. Os
subprocessos e atividades com valores com fundo amarelo possuem desvios positivos nestes
valores, ou seja, tempo, esforço ou custo menor que o previsto. Os subprocessos e atividades
com fundo todo em vermelho estão atrasados e não foram iniciados. Desta forma, o gerente
do projeto de melhoria pode identificar rapidamente os desvios encontrados ao comparar os
planejamentos reahzados e o andamento das atividades através das tarefas realizadas.
O gerente do projeto de melhoria pode visualizar todas as tarefas relacionadas com
alguma atividade do projeto, assim como qualquer outro profissional da equipe do projeto,
como pode ser observado na figura 4.53. Desta forma, o gerente do projeto de melhoria pode
monitorar o andamento das tarefas do projeto. Para cada atividade selecionada, os valores
estimados e realizados de esforço, data inicial e final, outros recursos são exibidos. O mesmo
esquema de cores de fundo que é utilizado para indicar a situação geral dos subprocessos e
atividades é utilizado aqui para indicar o estado destes atributos da atividade selecionada. O
gerente do projeto de melhona pode alterar a situajão da atividade para concluída quando não
houver mais tarefas a serem realizadas na atividade.

.52 -Adição de uma Monitoracão do Projeto de Melhoria.
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Figura 4.52 - Situação dos Subprocessos e Atividades do Projeto de Melhoria para o Gerente
do Projeto.
O gerente do projeto de melhoria pode criar novas tarefas relacionadas com alguma
atividade do projeto de melhoria, assim como qualquer outro profissional da equipe do
projeto, como pode ser observado na figura 4.54, e atribuir a responsabdidade destas para
outros profissionais ou para si mesmo. Desta forma, o gerente do projeto pode criar tarefas
para tratar dos desvios identificados na monitoração do projeto. Uma tarefa pode ser do tipo
se for uma reunião de nze~zto?i~g
para a organização cliente.
normal, reunião ou 77ze~zztolo~i1g
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Figura 4.53 - Tarefas do Projeto de Melhoria.

Para concluir a monitoração do projeto de melhoria, o gerente do projeto deve realizar
uma análise de viabilidade como a que é realizada ao final do planejamento do projeto, para
verificar a viabilidade do projeto atingur seus objetivos considerando suas restrições.
Novamente, as características do contexto encontrado no projeto e na organização são
ualizadas para determinar a similaridade dos projetos sendo necessário informar as
características que devem ser levadas em consideracão na comparação com projetos anteriores
e o grau de sirmlaridade desejado, como pode ser observado na figura 4.55. O gerente do
projeto de melhoria deve selecionar a fase do processo padrão de melhoria de processos de
software no qual se encontra o subprocesso a ser analisado e o próprio subprocesso.
Com base nas características selecionadas, no grau de sidaridade informado e no
subprocesso selecionado, uma análise de beízchma&zg

será realizada e um relatório com o

desempenho do subprocesso selecionado no projeto atual e nos projetos similares passados
utilizando a mesma estratégia selecionada será exibido. O relatório de be~zchnza&i?zgse encontra
no escopo da dissertação de mestrado de David Zanetti (ZANETI, 2007) e um exemplo do
relatório gerado pode ser observado na figura 4.56. Através dos gráficos de desempenho, o
gerente pode avaliar se o desempenho do projeto atual está conforme o desempenho dos

projetos anteriores similares ou não. No caso de não estar, o gerente do projeto de melhoria
pode analisar quais as causas dos desvios que acarretaram uma mudanca de desempenho.

Figura 4.54 - Adicão de uma Tarefa do Projeto de Melhoria.

O gerente do projeto de melhoria, após analisar o desempenho do projeto atual com
relação ao desempenho obtido por projetos similares anteriores, deve analisar a viabilidade do
projeto com relacão ao tempo, custo e esforjo, como pode ser observado na figura 4.55.
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o Projeto de Melhoria.

Ao hnal do projeto de melhoria, o gerente do projeto deve realizar uma avaliação do
projeto quanto (i) ao desempenho e objetivos alcançados pelo projeto e a qualidade destes, (ii)
ao desempenho e competências dos profissionais da equipe do projeto, (iu) ao desempenho
das estratégias adotadas e das estimativas sugeridas através de projetos similares e (iv) ao
desempenho da caracterização da presença dos fatores de sucesso e dos riscos e ações
sugeridas para tratá-los no projeto. Esta avaltação será realizada através de questionários
similares ao de caracterização do contexto encontrado na organização cliente e no projeto. Os

questionários elaborados podem ser observados nas figuras 4.57, 4.58, 4.59 e 4.60,
respectivamente.
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Esta estrategia contempla a utilização da Estaçâo TAGA durante todas a s fases do processo de imptementação de melhorra de
processos de software

.56 - Relatório de Benchmai^kifzgde um Subprocesso do Processo do Projeto de
Melhoria com o Desempenho do Projeto Atual.

O primeiro questionário caracteriza o desempenho obtido pelo projeto e a qualidade
dos resultados alcancados. Este conhecimento pode auxiliar a instituicão de consultoria em
melhoria de processos de software a avaliar o desempenho obtido por seus projetos de
melhoria e identificar possíveis oportunidades de melhoria em suas estratégias de
irnplementacão de melhoria de processos de software. As questões detinidas no primeiro
questionário podem ser observadas na figura 4.57.
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do Projeto de Melhoria.

O segundo questionário avalia o desempenho da equipe do projeto de melhoria e o
relacionamento entre a equipe do projeto e a organização cliente. Uma atualização das
competências e habilidades dos profissionais da equipe do projeto deve ser realizada, com base
no desempenho dos profissionais no projeto. Estas informações auxiliam as instituições de
melhoria de processos de software a alocarein profissionais com as competências e habilidades
adequadas a cada projeto de melhoria. As questões dehnidas no segundo questionário podem
ser observadas na figura 4.58.
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Figura 4.58 -Avaliação da Equipe do Projeto de Melhoria.

O terceiro questionário caracteriza a adequação do apoio fornecido no planejamento e
monitoração do projeto pelo conhecimento relacionado com as estratégias selecionadas para
os subprocessos do processo padrão do projeto. Estas informações a d a m as institui@es de
melhoria de processos de software a avaliarem o desempenho obtido pelas suas estratégias de
implementação de melhoria de processos de software e identificarem possíveis oportunidades
de melhoria. As questões definidas no terceiro questionário podem ser observadas na figura

4.59.
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Figura 4.59 - Avaliacão das Estratégias utilizadas no Projeto de Melhoria.

O quarto e último questionário caracteriza a adequação do apoio fornecido no
planejamento e monitora~ãodo projeto pelo conhecimento relacionado com os fatores que
influenciam positiva ou negativamente os resultados obtidos pelas iniciativas de melhoria de
processos de software encontrados na literatura. Estas informações auxiliam as instituições de
melhoria de processos de software a avaliarem o desempenho obtido pelas sugestões
oferecidas com base no conhecimento relacionado com os fatores de sucesso e identificarem
possíveis oportunidades de melhoria. As questões deíimdas no quarto questionário podem ser
observadas na figura 4.60.
Ao hnal do projeto, uma análise dos dados de desempenho do projeto como tempo,
custo ou esforco é realizada, decidindo quais destes dados de desempenho devem reahentar a
base de be~zchnzai'kitgda abordagem completa, podendo ser consultados nos projetos futuros.

Encerramento do Projeto

Figura 4.60 -Avaliação dos Fatores de Sucesso do Projeto de Melhoria.

onsiderqões Finais
Este capítulo apresentou os requisitos, a modelagem e os resultados da irnplementação
do apoio ferramental construído para auxiliar as instituijões de consultoria em melhoria de
processos de software a gerenciar e avaliar seus projetos de melhoria em processos de software
com base na abordagem para a gerência e avaliação dos projetos de melhoria de processos de
software apresentada no capítulo 3. O ferramental desenvolvido faz uso do apoio para a
gerência de conhecimento disponível no ambiente de gerência de conhecimento CORE-I(M

(GALOTI'A et al.,2004), também apresentado neste capítulo.
No próximo capítulo, serão apresentadas as conclusões e considerações &ais deste
trabalho, além de suas contribuições e perspectivas futuras.
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identificados com base no Ph/LBOI< (Ph4BOI(, 2004), nas necessidades e características
particulares de projetos de implementação de melhoria de processos de software, na gerência
de conhecimento e nos fatores que influenciam os resultados das iniciativas de melhoria
encontradas na literatura e detalhadas no capítulo 2. Com base nos requisitos identificados, os
componentes da abordagem foram definidos, com seus objetivos e responsabilidades
específicos. Um processo foi então dehnido para apoiar a abordagem e auxiliar as instituições
de consultona, com as atividades que devem ser seguidas para gerenciar e avaliar projetos de
melhoria de processos de software. O processo foi desenvolvido com base no PhBOI<
(PMBOI(, 2004), nas necessidades e características particulares de projetos de implementação
de melhoria de processos de software, na gerência quantitativa, na gerência de conhecimento e
nos fatores de sucesso e dificuldades, encontrados na literatura e detalhados no capítulo 2.
Um apoio ferramental para a abordagem proposta foi construído e detalhado no
capítulo 4, com o objetivo de auxiliar as instituições de consultona a executar o processo
defimdo na abordagem para gerenciar e avaliar os projetos de melhona de processos de
software. Os requisitos do cliente para o apoio ferramental e os requisitos funcionais e nãofuncionais derivados foram dehnidos. O ambiente de gerência de conhecimento CORE-I(M
(GALOTTA et al., 2004) foi apresentado, pois a ferramenta desenvolvida faz uso do apoio para
gerência de conhecimento disponível neste ambiente. Os casos de uso e um exemplo de
utilização do apoio ferramental também foram apresentados no capítulo 4.

5.2 Contribuições
Dentre as contribuições deste trabalho, podemos destacar:
o

Definição de um processo para auxiliar as instituições de consultoria em
implementação de melhoria de processos de software, com as atividades que devem ser
seguidas para gerenciar e avaliar projetos de melhoria de processos de software,
desenvolvido com base no PMBOIC (PMBOIC, 2004), nas necessidades e
características particulares de projetos de implementação de melhoria de processos de
software, na gerência quantitativa, na gerência de conhecimento e nos fatores de
sucesso e dificuldades.

e

Dehnição e irnplementação de um apoio ferramental para audiar as instituições de
consultoria a executar o processo d e h d o na abordagem para gerenciar e avahar os
projetos de melhoiia de processos de software.

5.3 Possíveis
Dentre os possíveis beneíkios com a utilização da abordagem podemos destacas:

O apoio para a seleção de estratégias de implementação de melhoria de processos de
software mais adequadas aos contextos específicos encontrados nos projetos e nas
organizações podem levar à condução de implementações de melhonas de processos
de software mais alinl~adasaos objetivos, características, necessidades e restsições das
organizações, aumentando a probabilidade de obter resultados positivos ao hnal dos
esforços de melhoria.
e

O apoio para a identificação e análise dos fatores encontrados nas organizações que
influenciam positiva e negativamente os resultados dos esforços de melhoria de
processos de software podem permitir que as instituições de consultoria tratem estes
fatores, diminuindo os riscos na condução das iniciativas de melhoria e aumentando a
probabilidade de obter resultados positivos ao hnal dos esforços de melhoria.

e

O apoio para a gerência de iniciativas de melhoria de processos de software com base
em estratégas de implementação mais eficazes podem pesmitir que as instituições de
consultoria com pouca expesiência tenham maiores chances de obter sucesso em seus
projetos de melhoria de processos de software.

O aumento da visibilidade dos resultados das iniciativas de melhoria e o maior controle
e possível dimuiuição de custo, prazo e esforço na condução destas iniciativas podem
aumentar a aderência à programas de melhoria de processos de software.
s

A avaliação dos resultados obtidos nas iniciativas de melhoria de processos, do
desempenho das equipes envolvidas nas iniciativas, do desempenho das estratégias de
implementação de melhorias selecionadas e do desempenho da identificação e
tratamento dos fatores que influenciam os resultados dos esforços de melhoria podem
permitir que às instituições de consultoria identificarem melhorias para a evolução
contínua de suas estratégtas de implementação de melhorias de processos de software.

5.4 Limitações
A principal k t a ç ã o do trabalho foi a não ualização da abordagem em um projeto real.
Teve-se, apenas, uma primeira etapa de verificação da abordagem onde foi realizada revisão
por pares, com três especialistas consultores em melhoria de processos de software e futuros
usuários da feiramenta.

erspectivas Futuras
A utilização da abordagem proposta por instituições de consultoria em implementação
de melhoria de processos de software é a principal perspectiva futura, possibilitando uma
avaliação da abordagem e uma melhoria contínua desta. A principal instituição que irá utilizar
esta abordagem na condução de suas iniciativas de melhorias de processos de software será a
própria COPPE. Também serão vislumbradas as seguintes melhorias na abordagem proposta:
e

A expansão da análise de viabilidade dos projetos de melhoria para uma análise de
probabilidade de sucesso dos projetos de melhoiia de processos de software.

e

A adição de uma visualização por parte das organizações do planejamento e andamento
dos projetos de melhoria de processos de software.

e

A adijão de um apoio para a comunica@o entre as partes envolvidas nos projetos de
melhoria de processos de software.

o

A expansão para apoiar itnplementações de melhoria de processos de software em
grupos de organizações, permitindo que o planejamento inicial seja realizado para mais
de um projeto de melhoria.

e

A evolução da monitoração reativa para monitoração proativa, na qual o andamento
dos projetos de melhoria de processos de software é analisado e os desvios detectados
são comunicados aos responsáveis pelos projetos.

+a

Finalmente, com a conclusão dos dois trabalhos relacionados (MONTONI, 2007;

ZANETTI, 2007), se terá a abordagem completa (MONTONI et al., 2007a), para uso
em instituições de melhoria de processos de software.
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Os requisitos de produto do CORE-KM são detalliados abaixo e podem ser
~.isualizadosna figura 1.1.

Figura 1.1 - Requisitos de Produto.

e

R1?01

-

Ser cztstonzi~úvel:O ambiente CORE-I<M precisa ser custornizável para

diferentes organizações de fosma a atender às especificidades da gerência de
conhecimento de cada organização.

RP.02 - Possztir i~ztefaceconsiste~zte:O ambiente CORE-I(C\/i deve possuir mecanismos de
interface com o usuário que pesmitam uma ualização consistente de seus recursos e
ferramentas. As interfaces com o usuário também devem ser customizáveis para cada
organização.

RP.03 - Possuir zm modelo de ama~enanze?ztode dados conzzinz:As infosmajões devem possuir
uma forma de representajão tal que possibilite às ferramentas compartilhar, e utilizar,
estas infomajões de forma natural e consistente.
e

RP.04 - Foixece~assistêizzcia itztelzgeerzte ao z~~z~áiio:
Deve fornecer assistência inteligente para
uso do próprio ambiente e das ferramentas disponíveis.

RP.05 - Coletar e o?gaizi?ar sistenzaticanzente o conheciznetzto de divermfontes: O conhecimento
necessário à execução de um trabalho está normalmente distribuído em várias fontes
como papel, documentos eletrônicos, desenhos e anotações dos indivíduos. A captura
do conhecimento interno e externo à organização deve ser realizada de forma
sistemática e estruturada ao longo da execução dos processos, convertendo
conhecimento tácito em conhecimento explícito.

RP.06 - Ser- capa? de coastlwii. mvo coizheci~zzeizto:O ambiente deve apoiar as atividades de
pesquisa e desenvolvimento da organização ualizando para tal os processos
organizacionais intensivos em conhecimento que já tenham sido identificados.
e

RP.07 - Presei-uar o co?zhecinzeizzto:A preservação do conhecimento deve ficar a cargo da
Memória Organizacional. A memória organizacional de uma organização é a base de
todo o conhecimento existente ou que poderá vir a existir na mesma.

a

RP.08 - Apmentar o cozhecinzeizto defomzapassiva e ativa: A apresentação do conhecimento
de forma passiva, onde o usuário busca pelo conhecimento, pode não ser suficiente.
Isto ocorre devido à falta de tempo do usuário para pesquisar em meio a uma grande
quantidade de conhecimento irrelevante à solução do problema. É necessário que a
divulgação do conhecimento ocorra, também, de forma ativa, ou seja, divulgar o
conhecimento relevante, de acordo com o perfil do usuário que está usando o
ambiente, no momento adequado e no formato ideal para habilitar a ação correta,
respeitando a necessidade do usuário.

a

RP.09

-

Ser capa? de valorar o cofzbe&zento: Devem ser defimdos métricas e outros

mecanismos de avaliação visando identificar que conhecimento é efetivo e está sendo
uttlizado e qual o valor deste conhecimento para os negócios da organização.

RP. 10 - Explo~ara i-eabnzeiztação do usztúrio para manter e evolztil. o ambiente: O esforço de
manutenção deve ser minirnizado usando a iealunentajão do usuário para lidar com
informações incompletas, incorretas ou constantemente variáveis. Desta forma,
permite-se a evolução da memória organizacional e o descarte de conhecimento não
relevante ao negócio da empresa.

W. I I - Ser integrável ao($ sistenzafi) de trabalhojá existe~zte:Para ter uma melhor aceitacão, é
necessário que o ambiente de gerência de conhecimento tenha interface direta com as
ferramentas e sistemas que sejam usualmente empregadas na organização.

.I. Casos de uso
Os casos de uso dehnidos para o apoio ferramental construído são detalhados abaixo e
podem ser visuahados na figura 11.1.

11.1.1. Diagnóstico do Projeto
Os casos de uso defimdos para apoiar o subprocesso Diagnóstico do Projeto são
detalhados abaixo e podem ser observados nas figuras I1.2,11.3 e 11.4.

[SS_2007-0451 UC.O I

-

DeJi~zi~
Projeto: O gerente do projeto de melhoria define os

objetivos e escopo iniciais do projeto, descrevendo as melhorias desejadas, as premissas
e restrições do projeto, os modelos de matuíidade adotados para auxiLiar as melhorias
desejadas e possíveis avaliações desejadas ao íinal do projeto conforme os Modelos de
maturidade.

I
I

I
1

Cenários:
De&

Projeto - Fluxo Principal
1.

O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Diagnósticc
no Planejamento de Processos para um Projeto.

2.

O sistema exibe um fonnulá~iode Deíinição Inicial do projeto.

3.

O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas
[PC.Ol] e confirma o preenchimento.

1

4.

O sistema armazena as informações.

I

5.

O caso de uso termina.

Cenários:
Descrição, objetivos, escopo, restrições, premissas, desejo de asdação formal e
&eis almejados.

uc Diagramas de Casos de Uso
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Figura 11.2 -Diagrama de Casos de Uso do Diagnóstico do Projeto.
-

curtam [O11 Diagnóstico do Projelo Requisitos Funcionais

I

I

I

1.3 - Diagrama de Rastreabihdade dos Requisitos Funcionais.

e

[SS_2007-0451

UC.02

-

Caracteiipr Contexto: O gerente do projeto de melhoria

caracteriza o contexto encontrado na organizajão cliente, englobando características da

organização, dos projetos desenvolvidos pela organização, dos relacionamentos intraorganizacionais e de seus processos.

Cenários
Caracterizar o Contexto - Fluxo Piincipal
Notas
1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Caracterização dc
Contexto após Diagnóstico no Planejamento de Processos para um Projeto.

2. O sistema exibe um f o i d á r i o de Caracteriza@o do Contexto do projeto.

3. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas [PC.Ol]
zonht-ma o preenchunento.

4. O sistema armazena as informações.

5. O caso de uso termina.

[DC.Ol]: Dados defimdos no questionário de caracterização.

:ustom [OI] Diagnóstico do Projeto -Requisitos Não-Funcionais

/

Figura 11.4 - Diagrama de Rastreabilidade dos Requisitos Não-Funcionais.

c

e

[SS_2007-0451 UC.03 -Analisar Viabiliclade: O gerente do projeto de melhoria analisa a
viabilidade do projeto com base nos objetivos e escopo do projeto, nas caracteíísticas
da organização e do projeto e no desempenho obtido por projetos similares no
passado. Quando este caso de uso se encontra no escopo do subprocesso Diagnóstico
do Projeto, a viabdidade é analisada no nível de projeto. Quando este caso de uso se
encontra no escopo dos subprocessos Planejamento Inicial do Projeto e Planejamento
Detalhado do Projeto, a viabilidade é analisada no nível de subprocesso do processo
padrão de melhoria. Quando este caso de uso se encontra no escopo do subprocesso
Execução, Monitoração e Controle do Projeto, a viabilidade é analisada no nível de
subprocesso do processo padrão de rnelhoria e envolve os dados do andamento do
projeto.

Cenários
Analisar Viabilidade - Fluxo Principal
Notas
1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Análise di
Viabilidade após Diagnóstico no Planejamento de Processos para um Projeto.

2. O sistema exibe um formulário de Análise de Viabilidade do projeto.
3. O usuário preenche o formulário com as infoí-ma~õessolicitadas [DC.O1] t
confüma o preenchimento.

4. O sistema armazena as informações.
5. O caso de uso termina.

[DC.Ol]: Dados dehnidos no questionário de análise de viabilidade.

11.1.2. Planejamento
Os casos de uso definidos para apoiar o subprocesso Pla~z+mentoItzikal do Pyeto são
detalhados abaixo e podem ser observados nas figuras II.5,II.G e 11.7.

[SS_2007-0451 UC.04 - DeJinir Est7at"gia.r O gerente do projeto de melhoria seleciona
as estratégias de implementa@o de melhoria de processos de software mais adequadas

para adaptar o processo padrão de melhoria de processos de s o h a r e adotado para o
contexto encontrado na organização e no projeto.

Cenários
Comparar estratégias - Fluxo Alternativo
Notas

1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Comparaçãc
de Estratégias no Planejamento Inicial no Planejamento de Processos para un
Projeto.
2. O sistema exibe um formulário de Comparação das Estratégias para o!

Subprocessos do projeto.
3. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas [DC.O1] t

confirma o preenchimento, gerando o relatório de benchrnarking.
4. O sistema exibe o relatório.

5. O caso de uso tei-mina.

pC.011: Dados dehnidos no questionário de comparacão de estratégias.
D e h as Estratégias - Fluxo Principal
Notas

1. O caso de uso se inicia quando o usuáno seleciona a opção Planejamentc
Inicial no Planejamento de Processos para um Projeto.

2. O sistema exibe um formulário de Definicão das Estratégias para' o:
Subprocessos do projeto.

3. O usuáno preenche o formulário com as informações solicitadas [DC.Ol] t
coníirma o preenchimento.

4. O sistema armazena as informações.
5. O caso de uso tei-mina.

pC.011: Dados definidos no questionário de estratégias.

Planejamento Detalhado do Projeto

Consultar Fatores
Críticos de Sucesso

Implementação de
elhoría de Processos
de Soihvare

Benchmarkng

[SS-2007-0461
UC.01 -Realizar
Benchmarking

Figura 11.5 - Diagrama de Casos de Uso do Planejamento Inicial do Projeto.

Requisitorde Cliente

Figura 11.6 - Diagrama de Rastreabilidade dos Requisitos Funcionais.

CUStOm [O21 Planejamento Inicial do Projeto -Requisitos Náo-Funcionais
Requisitosde Produto

Requisitos de Cliente

Requisitos Náo-Funcionais

(fmmDiagmm de Requisitos)

Figura 11.7 - Diagrama de Rastreabilidade dos Requisitos Não-Funcionais.

[JJ-2007-0451

UC.05 - Vis~~aSyar
Plaizo da Pmcesso: O gerente do projeto de melhoria

visualiza o plano do processo d e h d o para o projeto que é exibido com base nas
atividades das estratégias selecionadas para os subprocessos do processo padrão de
projetos de melhoria de processos de software.

Cenários

I
I
I

D e k o Processo - Fluxo Principal
Notas

1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Planejamento
Inicial no Planejamento de Processos para um Projeto.

2. O sistema exibe um formulário de Definição das Estratégias para os

Cenários
-

Subprocessos do projeto.

3. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas [DC.Ol] e
requisita a visualização do Processo do Projeto.

4. O sistema exibe o Processo do Projeto.

5. O caso de uso termina.

[DC.Ol]: Dados dehnidos no questionário de estratégias.

-

[SS_2007-0451 UC.06 - -VisztalixarEstizttz~raA~zaIitica:O gerente do projeto de melhona
~.isualizaa estrutura analítica do projeto que é exibida com base nos artefatos gerados
pelas atividades das estratégias selecionadas para os subprocessos do processo padrão
de projetos de melhoria de processos de software.

Cenários
Definir a Estrutura Analítica - Fluxo Pljncipal
Notas
1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Planejamento
Inicial no Planejamento de Processos para um Projeto.

2. O sistema exibe um fo~inulário de Definição das Estratégias para os
Subprocessos do projeto.

3. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas pC.011 e
requisita a visualnação da Estrutura Analítida do Projeto.

4. O sistema exibe a Estrutura Analítida do Projeto.
5. O caso de uso termina.

I
e

pC.011: Dados definidos no questionário de estratégias.

[SS_2007-0451

UC.07 - Realixar o PLa~zjamentoItzin'aI: O gerente do projeto realiza o

planejamento inicial para o projeto, no nível de subprocessos do processo padrão de
melhorias de processos de software.

[SS_2007-0451 UC.08 - Plamjar Recm-sos Hma~zos:O gerente do projeto de melhoria
determina os perfis e as competências necessários para a execução dos subprocessos
do processo do projeto com base no conl-iecimento oferecido pelas estratégas do
projeto, avalia a disponibilidade de profissionais com as competências necesshas para
a execução do projeto, através de infoímações sobre as competências dos profissionais
e da alocação dos profissionais em outros projeto, define a equipe do projeto e deíine
os custos dos recursos humanos da equipe do projeto.

I

Cenários
Incluir ~ e c u r s bHumano - Fluxo Alternativo
Notas

1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Incluir err
Recursos Humanos após Planejamento Inicial no Planejamento de Processos par:
um Projeto.

2. O sistema exibe um formulário de Disponibilidade de Pessoas para o:
Papéis.

3. O usuário seleciona uma das pessoas conhima a inclusão.

4. O sistema armazena as info~rnações.

5. O caso de uso teí-mina.
Planejar Recursos Humanos - Fluxo Principal
Notas

1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Recurso:
Humanos após Planejamento Inicial no Planejamento de Processos para um Projeto.

2. O sistema exibe um formulário de Papéis Necessários e Pessoas Alocada:
do projeto.

3. O usuáiio preenche o forrnuláíio com as infoí-mações solicitadas [PC.O1]
conhina o preenchimento.

4. O sistema armazena as infoímações.

5. O usuário seleciona a opção Custo dos Recursos.
6. O sistema exibe um formulário de Custo dos Recursos Humanos.

Cenários

II
I

7. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas pC.021
confirma o preenchimento.

8. O sistema armazena as informações.

I

9. O caso de uso termina.

[PC.Ol]: Dados definidos no questionário de recursos humanos.

I

pC.021: Dados dehnidos no questionário de custos dos recursos lmmanos.

[SS_2007-0451 UC.09

-

P/ayiar Ozttros Recztrm O gerente do projeto de melhoria

determina quais os outros recursos necessários para a execução dos subprocessos do
processo do projeto e seus custos, com base no conhecimento oferecido pelas
estratégias do projeto e no desempenho de projetos similares.

Cenários
Incluir Outro Recurso - Fluxo Alternativo
Notas
1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Incluir em
Outros Recursos após Planejamento Inicial no Planejamento de Processos para um
Projeto.
2. O sistema exibe um formulário de Novo Recurso.

3. O usuário informa o nome do novo recurso conhtma a inclusão.

4. O sistema armazena as infoimações.
5. O caso de uso tennina.
Planejar Outros Recursos - Fluxo Principal
Notas
1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Outros
Recursos após Planejamento Inicial no Planejamento de Processos para um Projeto.

2. O sistema exibe um formulário de Recursos Utilizados em Projetos
Anteriores.

3. O usuário preenche o fomnulário com as inforrnacões solicitadas [DC.O1] e

Cenários
conhma o preenchento.

4. O sistema armazena as informações.
5. O usuário seleciona a opção Custo dos Recursos.

6. O sistema exibe um formulário de Custo dos Outros Recursos.
7. O usuário preenche o formulário com as infoímações solicitadas pC.021 e
conhima o preenchimento.

8. O sistema armazena as infoímações.
9. O caso de uso telinina.

[DC.Ol]: Dados definidos no questionário de outros recursos.
pC.021: Dados definidos no questionário de custos dos outros recursos.

(SJ-2007-0451 UC.10 - Estihzar Tempo, Egorço, Cronograznza e Custo do Projeto: O gerente
do projeto de melhoria estima o tempo de conclusão e esforço para a execução do
projeto, com base no desempenho de projetos similares, define o cronograma do
projeto, doca os recursos humanos e os outros recursos do projeto e deíine o custo
total do projeto devido à alocacão dos recursos no projeto. No caso de recursos
humanos, o esforço de cada pessoa da equipe do projeto alocada deve ser determinado.
Quando este caso de uso se encontra no escopo do subprocesso Planejamento Inicial
do Projeto, o planejamento é realizado no nível dos subprocessos do processo padrão
de melhorias de processos de s o h a r e . Quando este caso de uso se encontra no
escopo do subprocesso Planejamento Detalhado do Projeto, o planejamento é refinado
no nível das atividades dos subprocessos do processo padrão de melhoria.

Cenários

I1

I

Estimar Tempo, Esforço, Cronograma e Custo do Projeto - Fluxo Principal
Notas

1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Cronograma,
Alocações e Custo após Planejamento Inicial no Planejamento de Processos para um
Projeto.

Cenários
2. O sistema exibe um forrnulálio de Estimativas de Cronograma, Alocações e

Custo do projeto.

3. O usuário preenche o formulário com as infoimações solicitadas [DC.O1] e
c o n h a o preenclimento.

4. O sistema armazena as informações.
5. O usuário seleciona a opção Orçamento e Receitas após Planejameilto Inicial
no Planejamento de Processos para um Projeto.

6. O sistema exibe u m formulário de Orçamento e Receitas do projeto.

7. O usuário preenche o formulário com as infomações solicitadas PC.021 e
zonfirma o preenchimento.

8. O sistema armazena as informacões.
9. O caso de uso terinina.

pC.011: Dados d e h d o s no questionário de estimativas de cronograma,
docações e custo.
pC.011: Dados dehnidos no questionário de orçamento e receitas.

e

fSS_2007-0451 UC.I I

-

G e m ~P~oposta:O gerente do projeto de melhoria define o

orçamento para o projeto com base no custo total do projeto e gera a proposta do
projeto com os dados do planejamento inicial.

11.1.3. Planejamento Detalhado do Projeto
Os casos de uso definidos para apoiar o subprocesso Pla~zejanzeiztoDetalhado do Projeto
são detalhados abaixo e podem ser observados nas figuras II.8,11.9 e 11.10.
o

fW007-0451 UC.I2 - Realifi.aro Pla~zejanzeiztoDetafiado: O gerente do projeto realiza o
planejamento detalhado para o projeto, no nível das atividades selecionadas na
adaptacão do processo padrão para o projeto.

uc 1031 Planejamento Detalhado do Projeto

r

Planejamento Detalhado do Projeto

Figura 11.8 - Diagrama de Casos de Uso do Planejamento Detalhado do Projeto.

curtom i031 Planejamento D e b l h n d o d 0 Projeto - R e q u i s m s Funcionais
Requintorde Produto

Requietorde Cliente

Requistos Funcionais

C s s r d e Uro

Requisitosde Produto

Requisitosde Cliente

(fromReguisiios de Produto)

Requisitos Não-Funcionais

(from Diagrama de Requisitos)

(from Diagrama de Requisiros)

(fromDiagrama de Requisitos)
-

Figura 11.10 - Diagrama de Rastreabilidade dos Requisitos Não-Funcionais.

(3J-2007-0451

e

UC. I3 - PLatzejar Rzscos. O gerente do projeto de melhoria identifica os

riscos do projeto com base no conhecimento oferecido pelas estratégias do projeto e
no desempenho de projetos similares. Os fatores de sucesso e dificuldades que
influenciam os resultados das iniciativas de melhorias de processos de software fazem
pute do grupo de riscos do projeto.

Cenários

I

1

Caracterizar o projeto quanto à presenca dos fatores de sucesso e dificuldades Fluxo Principal
Notas

1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Fatores de

Cenários
Sucesso do Planejamento Detalhado no Planejamento de Processos para um Projeto.
2. O sistema exibe um formulário de Fatores de Sucesso do projeto.
3. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas pC.011

t

zonfirrna o preenchimento.
4. O sistema armazena as informações.
5. O usuário seleciona a opção Riscos.
6. O sistema exibe um formulário de Riscos do Projeto.
7. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas pC.021.

8. O sistema armazena as infoimações.
9. O usuário seleciona a opção hGtigação.
10. O sistema exibe um formulário de Ações de Mitigação.
11. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas (DC.031.

12. O sistema armazena as infolrnações.
13. O usuário seleciona a opção Contingência.
de Ações de Contingência.
14. O sistema exibe um f o ~ d á r i o
15. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas (DC.041.
16. O sistema armazena as informações.
17. O caso de uso termina.

[DC.O1]: Dados definidos no questionário de fatores.
pC.021: Dados definidos no questionário de riscos.
(DC.031: Dados deíinidos no questionário de mitigação.
PC.041: Dados definidos no questionário de contingência.
Incluir Ação de Contingência - Fluxo Alternativo
Notas
1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Incluir em
Zontingência do Planejamento Detalhado no Planejamento de Processos para um
'rojeto.
2. O sistema exibe um formulário de Nova Ação de Contingência.

3. O usuário informa o nome da nova ajão de contingência e confirma a

Cenários
inclusão.

4. O sistema armazena as informações.
5. O caso de uso termina
Incluir Ação de Mitigação - Fluxo Alternativo
Notas

1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Incluir err
Mitigação do Planejamento Detalhado no Planejamento de Processos para urr
Projeto.

2. O sistema exibe um foímulário de Nova Ação de Miagação.
3. O usuário informa o nome da nova ação de rnitigação e confirma

2

inclusão.

4. O sistema armazena as infoimações.
5. O caso de uso termina.
Incluir Risco - Fluxo Alternativo
Notas

1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Incluir em
Riscos do Planejamento Detalhado no Planejamento de Processos para um Projeto.

2. O sistema exibe um formulário de Novo Risco.

3. O usuário informa o nome do novo risco e coníirrna a inclusão.

4. O sistema armazena as informações.

5. O caso de uso termina.

e
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-

Deteminar Conzzt~zicaçãodos Em~olvidose Gerêmia de Dados. O

gerente do projeto de melhoria identifica as pessoas envolvidas no projeto, seus perfis
e responsabilidades a serem desempenhados, identifica e determina a localização e
política de acesso aos dados do projeto, o envolvimento dos interessados no projeto e
a comunica@o necessários para o sucesso do projeto, com base no conhecimento
oferecido pelas estratégias do projeto e no desempenho de projetos similares.

Cenários
Determinar Comunicação dos Envolvidos e Gerência de Dados

-

Fluxo

Principal
Notas
1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Gerência de
Dados após Planejamento Detalhado no Planejamento de Processos para um
Projeto.
2. O sistema exibe um formulário de Gerência de Dados do Projeto.
3. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas (DC.011 e

coníirma o preenclirnento.
4. O sistema armazena as infoi-mações.

5. O usuário seleciona a opção Envolvidos e Interessados.
6. O sistema exibe um formulário de Envolvidos no Projeto.

7. O usuário preenche o foi-mulário com as infoímações solicitadas pC.021.
8. O usuáiio seleciona a opção Comunicação.
9. O sistema exibe um foi-muláiio de Comunicação dos Dados do Projeto
entre os Envolvidos.
10. O usuário preenche o foi-mulário com as informações solicitadas pC.031.

11. O sistema aimazena as inforrnaqões.

12. O caso de uso terrnina.

[DC.Ol]: Dados dehnidos no questionário de gerência de dados do projeto.
pC.021: Dados defiados no questionário de envolvidos no projeto.

pC.031: Dados defiados no questionário de comunica@o no projeto.
Incluir Artefato - Fluxo Alternativo
Notas
1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Incluir- em

Comunicação após Planejamento Detalhado no Planejamento de Processos.para um
Projeto.
2. O sistema exibe um formulário de Novo Artefato.

3. O usuário preenche o formulário com o nome do novo artefato e

Cenários
c o n h a o preenchimento.

4. O sistema armazena as informações.

5. O caso de uso termina.
Incluir Pessoa Envolvida - Fluxo Alternativo
Notas
1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Incluir em
Envolvidos e Interessados após Planejamento D etall-iado no Planejamento de
Processos para um Projeto.
2. O sistema exibe um formulário de Nova Pessoa Envolvida no Projeto.

3. O usuário preenche o formulário com as informações solicitadas pC.011 e
confirma o preenchimento.

4. O sistema armazena as informações.

5. O caso de uso termina.

[DC.O1]: Dados dehrildos no questionário de nova pessoa envolvida no
projeto.

[SS_2007-0451
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Plaqar A4o?zitoração: O gerente do projeto de melhoria

determina os marcos, pontos de controle do projeto e a periodicidade de monitoração
do projeto, ou seja, quando os relatórios de monitoração serão gerados, com base no
conhecimento oferecido pelas estratégas do projeto e no desempenho de projetos

similares.

Cenários
Planejar Monitoração e Controle - Fluxo Principal
Notas

1. O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Monitoração e
Controle do Planejamento Detall~adono Planejamento de Processos para um Projeto.

2. O sistema exibe um formulário de Definição da Monitoração e Controle do
projeto.

Cenários
3. O usuário preenche o formulário com as informacões solicitadas [DC.O1] e
conhrma o preenchimento.
4. O sistema armazena as inforrnaqões.

5. O caso de uso termina.
pC.011: Dados dehnidos no questionário de monitoração e controle.

11.1.4. Execução, Monitoração e Controle do Projeto
Os casos de uso definidos para apoiar o subprocesso Execução, A401zito1uçãoe Co~ztlroledo

P~ojtosão detalhados abaixo e podem ser observados nas figuras 11.11,II.12 e 11.13.

uc [O41 Execução, Monitoração e Controle do Projeto

/
Estratégias de Implernentação

Sucesso

/
Monitoração e Controle do Projeto

Avaliação do Sucesso do Projeto

A 7

erente do Projeto de
Melhoria

Figura 11.11 -Diagrama de Casos de Uso da Execução, Monitoração e Controle do
Projeto.
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Figura 11.12 - Diagrama de Rastreabilidade dos Requisitos Funcionais.
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:ustorn 1041 Execupão, Monitoração e Controle do Projeto Requisitos Náo-Funcionais
Requisitos de Produto

I

Requisitosde Cliente

I

/
Requisitos NBo-Funcionais

,**

, ( f r ó m ~ i a g r a m de Requioios)

.I3 - Diagrama de Rastreabhdade dos Requisitos Não-Funcionais.
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-

Geremiar Tare$as e Controlar PI.ojeto: O gerente do projeto de

melhoria gerencia as tarefas realizadas nas atividades do projeto. Caso algum desvio
tenha sido identificado pelo gerente do projeto na monitoração do projeto, os desvios
identificados podem gerar tarefas a serem realizadas para com@ os desvios.

[SS_2007-0451 UC. 17 - Mo?zitorarProjeto: O gerente do projeto de melhoria monitora o
andamento do projeto e determina e analisa as causas dos desvios encontrados na
monitoração do andamento contra o planejado e contra o desempenho dos projetos
anteriores similares e analisa a viabilidade do projeto com base nos objetivos e escopo
do projeto, nas caracte~ísticasda organização e do projeto, no andamento do projeto e
no deseinpenl-io obtido por projetos s d a r e s no passado.

11.1.5. Encerramento do Projeto
Os casos de uso definidos para apoiar o subprocesso Emerranzeizto do Projeto são
detalhados abaixo e podem ser observados nas figuras II.14,11.15 e 11.16.
a

[SS_2007-0451 UC.18 - Avaliar o Projeto: O gerente do projeto de melhoria avalia o
desempenho e objetivos alcançados pelos projetos.

(SS_2007-0451 UC. 19 -Avaliar a Eqz/ipe: O gerente do projeto avalia o desempenho da
equipe do projeto quanto aos seus perfis e competências.

[SS_2007-0451 UC.20 -Avaliar Estrate'giax O gerente do projeto de melhoria avalia o
desempenho das estratégas adotadas e das estimativas sugeridas através de projetos
similares.

a

[SS_2007-0451 UC.21 - Avaliar Fatores de Sztcesso: O gerente do projeto de melhoria
avalia o desempenho da caracterização da presenca dos fatores de sucesso e das ações
sugeridas para tratá-los nos projetos.

uc [O51 Encerramento d o Proieto

/

I

1

Benchmarking

Encerramento

[SS-2007-0451
UC.18 - A v a l i a r o
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Figura 11.14 - Diagrama de Casos de Uso do Encerramento do Projeto.
-
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1.15 - Diagrama de Rastreabdidade dos Requisitos Funcionais.

-

:ustom [O51 Encerramento do Projeto Requisitos N5o-Funcionais
Requisitosde Produto
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/
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Figura 11.16 - Diagrama de Rastreabilidade dos Requisitos Não-Funcionais.

1.2. Diagramas de Domínio e de
As entidades de domínio foram identificadas e um diagrama de domínio foi criado. O
diagrama de domínio criado pode ser visualizado nas figuras 11.17 e 11.18. Com base no
diagrama de domínio criado e nas classes já existentes no ambiente C O R E - I a , as classes do
apoio ferramental foram definidas e um diagrama de classes foi criado. O diagrama de classes
criado pode ser obseirvado nas figuras 11.19 e 11.20. As classes com cor de fundo cinza são as
classes novas definidas com base nas entidades de domínio identificadas. As classes com cor de
fundo bege são as classes que já existiam no CORE-I(M. Algumas das classes que já existiam
possuem notas onde as ~nodifica@esrealizadas para atender ao apoio ferramental, como
inclusão de atributos, estão destacadas.

class Gerência de Projetos de Melhoria de Processos de Soilimre

-
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a 11.17 - Piiineira Parte do Diagrama de Domínio.
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8 - Segunda Parte do Diagrama de Domínio.
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.I9 - Primeira Parte do Diagrama de Classes.
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Figura 11.20 - Segunda Parte do Diagrama de Classes.

