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As empresas vêm demonstrando ao longo dos últimos anos um grande interesse 

no desenvolvimento 0 0 .  Nesse sentido, muitas delas já adotaram o Rational Unified 

Process (RUP) como base para seu processo de desenvolvimento. Por ser uin@amework 

para processo, diversas variáveis podem afetar sua adaptação, execução e gerência para 

um projeto. Ter conhecimento sobre essas variáveis e os impactos causados por elas no 

projeto é fimdainental para a melhoria contínua do processo. Essa tese descreve um 

processo de gerência de conhecimento para apoiar o desenvolvimento de software com 

o RUP. Através da definição de uma estratégia para adquirir conhecimentos, tais corno 

pontos foi-tes e fracos aprendidos ao longo do projeto, é possível tratar com mais 

objetividade os processos mais deficientes (pontos fiacos) e incentivar que os pontos 

foi-tes continuem seiido aplicados em projetos fi~turos. Um estudo de caso aplicando a 

estratégia de aquisição de conheciineilto em um projeto que utiliza um processo baseado 

no RUP é apresentado. Uma estratégia para disseminação de conhecimento tainbéni é 

descrita. Essa estratégia está fundamentada na construção de planos de ação elaborados 

com base nas necessidades da equipe. Por fim, uma aplicação, batizada de eKnowledge, 

foi desenvolvida com o intuito de mostrar como as estratégias propostas podem ser 

apoiadas por computador. 



Abstract of Thesis presented to COPPEIUFRJ as a pai-tial fullfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M. Sc.) 
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Software development organizations have deinonstrated interest on object- 

orieilted based developinent technologies, mainly for those regarding software process. 

At this coiitext, some of them have adopted RUP (Rational Unified Process) frainework 

as the basis for their software development process definition. By just being a software 

process framework, severa1 variables value can affect its adaptation, execution and 

management when used to configuse a software process for a project. Therefore, having 

knowledge about these variables value and being able to identify their impact on the 

project are basic requirements for continuous sofhvare process improvement. 

This thesis describes a lcnowledge management process to suppoi-t software 

development with RUP. By defining a strategy to acquire process knowledge (such as 

project's strong and weak points) we intend to deal more objectively with those 

processes that demonstrate to have more problems (weak points) and stimulate strong 

poiat application in future projects, A case study applying such knowledge acquisition 

strategy on a RUP based projeci is discussed, together with a strategy for knowledge 

disseinination. This knowledge dissemination strategy is based on the construction and 

use of action plans elaborated according to team needs. To pai-tially support this 

appsoach ai1 application called eKnowledge was built and its details can be found in tlis 

work. 
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1.1) Motivação 

A crescente demanda por produtos e serviços de software, e conseqüentemente 

o aumento da concorrêilcia entre as empresas interessadas em suprir tais necessidades, 

vem obrigando-as a produzirem seus produtos (ou a prestarem seus serviços) em 

menor tempo, com menor custo e com melhor qualidade. Nesse sentido, iniciativas de 

implantação de processos de software vêm sendo apresentadas como um mecanismo 

para se alcançar tais objetivos (Rocha et al., 2000). 

Com o objetivo de melhorar o seu processo de desenvolvimento, as empresas 

vêm demonstrando ao longo dos últimos anos um grande interesse no 

desenvolvimento orientado a objetos (00).  Esse interesse se deve, parcialmente, a 

expectativas de redução de custos, devido a características pertinentes ao paradigma 

0 0 ,  como herança e encaps~damento, por exemplo, que aumentam a possibilidade de 

reutilização e reduzem a complexidade de manutenção. Entretanto, para que tal 

objetivo seja alcançado são necessários conhecimentos e práticas diversas que a 

simples utilização da 00 não garante. Sendo assim, diversos trabalhos vêm sendo 

realizados para apoiar o desenvolvimento utilizando esse paradigina, dentre eles: 

linguagens de modelagem, como a UnzJied Modeling Langziage - UML (OMG, 1998), 

padrões de projeto 00 (Gamma et al., 1995), linguagens de programação (como por 

exemplo, a linguagem Java) e processos de desenvolvimento, como o Rational 

UniJied Process - RUP (Jacobson et nt., 1998). 

Em se tratando de processos de desenvolvimento para utilização da 0 0 ,  

diversas empresas já adotaram o RUP, tais como IBM, Microsoft e HP (Kroll, 2001). 

O RUP apresenta diversas atividades e artefatos que permitem a aplicação efetiva da 

UML ao longo do processo. Além disso, conceitos como fases e iterações oferecem 

ao gerente do projeto mecanismos e objetivos bein definidos para gereilciar o 

processo. Entretanto, o RUP, e outras abordagens tais como a ISOIIEC 12207 

(ISOIIEC 12207, 1995), fimcionam como um framework para processo. Diversas 

variheis podem influenciar sua adaptaqão, execução e gerência para uma organização 

ou um projeto, tais como a complexidade do sistema a ser desenvolvido, o 

conhecimento do domínio de aplicação, o tamanho do sistema, a experiência e 



conhecimento da equipe no processo, entre outras. É nesse momento que a 

experiência faz a diferença. É nesse momento que o gerente do projeto deve buscar 

pessoas com conhecimento no processo (Jacobson et at., 1998). 

Dessa forma, pode-se perceber que o conhecimento exerce um papel decisivo 

no processo, seja na sua definição, seja na sua execução e gerência. Além disso, leva- 

se tempo para que um processo torne-se realmente efetivo e eficiente. Os 

conhecimentos adquiridos ao longo dos projetos são muito impoi-tantes para melhorar 

o processo, sugerindo, por exemplo, como melhorar a execução de uma atividade ou, 

até mesmo, a não execução de uma outra para um determinado tipo de projeto. 

Gerenciar conhecimento adquirido em projetos anteriores e torná-los 

reutilizáveis em projetos futuros é de vital importância para qualquer organização 

(Davenport e Prusak, 1998), (Nonaka e Talteuchi, 1995), principalmente para 

organizações produtoras de software, pois o processo é bastante complexo e inovador. 

A cada novo projeto, diversos tipos de conhecimento são adquiridos, como por 

exemplo, técnicas para levantar requisitos de foima mais eficiente, exemplos de 

aplicação de padrões de projeto em projetos reais, utilização de uma nova tecnologia, 

entre outros. Entretanto, como nosmalmente esse conhecimento fica registrado apenas 

nas pessoas que participaram do projeto, a organização como um todo não consegue 

compartilhar esse conhecimento. Além disso, com o passar do tempo, o conhecimento 

acaba se perdendo, seja porque pessoas saíram da empresa ou simplesmente por 

esquecimento. 

Tendo isso em vista, uma evolução na norma ISOIIEC 12207 já traz o 

processo de gerência de conhecimento como um processo inerente ao processo de 

gerência (ISOIIEC 12207, 2001). Segundo a norma, o processo de gerência do 

conhecimento tem como objetivo assegurar que o conliecimento individual, 

informações e perfis sejam coletados, compaitilhados, reusados e melhorados através 

da organização. Como resultado da execução do processo de gerência de 

conhecimento, temos: 

estabelecimento e manutenção da infra-estrutma para compartilhar informações e 

domínios comuns através da organização; 

aproveitamento dos bens intelectuais da organização através dos mecanismos 

estabelecidos; 



disponibilidade e compartilliamento do conhecimento pela organização; e 

seleção de estratégias apropriadas de gerência do conhecimento pela organização. 

1.2) Problema 

1.2.1) Dificuldades na Execução do RUP 

A medida que o número de tipos diferentes de sistemas aumenta, também 

aumenta a dificuldade em desenvolvê-los. A cada novo projeto, novos desafios 

precisam ser superados, desafios esses representados pela necessidade de um 

aprendizado rápido e eficiente, de foima a viabilizar o desenvolvimento do sistema. 

A complexidade inerente a cada sistema dificulta a execução de qualquer 

processo de desenvolvimento. Além disso, essa dificuldade não fica apenas a cargo 

das características tecnológicas envolvidas. O próprio negócio do cliente pode ser 

complexo, exigindo conhecimentos mais aprohndados sobre detesminado assunto. 

Saber extrair infoimações relevantes do cliente é muito importante. 

Características como distribuição, tamanho, plataforina de desenvolvimento, 

entre outros, também podem complicar a construção do sistema. Diversas restrições 

impostas pelo cliente, tal como o tempo para realização de uma determinada transação, 

ou relatórios complexos contendo informações críticas para o negócio, podem 

dificultar ainda mais o desenvolvimento. 

Além disso, questões relativas ao próprio processo de desenvolvimento 

precisam ser levadas em consideração para avaliação da complexidade envolvida na 

construção de um sistema. As pessoas precisani ter conhecimento sobre o processo. É 

preciso saber desempenhar as atividades existentes e utilizar ferramentas íiteis que 

ininiinizein o esforço de trabalho. 

Adaptações no processo são necessárias para cada projeto. Sistemas críticos 

exigem testes mais elaborados. Contratos com alguns órgãos federais exigem a 

entrega de diversos artefatos, ao contrário de outras empresas. É preciso que se tenha 

conhecimento para poder atender a todas essas variedades. 

Desenvolver sistemas orientados a objetos não é uma tarefa simples, 

principalmente quando as pessoas não possuem experiência ou estão acostumadas ao 

paradigma procedural. Hoje em dia já existem sistemas que foram desenvolvidos 

utilizando linguagens 00 que são difíceis de dar manutenção. Isso comprova que 

utilizar linguagens 00 não garante o desenvolvimento de sistemas com qualidade e 



manuteníveis. Na verdade, a garantia da qualidade deve ser buscada através da 

utilização de boas práticas relacionadas ao desenvolvimento 00 (Travassos et al., 

1999), (Travassos et al., 2001), (Fowler, 1999). Alguns trabalhos vêm sendo 

publicados como resultado da experiência no desenvolvimento utilizando esse 

paradigina (Garnrna et al., 1995) e podem auxiliar os desenvolvedores nessa difícil 

tarefa que é desenvolver software 00 com qualidade. 

Em resumo, existem diversas dificuldades inerentes ao desenvolvimento de 

software de urna foima geral, e outras específicas do desenvolvimento 00 utilizando 

o RUP. Essas dificuldades precisam ser superadas de foima a viabilizar a constiução 

de sistemas com qualidade e dentro dos custos e prazos estabelecidos. 

1.2.2) Dificuldades na Gerência do RUP 

Além das dificuldades existentes na execução do RUP, temos também as 

dificuldades relacionadas à gerência. As atividades do processo de gerência são 

muitas, tais como eliminar problemas de comunicação, adaptar o processo para um 

projeto, gerenciar riscos, planejar e avaliar fases e iterações, alocar recursos e infra- 

estrutura, entre outras. Cada uma dessas atividades exige conhecimentos diversos e 

experiência de gerência de outros projetos utilizando o RUP. 

Um relacionamento amistoso entre a equipe de desenvolvimento e o cliente é 

fundamental. O gerente de projeto deve tentar estreitar esse canal de comunicação 

sempre que possível, fazendo com que o cliente se sinta motivado a colaborar, 

esclarecendo dúvidas sobre os requisitos do projeto e, principalmente, dando feedback 

sobre o que está sendo produzido. Entretanto, essa não é uma tarefa simples. Exige 

habilidade por paste do gerente do projeto e boa vontade por parte do cliente. 

Problemas de comunicação são normalmente reportados como os maiores caiisadores 

de falhas em projetos (Jones, 1996). 

A própria adaptação do RUP para um projeto nos leva a refletir sobre diversas 

questões, tais como: 

* Quais processos são obrigatórios? 

Quais os processos mais críticos para esse projeto? 

Quais atividades precisam ser executadas? 

Quais atividades podem ser excluídas? 

Quais atividades precisam ser executadas por exigência do cliente? 



Outras perguntas poderão surgir ao se tentar planejar as fases e iterações de um 

projeto : 

Qual será o tamanho de cada uma das fases? 

Quantas itesações haverá na fase de concepção? 

Que riscos atacar nas primeiras iterações? 

Gerenciar projetos de software é uma tarefa complexa e muito impoi-tante. São 

necessários experiência e conhecimento sobre o processo, a equipe, o cliente e as 

características do projeto. Para cada projeto podemos ter um processo diferente. Cada 

cliente possui necessidades diferentes. Cada equipe tem seus pontos foites e fi-acos. 

Enfim, é impoi-tante que essas variáveis sejam levadas em consideração sempre que 

for necessário. Só assim será possível melhorar, a cada novo projeto, nossa 

capacidade de nos anteciparmos a problemas, de propormos soluções já conhecidas (e 

que foram eficazes) e de, conseqüentemente, contribuiirnos para o sucesso do projeto. 

1.3) Proposta 

O presente trabalho tem como objetivo definir um processo de gerência de 

conhecimento a ser utilizado como apoio ao desenvolviinento de software utilizando o 

RUP. Seguindo os resultados descritos na noima ISO/IEC 12207, esse trabalho 

apresenta estratégias para retenção e disseminação de conhecimento em organizações 

que desenvolvem sistemas utilizando o RUP, proporcionando uin ambiente de 

aprendizado e melhoria contínua. Além disso, uma infia-estrutura de software será 

apresentada como protótipo para apoiar as estratégias defíriidas. Essa infra-esti11tUi.a 

baseia-se na fábrica de experiências (Basili et al., 1994) e no RUP. 

Através da definição de uma estratégia para reter os conhecimentos adquiridos 

nos projetos, pretendemos evitas que esses conhecirilentos fiquem restritos às pessoas 

que participaram dos projetos específicos. Retendo conhecimentos como pontos fortes 

e pontos fracos observados ao longo do projeto, pretendemos atacar com mais 

objetividade os processos mais deficientes (pontos fracos) e incentivar que os pontos 

foi-tes continuem sendo aplicados em projetos futuros. 



Pontos fracos podem ser encarados como riscos para projetos futuros. É 

conhecendo-os que seremos capazes de elaborar planos de ações para melhoria dos 

processos, de forma a evitar que esses pontos fsacos se repitam em outros projetos. 

Pontos fortes podem se tomar uma boa prática quando observado que sua 

aplicação, em diferentes projetos, trouxe sempre bons resultados. Nesse caso, o ponto 

forte pode ser então incorporado ao processo. 

Uma abordagem centrada no processo será utilizada para organização dos 

conhecimentos (Holz et al., 2001). Dessa forma, os pontos fortes e fracos serão 

sempre organizados segundo os processos que afetam (pontos fracos) ou apóiam 

(pontos fortes). Esses processos são aqueles definidos pelo RUP, tais como o processo 

de requisitos e o de gerência de projeto. 

Além de uma estratégia para retenção dos conhecimentos, é preciso também 

ter uma estratégia para disseminação, de foima que os conhecimentos adquiridos 

possam ser transmitidos a outras pessoas. Essa estratégia está fundamentada na 

disseminação planejada de conhecimentos identificados através das necessidades da 

equipe, tais como histórico de pontos fracos da equipe, características do projeto e 

também conl~ecimentos aprendidos em outros projetos realizados por outras equipes. 

Com base nesses conhecimentos, determina-se um plano de ação visando o 

desenvolvimento da equipe. Esse plano envolve aqões relevantes para o 

aperfeiçoamento da equipe (e o projeto a ser iniciado). Suponhamos que o processo de 

gerência de projetos tenha apresentado deficiências no último projeto realizado pela 

equipe e seja considerado o mais urgente de sofrer melhorias. Ações relacionadas ao 

processo de gerência de projetos serão, neste caso, bastante importantes. Além disso, 

consideremos também que o novo projeto envolva o uso de tecnologia J2EE, pouco 

conhecida pela equipe. Ações para treinamento da equipe em J2EE serão 

fundamentais. 

Uma infra-estrutura de software é apresentada para apoiar a aplicação das 

estratégias de retenção e disseminação de conhecimento. Essa infra-estrutura foi 

desenvolvida utilizando tecnologias Web, de forma a permitir que os fimcionários 

possam acessar os conhecimentos da organização de qualquer lugar (desde que a 

aplicação esteja acessível pela Internet). Com isso, pretendemos proporcionar um 

ambiente de simples acesso e fácil utilização. 



1.4) Organização da Tese 

A tese está organizada em 5 capítulos, além dessa introdução onde 

descreveinos a motivação, os objetivos e a organização do trabalho. 

No Capítulo II - Gerência de Conhecimento Apoiando a Engenharia de 

Software, apresentamos uma revisão da literatui-a sobre gerência de conheciinento, 

sua aplicação na engenharia de software, exemplos de estratégias e sistemas de 

gerência de conhecimento e desafios comuns ao se iinpleinentar um processo de 

gerência de conhecimento. 

No Capítulo I11 - Estratégias para Aquisição e Disseminação de 

Conhecimento sobre Desenvolvimento de Software com o RUP, apresentamos uma 

visão geral do RUP e descrevemos em detalhes as estratégias de aquisição e 

disseminação de conhecimento propostas na tese. 

No Capítulo IV apresentamos uin estudo de caso de aplicação da estratégia de 

aquisição de conheciinento em um projeto. 

No Capítulo V descreveinos uma aplicação (eKnowledge) para apoiar as 

estratégias de aquisição e disseininação de conhecimento. Esse capítulo apresenta 

alguns dos requisitos que uma aplicação deveria possuir para apoiar as estratégias de 

aquisição e disseminação propostas nesse trabalho e descreve a implementação desses 

requisitos (eKnowledge), bem como alguns cenários de uso dessa aplicação. 

No Capítulo VI apresentamos as considerações finais do trabalho, suas 

conclusões, referência a alguns trabalhos relacionados, bem como a discussão de 

trabalhos futuros que darão prosseguimento a esse. 



CAP~TULO 11 - GERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

APOIANDO A ENGENHARIA DE SOFTWARE 

2.1) Introdução 

É bem sabido que a necessidade de gerenciar conhecimento é extremamente 

importante em empresas cujo negócio está fundamentado na prestação de serviços. 

Essas empresas compartilham algumas características comuns: seus produtos são 

intangíveis, consistindo normalmente de soluções não-padronizadas para problemas 

complexos; a maioria dos seus empregados são pessoas bem-formadas e criativas; 

seus clientes são tratados individualmente e os produtos desenvolvidos adaptados às 

necessidades dos clientes (Apostolou e Mentzas, 1998). Tais empresas utilizam o 

conhecimento de cada funcionário como componente fimdamental para o sucesso do 

negócio. É através desse componente que as empresas se diferenciam umas da outras, 

sendo mais ou menos competitivas. Como exemplo de negócios dessa natureza, 

podemos citas: consultorias, propaganda e desenvolvimento de software. 

O maior problema em ter o negócio fundamentado no conhecimento é que ele 

possui "pernas" e pode ir embora a qualquer momento (Rus e Lindvall, 2002). A 

perda de conhecimento pode implicar na perda de contratos importantes e/ou na queda 

da qualidade dos servigos prestados, o que, conseqüentemente, afeta os negócios da 

empresa. 

Ao longo dos últimos anos, muitas empresas têm percebido a necessidade de 

gerenciar conhecimento para que possam se manter competitivas (Koini-Sirvio et nl., 

2002). Isso é ainda mais notório em empresas desenvolvedoras de software. 

Dificilniente um ramo de negócio se desenvolveu tão rapidamente quanto esse. A 

cada novo ano surgem novas tecnologias, novos processos de desenvolvimento, novas 

técnicas, enfim, novos conhecimentos que podem ser utilizados para melhorar ou 

facilitar o trabalho. Além disso, as necessidades dos clientes também aumentam na 

mesma proporção. Seus negócios exigem produtos com menor custo, desenvolvidos 

em um prazo menor e com a melhor qualidade possível. 

O fato de ser um ramo ainda novo, e de vir se desenvolvendo muito 

rapidamente, faz com que desenvolver software seja uma atividade de constante 

aprendizado. Aprendizado esse relativo não apenas a processos e tecnologias de 



software, mas também, e principalmente, às variáveis que afetaram o andamento do 

projeto em experiências anteriores, tais como características das pessoas que 

participaram do projeto, o negócio e relacionamento com o cliente, eventos e fatores 

decisivos ao longo do projeto, entre outros. 

Conhecer essas variáveis e saber como lidar com elas pode fazer com que um 

projeto seja ou não bem sucedido. Sendo assim, gerenciar conhecimento deve ser uma 

atividade estratégica para a empresa, tendo como objetivo adquirir e disseminar os 

conhecimentos necessários em toda a organização, de forma a mantê-la competitiva, 

capaz de ganhar contratos e de atendê-los da melhor forma possível. 

Adquirir conhecimento e depois disseminá-lo para outras pessoas não é uma 

idéia nova. O termo gerência de conhecimento surgiu em meados de 1980 e era 

utilizado mais como marketing. O desenvolvimento de áreas tais como a Internet, 

sistemas de apoio ao trabalho em grupo (CSCW), ferramentas de busca, portais, entre 

outras, ocossido a partir de 1990, possibilitou um aumento significativo na utilização 

de sistemas de gerência de conhecimento: 80% das maiores organizações do mundo já 

possuem projetos de gerência de conhecimento (Lawton, 2001). Mais de 40% das 

1000 maiores empresas relacionadas pela Foi-tune possuem um depai-tamento 

exclusivo para tratar de gerência de conhecimento, proporcionando uma infia- 

estrutura adequada e criando um ambiente propício para o coinpai-tilhamento de 

conhecimentos (O'Leary, 1998). 

2.2) Gerência de Conhecimento - Conceitos Básicos 

Antes de nos aprofundar em como a gerência de conhecimento pode apoiar a 

engenharia de software, é importante descrever alguns conceitos básicos. 

Os níveis de refiilainento para um conhecimento são: dados, informações e 

conhecimento (Rus e Lindvall, 2002). Dados são fatos ou eventos isolados, sem 

nenhuma infoimação a respeito de sua relevância ou importância. Dados organizados 

e úteis para alguma finalidade constituem a informação. O conhecimento, por sua vez, 

é mais abrangente. Ele é constituído não só de infoimações e dados, mas também de 

informações sobre informações (metadados), tais como relacionamentos e 

classificações. 

Os conhecimentos podem ser caracterizados em explícitos ou tácitos 

(Apostolou e Mentzas, 1998). Conhecimentos explícitos são mais fáceis de serem 



capturados, pois são normalmente constituídos de prod~~tos de atividades, tais como 

planos de projeto, modelos de qualidade, entre outros. Conhecimentos tácitos são 

aqueles que estão presentes apenas na memória, percepção ou experiência dos 

empregados, tais como habilidades e valores pessoais. Esses, ao contrário dos 

conhecimentos explícitos, são mais difíceis de serem armazenados. 

Outra característica impoi-tante diz respeito ao escopo do conhecimento, que 

pode ser aplicável em diferentes níveis, tais como individual, de equipe e da 

organização. Dessa forma, alguns conhecimentos são apenas de interesse para 

algumas pessoas, enquanto que outros podem ser exigidos para todos os empregados 

de uma organização. 

Sendo assim, gerenciar conhecimento envolve, dentre outras atividades, a 

compreensão dos tipos de conhecimento de interesse e a quem esses conhecimentos se 

destinam. Essas infoi~iiações são importantes para definição das estratégias de 

aquisição e disseminação de conhecimento. 

2.3) O Processo de Gerência de Conhecimento no Contexto de 

Processos de Software 

2.3.1) Evolução da Norina ISOIIEC 12207 

A Nosma ISOIIEC 12207 tem como objetivo fornecer uma estrutura e uma 

linguagem comum para adquisentes, fornecedores, desenvolvedores, mantenedores, 

operadores, gerentes e técnicos envolvidos com o desenvolvimento de software. A 

ISO 12207 define processos de ciclo de vida de software, dividindo-os em processos 

fi~ndamentais (aquisição, foi-necimento, desenvolvimento, manutenção e operação), de 

- apoio (doc~unentação, gestão de configuração, garantia da qualidade, verificação, 

validação, revisão conjunta, auditoria, resolução de problemas, usabilidade e 

avaliação de qualidade de produto) e organizacionais (gerência, melhoria, irdia- 

estrutura e rec~~rsos huinaiios). 

Devido à própria evolução da área de engenharia de software e da necessidade 

sentida por vários usuários da Norma, foi disponibilizada no final de 2001 uma nova 

versão da ISOIIEC 12207 (ISOIIEC 12207, 2001), que inclui novos processos e 

expande outros existentes. Um dos processos que teve o seu escopo expandido foi o 

de gerência, que ganhou alguns processos para que fosse representada de forma mais 



clara a necessidade de gerência tanto em nível da orgaiiização quanto de projeto. 

Esses dois níveis de gerência devem coexis~r dentro da organização para que seja 

possível o cumprimento dos objetivos de negócio (vide figura 2.1 e fig~ii-a 2.2) . 

Uin dos processos que foi adicionado ao processo de gerência foi o processo 

Figura 2.1 - Processos da Noma NBR ISOIEC Figura 2.2 - Processos expandidos da gerência da 
12207 - Processos de Ciclo de Vida NBR ISOIIEC 12207 

de gerência de conhecimento. Esse processo (de nível organizacional) tem como 

objetivo assegurar que os conhecimentos adquiridos ao longo dos projetos sejam 

retidos, de forma que possam ser disseminados para o~iti-os projetos, criando o 

conceito de organização que aprende (Senge, 1990). 

Através da definição de uma estratégia para aquisição de conhecimento, a 

organização poderá reaproveitar bens intelectuais adquisidos em um determinado 

projeto, evitando que esse conhecimento seja perdido. Entretanto, é preciso 

disseminar esses conheciineiltos para que novos empregados possam fazer uso dos 

mesmos. Dessa forma, uma estratégia para disseminação dos mesmos também é 

necessária. Obviamente, os conhecimentos que foram adquiridos através da aplicação 

da estratégia de aquisição devem ser utilizados para guiar a estratégia de disseniinação. 

Através da aplicação dessas estratégias, a organização poderá disponibilizar e 

coínpaitihar os coidlecimeiitos que julgar impostante, desde que haja também uma 

infra-estrutura adequada para apoiar as mesmas. 



Essa infra-estrutura pode ser vista de duas formas: a infra-estrutusa organizacional 

e a infra-estrutura tecnológica. A infra-estrutura organizacional deve estabelecer 

papéis cujo objetivo é dar apoio à aplicação do processo, dando suporte à aplicação 

das estratégias (para gerência de conhecimento) definidas pela organização e 

incentivando a criação de uma cultura organizacional direcionada ao 

comparíilhamento de conhecimentos. Da mesma forma, a infsa-estrutura tecnológica 

oferece suporte, através do uso de sistemas de software, à aplicação do processo, 

viabilizando a execução de algumas atividades e permitindo que os objetivos 

aspirados possam ser alcançados. 

2.4) Experiências de Gerência de Conhecimento em 

Engenharia de Software 

Gerenciar conhecimento é uma atividade estratégia para qualquer área de 

negócio, principalmente quando ele é complexo e exige pessoas bem qualificadas. O 

processo de desenvolvimento de software é constituído de diversas atividades, cada 

uma exigindo conhecimentos diferentes para ser executada e produzindo outros novos 

à medida que o aprendizado evolui. Gerenciar os conhecimentos adquiridos nessas 

atividades evita que esse aprendizado fique restrito a um conjunto específico de 

pessoas. 

Diversas experiências usando gerência de conhecimento em engenharia de 

software podem ser encontradas na literatura. Essas experiências apresentam a 

gerência de conhecimento como meio de se melhorar ou apoiar uma ou mais 

atividades relacionadas diseta ou indiretamente a projetos de software. 

2.4.1) Gerência de Documentos 

Ao longo de um projeto de software, diversos documentos são produzidos 

através da execução de atividades relacionadas ao processo, documentos esses 

passíveis de serem reutilizados em outros projetos. As atividades de gerência de 

documentos consistem basicamente de edição, revisão e publicação dos documentos. 

Depois de publicados, esses documentos passam a representar o conhecimento 

explícito capturado pela organização. 



Diversas ferramentas para gerência de documentos podem ser encontradas no 

mercado, como por exemplo o Lotus Notes e o ~ ~ ~ e r ~ i a v e ~ .  

Em (Ramasubramanian e Gokulaksishnam, 2002) está descrito um sistema 

criado para capturar quaisquer tipos de astefatos resultantes do processo de 

desenvolvimento utilizado, tais como planos do projeto, planos de teste, doc~imentos 

de projeto. Através desse sistema, os usuários podem consultar por documentos 

baseados no domínio, tecnologia, tipo do projeto, código do projeto, nome do cliente 

e muito mais. 

2.4.2) Identificação de Competências e Especialistas 

Embora seja possível documentar conhecimentos explícitos e tomar 

conhecimentos ocultos explícitos, é importante conhecer as pessoas que detêm esse 

conhecimento na organização. Isso ocorre porque mesmo que o conhecimento tenha 

sido documentado, é muito difícil que a documentação seja completa a ponto de não 

haver mais a necessidade de buscar outras informações junto aos especialistas. 

E nesse momento que ser capaz de encontrar esses especialistas é fundamental 

(Sclmaider, 2003). Sistemas de gerenciamento de competências, tais como o 

SkiZlScape e o SkilZView oferecem funcionalidades tais como geração e edição de 

perfis. 

Através dessas ferramentas as empresas podem identificar especialistas em 

diversas áreas do conhecimento, tais como linguagens de programação, processos de 

desenvolvimento e tecnologias de bancos de dados. Como exemplo, podemos citar o 

KPMGS Knowledge On Line, um sistema que permite que os empregados possam 

consultar e localizar especialistas através de uma estrutura similar à estrutura de 

diretórios (Apostolou e Mentzas, 1998). 

Em (Souza, 2003) está descrito uma ferramenta para representação da 

distribuição de conhecimento, habilidades e experiências através da estrutura 

organizacional. O objetivo principal dessa ferramenta é possibilitar que 

desenvolvedores de software possam encontrar, dentro da estiutura organizacional, os 



profissionais mais adequados à realização de uma atividade ou à solução de um 

problema. 

Uma análise sobre os tipos de uso de um sistema para gerência de perfis5 pode 

ser encontrada em (Dings~yr e Myrvik, 2001). Segundo os autores, os quatro tipos de 

uso mais coinuin do sistema eram: busca por competências para solucionar um 

problema, alocação de recursos, procura por áreas para novos projetos e 

desenvolvimento de competências. 

2.4.3) Reuso de Software 

"Reinventar a roda" é muito comum em projetos de desenvolvimento de 

software. Sendo assim, os programadores tendem a criar novas soluções para 

problemas que já foram resolvidos em projetos anteriores. 

Incentivar que os programadores publiquem os conhecimentos adquiridos para 

solução de problemas específicos pode evitar que outros desenvolvam novas soluções 

a partir do zero. Nesse sentido, é importante também que haja uma disciplina por 

paste dos programadores em consultar a base de conhecimentos sempre que estiverem 

resolvendo um problema comum. 

Da mesma forma, reutilizar outros artefatos do processo, além de código, 

também pode economizar tempo e ajudar na execução de diversas atividades. Em 

(Differding, 2001) encontramos um modelo conceitual para planos de medições. Esse 

modelo pode ser utilizado para facilitar a reutilização dos mesmos em outros projetos. 

Processos para reutilização de diversos tipos de conhecimento produzidos em 

projetos de software podem ser encontrados em (Althoff et ul., 1999) e (Basili e 

Ronlbach, 1991). 

2.4.4) Memória de Produtos e Projetos 

O processo de desenvolvimento de software envolve uma série de atividades, 

onde em cada uma delas diversas decisões são tomadas com base em discussões, 

experiências, feedback, eventos e fatores externos. Assim, acordos entre o que será e 

o que não será desenvolvido numa iteração, ou análises feitas com base nos requisitos 

especificados, ou decisões de projeto com base nas análises feitas, fazem parte da 

memória de todos os projetos de software. Mais importante que o resultado de cada 
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atividade são as razões que levaram àquele resultado. Ter conhecimento sobre essas 

razões pode ser muito útil para que possamos melhorar nossa capacidade de 

planejamento e tomada de decisões. 

Design Rutionale é um exemplo de abordagem que captura explicitamente 

decisões de projeto de software com o objetivo de criar uma memória de um produto 

e ajudar a evitar a repetição de erros. Isso é importante porque durante o projeto de 

um software, engenheiros e projetistas experimentam diferentes tipos de soluções 

técnicas e tomam decisões com base nesses experimentos (Potts e Bruns, 1988). 

Em (Birk et al., 2002) temos a proposição do uso de Revisões Postmoi-tem 

para registrar as lições aprendidas no projeto. Essas revisões são executadas através 

de reuniões onde os participantes do projeto analisam fatores e eventos relacionados à 

determinada lição aprendida. 

Uma das inúmeras iniciativas de gerência de conhecimento na NASA diz 

respeito ao arinazenanlento de narrativas de estudos de casos bem sucedidos e 

missões problemáticas (Liebowitz, 2002). 

2.4.5) Aprendizado e Melhoria do Processo 

Diversas são as maneiras de se buscar melhorias em processos de 

desenvolviinento de software. Programas de inétricas são fundamentais para que 

possamos entender e conhecer os pontos onde podemos melhorar (Zahan, 1998). É 

através delas que temos análises quantitativas a respeito da velocidade da equipe ou 

do níimero de defeitos por módulo produzido. Com esses dados, modelos de predição 

podein ser elaborados de forma a auxiliar o planejamento de projetos futuros, e 

conseqüentemente fazer com que o processo seja o mais adequado possível dado um 

conjunto de variáveis conhecidas. 

Além de abordagens quantitativas, abordagens qualitativas também podem ser 

utilizadas, como gerenciar conhecimento para apoiar a melhoria de um processo de 

desenvolvimento, por exemplo. Essas abordagens qualitativas podem ser buscadas 

através do entendimento e compreensão dos fatores e variáveis que fizeram com que 

determinado projeto tenha sido ou não bem sucedido. Lições aprendidas, casos de 

sucesso, entre outros podem ser identificados e, através deles, ações podein ser 

tomadas para que novos projetos evitem que probleinas passados venham a se repetir 

e incentivar que boas soluções sejam aplicadas nos projetos seg~iintes. 



Em (Nolan, 1999) podemos encontrar tuna metodologia para melhoria de 

processo baseada em casos de sucesso. Já em (Collier et nl., 1996) o foco está em um 

processo sobre como capturar e analisar o que não deu cei-to no projeto e como 

proceder para inelhorar o processo com base nessas análises. 

Em (Schneider et al., 2002), os autores descrevem a experiência que tiveram 

ao criar iiin Centro de Experiência em Software6 em uma grande empresa de 

manufatura de canos. Esse centro foi criado com o objetivo de melhorar o processo 

de software da organização através da utilização de experiências passadas. 

2.5) Desafios ao Implementar um Processo de Gerência de 

conhecimento 

Diversos são os desafios ao implementar um processo de gerência de 

conhecimento. Segundo (Lawton, 2001), três questões são particulasmente 

impoi-tantes: 

Questões tecnológicas 

Diversas tecnologias dão supoi-te a gerência de conhecimento. Entretanto, nem 

sempre é possível obter o nível de compartilhamento desejado entre os conhecimentos 

armazenados, pois eles estão normalmente em sistemas diferentes e sua integração 

pode ser muito complexa e custosa. 

Questões organizacionais 

É iim erro as organizações focarem em tecnologia e não em metodologia. É 

simples cair na armadilha da tecnologia e dedicar todos os recursos no 

desenvolvimento de uma superinfra-estrutura tecnológica, sem sequer planejar como 

será a implementação da iniciativa de gerência de conhecimento. 

Questões pessoais 

Os empregados dificilmente têm tempo para armazenar ou consultar 

conhecimentos, ou não têm interesse em compartilhar seus conhecimentos ou ainda 

não têm interesse ein reusas os conhecimentos de outros. 

Um estudo comparativo feito entre diversas empresas de consultoria que 

implementasain processos de gerência de conheciinento revela que a condição mais 

importante para o sucesso da iniciativa diz respeito à cultura organizacional em 
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compartilhar os conhecimentos adquiridos (Apostolou e Mentzas, 1998). Mesmo que 

em alguns casos isso fosse feito através de intervenções oriundas da própria estn~tura 

organizacional ou de estratégias relacionadas ao processo de gerência de 

conhecimento. 

Ainda em (Apostolou e Mentzas, 1998), outro ponto interessante de ser 

observado é que a maioria das empresas pesquisadas não tinha uma direção muito 

clara sobre como criar uma cultura organizacional para compastilhamento de 

conhecimentos. Na visão dos autores, o que realmente diferenciava uma cultura da 

outra eram as pessoas e suas atitudes, que não eram alteradas de acordo com o 

ambiente de trabalho. Dessa fosma, era muito importante saber quais pessoas estavam 

sendo contratadas ou despedidas, pois elas é que iriam fazer a diferença na construção 

de uma cultura organizacional interessada em compartilhar conhecimentos. 

Uma análise sobre fracassos no uso de gerência de conhecimento revelou que 

muitas das organizações fracassadas não determinaram seus objetivos e suas 

estratégias antes de implementar suas iniciativas. Segundo a pesquisa, 50 a 60% das 

iniciativas de gerência de conhecimento falharam porque não havia nenhuma 

metodologia ou processo definido sobre como atingir os resultados esperados (Lawton, 

2001). 

2.6) A Importância de uma EstratBgia de Aquisição de 

Conhecimento 

É através da aplicação de uma estratégia de aquisição de conhecimento que a 

organização evita que alguns dos conhecimentos adquiridos nos projetos sejam 

perdidos (RLE e Lindvall, 2002). Diversas experiências são vivenciadas ao longo de 

uin projeto, de forma que cabe à organiza@o traçar meios de capturar esses 

conhecimentos sem trazer problemas ao projeto em andamento. 

Diversos são os tipos passíveis de conhecimento que podem ser armazenados, 

pois o níiinero de atividades exercidas ao longo de um projeto de software é bastante 

gsande. Planos de projeto, aitefatos do processo e guidelines pasa execução de 

atividades podem ser de interesse. 

A forma como os conheciinentos são caphnados também varia de organização 

pasa organização. Algumas delas disponibilizam sistemas para que os empregados 

possam transcrever suas experiências, o que normalmente fica registrado numa base 



de conheciinento compartilhada por toda a organização (Ramasubramanian e 

Golculakrishnam, 2002). Outras realizam re~iniões para discutir sobre o que deu certo 

e o que deu ei-sado no projeto (Collier et al., 1996) e (Nolan, 1999). 

Enquanto algumas estratégias de aquisição de conhecimento não especificam 

o momento em que os conhecimentos serão captui-ados7, outras defiuein momentos 

estratégicos para tal, como o fim de um projeto (Birk et al., 2002) ou o término de 

uma fase importante. 

De acordo com (Basili et al., 1994), algumas estratégias para aquisição de 

conhecimento falham porque o processo de aplicação das mesmas é muito informal e, 

também, porque os conhecimentos adquiridos não são vinculados aos processos de 

negócio. Além disso, quando as estratégias são centradas apenas em tecnologia (como 

um banco de dados, por exemplo) e não no comportamento, na cultura e em mudanças 

organizacionais, os res~iltados esperados nunca se materializam. 

Sendo assim, é importante definir de forma clara quais conhecimentos são de 

interesse, como esses conhecimentos serão adquiridos e em que momento. Também é 

importante saber o que se deseja fazer com esses conhecimentos, quais são as metas 

da organização com a estratégia e como essas metas serão alcançadas. 

2.7) A Importância de uma Estratégia de Disseminação de 

Conhecimento 

De nada importa ter uma ótima estratégia para adquirir conhecimento se ele 

não for disseminado de forma adequada. Repositórios de conheciinento e reuniões de 

análise podem ser completamente inúteis se os conhecimentos reportados não forem 

de simples acesso, confiáveis, bem estrutusados e disseminados de foima adequada. 

Segundo Peter S. Senge (Senge, 1990), "não existe aprendizado sem que haja 

ações de desenvolviinento". Como o objetivo maior da estratégia de disseminação é 

fazer com que as pessoas aprendam como fazer melhor, ações de desenvolvimento 

devem ser buscadas com base nos problemas e necessidades existentes. Essas ações 

de desenvolvimento são representadas basicamente pelos conhecimentos que se quer 

disseminas. Conhecimentos cujo "know-how" já é bastante conhecido por alguns 

empregados da orgailização podein ser transmitidos através de cursos presenciais 

internos. Caso a disponibilização presencia1 não seja possível, cursos on-line podem 
-- - 
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ser elaborados. Bases de conhecimento acessíveis pelos empregados também podem 

ser utilizadas. Cursos externos podem ser contratados, caso o conhecimento seja 

necessário mas não esteja disponível na organização. Nesse caso, a experiência 

adquirida com a prática do que foi aprendido nesses cursos poderá dar origem a 

cursos internos. 

Através dos resultados obtidos com essas ações poderemos avaliar se as 

mesmas siu-tiranl efeito ou não, ou seja, se os produtos desenvolvidos estão melhores 

ou priores que aqueles produzidos anteriosmente à iniciativa de gerência de 

conhecimento. Essa avaliação é impoi-tante para que a própria iniciativa, que também 

possui seu custo para organização, seja vista como fundamental para o aumento da 

competitividade da empresa. 

2.8) A Importância de uma Infka-estrutura Adequada 

A existência das estratégias de aquisição e disseminação de conhecimento não 

é suficiente para que um processo de gerência de conhecimento seja bem sucedido. É 

importante que a organização invista em uma infra-estrutusa adequada para dar apoio 

à aplicação dessas estratégias. 

Além da necessidade de softwares para facilitar o aimazenaniento, 

organização e publicação de conhecimento (infra-estrutusa tecnológica), também é 

necessário disponibilizar pessoas cujo papel principal diz respeito a apoiar o processo 

de gerência de conhecimento (infra-estrutura organizacional) (Apostolou e Mentzas, 

1998). Essas pessoas devem proporcionar um ambiente propício ao coinpai-tilhamento 

de experiências, transparecendo aos empregados os objetivos da organização com a 

iniciativa; mostrando o quão impoi-tante essa iniciativa é para a organizaçao e também 

para os empregados, que poderão ver na mesma um grande incentivo ao seu 

aperfeiçoamento profissional. 

A infra-estrutura organizacional deverá dar apoiar tanto à aplicação da 

estratégia de aquisição quanto à estratégia de disseminação, identificando os 

coi?liecimentos mais relevantes de serem armazenados e buscando ações de 

desenvolvin~ento com base nas necessidades dos projetos que a organização vem 

executando. 



Empresas tais como Ei-nst & Young, por exemplo, possuem estruturas 

orgaiiizacionais para apoiar a gerência de conhecimento, onde utilizam "redes de 

conhecimento" para cada área de atuação (Apostolou e Mentzas, 1998). 

Além da iri6-a-estima organizacional, é preciso também que haja uma infka- 

estrutura tecnológica para dar suporte as estratégias. Essa infia-estruma pode ser 

conseguida através de tecnologias como Groupware e a Internet. 

Um exemplo de sokware que incentiva a disseniinação de conhecimento pode 

ser encontrado em (Ranlasubramanian e Gokulalu-ishnam, 2002), onde as pessoas são 

encorajadas a submeter artigos relacionados a tecnologia, domínio de negócio, 

tendências, cultura organizacional, cases de projetos, entre muitos outros tipos de 

conhecimentos. Esses artigos podem ser submetidos em quaisquer tipos de formatos 

supoi-tados pela Web (HTML ou PDF, por exemplo). Facilidades de busca também 

são disponibilizadas. 

2.9) Conclusões 

Através da revisão da literatusa apresentada nesse capítulo é possível entender 

a gama de aplicações e desafios inerentes à aplicação da gerência de conhecimento na 

engenharia de sofiware. Esse trabalho tem por objetivo realizar um estudo baseado 

numa abordagem qualitativa para melhoria de um processo de desenvolvimento 

bastante conhecido: o RUP (Jacobson et nl., 1998). 

Seguindo uma abordagem centrada em processo (HOLZ et nl., 2001), 

pretendemos aplicar estratégias de aquisiçZio e disseminação de conhecimento tendo 

como base os processos do RUP, o que pode facilitar o aprendizado devido à 

objetividade com que o conteúdo é organizado. Segundo (Starldoff e Pook, 2002), 

aprendizado e treinamento estão normalmente desvinculados dos processos de 

negócio na maioria das organizações. Para ele, os treinamentos são normalmente 

focados em produtos específicos e não na aplicabilidade e utilidade que o produto 

oferece para apoiar o processo de negócio da empresa. 

Buscando a melhoria de cada processo em paiticular, ou seja, melhoria do 

processo de requisitos, melhoria do processo de análise e projeto e melhoria dos 

demais processos, pretendemos melhorar o processo como um todo e 

conseqüentemente a qualidade dos produtos desenvolvidos. 



CAP~TULO I11 - ESTRATEGIAS PARA AQUISIÇÂO E 

DISSEMINAÇAO DE CONHECIMENTO SOBRE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM O RUP 

3.1) Introdução 

A demanda por produtos de software com qualidade é cada vez maior. Embora 

isso seja positivo para nós, engenheiros de sokware, o avanço dos sistemas em 

tamanho, complexidade, distribuição e importância muitas vezes ultrapassam os 

limites do que a indústria de software é capaz de desenvolver (Ki-uchten, 2000). Isso 

pode ser justificado pelo fato de que a Engenharia de Software ainda é uma área 

bastante incipiente qtiando comparada a outras áreas da engenharia. Além disso, o 

RUP e, também, uma série de outras abordagens para desenvolvimento, possuem 

pouco tempo de vida. Noimalmeiite, o número de variáveis que podem guiar a 

gerência e execução desses processos também é muito grande, o que dificulta ainda 

mais a sua compreensão. Dessa forma, é preciso se obter mais conhecimento sobre a 

aplicação de cada um deles para que possamos melhorar .a qualidade dos produtos 

gerados. 

3.1.1) Uma Visão Geral do RUP 

O RUP pode ser descrito como um processo em duas dimensões, que pode ser 

representado num gráfico XY (figura 3.1): 

o eixo horizontal (x) representa a passagem do tempo e mostra a estrutura 

dinâmica do processo em termos de ciclos, fases, iterações, e marcos. 

e o eixo vertical (y) representa a estrutura estática do processo: como ele é 

descrito em termos de atividades e tarefas. 

O ciclo de vida do RUP é constituído por ciclos de desenvolvimento, cada um 

possuindo as seguintes fases: concepção, elaboração, construção e transição (figura 

3.2). Cada ciclo de desenvolvimento é constituído pela nova versão de um produto 

executável, que pode ser um subconjunto da visão completa mas que deve ser íitil sob 

alguma perspectiva de engenharia ou do usuário. Cada nova versão é acompanhada 



por artefatos de apoio: planos, descrição da nova versão, documentação do usuário, 

entre outros. O primeiro projeto no ciclo de vida (isto é, o primeiro ciclo de 

desenvolvimento) desenvolve e libera o produto inicial. Ciclos sucessivos de projetos 

estendem o produto através de várias versões (Rocha et nl., 2000). 

ESTRIJTURA DINÃUICA 
-4 

FASES 

t PROCESSOS PRINCIPAIS 

I Modelagem de Negócio 

ESTRUTURA T ~ ~ + ~  
ESTATICA 

PROCESSOS DE 

I Geréncic de Prujdo 

Figura 3.1 : As duas dimensões do RUP 

Figura 3.2: Ciclo de vida do RUP 

Cada fase do processo pode ser dividida em iterações. Uma itesação consiste 

de atividades de identificação de requisitos, análise, projeto, implementação e testes 

em proporções variadas, dependendo onde a itesação está localizada no ciclo de 

desenvolviinento. Além disso, sempre é iniciada com algum nívd de planejamento e 

concluída com urna avaliação onde se verifica se os objetivos estabelecidos foram 

atingidos. 



3.2) Estratégia para Aquisição de Conhecimento 

Ter uma estratégia para reter os conhecimentos adquiridos ao longo dos 

projetos pode possibilitar que a organização aprenda com seus erros e acertos. Dessa 

foima, tudo que foi positivo no projeto deve ser avaliado e sua aplicação incentivada 

em outros projetos. Em contra-partida, os pontos fracos deverão ser coinpreendidos e 

ações deverão ser tomadas para evitar que esses mesmos problemas ocoriain nos 

projetos seguintes. Fazendo isso, a organização estará se capacitando cada vez mais e 

melhorando, através da prática, os processos utilizados. Esses conceitos estão 

intimamente relacionados à idéia da fábrica de experiências (Basili et al., 1994). 

3.2.1) Revisões de Projeto (RP) 

Embora saibamos da impoi-tância que é reter os conhecimentos adquiridos ao 

longo dos projetos, é inuito difícil colocar em prática esse objetivo sem que haja uma 

estratégia sobre como atingi-lo. Algumas experiências sobre a utilização de Revisões 

de Projeto (RP) demonstram ser essa uma estratégia muito boa para retenção de 

conhecimentos (Birk et al., 2002). Essa estratégia tem como objetivo principal 

identificar os sintomas e as causas de sucessos ou fracassos no projeto, através de 

reuniões onde os participantes debatem sobre os pontos fortes e fracos ocoriidos. RP 

podem ser feitas ao ténnino do projeto (onde também são conhecidas como Revisões 

Postinoi-tem) (Pfleeger, 2001) e (Birk et al., 2002), quando o projeto atinge um inarco 

importante ou sempre que a organização julgar relevante. 

Uin ambiente de confiança mútua deve ser proporcionado no sentido de 

peimitir que os membros do projeto se sintam motivados a comentar sobre os eventos 

e fatores que afetaram o mesmo. Isso é necessário para evitar que as pessoas se sintam 

amedrontadas de criticar, por exemplo, o gerente do projeto. Talvez uma série de 

decisões tomadas por ele possa ter iinpactado de foima negativa a execução de alguns 

processos. Dessa forma, é preciso que haja um clima amistoso entre os membros do 

projeto para que se possa atingir os reais objetivos das RP. Esses objetivos podem ser 

resumidos da seguinte maneira: 

1. Identificar os sintomas de sucesso ou fracasso no projeto 

2. Detelininar as causas verdadeiras para os sintomas 

3. Definir as conseqiiências para o projeto e para a organização 

4. Priorizar as ações a serem tomadas 



5. Influenciar aqueles que têm controle sobre os processos afetados 

Como resultado das RP, pontos fracos (sintomas e causas de fracasso) e 

pontos fortes (sintomas e causas de sucesso) são então capturados para que possam 

fazer parte do repositório de conhecimento da organização. Havendo uma boa 

estratégia de disseminação desses conhecimentos, poderemos no futuro evitar que 

erros já conhecidos sejam cometidos e incentivar que experiências positivas 

continuem sendo ~itilizadas nos projetos seguintes. 

Quando usadas apropriadamente, RP permitem que os participantes se 

lembrem do que eles aprenderam durante o projeto. As pessoas podem compartilhar 

suas experiências com a equipe do projeto e com outras pessoas da organização. 

Talvez seja interessante, por exemplo, envolver pessoas do departamento de recursos 

humanos da empresa, de foima que elas possam ter mais contato com o trabalho 

desempenhado pelos engenheiros de software. Sugestões sobre como identificar perfis 

importantes pasa desempenhar determinados papéis em um projeto podem ser 

apresentadas. Isso poderia melhorar o processo de recrutamento da organização. Note 

que toda a organização pode ser beneficiada. 

Para fazer com que a aplicação das RP se tome paite da cultura organizacional, 

uma série de considerações deve ser levada em conta de forma a facilitar a 

compreensão e aumentar a receptividade das mesmas (Collier et al., 1996): 

Tarefas e papéis devem estar bem documentados e acessíveis por todos 

Estabelecer um canal de com~inicação seguso entre os indivíduos 

e Transparecer aos participantes a importância das RP 

Responder de comum senso que os resultados obtidos são para efeito de 

doc~~mentação apenas 

Ser capaz de balancear coerentemente os custos envolvidos na aplicação das RP 

com o  ROI^ obtido 

Sendo assim, é importante que essas consideiações venham a guiar a definição 

de um processo para aplicação das RP. Podemos encontrar na literat~ira alguns 

exemplos desses processos. Alguns mais complexos, e que se aplicam apenas a 

projetos maiores (Collier ef al., 1996), enquanto otitros mais simples, para projetos de 

* Retum Of Investineiit, ou retomo do investimento 



pequeno e médio poste (Birk et al., 2002). Alguns deles com foco na captusa de 

causas de sucesso (Nolan, 1999) e outros na captura de causas de fracasso (Collier et 

al., 1996) e (Wynne, 2002). A abordagem utilizada nesse trabalho tem como base as 

propostas de (Birk e f  ul., 2002) e (CoUier et al., 1996). Essa abordagem considera 

que a aplicação das RP envolve três fases principais, a saber: fase de preparação, fase 

de coleta de dados e, por último, a fase de análise. Cada uma das fases será descritas 

em detalhes nas seções seguintes. 

3.2.1.1) Preparação 

A fase de preparação tem como objetivo prover o grupo responsável pela 

execução das RP de infoimações sobre o projeto. Documentos que ofereçam uma 

visão do projeto, o processo utilizado, o Plano do Projeto, entre outros, podem ser 

fornecidos. Essa fase é importante para contextualizar o grupo sobre projeto. O ideal é 

que pessoas que não participaram do projeto conduzam as RF' (Birk et al., 2002), pois 

elas tendem a ser mais objetivas e neutras. Essas pessoas podem ser da própria 

organização ou externas. Nesse último caso, uma visão geral do negócio da 

organização pode ser necessária. 

Objetivos também podem ser defínidos para as RP, como por exemplo 

"Capturar conhecimentos para melhorar o processo de análise e projeto", que visam 

aprimorar um determinado processo. Também é possível que o objetivo seja captusar 

quaisquer tipos de conhecimentos. Nesse caso, pode ser importante utilizar um 

questionário, na fase de coleta de dados, para determinar quais são os assuntos (ou 

processos) a serem priorizados. 

3.2.1.2) Coleta de Dados 

Depois de definidos os objetivos das RP, é preciso coletar dados pua  que seja 

possível identificar quais tópicos são mais importantes de serem discutidos e 

analisados. Tanto dados subjetivos quanto objetivos podem ser utilizados. Através 

desses dados seremos capazes de determinar alguns sintomas (de problemas, por 

exemplo) presentes no projeto. Dados subjetivos captusam feedbaclc das pessoas sobre 

o projeto. Uma forma de coletar dados subjetivos, simples de ser utilizada, é através 

de questionários. 



Questionários 

Utilizar questionários para capturar opiniões dos participantes do projeto é uma 

solução simples e de baixo custo, principalmente quando são disponibilizados através 

de meio eletrônico (Collier ef nl., 1996). Os resultados poderão ser utilizados de 

várias maneiras: 

para guiar as RP, definindo os tópicos mais importantes a serem discutidos 

provendo dados quantitativos e qualitativos a serem confrontados com 

questionários anteriores, de forma a avaliar o grau de melhoria dos processos da 

organização 

como argumento de convencimento de outras pessoas da organização, sendo 

utilizado pasa demonstrar áreas problemáticas ou melhorias alcançadas depois de 

determinada ação. 

Como resultado da aplicação de um questionário podemos, por exemplo, perceber que 

houve sérios problemas de comunicação no projeto. Problemas de comunicação 

dizem respeito ao processo de gerência de projeto. Dessa forma, precisamos 

identificar quais foram as principais causas para esses problemas e tentar buscar ações 

para atacar essas causas. Além disso, ao aplicar o questionário em outro projeto, ou no 

mesmo projeto mas em outro momento, podemos verificar se essas ações fizeram ou 

não efeito no projeto. Isso proporciona um ambiente de melhoria contínua na 

organização. 

O tempo gasto para responder um questionário varia com o tamanho e o 

interesse do usuário em respoiidê-10. Questionários muito extensos podem inibir os 

participantes a preenchê-lo. Alguns trabalhos relatam uma taxa de retomo de 20 a 30 

por cento quando são utilizados questionários que levam de 30 minutos a uma hora 

pasa serem respondidos (Collier et nl., 1996). 

Além da facilidade de uso e da taxa de retorno, questionários possibilitam os 

participantes criticarem o projeto de forma anônima. Além disso, permitem que eles 

reflitam com mais calma sobre os assuntos abordados (Greer, 2002), o que pode não 

ocosser na presença de outras pessoas (em reuniões, por exemplo). Dessa forma, até as 

pessoas mais tímidas se sentem motivadas a expor suas opiniões. Pessoas 

extrovei-tidas são mais fáceis de colher opiniões em reuniões. 



Embora questionários sejam muito úteis, uma tarefa difícil é projetá-los de 

foima eficaz e eficiente. É muito importante fazer as perguntas certas. Só dessa forma, 

será possível identificar as áreas de fracasso e sucesso. As perguntas devem ser 

bastante objetivas e as respostas relevantes, de forma que sejamos capazes de 

identificar que áreas precisam ser discutidas e quais são os principais problemas. 

Fazer perguntas cujas respostas se conhece, ou que se tem quase certeza de conhecer 

toma tempo e não faz sentido. Para avaliar se algumas perguntas não são importantes, 

alguns desses testes podem ser feitos: 

O que nos motivou a fazer essa pergunta? O que as respostas poderão nos dizer? 

Nós já sabemos a resposta? 

Esta questão aparenta "apontar o dedo" para algum grupo específico? 

Esta questão está induzindo o usuásio a uma resposta? 

Podemos obter a resposta dessa pergunta através de alguma outra fonte? 

Um exemplo de questionário para avaliação de projeto pode ser observado na fig~ii-a 

3.3. Nesse questionário consideramos os principais processos envolvidos no RUP. 

Processo de Modelagem do Negócio 
O processo de negócio do cliente era bem definido? 
-- Totalmente - Parcialmente - Minimamente 

Processo de Requisitos 
A conmnicação com o cliente era eficiente? 

Totalmente Parcialmente - Minimamente 

Processo de Análise e Projeto 
A doczm2entação dos casos de zrsos (e reqzrisitos não firncionais) foi zitil? 

Sempre Frequentemente A S  vezes Raramente 

Processo de Implementação 
Você conhecia as tecnologias zrtilizadc~s nesse projeto? 

Totalmente - Parcialmente - Minimamente 

Processo de Testes 
Os testes de zrvridclde foram efetivos? 

Sempre Frequentemente -AS vezes - Raramente 

Processo de Implantação 
O processo de "bziild" foi conficível? 

Sempre Frequenteinente AS vezes - Raramente 

Processo de Gerência de Configuração e Mudanças 
Os pedidos para alteração de requisitos eram executc~dos de forn~n controlada? 

Seinpre Frequenteinente -Às vezes - Raramente - - 



Processo de Gerenciamento de Projeto 
[Ciclo de VidalPsocesso de Desenvolvimento] 
O processo de desenvolvinzento utilizado drjkzrltou o projeto? Nesse caso, o que 
poderia ser alterado? 

[Coinunicação] 
Você foi envolvido nus decisões do projeto? 
- Totalmente - Parcialmente - Minimamente 

[Controle da Qualidade] 
Testes foram ~ecrlizados ao$nal de cada iteraçzo? 
- Sempre Frequentemente -AS vezes - Raramente 

Processo de Ambiente 
As ferramentas zitilizadas no processo foram eficientes? 
- Totalmente - Parcialmente - Minimamente 

I 

Figura 3.3 Questionário para avaliação de projeto utilizando o RUP 

Depois de coletar as respostas, é preciso organizar e avaliar os resultados, 

identificando quais perguntas foram mais respondidas (responder a todas as perguntas 

pode não ser obrigatório) e a distribuição das respostas, selecionando os processos 

que foram bem ou mal sucedidos. 

Outras foimas para coleta de dados podem ser utilizadas. Antes de dar início 

às reuniões de análise, os membros do projeto podem escrever, de forma resumida, os 

pontos fi-acos (ou fortes, dependendo da pauta da reunião) em uma folha em branco. 

Os participantes podem descrever tudo aquilo que acreditam ser importante discutir. 

Além disso, é iinpoitante mencionar que eles não precisam escrever seus nomes nas 

folhas, pois essa informação não é relevante para discussão e, possivelmente, as 

pessoas se sentirão mais seguras em fornecerfeedback. Depois de recolher as folhas, 

o facilitados pode transcrever os pontos para um quadro branco, por exemplo, 

permitindo que os participantes da reunião possam visualizar todos os pontos 

reportados. 

A transcrição do que foi relatado nas folhas para o quadro nem sempre é direta. 

Às vezes é preciso sintetizar o que foi escrito. Um mesmo problema pode ser relatado 

de forma diferente. Em alguns casos, o facilitados pode precisar envolver os 

participantes para que eles o auxiliem nessa tarefa, ajudando-o a buscar uma boa 

forna de identificas o ponto a ser discutido. 



Dados obietivos 

Dados objetivos são coletados para coinplenientar os dados subjetivos obtidos 

através dos questionários. Eles representam infosmações mais precisas, tais como 

tamanho da equipe, duração do projeto e métricas. Essas infoimações devem ser 

obtidas junto ao gerente do projeto, pois é ele o responsável por coletar esses dados ao 

longo do projeto. Entretanto, devido à dificuldade de realizar essa tarefa, é importante 

trabalharmos nas RP com quaisquer informações objetivas que estejam disponíveis. 

Métricas são importantes em quaisquer iniciativas de melhoria em processos 

(Pressman, 2001). Com base nelas podereinos identificar as áreas que oferecem maior 

potencial de inelhoria. Podemos encontrar na literatura vários tipos de métricas. 

Eiltretaiito, três tipos de métricas são impoi-tantes para as RP (Collier et al., 1996), são 

elas: 

Métricas de custo 

o Esforço (homem-hora) para os papéis desempenhados nos processos 

(requisitos, análise e projeto, impleinentação, gerência de projeto) 

o Número de linhas de código por componente 

o Número de linhas de código alteradas (ou acresceiitadas) por componente 

e Métricas de prazo 

o Atraso no cronograma (e eventos que provocasam atrasos) 

(r Métricas de qualidade 

o Defeitos por fase de desenvolvimento 

Depois de coletar esses dados, e mais aqueles obtidos através do questionário, já 

podemos prosseguir para a última fase das RP, onde iremos reportar esses dados aos 

participantes e tentar entender as jilstificativas para os fracassos e sucessos percebidos. 

3.2.1.3) Análise 

Nessa fase, reuniões iilvestigativas são realizadas com o objetivo de identificar 

as causas para os sintomas percebidos através da fase de coleta de dados. E nesse 

momento que os participantes debatem sobre aquilo que foi bom e o que foi ruim no 

projeto. É impoi-tante que todos possanl participar. Projetos maiores podem precisar 

de mais reuniões. 



Através da utilização de diagramas de Ishikawa (Dings~yr et al., 2001), 

conhecidos também como diagramas espinha de peixe, é possível representas as 

causas discutidas. A figura 3.4 apresenta um exemplo de um diagrama espinha de 

peixe: 

Figura 3.4 - Exemplo de um diagraina de Ishikawa 

Nesse diagraina, o ponto em discussão é representado por uma seta horizontal, 

enquanto que as causas são representadas por setas transversais à seta horizontal. É 

interessante utilizar diagramas espinha de peixe sempre que existirem muitas causas 

relacionadas a um ponto, pois facilita a coinpreensão e fornece uma boa visão dos 

fatores que causaram um determinado problema. 

Antes que as re~iriiões possam ser executadas, é importante que alguns papéis 

sejam definidos. Entre os participantes dessas reuniões, é possível encontrarmos 

membros do projeto, outras pessoas da organização e pessoas externas à organização. 

Cada uma delas exerce um papel importante para que os objetivos sejam alcançados. 

Os membros do projeto detêm o conhecimento sobre os eventos e fatores ocorridos no 

mesmo. Outras pessoas da organização, como por exemplo um gerente de outro 

projeto, podein pasticipar no sentido de agregas outras infoimações importantes, como 

política da organização e experiências passadas, o que pode facilitar a coinpreensão 

de algumas causas de problemas. Pessoas exteinas podem ser utilizadas para presidir 

a reuilião, disecionar o debate e documentar os resultados. Para esse último papel 

costuina-se utilizas o termo facilitador (Birk ef al., 2002). Normalmente, alguém da 

equipe que participou da fase de preparação é quem exerce esse papel de facilitados, 

pois são pessoas que não participaram do projeto. 

Através de debates, sempre guiados pela figura do facilitados, é possível 

rastrear as causas dos sintoinas. Os eventos que ocoil-eram ao longo do projeto são 

releinbrados, permitindo se traçar linhas de raciocínio que culniinein na chegada ao 



problema. Essas reuniões são de extrema importância para a melhoria dos processos 

da organização. Aléni disso, as pessoas se sentem mais motivadas a trabalhar sabendo 

que suas queixas e elogios são levados em consideração (Birk et al., 2002). 

Com base nos dados coletados na fase anterior, somos capazes então de 

priorizar os processos a serem debatidos. Entretanto, é importante observar que 

processos organizacionais tanibéin influenciam os processos de desenvolvimento de 

software. Esses processos organizacionais normalmente não são controlados por 

pessoas que participaram do projeto, como é o caso, por exemplo, de processos de 

avaliação (RH). Dependendo do sintoma, pode ser interessante considerar a 

possibilidade de ter algum representante desse departamento. Suponhamos, por 

exemplo, que um problema tenha sido identificado no processo de gerência de 

projetos. O sintoma identficado era a falta de comunicação entre a equipe. Uma das 

causas devia-se ao fato do gerente do projeto não envolver as pessoas na tomada de 

decisões, e isso ocossia mesmo quando ele não detinha o conhecimento para tal. O 

representante do RH poderá observar a necessidade da competência "incentivo à 

pasticipação da equipe na tomada de decisões" nos gerentes de projeto. Isso poderá 

contribuir p u a  o processo de avaliação (e para o processo de recrutamento também), 

além do aperfeiçoamento do próprio gerente (objetivo principal). 

Algumas considerações são impoi-tantes para que as reuniões de análise sejam 

bem sucedidas (Wynne, 2002). O papel do facilitados é vital para que isso aconteça. É 

importante que ele saiba como agir na reunião e como evitar possíveis problemas: 

Abrindo a rerinião 

Nesse momento, é impoi-tante restringir aquilo que vai ser discutido. Isso pode 

ser feito através da contextualização sobre os tópicos de interesse. Entretanto, 

isso não impede que oiitros assuntos sejam abordados, desde que tenham 

relação com o assunto em pauta. 

Presidindo a reunião 

É iinportaiite lembrar que todas as pessoas que se dispuseram a participas 

dessas reuniões visam colocar seus pontos de vista em análise. Dessa foima, 

deve-se evitar que algumas monopolizem a discussão. Comentários vagos 

também devem ser esclarecidos. 



Enceil-ando a reunião 

Ao enceil-ar a reunião, deve-se agradecer a colaboração dos pai-ticipantes e 

explicar a importância das informações obtidas para a organização e para 

melhoria do ambiente de trabalho de cada um. Apesar de possíveis 

desentendimentos, é importante tesminar a reunião de forma positiva. 

Depois de coletar todas as informações, o facilitados deverá documentar os resultados 

obtidos em um relatório de conhecimento sobre o projeto. Esse relatório deverá conter: 

Uma descrição do projeto 

Os principais problemas encontrados no projeto (e as causas identificadas) 

Os principais sucessos obtidos no projeto (e suas causas também) 

Um pequeno relatório descrevendo como os pai-ticipantes discutiram sobre os 

sucessos e fi-acassos do projeto. 

Embora tenhamos descrito o processo de foima genérica, ele pode ser adaptado 

para cada situação. Como nesse trabalho estainos considerando o desenvolvimento de 

software utilizando o RUP como processo de desenvolvimento, nada mais natural do 

que adaptar o processo de aplicação das RP às características do RUP. Nas seções 

seguintes apresentamos quatro modelos de aplicação das RP em projetos utilizando o 

RUP. 

3.2.2) Modelo de Aplicação I - Término do Projeto 

3.2.2.1) Descrição 

Esse modelo considera que as RP serão feitas apenas ao fmal do projeto. Esse 

modelo é também conhecido como Revisões Postmortern. Nesse caso, estamos 

considerando que o final do projeto é representado pelo téi-mino de um ciclo de 

deseilvolviinento do software. Como o ciclo considerado é o ciclo do RUP, temos que 

os conhecimentos adquiridos só serão coletados e analisados ao término da fase de 

transição. Nesse modelo, todos os processos são passíveis de serem avaliados (figura 

3.5). 



Figura 3.5 - Modelo de aplicação das RP ao final do projeto 

3.2.2.2) Considerações sobre o Processo de Aplicação das RP 

Coleta de Dados 

Um questionário contendo infoimações sobre os processos utilizados pode ser 

projetado e apresentado aos participantes do projeto, de forma que seja possível 

identificar quais processos são relevantes para análise; quais foram bem sucedidos e 

quais precisam ser revistos. É preciso observar que, como já foi mencionado 

anteriormente, todos os processos são passíveis de serem avaliados nesse modelo, o 

que pode aumentar consideravelmente o tamanho do questionário. 

Dados fmais sobre o projeto e, conseqüentemente, sobre a execução dos 

processos, também precisam ser coletados, tais como o número de iterações por fase, 

quanto tempo levou cada fase, qual o tempo médio das iterações, Essas e outras 

informações serão relevantes para o planejamento futuro de projetos similares. 

Análise 

A partir do questionário, das inétricas coletadas e de outras informar,ões 

relevantes é possível especificar e priorizar os processos e os tópicos relacionados a 

serem discutidos nas reuniões de análise. As pessoas que desempenharam diferentes 

papéis no projeto poderão fazes parte dessas reuniões, pois a quantidade de tópicos a 

ser discutido nesse modelo também pode ser muito diversa. 



Dependendo das características do projeto e, conseqiienteinente, da quantidade 

de tópicos discutidos e interesse dos participantes em fornecer informações, pode ser 

necessário ter mais de uma re~inião de análise. Cada reunião pode focar em processos 

específicos, como por exemplo o processo de gerência de projeto, buscando 

identificar as principais causas para os problemas relatados e, principalmente, 

soluções para resolvê-los. Nesse caso, é possível restringir a reunião às pessoas que 

mais entendem do assunto. 

3.2.2.3) Vantagens 

Algiiinas das vantagens obtidas com a aplicação desse modelo são: 

Não causa impacto no projeto 

Como o projeto já foi concluído, esse modelo de aplicação não interfere no 

andamento do projeto. Sendo assim, encontrar-se-á mais abertiua por parte da 

gerência, que não estará mais preocupada se a equipe de desenvolvimento 

conseguirá atingir as metas de prazo estabelecidas. Além disso, a própria 

equipe de desenvolvimeilto terá mais tempo e boa vontade para discutir sobre 

caminhos tomados pelo projeto, até porque o objetivo principal, que era 

concluir o projeto, já foi alcançado. 

O custo é reduzido 

Como o método é executado apenas uma vez dilrante todo o ciclo de 

desenvolvimeilto do projeto, o custo com sua aplicação é reduzido. Esse custo 

pode ser calculado através do tempo gasto por cada membro do projeto 

respondendo ao questionásio e participando das re~miões de análise. 

3.2.2.4) Desvantagens 

Algumas das desvantagens da aplicqao desse modelo são: 

e Grande qiimtidade de proc.es:;os e questões a serem avaliadas rmm único 

momento 

Observe que nesse modelo pode ser necessário avaliar todos os processos 

executados ao longo do projeto, visto que essa é a ímica ~portunidade de se 



poder fazer tal avaliação. Isso pode fazer com que o questionário fique muito 

extenso e haja, conseqiientemente, resistência para respondê-lo. 

O aprendizado sobre os pontos fracos ocorridos em iterações e fases anteriores 

pode não ser incorporado ao próprio projeto 

É coinuin haver a necessidade de pequenas mudanças de rumo em alguns 

processos. Problemas identificados em iterações e fases anteriores podem ser 

evitados se soluções para eles forem descobertas e incorporadas ao processo. 

Entretanto, como nesse inodelo a aplicação do método só ocorre ao final do 

projeto, pode acontecer das causas para os problemas identificados só serem 

discutidas e analisadas após o téiinino do mesmo. 

A distância no tempo entre os fatos e eventos que afetaram o andamento do 

projeto podem dificultar a análise 

A não ser que haja uma memória para o projeto, que registre todos os fatos e 

as decisões mais importantes, suas causas, conseqüências e implicações, 

precisa-se contar com a capacidade de recordação dos participantes para poder 

analisar e compreender os motivos que levaram um projeto, ou um processo, a 

ser bem ou mal sucedido. Projetos longos, com 1 ou 2 anos, podem t o i m  

inviáveis tentativas de análise de eventos passados sobre o projeto. 

3.2.3) Modelo de Aplicação I1 - Término de uma Fase 

3.2.3.1) Descrição 

Uma alternativa ao modelo I, e que visa endereçar algumas de suas 

desvantagens, é distribuir a aplicação das RP ao longo do ciclo de vida. Isso pode ser 

feito considerando que a estratégia será aplicada ao final de marcos de controle 

(rnilesfones) do projeto. Cada fase do ciclo de vida do RUP tem seus objetivos e 

marcos de controle bem definidos. E cada uma delas dá maior ênfase a determinados 

tipos de processos. A fase de construção, por exemplo, dá mais ênfase aos processos 

de análise e projeto, impleinentação e testes, diante de outros, tais como modelagem 

de negócio e requisitos. O sentido do teimo ênfase nesse contexto diz respeito ao 

esforço e tempo despendidos. Como esses processos serão executados mais que os 

outros, é 1latura.l que eles sejam mais apelativos para os participantes que os outros 



processos. Dessa foima, espera-se que mais pontos fracos (e pontos fortes) possam ser 

identificados nas fases em que os processos sejam mais executados. A figura 3.6 

descreve os momentos em que são aplicadas as RP nesse modelo e os processos a 

serem avaliados em cada fase. A divisão desses processos por fase foi sugerida 'com 

base na distribuição padrão dos mesmos ao longo do ciclo de vida (figura 3 .I). 

Figura 3.6 - Modelo de aplicação das RP ao fmal de cada fase 

3.2.3.2) Considerações sobre o Processo de Aplicação das RP 

Coleta de Dados 

Como já foi mencionado, o principal objetivo do questionário é determinar 

que processos farão parte dos tópicos a serem discutidos nas reuniões de análise. 

Entretanto, como esse modelo já define alguns processos relevantes de acordo com 

cada fase, a utilização de questionários pode não ser tão impoi-tante. Entretanto, isso 

não quer dizer que não se possa utilizá-los, cabendo avaliar as necessidades de cada 

projeto. Variáveis como tamanho do projeto, número de pessoas pai-ticipantes, 

experiência da equipe e gsau de maturidade no processo devem ser levadas em 

consideração. Além disso, o questionário também pode ser utilizado para outros fins, 

como por exemplo o convencimento de outras pessoas da organização sobre 

problemas encontrados no pro-jeto. Nesse caso, o questionário pode servir como 

argumento de sustentação para as observações. 

Mais importante do que os questionários são os dados objetivos sobre o 

andamento do projeto, tais como métricas de desempenho da equipe. Essas métricas 

irão influencias o planejamento das próximas fases do projeto. Como se sabe, no 



início do projeto não temos muitos dados para planejá-lo com nível de detalhes 

suficiente para precisarmos o tempo que será gasto para conclusão do mesmo. Além 

disso, os possíveis riscos ainda não foram totalmente idehtificados e muito menos 

eliminados. Dessa fosma, é importante coletar dados ao longo do projeto, de foima 

que esses dados possam servir como entrada para as reuniões de análise realizadas ao 

final de cada fase. Os dados coletados poderão ser utilizados para avaliar os processos 

relevantes de cada fase e, conseqüentemente, melhorá-los para as fases seguintes. 

Análise 

As reuniões de análise têm como objetivo obter informações junto aos 

membros do projeto sobre os processos a serem avaliados em cada fase. Na figura 3.6 

temos a divisão de processos por fase. Nesse modelo, não é necessário que todos os 

participantes do projeto façam pai-te de todas as reuniões. Entretanto, é fundamental 

que os especialistas nos processos avaliados e as pessoas que desempenharam os 

papéis relacionados a eles estejam presentes. É importante observar que todos os 

membros do projeto participarão, em algum momento, das reuniões de análise do 

projeto, considerando-se que todos os processos são avaliados pelo menos lima vez ao 

longo do ciclo de vida do projeto. Além disso, vários processos são avaliados mais de 

uma vez, como é o caso do processo de requisitos, 

Para efeito de ilustração, consideremos o término da fase de concepção de um 

projeto. Os processos de modelagem de negócio e requisitos (dentre o~itros) deverão 

ser analisados e avaliados. Os sintomas e as causas dos pontos fortes e fracos 

relacionados a esses processos devem ser buscados e discutidos. Os pontos fortes 

deverão continuar sendo incentivados nas fases seguintes. Em contra-pai-tida, os 

pontos fracos deverão ser atacados e eliminados para evitar que continuem trazendo 

problemas para as fases seg~iintes. 

3.2.3.3) Vantagens 

e Foco nos processos mais relevantes 

A divisão da avaliação dos processos por fase leva em consideração os 

objetivos e inarcos principais de cada fase. Dessa. forma, temos a possibilidade 

de focas nos processos que foram executados com maior freqüência naquela 



fase e que já foram experimentados pelos participantes do projeto, o que 

aumenta a possibilidade de obtermos mais informações sobre o processo. 

Melhoria contínua do processo no projeto 

Os sintomas e as causas identificadas dão origem as sol~ições para atacar os 

problemas, e estas já poderão ser incorporadas ao processo nas fases seguintes, 

proporcionando um ambiente de melhoria contínua no projeto. Com isso, 

espera-se que as pessoas se sintam mais motivadas a trabalhar e a dar 

feedback sobre os processos e o projeto. 

Avaliação do aprendizado, sobre os pontos fortes e fiacos, incorporado ao 

próprio projeto 

Ao incorporar o aprendizado sobre os pontos fortes e fracos ao próprio projeto, 

é possível avaliar se as análises feitas diante dos processos e tópicos 

discutidos ao final da fase anterior estavam corretas. Em caso negativo, os 

sintomas dos problemas identificados anteriormente ainda estarão presentes 

no projeto. Nesse caso, tornar-se-á necessário rediscutir as conclusões 

chegadas e analisar novas causas para se propor novas soluções para os 

problemas. Isso poderá ser feito ao final da próxima fase. 

Fatos e eventos estão ainda presentes na memória das pessoas 

Os eventos, fatos e decisões que infiuenciaram a fase serão discutidos logo ao 

final dela, e não apenas no final do projeto, o que reduz o tempo entre os 

eventos (e suas conseqüências) e as análises feitas através das RP. Isso facilita 

a identificação das causas e permite que os participantes se lembrem mais 

facilmente dos fatores que afetaram o projeto. 

3.2.3.4) Desvantagens 

Impacto no projeto 

Ao contrário do modelo anterior, esse modelo iinpacta no andameilto do 

projeto. As reuniões investigativas podem levar tempo até que se chegue a 

conclusões e soluções aceitáveis. A gerência pode colocar empecilhos, pois o 

projeto obviamente possui restrições de prazo. Uma alternativa é considerar as 



atividades relacionadas ao processo de aplicação das RP nas estimativas de 

prazo do projeto. E importante mostrar à gerência que esse traballio de 

aprendizado é muito importante para o projeto, e que com ele poderenlos 

melhorar o processo a cada passo, melhorando também o produto gerado. 

Custo pode ser superior ao modelo anterior 

Da mesma foima que esse modelo impacta mais no projeto (em teimos de 

prazo), ele também implica num custo maior, pelo menos apasentemente, pois 

o número de vezes que as RP são executadas quadruplica. Entretanto, esse 

custo pode ser compensado pelo fato de que, espera-se, estar reduzindo outros 

custos com a inelhoria do processo. Além disso, as RP são menores e 

conseqiientemente mais baratas, o que também pode equilibrar os custos. 

3.2.4) Modelo de Aplicação I11 - Término de uma Iteração 

3.2.4.1) Descrição 

Nesse modelo as RP são executadas ao final de cada iteração do projeto. Note 

que nesse caso, temos como objetivo avaliar se a iteração foi ou não bem sucedida. 

De acordo com as avaliações feitas nas reuniões investigativas, busca-se poder 

melhoras o processo na próxima iteração. Ainda assim, pode-se levar em conta as 

premissas do modelo 11, e considerar as iterações no contexto das fases. Dessa foima, 

ao final de uma iteração da fase de elaboração, por exemplo, iremos avaliar apenas os 

processos mais importantes que tiverem lugar durante a fase (figura 3.7). 

Figura 3.7 - Modelo de aplicação das RP ao final de cada iteração 



3.2.4.2) Consideraqões sobre o Processo de Aplicação das RP 

Coleta de Dados 

Tal como no modelo anterior, métricas sobre o processo devem ser coletadas, 

de foiina que seja possível, por exemplo, melhorar as estimativas feitas previamente. 

Com isso, o tempo e esforço necessários para a iteração seguinte já poderão ser 

estimados com mais precisão. 

Análise 

O principal objetivo dessas reuniões é buscar ações para melhorar o processo 

para próxima iteração. As reuniões poderão ser mais rápidas, visto que o escopo a ser 

endereçado resume-se ao escopo da iteração, e aos processos de interesse. Mais uma 

vez, nem toda a equipe do projeto precisa participar. 

3.2.4.3) Vantagens 

Feedback intenso 

Como essas revisões são feitas em maior número, e o intesvalo de tempo entre 

cada uma delas é menor, temos um intenso feedback para melhoria do 

processo. Dessa forma, os pontos fortes deverão ser incentivados na próxima 

iteração, enquanto que os pontos fiacos eliminados. Quanto menor for o 

tamanho da iteração, mais fácil será compreender as razões para os fracassos e 

sucessos. 

Escopo das reuniões ainda mais objetivo 

Como o escopo a ser considerado é apenas o de uma iteração, as reuniões são 

mais rápidas e objetivas, pois o que será discutido restringe-se apenas àquela 

iteração. Isso também enfatiza a vantagem anterior, visto que os fatos e 

eventos são bastante recentes. 

Além disso, as vantagens descritas no modelo I1 também estão presentes nesse 

modelo. 

3.2.4.4) Desvantagens 

As desvantagens de aplicação desse modelo são as mesmas do modelo 11. 

Entretanto, podemos considerar que, embora o número das RP seja maior, o tempo 



para execução de cada uma delas é menor, o que de certa foima pode equilibrar os 

custos para a sua aplicação. Além disso, os benefícios advindos dessa estratégia 

poderão reduzir os custos do projeto (principalmente os custos com se-trabalho e 

coi-seção de defeitos principalmente), de forma a compensar os gastos com as RP. 

3.2.5) Modelo de Aplicagão IV - Foco em um Processo 

3.2.5.1) Descrição 

Algumas organizações podem, ao invés de avaliar todos os processos do RUP, 

desejas focas na melhoria de um processo em particular. Essa abordagem pode ser 

interessante devido à grande quantidade de processos e a complexidade inerente a 

cada um deles. Dessa forma, uma organização pode definir, por exemplo, o processo 

de testes como sendo o processo mais prioritário para melhoria, pois os sistemas 

desenvolvidos são críticos e erros podem causar perdas de dinheiro bastante 

volumosas. 

Esse modelo pode ser considerado uma adaptação dos três modelos anteriores, 

considerando que apenas um único processo será avaliado. Ainda considerando o 

processo de testes, poderíamos ter as seguintes possibilidades de aplicação das W 

para melhoria desse processo (figura 3.8): 

1) Ao final do projeto (Modelo I) 

2) Ao final da fase de constr~~ção e transição (Modelo 11) 

3) Ao fmal das iterações (das fases de construção e transição) (Modelo 111) 

3.2.5.2) Considerações sobre o Processo de Aplicação das RP 

Coleta de Dados 

Resume-se na coleta de dados e informações sobre o processo escolhido. O 

questionário pode ser utilizado, dependo do momento em que serão realizadas as RP, 

e deverão trazer apenas perguntas relacionadas ao processo. Dados objetivos, tais 

como número de defeitos por componentes, para o caso do processo de Testes, serão 

necessários para avaliar o processo e identificar ações de melhoria durante as reimiões 

investigativas. 



Análise 

Apenas as pessoas envolvidas com esse processo deverão fazer parte das 

reuniões investigativas. 

Figura 3.8 - Modelo de aplicação das RP focado em um processo (Testes) 

3.2.5.3) Vantagens 

Miniinização da coinplexidade da aplicação das RP 

Como um único processo será avaliado ao longo do projeto, diminui-se a 

coinplexidade de cada uma das fases do processo de aplicação das RP. As 

pessoas ficam também focadas num objetivo í~nico e comunl, o que pode 

trazer mais detalhes sobre como melhorar o processo. 



Custo reduzido 

Como apenas um processo está sendo avaliado, são menos pessoas 

participando das RP e o tempo das reuniões também reduz, pelo menos 

teoricamente. Isso, provavelmente, reduz o custo de aplicação das RP. 

Como o modelo IV pode ser utilizado junto com os modelos anteriores (I, I1 e 

111) temos que, dependendo do modelo escolhido, outras vantagens podem ser 

conseguidas. Por exemplo, caso o modelo IV seja utilizado com o modelo 11, as 

vantagens desse modelo, tais como foco melhoria contínua do processo no projeto, 

serão naturalmente obtidas. 

3.2.5.4) Desvantagens 

As desvantagens do modelo IV são herdadas do modelo que será utilizado 

com ele (modelo I, I1 ou 111). Dessa forma, "impacto no projeto", para o caso da 

aplicação do modelo IV ao téimino de cada fase (modelo I), e "o aprendizado sobre os 

pontos fracos ocorridos em iterações e fases anteriores pode não ser incorporado ao 

próprio projeto", para o caso da utilização do modelo IV com os modelos I1 ou 111, 

poderão ser consideradas desvantagens do modelo IV (quando utilizado como o 

modelo A), onde A pode ser I, I1 ou 111. 

3.2.6) Considerações Gerais 

Escolha do modelo de aplicação das RP 

Uma questão que se coloca é: quando usar cada um dos modelos.de aplicação 

das RP? A resposta depende de uma série de variáveis. Entre elas podemos citar o 

grau de inovação do projeto, a complexidade, o tamanho (em tempo e número de 

pessoas), criticidade do projeto, grau de experiência da equipe no processo e nas 

tecnologias envolvidas, grau de matusidade da organização no processo, percepção da 

importância da aplicação da estratégia de aquisição de conhecimento por parte da 

organização, processos mais críticos, entre outsas. 

Como exemplo, vamos considerar um projeto pequeno (com duração de 2 

meses, equipe de 4 desenvolvedores), c~ija complexidade não é alta, e cuja equipe 

possui alguma experiência com o RUP. A utilização do modelo I (ao témino do 



projeto) pode ser suficiente, pois o tempo do projeto não é longo e as pessoas já 

possuem alguma experiência no processo. 

Caso a qualidade do projeto seja vital para o cliente, mais que o prazo a ser 

entregue, o modelo II e I11 pode ser considerado como uina opção interessante, visto 

que a realização das RP, seja no final de cada iteração, seja no final das fases, trará 

mais feedback para o projeto, o que possibilitará que o processo seja melhorado com 

mais rapidez. Conseqüentemente, a qualidade do produto será muito maior. 

O modelo IV pode ser aplicado em organizações onde o processo e os 

sistemas desenvolvidos são coinplexos, de forma que fica difícil avaliar e buscar 

conhecimentos para todos os processos ao mesmo tempo. Nesse caso, pode ser 

interessante focas em processos mais críticos para o negócio, e aplicar as RP 

utilizando esse modelo. 

Dessa foima, é importante observar as diferentes variáveis em jogo e 

deteiminar qual modelo mais se adequa à situação em questão, sempre levando em 

consideração os fatores mais importantes para o cliente, para o projeto, para o 

processo e para organização. 

Contexhialização dos pontos fortes e fracos identificados e experimentação em 

outros projetos 

É importante notar que um ponto forte identificado em um projeto pode não 

trazer os niesinos benefícios quando aplicado em outro. Da mesma forma, um ponto 

fraco não necessariamente trará sempre problemas. Sendo assim, pontos fortes e 

fracos devem estar sempre contextualizados. Essa contextualização pode ser feita 

através de infomiações tais como: características do projeto, processo utilizado, 

experiêiicia da equipe, entre outras. Entretanto, como são muitas as variáveis 

envolvidas nessa coiitextualização, é praticamente impossível conseguirmos ser 

completo nessa tarefa. Nesse caso, somente a experiência da aplicação desses 

conhecimentos adquiridos em outros projetos poderá trazer mais informações sobre 

sua real aplicabilidade. 

Necessidade de planejamento das R P  ao longo do projeto 

É importante observar que o planejainento das RP deverá fazer parte do 

cronogsama do projeto. Dependendo do tamanho do projeto, o tempo consumido 



nessas reuniões pode ser grande. Além disso, o próprio planejamento do projeto 

poderá ser alterado de acordo com os resultados das RP (pode-se ter obseivado que a 

qualidade da equipe não era tão boa quanto esperada, fazendo com que as estimativas 

ficassem longe da realidade). 

3.3) Estratégia para Disseminação dos Conhecimentos 

Uma estratégia para disseminação de conhecimento deve ser capaz de fazer 

com que os conhecimentos adquiridos através da aplicação da estratégia de aquisição 

sejam utilizados. Só assim, seremos capazes de evitar problemas já conhecidos e de 

colocar em prática aquilo que já demonstrou trazer benefícios para os projetos. 

Além disso, poderemos avaliar também o ROI obtido com a iniciativa de 

gerência de conhecimento. Para exemplificar esse caso, suponhamos que uni 

deteminado risco tenha ocoi~ido num projeto, onde tenha causado 10% de atraso no 

cronogsaina; e que esse ponto fraco tenha sido retido através das RP. Podemos 

considerar, para efeito de estimativa, que se esse risco ocorrer num projeto seguinte, 

teremos novamente 10% de atraso no cronogsama. Suponhamos também que esses 

10% de atraso correspondam à perda de X reais. Se o ponto fraco correspondente ao 

impacto causado por esse risco foi absorvido pela organização, de forma que o risco 

venha a ser eliminado num outro projeto, e o custo para reter esse conhecimento tenha 

sido de Y reais, podemos afiimar que, se Y < X, então tivemos um ROI (considerando 

esse conhecimento e um projeto em pai-ticular) de Y - X > O. Fazendo isso para todos 

os conhecimentos, poderemos avaliar se os custos para com a aplicação das 

estratégias de reteiição e disseminação de conliecimeiito estão tendo o retomo 

esperado. 

A estratégia de disseminação do conheciineiito utilizada nesse trabalho leva 

em consideração o conceito de aprendizado centrado no processo. Ela é composta por 

duas estratégias diferentes: disseminação ad hoc e dissemiiiação planejada. A 

disseminação ad hoc pode ser encarada como um repositório de conhecimentos, onde 

os usuários poderão coiisultar infoimações a qualquer momento. A disseminação 

planejada é implemeiitada através da proposição de ações de desenvolvimento para 

equipes, com base nas necessidades das mesmas, das pai-ticularidades de cada projeto 

e da própria organização. 



3.3.1) Aprendizado Centrado no Processo 

Freqiientemente os conhecimentos ensinados em cussos externos são 

apresentados sem que haja uma clara definição do processo em que se aplicam 

(Starkloff e Pook, 2002). Isso ofusca, sobremaneira, a visão que o profissional tem 

sobre o processo. Essa situação é ainda mais notória quando estamos falando de 

cursos relacionados a desenvolvimento de software, principalmente porque raramente 

o processo é definido e seguido na maioria das organizações. Além disso, é muito 

comum encontramos treinamentos em produtos específicos, como o Rational Rose, 

ou Microsoft Project, por exemplo, que visam detalhar exaustivamente as ferramentas 

sem contextualizar sua aplicação no processo. Isso pode fazer com que o indivíduo 

pense que por saber utilizar uma fessamenta, conseqüentemente conhece o processo. 

Uma abordagem em que o aprendizado é centrado no processo tem como 

objetivos: 

Tornar transparente o processo a ser seguido 

e Garantir objetividade, treinando apenas aquilo que é importante para o processo 

e Mostrar a aplicabilidade do que está sendo ensinado no processo 

Melhorando a visão que as pessoas possuem sobre o processo, poderemos 

fazer com que toda a equipe caminhe junta, conheça suas limitações, necessidades e 

metas para melhorar a qualidade dos produtos desenvolvidos. Dessa forma, 

otiinizações, sugestões e críticas podem ser obtidas com base num objetivo maior: 

melhorar o processo. 

Considerando os processos do RUP, temos que os conhecimentos poderão 

estar relacionados a um dos nove processos existentes. Utilizando o exemplo anterior, 

poderíamos ter pontos fracos e pontos foi-tes sobre a utilização da ferramenta Rational 

Rose, disseminadas no contexto do processo de Análise e Projeto. Um possível ponto 

fraco poderia descrever bzigs da fei~amenta, enquanto que um ponto foi-te poderia 

descrever a geração de código Java a pai-tir do modelo, por exenlplo, de forma a 

sempre manter o modelo sincronizado com o código. Da mesma forina, 

conheciinentos sobre o Microsoft Projeci deveriam estas relacionados ao processo de 

Gerência de Projetos. Essa abordagem também facilita a consulta por conhecimentos 

relevantes, visto que os mesmos já estão organizados com base no processo em que 

apóiain. 



Todos os conhecimentos repostados através das RP estão sempre relacionados 

a um processo. No caso de pontos fiacos, temos a possibilidade de identificar os 

processos que estão afetando negativamente a qualidade dos produtos. Essas 

informações podem ser levadas a alta gerência para demonstração das necessidades de 

investimento em treinamento. Planos para melhosia dos processos podem ser 

elaborados. 

3.3.2) Disseminaqão Ad hoc 

Essa estratégia visa disseminar o conhecimento a qualquer hora, em qualquer 

lugar e para qualquer pessoa. Ela é normalmente implementada através da 

disponibilização de repositórios de conhecimentos, intei-nos ou exteinos a organização. 

Como exemplo de repositórios externos, podemos citar bases de infoimações sobre 

produtos específicos que podem ser encontrados em sites da empresa responsável. 

Entretanto, quanto mais específico for o conhecimento mais difícil será 

encontrá-lo; ainda mais quando ele diz respeito a processos específicos da 

organização. Repositórios internos contendo informações corporativas são 

normalmente disponibilizados para consulta. Noimalmente, o aprendizado é 

estritamente individual e pontual. Entretanto, o custo para disseminação dos 

conhecimentos é zero. Basta a existência de um sistema que permita que os usuários 

tenham acesso e façam consultas quando considerarem pei-tinente. 

Nesse trabalho, tem-se como objetivo construir um sistema em que os usuários 

possam consultar os conhecimentos adquiridos através da aplicação das RP. Dessa 

forma, pontos fortes e fracos identificados nos projetos estarão disponíveis para 

consulta. Além disso, esses coiihecimentos estarão organizados segundo o processo 

que apóiam, seguindo uma abordagem centrada em processo. 

3.3.3) Disseminação Planejada 

Ao contrário da abordagem anterior, disseminar os conhecinlentos de forma 

planejada visa fazer com que todas as pessoas tenham uma visão unifoime sobre 

como executar o processo de fornia a atingis um objetivo comum. Como a execuçiío 

do processo está ligada à realização de um projeto, iremos considerar a estratégia de 

realização de ações de desenvolvimento para disseminação de conhecimento. As 

ações poderão ocorrer antes do início do projeto ou ao longo do mesmo. Obviamente 



é mais fácil que as ações sejam postas em prática antes do início do projeto, pois a 

equipe ainda não está comprometida com o mesmo. Entretanto, caso as RP sejam 

aplicadas seg~iindo os modelos I1 e I11 (término de fase e de iteração, respectivamente) 

e através delas seja identificado a necessidade de realização de algumas ações, por 

conta de problemas vividos no projeto, planos de desenvolvimento para a equipe 

deverão ser elaborados. Como exemplo de ações de desenvolvimento, podemos citar 

cursos (internos ou externos), palestras, seminários, leitusa de artigos, entre outras. 

A estratégia de disseminação planejada proposta pode ser comparada a 

estratégias de desenvolvimento de pessoas, comum à área de recursos humanos. Ao se 

avaliar um funcionário, segundo uma série de parâinetros, é possível determinar quais 

são seus pontos fracos e fortes. Esses pontos podem refletir capacidades técnicas e de 

relacionamento, por exemplo, e são noimalmente chamados de competências. Quando 

um funcionário é mal avaliado segundo una  determinada competência, o RH 

determina quais devem ser as ações para que o funcionário se desenvolva, ou melhore, 

naquela competência. Da mesma foima, uma equipe de desenvolvimento pode ser mal 

avaliada em algum processo ao longo de um ou mais projetos. Logo, essa equipe 

precisa ser desenvolvida e espera-se, a partir daí, que as próximas avaliações, feitas 

através das RP, possam demonstrar que houve realmente um aprendizado eficiente. 

Essa estratégia será aplicada através de um processo composto por três fases: 

planejamento, deseilvolvimento de equipe e acompanhamento do aprendizado. Essas 

fases estão descritas em detalhes nas seções seguintes. 

3.3.3.6) Planejamento 

A fase de planejamento tem como objetivo planejar as ações de 

desenvolviinento da eq~~ipe. Essas ações poderão ser determinadas com base nas 

informações capturadas através das RP, tais como: 

Pontos foi-tes reconhecidos em outros projetos 

Pontos fracos em projetos similares 

Histórico da equipe, como por exemplo, os principais problemas enfrentados nos 

últimos projetos (ex.: atsaso no cronograma nos últimos projetos, softwares de 

baixa q~~alidade, &c.) 



Além disso, conhecimentos relativos as tecnologias que serão utilizadas no 

projeto também podem dar origem a ações de desenvolvimento coirespondentes. 

Essa fase é necessária para definir e priorizar os conhecimentos que devem ser 

transmitidos para a equipe do projeto. Essa tarefa cabe à equipe responsável pela 

melhoria do processo de sokware da organização. Essa equipe deve ter conhecimento 

sobre os pontos fortes e fsacos mais importantes para a inelhoria dos processos, 

buscando focas naquelas que irão trazer maiores benefícios para o projeto. 

Para disseminar os conhecimentos relevantes através de ações de 

desenvolvimento, uma abordagem centrada em processo também deverá ser utilizada. 

Sendo assim, as ações devem ter sempre como objetivo a melhoria de um processo 

em particular. Suponhamos que a percepção da equipe de processo da organização 

seja que o processo mais crítico no momento é o de Testes. Isso se justifica pela série 

de pontos fracos relacionados a esse processo, e principalmente pela elevada taxa de 

defeitos reportados pelos clientes. Nesses pontos fracos, ações como utilização de 

testes de unidade e inspeções foram identificadas como possíveis soluções para esses 

problemas. Dessa fosma, ações de desenvolvimento para ensinar a equipe a realizar 

inspeções podem ser solicitadas. 

Manter um histórico do desempenho da equipe em projetos anteriores também 

pode ser importante para se tratar, com mais objetividade, os pontos fracos da mesma. 

Esses pontos fracos são obtidos coin base nos relatórios de andamento de projetos, 

produzidos através das RP, e são descritos através dos pontos fracos reportados pela 

equipe nos últimos projetos. Esses pontos fiacos também poderão determinar ações 

interessantes de serem propostas na fase de desenvolvimento de equipe. Isso poderá 

ser feito através da observação das ações a serem tomadas para remediar os problemas 

relacionados. 

Como resultado dessa fase, temos um plano de desenvolvimento da equipe, 

que deverá ser avaliado pelo gerente de projeto. Tendo sido aprovado, dar-se-á início 

a realização das ações de desenvolvimento. 

3.3.3.2) Desenvolvimento de Equipe 

Nessa fase, as pessoas que fazem pai$e da equipe do projeto se capacitam 

através da realização das açoes de desenvolvimento propostas. Cursos poderão ser 

ministrados por pessoas da própria organização ou por terceiros. Obviamente, o 



primeiro caso é o mais interessante, pois é mais barato e, dependendo da situação, 

demonstrará a real eficiência do processo de gerência de conhecimento. 

Imagineinos que no exemplo antefior, onde se desejava melhorar o processo 

de testes, fosse preciso contratar terceiros para dissen~inação do conhecimento sobre 

coino realizar inspeções. Depois de feito o curso, utilizou-se inspeções no projeto 

seguinte, adquisindo-se conhecimento sobre sua aplicação e comprovando sua real 

eficácia. Dessa forma, inspeções foram relatadas nas RP como um ponto forte a ser 

utilizado nos demais projetos. Esse conhecimento adquirido poderá ser utilizado para 

ensinar outras equipes dentro da própria organização, sem haver mais a necessidade 

de contratar terceiros para disseminá-lo (aqui se poderá perceber o ROI obtido através 

da utilização da gerência de conhecimento). 

Possíveis instrutores poderão ser identificados d~irante as próprias RP. Isso 

pode ser feito através da identificação de pessoas experientes, que colocaiam em 

prática os conhecimentos adquiridos. É interessante incentivar essas pessoas a 

montarem cursos e escreverem artigos ou relatórios técnicos para disseminar esses 

conhecimentos. 

3.3.3.3) Acompanhamento do Aprendizado 

Depois de realizadas as ações de desenvolvimento, é impoi-tante atribuir 

algumas responsabilidades aos membros da equipe para que estes verifiquem e 

avaliem as ações realizadas (Collier et al., 1996). Além disso, pontos fracos 

repoi-iados em projetos anteriores, e que podem trazer riscos para o projeto em 

questão, tainbéin devem ser alvos de atenção constante. Como exemplo, pode-se 

atribuir a responsabilidade de verificação de possíveis problemas de comunicação 

entre a equipe desenvolvedora e o cliente ao gerente do projeto. Ele deverá se 

responsabilizar por estreitar o canal de comunicação. Isso porque pontos fracos 

relacionados à falta de envolviinento do cliente revelam o risco de o projeto ser mal 

sucedido. 

Nessa fase, pode ser necessária a presença de uin mentor, que pode ser 

também tuna pessoa da própria organizac,ão. Ele guiará a ecpipe do projeto na 

aplicação dos conl~eciinentos ensinados e avaliará sua real aplicaqão. Esse processo é 

conhecido coino mentwing, e é bastante utilizado em empresas (Apostolou e Mentzas, 

1998), principalmente quando o assunto ensinado é bastante complexo, como a 

adoção de uma nova metodologia ou tecnologia. 



3.3.3.4) O Papel das RP na Disseminação de Conhecimento 

Através das reuniões investigativas, toda a equipe toma coiiheciniento sobre o 

que está sendo produzido de. interessante no prÒjeto. Esse coi~ipartilhamento de 

conhecimentos possibilita: 

Reagir com mais facilidade aos pedidos dos clientes 

Aumentar a produtividade reduzindo o número de defeitos e se-trabalho 

Melhorar o trabalho em equipe 

Disseminar os conhecimentos é responsabilidade de cada membro do projeto. 

Fazendo isso, ele estará colaborando para evitar que outros pariicipaiites da equipe 

"reinventem a roda". Isso pode reduzir o esforço dispensado no projeto, aumentar as 

chances do projeto ser bem sucedido e, acima de tudo, criar um ambiente de 

compartilhamento de conhecimentos capaz de enriquecer o aperfeiçoamento 

profissional de cada membro da equipe e, conseqüentemente, trazer vantagens 

competitivas para a organização. 

3.4) Conclusões 

Nesse capítulo foram apresentadas as estratégias para aquisição e 

disseminação de conhecimento propostas, onde descrevemos os tipos de 

conhecimento de interesse (pontos fracos e fortes) e o processo detalhado para 

aplicação de cada uma. Diferentes modelos para aplicação da estratégia de aquisição 

de conhecimento foram sugeridos. As vantagens e desvantagens de cada um também 

foram descritas. Através da estratégia de disseminação de conhecimento, planos de 

ação poderão ser elaborados visando o desenvolvimento da equipe nos pontos fracos 

identificados. Além disso, um repositório de conhecimento contendo os 

conhecimentos adquiridos e analisados sobre um projeto estará disponível para 

consulta. 

No capítulo seguinte apresentamos um estudo de caso sobre a utilização da 

estratégia de aquisição de conhecimento em um projeto,. cujo objetivo é avaliar e 

discutir os resultados obtidos com a sua aplicação. 



CAPITULO IV - ESTUDO DE CASO: UTILIZAÇAO DA 

Depois de elaborada as estratégias para aquisição e disseminação de 

conhecimento sobre desenvolvinlento com o RUP, um estudo de caso foi realizado 

com o objetivo de aplicar a estratégia de aquisição de conhecimento em um projeto. A 

estratégia de disseminação não fez parte desse estudo de caso devido ao tempo 

limitado para elaboração e realização das ações necessárias para o projeto. Apesar 

disso, algumas dessas ações foram identificadas através da análise de alguns dos 

pontos fiacos identificados, permitindo que pudéssemos compreender como essas 

ações poderiam ser realizadas para ajudar esse projeto e outros projetos futuros. 

Para elaboração do estudo de caso foi escolhido o projeto CONHECER, um 

projeto de pesquisa desenvolvido na área de engenharia de software da COPPEAJFRJ. 

O projeto CONHECER tem como objetivo desenvolver o ambiente de gerência de 

conhecimento CORE-KM, customizável para diferentes tipos de organização. A 

equipe de desenvolvimento é composta por um aluno de doutorado, três alunos de 

mestrado e dois alunos de graduação (além dos professores orientadores). Nesse 

projeto está sendo definida e implementada a infia-estrutura do ambiente, além de 

diversas fenamentas para apoiar atividades relacionadas à gerência de conhecimento 

comuns a qualquer organização e ferramentas específicas para ambientes 

customizados. Uma tese de doutorado e três de mestrado estão vinculadas ao projeto. 

Ao aluno de doutorado cabe a responsabilidade pela gerência do projeto, enquanto 

que os demais alunos são desenvolvedores. 

O projeto CONHECER teve início no final de 2001 e encontra-se em 

andamento até O momento da apresentação dessa tese. Outras pessoas, além das que 

participam atualmente, tainbéin colaboraram com o desenvolvimento do projeto, 

tendo os resultados de suas atividades sido descritos através de artigos científicos e 

teses de mestrado. O atual gerente do projeto (aluno de doutorado) assumiu o projeto 

após o término da fase de concepção. Antes disso, outro aluno de doutorado 

desempenhava esse papel. Essa in~idaiiça ocorreu devido a alguns eventos que serão 

discutidos ao longo das análises feitas pelo estudo de caso. Entretanto, essa mudança 

não foi conseqüência das Revisões de Projeto realizadas nesse estudo de caso. 



Através da aplicação da estratégia de aquisição de conhecimento no projeto 

CONHECER, tivemos como objetivo avaliar e discutir: 

o processo de aplicação da estratégia 

os resultados obtidos 

a receptividade e participação dos membros do projeto 

algumas considerações sobre os resultados do estudo de caso, e, finalmente, 

as conclusões do estudo. 

4.1) Aplicação da Estratégia de Aquisição de Conhecimento 

Após a escolha do projeto CONHECER para a realização do estudo de caso 

foi enviado um e-inail para cada membro do projeto, descrevendo de forma resumida 

os objetivos deste trabalho de pesquisa e do estudo de caso, o processo de aplicação 

da estratégia, os papéis de cada um nesse processo, quais conhecimentos eram de 

interesse e qual seria o uso das infomações obtidas. 

Foi, então, mascada e realizada uma reunião de preparação que teve a duração 

aproximada de 1 hora, e contou com a participação dos seis alunos participantes do 

projeto. Essa fase preparatória serviu para o autor (pessoa exteilia ao projeto e 

responsável pela aplicação das RP): 

descrever, com mais alguns detalhes, os objetivos do trabalho e da estratégia de 

aquisição de conhecimento 

e ter uma visão geral do projeto 

conhecer a equipe. 

Com base nas informações obtidas, tais como tempo total do projeto, fase do 

processo, eventos, principais fatores que afetaram o projeto e disponibilidade da 

equipe para poder pasticipar das reuniões de análise, foi realizado o planejamento das 

RP, envolvendo o inodelo de aplicação a ser utilizado e o cronograma das reuniões de 

análise. 

Como o projeto havia acabado de concluir a fase de elaboração, optamos por 

aplicar o inodelo I1 (término de uma fase). Além disso, a equipe de desenvolvimento 

sugeriu que avaliásseinos não somente a fase de elaboração, mas também a fase de 

concepção, embora essa já tivesse sido concluída há cerca de 4 meses. Essa sugestão 

foi feita devido aos eventos ocorridos nessa fase, que atrasaram o projeto e que, por 



conseqüência, resultasam na mudança do gerente do projeto. Sendo assim, o gerente 

atual do projeto (que assumiu o mesmo a partir do início da fase de elaboração), não 

participou das atividades da fase de concepção. 

Os pontos a serem discutidos foram coletados através da solicitação aos 

membros do projeto que escrevessem em uma folha em branco os pontos que cada um 

julgava importantes de serem discutidos. Ein seguida, os pontos citados eram 

descritos em um quadro branco para que pudessem ser analisados. Além disso, antes 

de dar início à fase de análise dos pontos é importante que os mesmos sejam 

priorizados. 

As reuniões de análise foram, então, divididas com base nos tipos de 

conhecimentos a serem adquiridos (pontos fracos ou fortes) e em relação à fase que 

estavam relacionados. Dois dias foram utilizados para realização das reuniões. Um dia 

para análise dos pontos fiacos da fase de concepção e elaboração (Dia I), e outro para 

análise dos pontos foi-tes de ambas as fases (Dia 2). Todo a equipe do projeto 

pai-ticipou de ambas as reuniões, de forma que foi possível colher feedback sobre 

diferentes pontos de vista. A tabela abaixo apresenta o tempo dispendido em cada 

uma das reuniões: 

Tempo dispendido para análise dos 1 2 horas e meia I 1 hora 
Concencão Elaboração 

Os tempos descritos na tabela 4.1 refletem apenas o tempo gasto nas reuniões, e não o 

tempo total para análise de todos os pontos levantados para discussão. Mais adiante 

isenlos comparar o número de pontos identificados e o número de pontos que foram 

analisados em cada uma das re~miees. Além disso, a reunião de análise dos pontos 

fracos (Dia I), para a fase de concepção, levou mais ten~po que as outras 

principalmente porque estávamos experimentando a estratégia pela primeira vez. 

Além da identificação e análise das causas para os pontos levantados, é 

importante analisar as conseqüências provocadas pela ocoi-iência de determinado fator 

(ponto fraco ou forte) no projeto. Para o caso específico do projeto CONHECER, 

algunlas das conseqüências foram: atrasos no cronograma e inudanqa do gerente do 

< o  eto era um projeto. Nesse último caso, vale a pena ressaltar que o gerente do p: j 

pontos fracos (Dia 1) 
Tempo dispendido para análise dos 
pontos fortes @ia 2) 

Tabela 4.1 - Tempo dispendido nas reuniões de análise 

1 hora 
.- 

I hora 



aluno de doutorado e que sua saída ocorreu no fmal da fase de concepção, ou seja, 

antes de realizarmos o estudo de caso (que ocorreu ao final da fase de elaboração). A 

análise dos pontos fracos que culininai.am nessa conseqüência só foi realizada porque 

decidimos analisar não só a fase de elaboração, que estava sendo concluída, mas 

também a fase de concepção. 

4.2) Resultados 

De acordo com a tabela 4.1, podemos obsesvar que as reuniões de análise no 

projeto CONHECER levaram 5 horas e meia. Durante esse tempo, alguns pontos 

fortes e fracos foram identificados e priorizados. As tabelas 4.2 e 4.3 descrevem os 

pontos fracos e fortes, respectivamente, priorizados e separados por fase: 

Pontos Fracos 

De todos os pontos fracos (ou fortes) identificados nas reuniões de análise, 

Concepção 
1) Ausência de liderança 
2) Dificuldade na alocação de responsabilidades 
3) Problemas de coinunicação entre a equipe e o 
gerente 
4) Dificuldade na compreensão geral do projeto 
5) Demora na especificação dos requisitos 
6) Ociosidade dos programadores 
7) Dificuldade com a nova tecnologia 
8) Complexidade do projeto 
9) Dificuldade na transferência do conhecimento 

Pontos Fortes 

apenas alguns foram realmente analisados, pois precisaríamos de um número maior de 

Elaboração 
1) Dificuldade de integração dos subprojetos no 
contexto do CONHECER 
2) Falta de experiência da equipe com conceitos e 
modelagem 00 
3) Pouca disponibilidade da equipe 
4) Dificuldade no mapeainento 00 para bancos 
relacionais 

Coiicepção 
1) Engajainento da equipe 
2) Aprendizado intenso 

reuniões para analisar todos os pontos identificados. Entretanto, os pontos fortes e 

Tabela 4.2 -Pontos f ixos identificados nas fases de concepção e elaboração 

Elaboração 
1) Ma-estrutura, adequada 
2) Trabalho em equipe 
3) Aumento na coinpreensão do projeto 

fiacos mais importantes foram analisados. As tabelas 4.4 e 4.5 descrevem a relação 

Tabela 4.3 -Pontos foites identificados nas fases de concepção e elaboração 

entre os números de pontos identificados e analisados por fase: 

Pontos Fracos 
Analisados 

2 
2 

Concepção 
Elaboração 

Tabela 4.4 - Número de pontos fracos identificadose analisados nas reuniões 

Identificados 
9 
4 



Através desses dados é possível ter uma idéia de como planejar as reuniões de 

Pontos Fortes 

análise. As atividades de identificação e priorização levaram em média 30 minutos em 

cada fase (com exceção da reeunião de análise de pontos fracos para fase de 

Aiialisados 
2 
2 

Concepção 
Elaboração 

concepção). Os outros 30 minutos foram para análise dos pontos. Nesse caso, cada 

Tabela 4.5 - Número de pontos fortes identificados e analisados nas reuniões 

Ideiitificados 
2 
3 

ponto levou em média 15 minutos para ser analisado. Obviamente, esses valores 

variam de acordo com muitos fatores, tais como a quantidade de causas relacionadas, 

o grau de interesse dos membros do projeto em foi-necer informações, o impacto 

causado no projeto, entre outros. A figura 4.1 apresenta as causas responsáveis pelo 

engajamento da equipe do projeto CONHECER, identificado como o ponto forte mais 

impoitante da fase de concepção: 

Figura 4.1 - Causas responsáveis pelo ponto foi-te "Engajainento da equipe" 

Note no diagsanza da fig~xa 4.2 que existem setas transversais às causas finais. 

Essas setas representam causas que deram origem a uma causa final. Ou seja, a 

"Pressão da alta gerência" era necessária porque o "Financiamento do projeto" estava 

condicionado aos resultados obtidos com o projeto. Esse ponto foi-te, em pai-ticular, 

levou mais tempo que os outros para ser analisado, pois possuía muitas causas 

relacionadas. 

É interessante tambSm observar a categorização dos pontos segundo os 

processos do RUP. As tabelas 4.6 e 4.7 trazem os pontos fiacos e foites da fase de 

concepção categorizados: 



Pontos Fracos 
Concepção 

Modelagem de negócio 
Requisitos 5) Deinora na especificação dos requisitos 
Análise e Projeto 7) Dificuldade com a nova tecnologia 
Gerência de projeto 1) Ausência de liderança 

2) Dificuldade na alocação de responsabilidades 
3) Problemas de coinunicação entre a equipe e o 
gerente 
6) Ociosidade dos prograinadores 
9) Dificuldade na transferência do conhecimento 

Ambiente 
Pontos fracos não relacionados aos processos 4) Dificuldade na coinpreensão geral do projeto 
RUP 8) Coinplexidade do projeto 

Tabela 4.6 -Distribuição de pontos fracos na fase de concepção segundo os processos do RUP 

Observando a tabela 4.6 podemos ver que os principais problemas reportados 

Pontos Fortes 

estavam relacionados à gerência do projeto. Esses problemas foram tantos que 

Modelagem de negócio 
Requisitos 
Gerência de projeto 
Ambiente 
Pontos fortes não relacionados aos processos do 
RUP 

culminaram na mudança do gerente do projeto. Essa mudança ocorreu devido à 

Concepção 

1) Engajamento da equipe 
2) Aprendizado intenso 

interferência extei-na de um dos professores orientadores. Entretanto, apesar dessa 

Tabela 4.7 -- Distribuição de pontos fortes na fase de concepção segundo os processos do RUP 

interferência não ter sido conseqüência das RP, acreditamos que sua aplicação ao final 

da fase de concepção, ou de preferência em iterações anteriores, teria gerado essa ou 

outras ações para contornar o problema. 

É impoi-tante comentar também que os pontos foram identificados e analisados 

sem que os participantes soubessem que seria feita essa categorização baseada nos 

processos do RUP. Ou seja, os pontos eram relatados independentemente do processo. 

Isso foi feito com o objetivo de avaliar se o modelo proposto (modelo I1 de aplicação 

das RP) estava realmente se propondo a atacar os processos inais relevantes de acordo 

com a fase. Observando a tabela 4.6 podenios verificas que soiiiente os processos de 

requisitos, análise e projeto, impleinentaçao e gerência de projeto foram alvos de 

pontos fracos. Como esses processos foram sugeridos como impoi-tantes para 



avaliação ao término da fase de concepção, temos que o modelo pode ser avaliado de 

forma positiva nesse projeto. 

Ao categorizar os pontos identificados, percebemos que alguns pontos não 

estavain necessariamente relacionados ao RUP. .Esses pontos correspondem 

normalmente a dificuldades inerentes ao projeto elou características da equipe de 

desenvolvimento. Sendo assim, decidimos separá-los para efeito de categorização. 

As tabelas 4.8 e 4.9 tsazem a categorização dos pontos para a fase de 

elaboração: 

Pontos Fracos 

Gerência de projeto 

Requisitos 
Análise e Pro.jeto 

Implementação 

Elaboração 

2) Falta de experiência da equipe com conceitos 
e modelagem 00 
4) Dificuldade no inapeamento 00 para bancos 
relacionais 

Ambiente 
Pontos fracos não relacionados aos processos do 
R W  

Observando os processos alvos de pontos fracos ou fortes, pudemos também 

avaliar o modelo I1 de aplicação das RP para a fase de elaboração. Note que agora os 

1) Dificuldade de integração dos subprojetos no 
contexto do CONHECER 
3) Pouca disponibilidade da equipe 

Pontos Fortes 

processos de análise e projeto e implementação foram citados. 

Tabela 4.8 - Distribuição de pontos fracos na fase de elaboração segundo os processos do RUE' 

Modelagem de negócio 
Requisitos 
Análise e Projeto 
Implementação 
Gerência de prqjeto 
Ambiente 
Pontos fortes não relacionados aos processos do 
RUP 

Além da análise dos pontos, conseqüências e ações foram debatidas para cada 

Elaboração 

2) Trabalho ein equipe 
1) Infra-estrutura adequada 
3) Aumento na coinpreensão do projeto 

ponto analisado. A tabela abaixo apresenta as conseqüências e ações identificadas 

Tabela 4.9 - Distribuição de pontos foi-tes na fase de elaboração segundo os processos do RUE' 

para um dos pontos fracos da fase de elaboração: 
--- 

Ponto fraco: Falta de experiência da equipe com coiiceitos e modelagem 00 
Conseqüências 

- Retrabalho 
- Dificuldade no inapeainmto 00 para bancos 
relacionais 

Ações 

- Treinamento (Cursos de rnodelagein 0 0 )  
- Suporte de especialistas em 00 
- Leitura de artigos técnicos 

Tabela 4.10 - Conseqiiências e ações para uin ponto fraco 



Embora a estratégia de disseminação não tenha sido colocada em prática, as 

ações debatidas durante a análise de alguns pontos (como o apresentado como 

exemplo na tabela 4.10) poderiam fazer parte de um plano de desenvolvimento de 

equipe para um projeto 0 0 .  Dessa forma, poderíamos minimizar os riscos de projetos 

futuros através da disseminação do conhecimento já adquirido nesse projeto. As 

pessoas que participaram desse projeto poderiam também contribuir para alertas as 

outras sobre as dificuldades vivenciadas no passado. Isso tanto é verdade que uma das 

ações mencionada por um dos membros do projeto diz respeito ao supoi-te de 

especialistas. Realmente, esse conhecimento é difícil de ser armazenado por unl 

sistema de informação. Sendo assim, é importante identificar pessoas dentro da 

organização que detenham esse conhecimento, e motivá-las a disseminá-lo deve ser o 

principal objetivo de uma estratégia de disseminação de conhecimento. 

4.3) Receptividade e Participação dos Membros do Projeto 

"Discutir e compreender as causas dos problemas evita que nos sintamos culpados por 

alguma coisa de ruim no projeto." 

"Reuniões como essa permitem que possamos saber a opinião de cada pessoa sobre o 

andamento do projeto e, principalmente, de que foima poderemos contribuir para o 

sucessc do projeto." 

Esses são alguns dos comentários dos membros do projeto. Ao realizar essas 

reuniões de análise fica claro o papel social desempenhado pelas mesmas. É muito 

comum urna pessoa comentar com outsas suas preocupaçóes sobre o rumo do projeto, 

embora isso normalmente seja feito de forma particular. O que as reuniões de análise 

buscam é proporcionar um ambiente eni que as pessoas se sintam motivadas e seguras 

a relatar seus pontos de vista, de forma a poder eliminar problemas atuais e riscos 

filturos. 

A participação dos membros do projeto CONHECER foi muito boa. Todos os 

membros participaram das reuniões e todos eles forneceram infosmações relevantes 

sobre o projeto e sobre as reuniões de análise. 



4.4) Considerações 

Esse estudo de caso foi realizado em um projeto de pesquisa da COPPE. 

Sendo assim, existem similaridades e diferenças entre os resultados repoi-tados 

por esse estudo de caso quando de sua aplicação em uina empresa. Um ponto 

que merece destaque diz respeito à abertura que os participantes têm em 

apresentar informações sobre o projeto. No caso do projeto CONHECER, não 

existe concoi~ência entre as pessoas como acontece em muitas empresas. 

Sendo assim, as pessoas se sentem mais seguras em criticar e comeiitar a 

respeito do projeto. 

É interessante observar que como uma pessoa externa (o autor) atuou como 

facilitados nesse estudo de caso, de forma que foi possível obter mais 

imparcialidade na descrição dos pontos fracos e fortes analisados. Além disso, 

ao fazer a análise, os detalhes obtidos para analisairnos cada caso são 

necessariamente maiores, visto que o facilitados não está familiarizado com o 

projeto e precisa, conseqüentemente, entender muitos detalhes para poder 

analisar, junto com a equipe, os pontos identificados. 

e A priorização dos pontos a serem discutidos é muito irnpoi-tailte. Tal como 

ocosseu no projeto CONHECER, pode ser difícil analisar todos os pontos 

fiacos e foi-tes identificados. Através da priorização é possível garantir que os 

pontos inais impoi-tantes serão discutidos. 

4.5) Conclusões 

Através desse estudo de caso foi possível observar o comportamento da 

estratégia de aquisição de coilhecimento e entender como seus resultados podem 

contribuir para a melhoria do processo utilizado, do ambiente de trabalho e dos 

projetos realizados. 

Observando os pontos fiacos da fase de concepção e os pontos fortes da fase 

de elaboração, é possível perceber que uma simples ação pode mudar o rumo de uin 

projeto. O processo de gerência de projetos, que foi o inais deficitário da fase de 

concepção, sequer foi inencionado como possuindo algum ponto fiaco na fase 

seguinte. Pelo contrário, o ponto foi-te "Trabalho eni equipe" foi citado como um 



giande diferencial obtido na fase de elaboração. Vale a pena lembrar que a ação para 

essa melhoria (mudança do gerente do projeto) foi tomada antes da aplicação das RP, 

por conta da interferência direta dos professores orientadores. Sendo assim, é 

interessante observar que ações como as que foram tomadas poderiam ser buscadas 

com base nos resultados das reuniões de análise feitas nesse estudo de caso. Além 

disso, através da aplicação de modelos como I1 e I11 (término de uma fase ou de uina 

iteração), por exemplo, podemos identificar problemas com mais antecedência, de 

forma a buscar ações para contomá-10s o quanto antes. 

Através da identificação de possíveis ações no projeto CONHECER (como 

"Cursos de modelagem 00" e ''Suporte de especialistas em 00") é possível entender 

como é importante que haja uma estrutura organizacional responsável por 

provideiiciar essas ações. Note que as pessoas envolvidas no projeto jamais poderão 

fazer isso, visto que provavelmente seu tempo já está todo alocado para o projeto. 

Além disso, ações prioritárias precisam ser realizadas imediatamente, de forma a não 

colocar o projeto em risco. Sendo assim, podemos perceber que as estratégias de 

aquisição e disseminação caminham lado a lado e seus resultados dependem bastante 

da infra-estrutura tecnológica e organizacional existente. 

Através das reunióes de análise é possível buscar uma uniforinização da visão 

da equipe sobre o projeto, alinhando objetivos e contomando os problemas existentes. 

É possível notar também a satisfação que as pessoas sentem em serem ouvidas e 

compreendidas. Essa abei-tura deve ser sempre incentivada, pois é através dela que 

poderemos fazer com que as pessoas aceitem a estratégia sem muitas resistências e 

conseqüentemente possam colaboru com a organização. 

Após o término das reuniões do projeto CONHECER, os conheciinentos 

obtidos através das análises dos pontos fostes e fracos ficaram registrados apenas em 

papéis. Através da utilização de Lima aplicação para apoiar a estratégia de aquisição de 

conheciinento, batizada de eKnowledge, esses conheciinentos serão organizados e 

estruturados com base na estratégia proposta. Além da estratégia de aquisição, o 

eKnowledge também dará supoi-te a estratégia de dissemjnação, de forma que nele 

poderemos também cadastrar ações de desenvolvimento e rnontar planos de ações 

para equipes. 



CAPITULO V - eKnowledge: UMA APLICAÇÃO PARA 

APOIAR AS ESTRATEGIAS DE AQUISIÇÃO E 

DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO 

Embora o processo de aplicação da estratégia de aquisição de conhecimento 

envolva bastante interação entre as pessoas, algumas das informações resultantes das 

Revisões de Projeto (RP) devem ser aimazenadas para que possam ser utilizadas para 

disseminar os conhecimentos adquiridos. Da mesma forma, para que a estratégia de 

disseminação possa ser aplicada de foima adequada é necessário que se tenha acesso 

as iilfoimações relevantes para construção do plano de ações para a equipe 

(Disseminação Planejada) e que os funcionários possam ter acesso aos repositórios de 

conhecimentos adquiridos em projetos anteriores (Disseminação Ad hoc). 

Logo, para a aplicação efetiva das estratégias propostas nesse trabalho é 

necessário que haja uma i&a-estiutura de software capaz de atender alguns requisitos 

básicos. 

5.1) Requisitos Básicos 

Estainos chamando de requisitos básicos o conjunto mínimo de 

funcionalidades que uma aplicação deverá oferecer para atender às estratégias de 

aquisição e dissenlinação de conhecimento propostas. 

Os requisitos apresentados nessa seção estão divididos segundo as estratégias 

que apóiam. A ordem em que eles foram organizados segue a mesma ordem em q w  

as estratégias foram apresentadas nesse trabalho: 

Estratégia de Aquisição de Conhecimento 

1. Arrnazenainento de informagões sobre as RP 

Dados como período em que foram realizadas, número de reuniões, número de 

participantes, facilitados, projeto em que foram aplicadas, modelo de aplicaçâo 

das RP, entre outras, devem sei armazenadas. Essas inforinações poderão ser 

utilizadas para planejamento das RP . 



Armazenanzento dos pontos~acos  e fortes obtidos através das RP 

Os pontos fiacos e fortes obtidos através da aplicação das RP deverão poder ser 

armazenados em um repositório de conhecimentos. Esses pontos deverão estar 

vinculados à RP ein que foram identificados e aos processos (do RUP) que afetam 

ou apóiam. Através dessas infoimações a equipe de processo e gerência de 

conhecimento poderá compreender quais foram os processos mais deficitários 

(maior número de pontos fracos) e, conseqiientemente, poderá ser capaz de buscar 

ações de desenvolvimento com base nesses processos. Sugestões de ações de 

desenvolvimento poderão ser informadas para cada ponto fraco identificado e 

analisado (essas sugestões são feitas pelos próprios integrantes do projeto ao final 

da análise de um ponto fraco). Se aceitas, essas ações poderão ser cadastradas e 

vinculadas aos processos relacionados, de forma que poderão ser utilizadas 

posteriormente para outras equipes. 

3. Priorização de pontos fiacos e fortes 

Os pontos fiacos e fortes deverão poder ser priorizados, quantos forem necessários. 

Essa priorização será útil para solicitação de um plano de ação para o projeto. 

Cada ponto fraco priorizado será enviado junto com as ações sugeridas para ele, 

de foma que a equipe de gerência de conhecimento poderá se planejar para 

elaborar o plano de ações necessário. 

Estratégia de Disseminação de Conhecimento (Ad hoc) 

i. Consulta ao repositório de conhecin~ento sobre projetos ern andamento (kelafório 

de andamento de projeto) 

Os pai-ticipantes do projeto deverão poder consultar o repositório de conhecimento 

do projeto9. Enquanto o projeto não tiver sido concluído, apenas os participantes 

do mesmo poderão ter acesso. 

5. Consulta ao repositório de conhecimento consolidado da or.gnniznçfio 

Nesse caso, o repositório deverá ser constituído por todos os projetos já realizados. 

(e analisados) pela orgailização. Dessa forma poderemos ter urna visão de toda a 

organização sobre como os processos estão seiido executados. Através desse 

Esse repositório pode ser construído ao longo do projeto, bastando que as RP também sejam aplicadas 
segundo os modelos 11 e 111, por exemplo. 
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repositório consolidado, todos os funcionários poderão ter acesso aos 

conhecimentos identificados nos projetos. 

Estratégia de Disseminação de Conhecimento (Planeiada) 

6. Solicitação para elaboração de plano de ação para um novo projeto ou para um 

projeto em andamento 

Ao iniciar um novo projeto, o gerente pode solicitar um plano de desenvolvimento 

com base nas características do projeto e necessidades da equipe. No caso de um 

projeto em andamento, o facilitados poderá fazer essa solicitação também com 

base nos pontos fracos priorizados. 

7. Cadastro de ações de desenvolvimento, onde as ações devem estar sempre 

vinculadc~s aos processos do R UP 

A equipe de processo e gerência de conhecimento deverá poder cadastrar ações de 

desenvolvimento e relacioná-las aos processos que apóiam. Dessa foima, ações 

sugeridas pelos integrantes de um projeto e ações identificadas pela própria equipe 

de gerência de conhecimento poderão ser armazenadas e relacionadas aos 

processos do RUP. 

8. Elaboração de planos de ação para equipes 

Com base nos pontos fracos da equipe, ou nas características do projeto, ou em 

pontos fortes de oiitros projetos, a equipe de processo e gerência de conhecimento 

deverá poder elaborar um plano de ações de desenvolvimento para uma equipe. 

Para isso, ela deverá ser capaz de identificas os processos em que a equipe inais 

precisa ser treinada, identificando então ações relacionadas àqueles processos que 

inais seriam íiteis àquela equipe. 

5 2) eKnowledge: Especificação 

Com base nos requisitos apresentados na seção anterior, uma especificação foi 

definida para a aplicação eKnowledge. Essa especificação contém a descrição 

detalhada dos casos de uso do sistema (vide Anexo I). A figura 5.1 apresenta o 

diagsaina de casos de uso relativo a essa especificação. 
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Figura 5.1 - Modelo de casos de uso do eKnowledge 

5.3) eKnowledge: Implernentação 

Depois de especificado os casos de uso do sistema, vamos descreves a iii6-a- 

estrutura tecnológica utilizada para impleinentação dos casos de uso e descrever 

alguns cenários de utilização do sistema. 

5.3.1) Infra-estrutura Tecnológica 

Embora os requisitos acima possam ser implementados de diversas maneiras, 

algumas casactesísticas são desejáveis e coiniins em sistemas de gerência de 

conhecimento, tal coino facilidade de uso e acesso. Nesse caso, acreditamos que a 

utilização da Intei-net (ou Intranet) para acesso ao sistema poderá beneficiar toda a 

organização, principalmente aquelas onde os funcionários passam a maior parte do 

tempo alocados em clientes (coino é o caso de consultorias). Sendo assim, decidimos 

utilizar tecnologias Web para impleinentação dos requisitos básicos apresentados na 

seção 5.1. 



Tomcat  
[Senridor Web e Container JÇP) 

Repnsitirrio de dados 

Fig~ira 5.2 -Arquitetura macro da aplicação 

Essa implementação, batizada de eKnowledge, foi construída utilizando tecnologias 

Java, tais como JSP (Java Server Page) e Servlet. O banco de dados utilizado foi o 

MySQL, bastante usado em aplicações comerciais. A figura 5.2 apresenta a 

arquitetura da aplicação de forma macro. Através de um browser, qualquer 

funcionário poderá acessar as informações disponibilizadas. A primeira vez que uma 

página JSP é requisitada, o Tomcat (servidor Web e container JSP utilizado no 

desei~volvimento do eKnowledge) compila a mesma e gera um servlet para cada uma. 

Esses servlets gerados são reponsáveis por receber as requisições HTTP dos clientes e 

processá-las. Esse processainento é feito através de chamadas às classes do sistema 

(pacote classes), que por sua vez acessam o repositório de dados da aplicação. 

Com base nos casos de uso foi feito um projeto do sistema. Esse projeto 

envolve uma série de classes, páginas JSP e modelo de dados que são responsáveis 

por implementar a especificação descrita nas seções anteriores. A figura 5.3 apresenta 

um modelo de classes contendo as classes principais do sistema. 
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Figura 5.3 - Modelo de classes com as classes principais do sistema 

Atsavés desse modelo é possível notar que os pontos fortes e fiacos estão 

relacionados à revisões de projeto e não diretamente ligados ao projeto. Isso acontece 

porque pode ocoi-rer mais de uina revisão de projeto ao longo do mesmo. Note 

também que essa relação também ocorre coin o plano de ação, pois a sua elaboração é 

justamente para atacar os pontos fiacos identificados durante a revisão de projeto. A 

coinpreensão desse modelo poderá se dar mais facilmente através dos cenários de uso 

descritos na seção 5.3.2. 

5.3.2) Cenários de Uso 

Os cenários descritos nessa seção levam em consideração o projeto 

CONHECER, alvo do nosso estudo de caso. Vamos coiisiderar, para efeito de 

ilustração, que esse projeto estivesse sendo desenvolvido numa organização em que as 

estratégias propostas j S  estivessem sendo aplicadas, Sendo assim, os seguintes 

cenários seriam exec~~tados depois de concluídas as RP: 

1. Os resultados obtidos deveriam então ser armazeiiados. 

2. Um plano de ações poderia ser solicitado. 



3. Recebida a solicitação, a equipe de processo e gerência de conhecimento deveria 

elaborar um plano de ações com base nas necessidades da equipe do projeto. 

4. As ações deveriam se colocadas em prática e seus resultados acompanhados. 

Para ilustrar como o eKnowledge pode apoiar as estratégias, vamos descrever como o 

mesmo seria utilizado nos cenários 1,2 e 3 apresentados1o: 

Cenário 1 - Os resultados do CONHECER deveriam então ser aimazenados 

Antes de entrar com os conhecimentos obtidos nas RP, o facilitador deve 

cadastrar o projeto em questão (caso isso ainda não tenha sido feito). A figura 5.4 

apresenta a tela para cadastramento de projetos". 

Figura 5.4 -Tela para cadastro de projeto 

Depois de cadastrado o projeto, o facilitados poderá entrar com os resultados 

obtidos no sistema. A figusa 5.5 apresenta a tela de cadastro dos dados 

corsespondentes a RP feita para a fase de elaboração do projeto CONHECER. 

' O  Por enquanto, apenas os cenários 1, 2 e 3 são apoiados pelo eKnowledge. O cenário 4 poderá ser 
apoiado por computador através da disponibilização de cursos on-line, que poderia ficar a cargo de 
outro sistema, como sistemas de ensino à distância, por exemplo. 
11 Todas as infoiinações descritas na especificação do eKnowledge (seção 5.2) fazem parte dos 
cadastros apresentados, apesar de nem todas aparecerem nas fotografias das telas. 
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Figura 5.5 - Tela para cadastro de revisão de projeto 

Depois de cadastrada a RP, o facilitados poderá armazenar os conhecimentos 

adquiridos na mesma. As telas de cadastro do sistema sempre trazem primeiramente a 

lista de itens já cadastrados, de forma que o usuário pode, a partir dela, editar, 

remover ou adicionar um item na Lista. A figura 5.6 apresenta a tela de listagem de 

pontos fracos. 

f iR*S t C r W  
Cadastro de Pontos Fracos 

Figura 5.6 - Tela de listagem dos pontos fracos cadastrados 

O usuário pode cadastrar um ponto fraco clicando no link "Novo Ponto Fraco" (fig~ua 

5.7) 12. 

l2 Através de telas similares o facilitador também poderá cadastrar pontos fortes. 
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Figura 5.7 - Tela para cadastrarnento de ponto fraco 

Depois de cadastrar os pontos fortes e fracos, o facilitados deverá entrar com a 

priorização feita nas reuniões de análise. A figura 5.8 apresenta a tela para priorização 

dos pontos fi-acos identificados na fase de elaboração do  CONHECER'^. 

Priorização de Pontos Fracos 

Figura 5.8 - Tela para pi-iorização de pontos fracos 

Cenário 2 - Uin plano de ação poderia ser solicitado 

Caso seja de interesse da equipe, um plano de ações pode ser solicitado com 

base nos resultados obtidos através das RP. A figura. 5.9 apresenta a tela para 

solicitação de plano de desenvolvimento para uma equipe. 

13 A tela para priorização de pontos fortes é bastante siiiiilar à tela anterior e, por isso, não foi 
apresentada. 
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Figura 5.9 - Tela para solicitação de plano de desenvolvimento 

Ao clicar em "Enviar", um e-inail é enviado à equipe de processo e gerência 

le conheciineiito contendo os dados preenchidos e mais os pontos fracos priorizados 

na RP "Revisão de Projeto 2" do projeto CONHECER (com suas respectivas ações 

sugeridas) . 

Cenário 3 - A equipe de gerência de processo e gerência de conhecimento deve 

elaborar um plano de ações com base nas necessidades da equipe do pro- 

Ao receber o e-inail de solicitação para elaboração de plano de 

desenvolvimento, a equipe de processo e gerência de conhecimento poderá consultar 

o relatório de andamento do projeto. Isso pode ser observado na figura 5.10. 

Relatóri~ de Andamst~to de Projeto 

........................ aiici.lda:'a ::jn, <. ilaw lecngioois 

:;%$I:~~ E ~ ~ ~ j ~ $ : ~  Falta de enueriericia d s  enuirie 
som co~teeitos c modelariemQQ 

: ...... ........... ..... -- -................ ................ 

Figura 5.10 - Tela para consulta de relatório de andamento de projeto 



Note que na figura 5.7 os pontos fracos priorizados estão destacados (negrito) e em 

vermelho, o que significa que o mesmo foi priorizado 14. Os demais pontos não 

priorizados são apresentados nas cores padrões do sistema e com a fonte no tamanho 

noimal. Para acessar os detalhes correspondentes a um ponto fraco (ou um ponto foi-te) 

basta que o usuário clique no link associado. Ao fazer isso, uma janela yoyup será 

aberta apresentando as informações correspondentes (figura 5.11). 

A tela para consulta ao repositório de conheciinento da organização é bastante 

similar à tela para consulta de relatórios de andamento de projetos, possuindo a 

mesma eshutura de apresentação. A única diferença é que ela apresenta os 

conhecimentos cadastrados para todos os projetos já analisados, e não para um ílnico 

projeto. 

Através das ações sugeridas e já cadastradas, a equipe de processo e gerência 

de conhecimento deverá elaborar um plano de desenvolvimento para a equipe do 

projeto CONHECER. Para facilitar, vamos supor que as ações sugeridas para o ponto 

fiaco "Falta de experiência da equipe com conceitos e modelagem 00" fossem aceitas. 

L4 Os pontos fortes priorizados tasnbéin aparecem ein destaque e coin a cor azul. 



Dessa foima, as ações sugeridas deveriam então ser cadastradas. Como exemplo, uma 

ação coriespondente à "Treinamento (C~irsos de modelagem 00)"  poderia ser 

cadastrada (figura 5.12). 

Figura 5.12 - Tela para cadastro de ação 

Outras ações poderiam ser cadastradas com base nas sugestões apresentadas. 

Depois que todas as ações tiverem sido cadastradas, a equipe de processo e gerência 

de conhecimento poderá elaborar o plano de ações para a equipe do projeto 

CONHECER. A figura 5.13 apresenta a tela para elaboração do plano de ação para o 

projeto. 

Fig~ira 5.13 - Tela para elaboração de plano de ação para um projeto 

Note que como os processos mais deficitários eram exatamente os processos 

de análise e projeto e irilpleinentação (vide figura 5.10), as ações para melhoria foram 

exatamente direcionadas a esses processos. Feito isso, a equipe de processo e gerência 

de conhecimento envia o plano para o gerente de projeto, que então precisará planejar 



conio essas ações serão realizadas, visto que o projeto (no caso o CONHECER) está 

em andamento. 

5.4) Conclusões 

Através da descrição dos requisitos e de alguns cenários de uso do 

eKnowledge, descrevemos de foima resumida como uma aplicação pode apoiar as 

estratégias de aquisição e disseminação de conl~ecimeilto propostas. 

Através do uso do eKnowledge é possível organizar e armazenar os 

conhecimentos adquiridos de forma a peimitir que consultas sobre atributos do 

conhecimento possam ser realizadas (tais conio consultas solicitando todos os pontos 

fracos já identificados para um determinado processo). Caso essas informações 

ficassem registradas apenas em documentos texto (onde o relatório de andamento é 

apenas um arquivo .doc, por exemplo), seria mais difícil fazer consultas simples como 

essa (e obviamente consultas mais complexas). 

Apesar da ida-estrutura peiinitir que consultas mais complexas possam ser 

realizadas, muitas delas não foram implementadas, tais como pesquisa por palavras- 

chave. Além disso, outra possível melhoria diz respeito à definição de perfis de acesso 

ao sistema (baseado nos atores e funcionalidades que cada um tem acesso), visto que 

nessa versão todas as fimções estão disponíveis para todos os usuários. 

No próximo capítulo apresentamos as conclusões da tese, alguns trabalhos 

relacionados e as perspectivas futuras. 



CAPITULO VI - CONSIDERAÇOES FINAIS 

Esse capítulo tem por objetivo apresentar as considerações fmais da tese, 

descrevendo alguns trabalhos relacionados, as conclusões e contribuições da mesma e, 

por fim, trabalhos futuros que poderão dar prosseguimento a esse. 

6.1) Trabalhos Relacionados 

A maioria dos trabalhos relacionados à tese encontrados na litesatiira diz 

respeito à estratégia para aquisição de conhecimento, ou seja, a ~itilização de revisões 

de projeto para reter os conhecimentos adquiridos. 

Em (Collier et al., 1996), um processo bem definido para aplicação de 

Revisões Postmortein é apresentado. Esse processo é constituído de diversas 

atividades, algumas delas presentes na estratégia de aquisição proposta na tese. 

Em (Bisk ef al., 2002) e (Dings~yr et al., 2001) podemos encontrar a descrição 

de um processo mais "leve" para aplicação de Revisões Postmortem. Esse processo 

consta de um subconjuilto de atividades presentes no processo descrito em (Collier et 

al., 1996), sendo então mais simples de ser aplicado em empresa de pequeno e médio 

porte. Além disso, ein (Dings~yr et al., 2001) pode ser encontrado um estudo de caso 

coinpasando a aplicação de revisões de projeto e relatórios de experiência 

(noi-rnalmente elaborados pelos gerentes de projeto). 

Em (Nolan, 1999), uma inetodologia para aprender com os sucessos obtidos 

em projetos anteriores e reutilizá-los em projetos futuros é descrita.. Em seu trabalho, 

o autor acredita que é importante observar os erros cometidos no passado, mas que 

entender os sucessos e incentivar os mesmos pode trazer resultados mais valiosos para 

uma organização. 

Sugestões e obsesvações sobre como fazer um bom proveito do uso de 

revisões de projeto, mesmo que não seja em projetos de software, pode ser encontrada 

em (Wynne, 2002), onde o foco principal está na melhoria de processos de gerência e 

recursos humanos. 

Embora não existam muitos artigos na literatura endereçando estratégias para 

disseminação de coilhecimento, podemos encontrar em (Starkloff e Pook, 2002) idéias 

e experiências para aumentar a percepção e compreensão dos empregados sobre os 

conhecimentos ilecessários para execução dos processos de uma organização. Tal 



como nessa tese, todos os conhecimentos estão vinculados aos processos 

organizacionais (disseminação centrada no processo). 

Em (Koini-Siivio et al., 2002) é apresentada uma estratégia para capturar 

conhecimentos para um projeto que está para começar. Essa estratégia tem por 

objetivo entender as necessidades do projeto e buscar, com base nas mesmas, 

conhecimentos para suprir essas necessidades. Depois de identificados os 

conhecimentos, através de consultas a Intemet, ao repositório da organização, etc, um 

repositório de conhecimentos para o projeto é elaborado, de forma que possa ser 

consultado pelos participantes ao longo do projeto. 

6.2) Conclusões e Contribuições 

Através do estudo de caso realizado junto ao projeto CONHECER, pudemos 

experimentar a estratégia de aquisição de conhecimento e entender como a estratégia 

de disseminação de conhecimento poderia ser utilizada com base nos resultados do 

experimento. 

As reuniões de análise se inostrarain muito í~teis na aquisição dos 

conhecimentos de interesse, ou seja, os pontos fortes e fracos presentes no projeto. Foi 

possível tambéin avaliar o modelo I1 de aplicação das RF-' (término de fase) para as 

fases de concepção e elaboração. Além disso, as reuniões também tiveram uma boa 

receptividade por pai-te dos participantes do projeto, que estiveram presentes em todas 

as reuniões e contribuísam dando feedback sobre as mesmas. 

O estudo de caso também possibilitou avaliairnos o tempo gasto nas reuniões 

de análise. Através desses resultados é possível teimos uma idéia do tempo e custo 

para aplicarmos a estratégia proposta e avaliar o impacto causado pelas mesmas no 

planejamento de projetos. 

Através das ações de inelhoria discutidas pudemos tambéin entender como a 

estratégia de disseminação de conhecimento poderia ser utilizada para contoinar os 

pontos fracos identificados. 

Requisitos básicos para a implementação de uma idra-estrutura de software 

para apoiar a aplicação das estratégias de aquisição e dissen~inação de conhecimento 

também foram descritos. Uma aplicação foi desenvolvida como exemplo de 

impleinentação dos requisitos apresentados. Os resultados do estudo de caso realizado 



Dentre as contribuições deste trabalho destacamos: 

A elaboração de uma estratégia de aquisição e disseininação de conhecimento 

para apoiar o desenvolvimento de software com o RUP, envolvendo: 

Descrição de um processo para aplicação das RP; 

Definição dos tipos de conhecimento de interesse (pontos fracos e pontos foi-tes); 

Proposição de alguns inodelos de aplicação das RP (témino de projeto, término 

de fase, téimino de iteração e foco em um processo); 

Descrição das vantagens e desvantagens de cada modelo; 

Considerações sobre a escolha de um modelo; 

Descrição de uma estratégia de disseminação planejada; 

Um estudo de caso aplicando a estratégia de aquisição de conhecimento em um 

projeto, descrevendo os resultados obtidos e algumas considerações sobre o 

estudo; 

Definição dos requisitos básicos para uma infra-estrutura de sokware apoiar a 

aplicação das estratégias; 

A construção da aplicação e-owledge com base nos requisitos básicos; 

Descrição de alguns cenários de uso da aplicação inostrando como a .mesma 

poderia ser utilizada para apoiar um projeto. 

no projeto CONHECER foram utilizados para descrever alguns cenários de uso da 

aplicação. 

Através das estratégias propostas e dos resultados obtidos com o estudo de 

caso, espera-se que essa tese possa contribuir para a melhoria de projetos que usem o 

RUP como processo de desenvolvimento. Essa melhoria deverá estar fundamentada 

na criação de tuna cultura organizacional de compaitilhamento de conhecimentos, 

onde as estratégias de aquisição e disseminação de conhecimento apóiem os projetos 

em andamento. 

6.3) Perspectivas Futuras 

Embora tenhamos realizado um estudo de caso aplicando a estratégia de 

aquisição de conhecimento em um projeto, é preciso que outros estudos sejam 

realizados para avaliar a aplicabilidade dessa estratégia e também da estratégia de 

disseminação de conheciinento. 



Sendo assim, diversos estudos podem ser realizados com base nesse trabalho, 

seja através de sua continuidade, seja através de algumas adaptações: 

O estudo de caso realizado nessa tese levou em consideração um projeto de 

pesquisa desenvolvido pela área de Engenharia de Software da COPPEIUFRJ. 

Dessa fosma, seria muito interessante que pesquisas utilizando as estratégias 

propostas pudessem ser realizadas em outras organizações. 

o Apenas o modelo I1 (término de fase) foi experimentado no estudo de caso. Na 

literatura é possível encontrar estudos onde o modelo I (término de projeto) foi 

utilizado (Birk et al., 2002) e (Dings~yr et al., 2001). Novos estudos poderiam ser 

realizados aplicando os o~iti-os modelos propostos (I11 e IV) . Através desses 

estudos poderíamos ter mais parâmetros comparativos sobre as vantagens e 

desvantagens de cada modelo. 

Estudos sobre os custos envolvidos para montagem e manutenção de uma infra- 

estrutura organizacional para dar apoio à aplicação das estratégias propostas 

poderiam ser realizados. Esses estudos poderiam conter também uma descrição da 

estrutura organizacional, apresentando os papéis principais dentro da estrutusa e 

suas respectivas funções. 

A medida que o número de conhecimentos aumenta, também aumenta a 

dificuldade para consultar o repositório de conhecimentos da organização. A 

aplicação eKnowledge poderia ser melhorada através da inlpleinentaçao de 

funcionalidades de busca. 

Ainda no contexto do ehowledge, os resultados obtidos através da realização das 

ações de deseiivolvimento poderiam ser cadastrados. Esses resultados poderiam 

informar se as ações s~u-tisam ou não efeito no projeto. Através dessa informação, 

a equipe de processo e gerência de conhecimento poderá avaliar se as ações 

propostas estão adequadas aos processos elou pontos fracos a que se destinam. 

o Adaptações às estratégias poderiam ser propostas para efeito de aplicação em 

outros processos de desenvolvimento. Alguns dos modelos de aplicação propostos 



para o RUP também se aplicam em outros processos iterativos, como é o caso do 

XP (Beck, 2000). No XP temos uma prática conhecida como "Stand-up meeting", 

onde os participantes discutem rapidamente sobre como foi o dia anterior 

(comentando sobre os problemas que passasam e as soluções adotadas) e como 

irão se organizar para o dia que está começando. Sendo assim, as RP poderiam ser 

aplicadas junto com as "Stand-up meeting", aproximando ainda mais o processo 

de gerência de conhecimento do processo de negócio (desenvolvimento de 

software) e tornando-o pratiamente diário. O modelo I11 (término de iteração) 

também poderia ser avaliado e outros novos poderiam ser propostos. 



ALTHOFF, K., BIRK, A., HARTKOPF, S., MÜLLER, W., NICK, M., SURMANN, 

D., TAUTZ, C., 1999, "Managing Software Engineering for Coinprel~ensive Reuse", 

Sofbvare Engineering nnd Knowledge Engineering - SEKE '1999. 

APOSTOLOU, D., MENTZAS, G., 1998, "Managiilg Cosporate Knowledge: A 

Comparative Analysis of Experieilces in Consulting Firrns", Second International 

Conference on Practicnl Aspects of Knowledge Managernent, Basel, Suíça. 

BASILI, V.R., CALDIEIRA, G., ROMBACH, D., 1994, "The Experience Factory", 

Encyclopedia of SoJtware Engineering, Volume 1, pp. 469-476. 

BASILI, V., LINDVALL, M., COSTA, P., 2001, "Implementing the Experience 

Factory concepts as a set of Experieiice Bases", SEKEY2001, pp. 102-109, Buenos 

Aires, Asgentina, Junho. 

BASILI, V.R., G., ROMBACH, D., 1991, Suppoi-t for Comprehensive Reuse, IEEE 

Softwase Engineering Jouinal, 6(5):303-3 16, Setembro. 

BECK, K., 2000, Extrerne Prograrnming Explained, Addison-Wesley. 

BIRIK, A., DINGSDYR, T. STALE-IANE, T., 2002, "Postinostem: Neves Leave a 

Project without It", IEEE Sofhvnre, MaioIJ~~nlio, pp. 43-45. 

COLLIER, B., DeMARCO, T., FEAREY, P., "A Defined Process For Project Post 

Mortein Review", IEEE Softvure, Jullio/Agosto, pp. 65-72. 

DAVENPORT, T.H. e PRUSAK, L., 1998, Working Knowledge: Hotv Orgccnizations 

Manage What They Know, Harvard College Business School Press, Boston. 



DIFFERDING, C., 2001, "Reuse of Measurement Plans Based on Process and 

Quality Models", LSO 2001, LNCS 2176, pp. 207-221. 

DINGSaYR, T., RaYRVIK, E., 2001, "Skills ~ a n a ~ e m e n t  as Knowledge 

Technology in a Software Cons~iltancy Company", LSO 2001, LNCS 2176, pp. 96- 

1 03. 

DINGS@YR, T., MOE, N. B., NYTR0, 0. ,  2001, "Augmenting Experience Reports 

with Lightweight Postmortem Reviews", 3rd Inteinational Conferente Product 

Focused Software Process Improvement (Profes Ol), Lechire Notes in Computes 

Science, vol. 2 1 8 8, Springes-Verlag, Berlin, pp. 1.67- 1 8 1. 

FOWLER, M., 1999, Refactoring - Irnproving the Design of Existing Code, Addison- 

Wesley, 1" edição. 

GAMMA, E., HELM, R., JOHNSON, R., VLISSIDES, J., 1995, Design Patterns: 

Elenlents of Reusable Object Oriented Sojtware, la ed., Reading, Massachusetts, 

Addison-Wesley. 

GREER, M., 2002, ""Project Post Moi-tem Review Questions", Oidine: 

http://www.rnichaelgreer.com/postinortem.htm (verificado em novembro/2002). 

HOLZ, H., KONNECKER, A., MAURER, F., 2001, "Taslc-Specific Knowledge 

Manageinent in a Process-Centred SEE", LSO 2001, LNCS 2176, pp. 163-177. 

ISOIJEC 12207, 1995, Infornzation Technology - Sofh~are Life Cycle Process, 

ISOITEC Copyright Office, Suíça. 

ISOIIEC 12207, 2001, Information Technology - Amendment to ISO/IEC 12207, 

Montreal: IS O/IEC JTC 1 S C7. 



JACOBSON, I., BOOCH, G., RUMBAUGH, J., 1998, The UnlJied Software 

Development Process, Reading, Massachusetts, Addison-Wesley. 

JONES, C., 1996, Patterns of SoftM?are Systems Failure and Sz~ccess, Intesnational 

Thompson Computes Press, Londres. 

KOMI-SIRVIO, S., MANTYNIEMI, A., SEPPANEN, V., 2002, "~oward a Practical 

Solution for Capturing Knowledge for Software Projects", IEEE Sofhlare, 

MaioIJunho, pp. 60-62. 

KROLL, P., 2001, "The RUP: An Industry-wide Platfoim for Best Practices", Online: 

http://www.therationaledge. comícontent/decO l/fTheRUPgk.htrnl (verificado ein 

maio/2003). 

KROLL, P., 2001, "The RUP: An 1ndusti.y-wide Platfoim for Best Practices", Online: 

http://www.therationaledge.co~content/dec~0l/f~'~heRUP_pk.html (verficado em 

maio/2003). 

KRUCHTEN, P., 2000, The Rational Unij?ed Process: .4n Intr.oduction, 2'ld Edição, 

Addison- Wesley . 

LAWTON, G., 2001, ccKnowledge Management: Ready for Prime Time?", Cornpute~, 

vo1.34, no.2, Fevereiro, pp. 12-14. 

LIEBOWITZ, J., 2002, "A Look at NASA Goddard Space Flight Center's Knowledge 

Manageinent Initiatives", IEEE SoftM~are, MaioIJunho, pp. 40-42. 

NOLAN, A. J., 1999, "Leaming from Success", IEEE Sojhvare, JaneiroIFevereiro, 

pp. 97-105. 



NONAKA, I., TAKEUCHI, H., 1995, Tlze Knowledge Creation Company: How 

Japanese Comnpanies Crente tlze Dynamics of Innovation, Oxford University Press, 

New Yosk. 

O'LEARY, D. E., 1 998, "Entei-psise Knowledge Management", IEEE Computer, vol. 

31 n.3, Março, pp.54-61. 

OMG - OBJECT MANAGEMENT GROUP, 1998, UniJied Modeling Langzmge 

SpeciJication, Frainingham, Massach~isetts, Online: www.omg.org (verificado em 

Maio12003). 

PFLEEGER, S. L., 2001, Software Engineering: Theory and Practice, Prentice Hall, 

2" edição. 

POTTS, C., BRUNS, G., 1958, "Recording tlie Reason for Design Decisions", 

Proceeding of 10 '~  International Conference on Sojhvare Engineering (ICSE 88), 

IEEE CS Press, Los Alamitos, California. 

PRESSMAN, R. S., 2001, Softtimre Engineering, McGraw-Hill, 5" edição. 

RAMASUBRAMANIAN, S., GOKULAKRISHNAM, J., "Knowledge Manageinent 

at Infosys", IEEE SoJtimre, MaioIJuiSio, pp. 53-55. 

ROCHA, A. R. C., FILHO, M. S., CRUZ, E., M k ' A N T C H I C K ,  C., 2000, "Uma 

Experiência de Definição de Processo de Software Integrando Diversas Abordagens". 

Em: Relatório Técnico ES-540100, Prograina de Engenharia de Sistemas e 

Coinputação-COPPEIUFRJ. 

RUS, I,, LINDVALL, M., 2002, "Knowledge Management in Softwase Engineering", 

IEEE Software, MaioIJunho, pp. 26-3 8. 



SENGE, P. M., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 

Organization, New York: Doubleday. 

SCHNAIDER, L., 2003, Planejamento da Alocação de Recursos Humanos em 

Ambientes de Desenvolvimento de Sofh~we Orientados à Organização, Tese de M. 

Sc., COPPEíUFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

SCHNEIDER, K., HUNNIUS, S., BASILI, V., "Experiente in Implementing a 

Leaming Softwase Organization", IEEE Softtvare, MaioIJunho, pp. 46-49. 

SOUZA, G. S., 2003, Representação da Distribuição do Conhecimento, Habilidades 

e Experiências através da Estrutura Organizacional, Tese de M. Sc., COPPEIUFRJ, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

STARKLOFF, P., POOK, K., 2001, "The ADVISOR Approach for Corporate 

Development", LSO 200 1, LNCS 2 176, pp. 152-1 62. 

TRAVASSOS, G. H., SHULL, F., CARVER, J., 2001, ccWorl&g with UML: A 

softwase design process based on inspections for the unified modeling language", 

Advances in Colnputers, San Diego, v. 54, ri. 1, p. 35-97. 

TRAVASSOS, G. H., SHULL, I;., FREDERICKS, M., BASILI, V. R., 1999, 

"Detecting Defects in Object Oriented Designs: Using Reading Techniques to 

increase Software Quality". Acm Sigplan Notices, Estados Unidos, v. 34, n. 10, p. 47- 

56. 

WYNNE, J., 2002, "Get Participants to Sign at Your Post Moitem", Online: 

http:l/wv1w.gantthead.coinlaiticlell,13 80,l'; 8 137,OO.html (verificado em novembro/ 

2002). 



ZAHRAN, S., 1998, Software Process Improvement, Addison Wesley Longman Inc, 

1998. 



ANEXO I 

CASOS DE USO DA APLICAÇAO eKnowledge 

1) Cadastrar uni projeto 

Obje t i170 

Armazenar informações básicas sobre um projeto. Essas informações poderão ser 

utilizadas pela equipe de gerência de conhecimento para planejar planos de ações para 

um projeto. 

Atores 

Gerente de projeto 

Descrição 

Ao cadastrar um projeto, as seguintes informações precisam ser informadas: 

o Nome do projeto e nome do cliente 

Finalidade do projeto 

o Número de integrantes da equipe 

o Tecnologias envolvidas 

a Último projeto realizado pela equipe15 

e Nome e e-mail do gerente do projeto. 

2) Cadastrar Revisões de Projeto (RP) 

Objetivo 

Armazenas dados sobre as RP. 

Atores 

Responsável por conduzir as RP 

Descricão 

Ao cadastrar uma RP, diversas informações devem ser registradas: 

o Número daW16 

o Período em que foram realizadas 

o Nome e e-inail do facilitados 

e Projeto em que foi realizada 

15 Essa infonnação é importante para que a equipe de processo e gerência de conhecimento possa 
cozihecer os pontos fiacos ocoil-idos no projeto anterior. 

hcremeiital que identifica as RP dentro de um mesmo projeto. Assim, temos a primeira RP do 
projeto CONHECER com o cainpo Níiinero igual a 1. 



Fase (concepção, elaboração, construção e transição) 

Modelo de aplicação das RP (téimino de projeto, término de fase, término de 

iteração, foco em um processo) 

3) Cadastra pontos fracos 

Objetivo 

Registrar os pontos fracos de um projeto, que podem ser obtidos através do relatório 

de andamento do projeto. 

Atores 

Responsável por conduzir as RP 

DescriçLío 

Ao cadastrar um ponto fraco, diversas informações devem ser registradas: 

~ a u s a s ' ~  

Iinpacto no projeto ou na organização 

Sugestões de ações para contornar o problema 

~ o n t a t o ' ~  

Processos afetados 

RP em que foi registrado 

4) Cadastrar pontos fortes 

Objetivo 

Registrar os pontos fortes de um projeto, que podem ser obtidos através do relatório 

de andamento do projeto. 

Atores 

Responsável por conduzir as RP 

DescriçCo 

Ao cadastrar um ponto forte, diversas informações devem ser registradas: 

Problemas que endereça 

Vantagens de sua utilização'9 

Processos que apóia 

17 Um diagrama espinha de peixe (capítulo IV, figura 4.1) também pode ser utilizado para descrever 
essas causas. 
l8 Nome e e-inail de alguém que possa ofereces mais detalhes sobre o ponto Paco. 
19 Dados quantitativos podem ser utilizados para demonstrar as vantagens de um ponto forte. 



e RP em que foi registrado 

5) Priorizar os pontos fiacos (foi-tes) mais críticos (mais importantes) 

Objetivo 

A priorização dos pontos será utilizada pasa que, ao solicitar um plano de ações para o 

projeto, esses pontos priorizados sejam atacados primordialmente. 

Atores 

Responsável por conduzir as RP 

Descrição 

O responsável por conduzir as RP deve selecionar a RP em questão. Feito isso, todos 

os pontos (fracos ou foi-tes) registrados na W aparecerão para que ele possa 

selecionar os prioritários. Depois de selecionados, a priorização pode ser salva. 

6) Solicitar ~iin plano de ação para um projeto 

Objetivo 

Solicitar a equipe de gerência de conhecimento um plano de ação com base nas 

necessidades da equipe e do projeto. Através dessa solicitação, a equipe de gerência 

de conhecimento recebe um e-inail contendo as informações cadastradas para 

solicitaçiio e um resumo das informações do projeto. . 

Atores 

Gerente de proj eto 

Descr ição 

Ao solicitar um plano de ação para uma equipe, uma série de informações precisa ser 

informada: 

e Projeto 

e Prazo para realização das ações 

a Pontos fracos pr ior izad~s~~ 

Outras sugestões de ações 

20 Caso o projeto esteja em andamento e alguma RP já tenha sido executada, pontos fracos já podem 
ter sido priorizados. Esses pontos fracos (e as ações sugeridas para eles) podem ser enviados pasa 
equipe de gerência de conhecimeiito e processo para que a inessna possa planejar as ações de 
desenvolvinento. 



7) Consultar os relatórios de andamento de projetos 

Objetivo 

Permitir que qualquer pessoa na organização acesse os conhecimentos adquiridos num 

deteiminado projeto. Além disso, esse relatório poderá ser utilizado pela equipe de 

processo e gerência de conhecimento para efeito de avaliação dos processos mais 

deficitários naquele projeto. Vale a pena ressaltar que projetos em andamento só 

estarão disponíveis para consulta dos integrantes do projeto e da equipe de gerência 

de conhecimento. 

Atores 

Integrantes do projeto (projetos em andamento) 

Qualquer pessoa da organização (projetos concluídos) 

Equipe de gerência de conhecimento (projetos concluídos e em andamento) 

Descrição 

Para facilitas a visão da equipe de gerência de conhecimento sobre quais foram os 

processos mais deficitários e quais foram os processos mais bem executados, os 

pontos fracos e fortes priorizados devem ser apresentados em cores diferentes, 

possibilitando: 

e a identificação dos processos mais críticos, para o caso de pontos fiacos e 

e a visualização rápida dos pontos fortes mais importantes para o projeto. 

8) Consultar o repositório de conhecimentos consolidados da organização 

Objetivo 

'Ter acesso aos conhecimentos consolidados de todos os projetos concluídos. 

Atores 

Qualquer pessoa da organização 

Descrição 

Assim como foi descrito para o relatório de andamento de projeto, iremos utilizas a 

mesma estsutusa para apresentaqão dos conhecimentos. 



9) Cadastrar ações de desenvolvimento para equipes 

Objetivo 

Peimitis que ações de desenvolvimento sejam cadastradas. Seguindo uma abordagem 

centrada em processo, as ações de desenvolvimento deverão estar sempre 

relacionadas a um processo. 

Atores 

Equipe de processo e gerência de conhecimento 

Descrição 

Ao cadastrar uina ação de desenvolvimento, a equipe de processo e gerência de 

conhecimento deve especificar as seguintes infoimações: 

e Processos que apóia 

Forma de transferência2' 

10) Elaborar plano de desenvolvimento de equipe 

Objetivo 

Montar um plano de desenvolvimento personalizado para uma equipe. Ele será 

construido com base nos processos que devem ser melhorados para o próximo projeto. 

Atores 

Equipe de processo e gerência de conhecimento 

Descri@o 

Para montar o plano, a equipe de processo e gerência de conhecimento precisa 

infoi-nlar para qual projeto esse plano está sendo projetado. As ações de 

desenvolvimento poderão então ser escolhidas com base nas necessidades reais do 

projeto. Depois de montado o plano, um e-inail será enviado para o gerente do projeto, 

avisando-o sobre o térinino da elaboração do plano de deseizvolvimento para sua 

equipe. Esse gerente poderá avaliar o plano elaborado e, caso seja necessário, poderá 

entrar em contato com a equipe de processo sugerindo eventuais alteraqões. 

Entretanto, essa sugestão não será feita através do sistema. Ele precisará entrar em 

contato disetamente com a equipe de processo. Caso haja alguma alteração no plano, a 

equipe de processo e gerência de conhecimento poderá fazê-la através do sistema. 

- 
2 1 Essa informação apresenta a maneira como será feita a transferência do conhecimento que a ação de 
desenvolviinento se propõe a disseminar. Essa forma de transferência poderá ser através de cursos, 
artigos para leitura, palestras, seminários, congressos, etc. 



Mais uma vez, um e-inail poderá ser enviado novamente ao gerente do projeto, 

contendo o plano de desenvolvimento alterado. 


