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Resumo 

A partir dos anos 90, a qualidade tornou-se uma necessidade básica na luta pelo mercado 
competitivo e acabou afetando a indústria de software. Os desenvolvedores de software são 

obrigados a aperfeiçoarem o seu produto final para continuarem competindo no mercado. 

Após alguns anos de experiência no desenvolvimento de software, percebeu-se que alguns 

fatores de qualidade considerados pelos clientes, estão mais relacionados ao processo de 

software do que ao produto final. A melhoria do processo de software aumenta as chances de 
se obter um produto que atenda as expectativas dos clientes. No entanto, a realização de uma 

melhoria de processo de software não é uma tarefa simples e envolve vários fatores. Para 

auxiliar a tarefa de melhorar o processo de software, existem hoje na literatura vários modelos 

de melhoria como por exemplo o SW-CMM (Software-Capability Maturity Model). Porém, a 

maioria dos modelos de melhoria existem são voltados para as empresas de grande porte, 

possuindo uma estrutura complexa e "fechada" que dificilmente se ajustam às necessidades 

das empresas desenvolvedoras de software brasileiras, as quais, são na sua maioria, 

empresas de pequeno porte. 

Dentro deste contexto, este trabalho apresenta diretrizes para orientar clara e 

objetivamente a melhoria de processo de software. As diretrizes seguem os passos da fase de 
estabelecimento da Abordagem IDEAL- Estabelecimento de Prioridades, Desenvolvimento da 

Abordagem e Planejamento de Ações - e considera algumas idéias obtidas através do estudo 

das abordagens S:PLAN, Bootstrap e a parte 7 do Modelo SPICE. 



Abstract 

From 90's, the quality has became a common need for the competitive business and it ended 
up affecting the software industry. The software developers must improve thelr final product in 

order to keep on business. After some years of experience in the software development, it was 

noticed that some quality factors, considered by the customers, are more related to the 

software process than to the final product. The improvement of the software process increases 

the possibilities to achieve a product that is in accordance with the customers expectations. 
However, the accomplishment of the improvement of the software process is not a simple task 

and it involves several factors. To aid the task of improving software process, there are several 

improvement models in the literature, for instance SW-CMM (Software-Capability Maturity 

Model). Most of the current improvement models is conceming on big enterprise and they have 
a complex and "closed" structure, which are difficult to be adjusted to the needs of the Brazilian 

software development enterprises, that are usually small ones. 

Based on that context, this work presents guidelines to aid the improvement of software 

process. These guidelines follow the steps of the establishment phase of the IDEAL Approach - 

Establishment of Priorities, Development of the Approach and Planning of Actions - and they 

consider some ideas obtained through the study of the following approaches S:PLAN, 

Bootstrap and part 7 of SPICE Model. 



Introdução 1 

Capítulo 1 
Introdução 

1.1- Contexto 

A qualidade tem sido um fator de diferenciação no mercado atual. A exigência por qualidade tem 

aumentado em todas as áreas e afetado também a indústria de software. Com  os computadores, 

cada vez mais, fazendo parte da vida das pessoas, a produção de softwares vem aumentando e 

tornando os clientes mais exigentes. A grande exigência dos clientes por melhores softwares tem 

obrigado os desenvolvedores a aperfeiçoarem o seu produto final para continuarem competindo no 
mercado. Esses clientes deixaram de se preocupar apenas com o preço e passaram a buscar um 

produto mais confiável e com mais qualidade (Gillies, 1993). 

Após alguns anos de experiência no desenvolvimento de software, percebeu-se que 

existem alguns fatores de qualidade, considerados pelos clientes, não estão relacionados 

especificamente às características de qualidade do produto final. Esses fatores relacionam-se 

mais ao processo de software, à forma como ele é gerenciado e controlado. 

O processo de software consiste em uma série de atividades, políticas, práticas, eventos, 

ferramentas e métodos que garantem, técnica e administrativamente que o software possa ser 

desenvolvido de maneira organizada, disciplinada e previsível (Paulk et al., 1993). Esse processo 

define as atividades de desenvolvimento de software, abrangendo as pessoas e as suas 
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responsabilidades, os recursos, os cronogramas, os orçamentos, o processo de desenvolvimento 
em si, as técnicas, os métodos, as ferramentas e os outros elementos relacionados ao software 

(Ahlgren, 1999). 

Ao se melhorar a qualidade do processo de software, tem-se maior probabilidade de se 

obter um produto final mais adequado às expectativas do cliente, no entanto, a realização de uma 

melhoria do processo de software não é uma tarefa trivial. Para que o processo de software 

possa cumprir seus objetivos é necessário um planejamento detalhado que mostre a realidade do 
processo atual, a meta que se almeja com a melhoria, a estratégia para se atingir essa meta e os 

planos de ação. Também são necessários patrocínio ao processo e incentivo às pessoas, pois 

são elas um dos fatores complicadores das mudanças exigidas pela melhoria de processo de 

software (P-CMM, 2000). 

Para auxiliar a melhoria do processo existem abordagens que descrevem como a 

organização pode avaliar o seu estado atual e a partir dessa avaliação procurar melhorar o seu 

processo. A melhoria do processo deve ser consciente e o grau a ser atingido deve ser bem 

definido (Pfieeger, 1994). Existem atualmente várias Abordagens de Melhoria de Processo de 

Software, dentre elas pode-se citar, por exemplo a abordagem PDCA (Werkema, 1995), a 

abordagem IDEAL (Gremba, 1999), a abordagem da parte 7 do Modelo SPICE 	(SPICE7, 

1997) e a abordagem Bootstrap (Kuvaja, 1994). 

Com base nessas abordagens, vários modelos de melhoria de processo de software 

foram criados, como por exemplo o SW-CMM (Software-Capability Maturity Model), desenvolvido 

pelo SEI (Software Engineering Institute) e baseado na abordagem IDEAL (Paulk et al., 1993). 

Esses modelos, no entanto, são projetados para empresas de grande porte e dificilmente 

ajustam-se à realidade da maioria das empresas brasileiras desenvolvedoras de software (de 

acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, 77% dessas empresas são de pequeno ou 

médio porte (Qualidade,1998)). 

Geralmente as empresas de pequeno ou médio porte não possuem uma ampla infra-

estrutura, um grande número de pessoas envolvidas no processo e nem tampouco recursos e 

tempo disponíveis, tomando praticamente inviável a aplicação de modelos de melhoria tais como 

o SW-CMM. Mesmo quando essas empresas tentam iniciar a melhoria de processo usando um 

desses modelos, elas esbarram em um empecilho muito grande. Os modelos são "fechados", eles 

indicam "o que" deve ser feito, mas não dizem "como" as atividades que proporcionam a melhoria 
devem ser realizadas. 
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Antes de se definir os passos para melhorar o processo de software. primeiramente as 

empresas devem realizar a avaliação desse processo. Com  o objetivo de auxiliar. principalmente 

as empresas de pequeno porte nessa avaliação, foi desenvolvido, no ICMC-USP em 1998. um 

trabalho que define, relaciona e organiza as principais atividades que devem ser realizadas para 

avaliar um processo de software em relação ao nível dois do SW-CMM (Endo. 1998). Esse 

trabalho toma como base a abordagem IDEAL, cumprindo a fase de inicialização e diagnóstico 

dentro de um programa de melhoria de processo de software. O trabalho de Endo (1998) será 

apresentado nessa dissertação somente a titulo de ilustração. As diretrizes, propostas nessa 

dissertação, não estão diretamente ligadas à estratégia desenvolvida por Endo (1998). 

1.2 - Objetivo 

Visando atender principalmente as necessidades das empresas de pequeno porte. o objetivo 

deste trabalho é apresentar diretrizes para orientar de maneira clara e objetiva a melhoria do 

processo de software. As diretrizes - Diretrizes para o Estabelecimento de Melhoria de Processo 

Adequada a Empresas de Pequeno Porte - seguem os passos da fase de estabelecimento da 

Abordagem IDEAL - Estabelecimento de Prioridades. Desenvolvimento da Abordagem e 

Planejamento de Ações- e considera algumas idéias obtidas através do estudo das abordagens 

IDEAL. S:PLAN. Bootstrap e a parte 7 do Modelo SPICE (Figura 1.1). 

l'igura 1.1- Objetivo do Trabalho 
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1.3 - Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado em seis capítulos e dois apêndices. Este primeiro capitulo de 

introdução expõe o contexto no qual se insere este trabalho e o seu principal objetivo. 

No Capítulo 2 descreve-se o contexto de melhoria de processo de software e apresenta-

se as abordagens de melhoria de processo de software IDEAL, SPICE - parte7, S:PLAN e 

Bootstrap. 

No Capítulo 3 apresenta-se, brevemente e a titulo de ilustração, a Estratégia para Iniciar 

Melhoria de Processo de Software desenvolvida por Endo (1988). Apresenta-se também um 

resumo do SW-CMM, explicando-se as seis áreas-chave de processo do nível dois desse 

modelo, uma vez que esse é o nível considerado pela estratégia de Endo (1998). 

No ,Capítulo 4 descreve-se o desenvolvimento do plano de ação das abordagens de 
melhoria de processo de software IDEAL, SPICE - parte 7, S:PLAN e Bootstrap, visto que, as 

diretrizes propostas nessa dissertação, baseiam-se em idéias obtidas através do estudo do 

desenvolvimento do plano de ação dessas abordagens. 

No Capitulo 5 apresenta-se o desenvolvimento dos três passos das Diretrizes para o 

Estabelecimento de Melhoria de Processo Adequada as Empresas de Pequeno Porte - 

Estabelecimento das Prioridades, Desenvolvimento da Abordagem e Planejamento de Ações - 

bem como todos os elementos envolvidos. 

No Capitulo 6 apresenta-se uma análise simples da aplicabilidade das Diretrizes para o 

Estabelecimento de Melhoria de Processo de as Empresas de Pequeno Porte, propostas nessa 

dissertação, 

Finalmente, no Capitulo 7 apresenta as conclusões e as propostas para futuras 

pesquisas que podem ser desenvolvidas. 

Nos Apêndices A e B, apresentam-se respectivamente, a Palestra e o Questionário de 

Pré-Condições, ambos desenvolvidos e utilizados durante o primeiro passo das Diretrizes — 

Estabelecimento de Prioridades. 
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Capítulo 2 

Melhoria de Processo de Software 

2.1 — Considerações Iniciais 

Neste capítulo são apresentados o contexto de melhoria de processo de software e algumas 

características, consideradas importantes para este trabalho, sobre as Abordagens de Melhoria de 

Processo de Software IDEAL, SPICE -parte7, S:PLAN e Bootstrap. 

2.2 — Atividades para Melhoria de Processo de Software 

O aumento crescente do reconhecimento, por parte das empresas desenvolvedoras de software, 

da importância de se melhorar a qualidade do seu produto de software, tem feito com que cada 

vez mais, as empresas preocupem-se com a melhoria do controle sobre todos os elementos 
envolvidos com esse processo. 

A melhoria de processo de software define as atividades que uma organização deve 
seguir para melhorar o seu processo de software ao longo do tempo. O primeiro passo é 

considerar que todas as tarefas relacionadas ao desenvolvimento do software possam ser 

controladas, medidas e melhoradas. A melhoria do processo aumenta a visibilidade sobre o 

mesmo, o que toma todas as atividades, durante o desenvolvimento e manutenção do software, 

mais gerenciáveis. Isso conseqüentemente reduz os custos e torna os cronogramas mais 

confiáveis, além de facilitar a adoção de novas tecnologias (Maidantchik, 1996). 
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Por se tratar de uma decisão que depende de toda a organização e de seus resultados 

serem, na maioria das vezes, perceptíveis somente a longo prazo, as pessoas tendem a adiar a 
implantação da melhoria de processo. Melhoria de processo não é uma atividade trivial, sendo 

que vários dos elementos a serem considerados para a sua implantação envolvem a própria 

organização, tais como comprometimentos, responsabilidades, recursos, habilidades profissionais 

e gerenciais (Glass, 1998). 

Para se obter qualidade em um processo de software, é necessário que as tarefas, 

responsabilidades, atividades, funções, recursos e pessoas que farão parte do processo a ser 

adotado sejam estudados, preparados e planejados com antecedência, o que evidencia a 

necessidade de se estabelecer uma abordagem para melhoria de processo de software. É através 

da utilização de uma abordagem de melhoria, que a organização poderá avaliar o seu estado 

atual do processo, ou seja, em que nível de maturidade ele se encontra e, a partir dessa 

avaliação, procurar as melhorias. É importante ressaltar que, independente da abordagem de 

melhoria a ser adotada pela empresa, a melhoria de processo deve ser consciente e o grau a ser 

atingido deve ser bem definido (Curtis, 1998). 

Existem atualmente várias Abordagens de Melhoria de Processo de Software, dentre elas 

pode-se citar a abordagem IDEAL (Gremba, 1999), a abordagem da parte 7 do Modelo SPICE 

(SPICE7, 1997), a abordagem S-PLAN (Mim 1999) e a abordagem Bootstrap (Kuvaja, 1994), que 

serão apresentados a seguir 

2.3 - A abordagem IDEAL 

A abordagem IDEAL (Figura 2.1) foi desenvolvida pelo SEI (Software Engineering Institute) e 

estabelece um programa de melhoria contínua de processo de software. IDEAL é um acrônimo 

que engloba cinco fases do ciclo de melhoria de processo de software - Inicializaçâo (lnitiating), 

Diagnóstico (Diagnosing), Estabelecimento (Establishing), Ação (Acting) e Lições (Leveraging), o 

qual contém as atividades de diagnóstico do processo atual, a elaboração de um plano para 

melhoria, a implantação deste plano e a confirmação das atividades implantadas através do 

diagnóstico do processo, iniciando novamente o ciclo (Gremba, 1999). 

• Fase de Inicialização: Nessa fase são identificados os motivos e as razões para as 

mudanças no processo de software, os quais necessitam ser extremamente claros e 

evidentes. 
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• Fase de Diagnóstico: Nessa fase duas características da organização são desenvolvidas: 

o estado atual do processo de software da organização e o estado futuro desejado; 

esses estados serão utilizados para desenvolver as recomendações de como proceder nas 

fases subseqüentes. 

• Fase de Estabelecimento: A proposta dessa fase é definir prioridades para as alterações, 

desenvolver uma abordagem para a realização do trabalho, identificar recursos disponíveis 

e elaborar um plano de ação detalhado, o qual contém horários, tarefas, recursos, 

responsabilidades e qualquer outro elemento requerido pela organização. 
O detalhamento da fase de estabelecimento da abordagem IDEAL, a qual culmina em um 

plano de ação, é apresentado no quarto capítulo dessa dissertação, devido a sua 

importância no contexto desse trabalho. 

• Fase de Ação: As atividades dessa fase ajudam a organização a implementar o trabalho 

que foi contextua lizado e planejado nas três fases anteriores. Essas atividades tipicamente 

consomem mais tempo e recursos que todas as outras combinadas. 

• Fase de Lições: Nessa fase as experiências são revisadas, para analisar o que foi 

realizado e como a organização pode implementar mudanças mais efetivamente, no futuro. 

As lições são coletadas, analisadas e documentadas. As necessidades identificadas na 

fase de inicialização são reexaminadas para verificar se foram atendidas, são fornecidas 

propostas de alterações para melhoria futura. 

Eattmxdo para 

mudança 

Figura 2.1: Abordagem IDEAL (IDEAL, 1999). 
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2.4 - A abordagem SPICE- parte 7: Guia para Melhoria de Processo 

Com o objetivo de prover um padrão para modelos de avaliação e de melhoria de processo de 

software, teve início em 1993 o projeto SPICE. 

A filosofia deste modelo é agrupar em um mesmo modelo várias características 

interessantes já constantes em outros modelos existentes, como por exemplo, o SW-CMM.. O 

Modelo SPICE é subdivido em nove partes (Figura 2.2), sendo que na parte 7 é apresentado o 

Guia para Melhoria de Processo (SPICE1, 1997). 

Figura 2.2- Componentes do Modelo SPICE (SPICE, 1997) 

O Guia para Melhoria de Processo proposto na parte 7 do SPICE se destina a prover os 

seguintes tópicos (SPICE7, 1999): 
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• Uma visão de melhoria de processos: descreve os fatores que guiam as melhorias de 

processo de software e os princípios gerais nos quais essas melhorias estão 

alicerçadas. 

• Questões culturais: Aborda os aspectos de cultura organizacional que são críticos 

para o sucesso da melhoria de processo, os quais englobam: 

As responsabilidades da gerência e da liderança da organização, 

As atitudes e os comportamentos da organização que podem ser mudados com 

uma melhoria de processo efetiva, 

Os objetivos e as motivações da melhoria de processo, 

A comunicação e o trabalho em equipe, o qual exige confiança e habilidade, 

permitindo assim um alto grau de paralelismo no trabalho, 

Uma boa política de reconhecimento de esforços, que deve ser adotada para 

encorajar atitudes e comportamentos necessários para uma melhoria de 

processo bem sucedida e, 

Treinamentos contínuos, os quais são essenciais para criação e manutenção de 

um ambiente adequado à melhoria de processo. 

• Gerenciamento: Descreve a melhoria do processo de software sob uma perspectiva de 

gerenciamento, que engloba uma melhoria de processo de software organizada, um 

planejamento para melhoria de processo, uma medição da melhoria de processo e uma 
revisão das atividades de melhoria de processo. 

• Uma metodologia para melhoria de processos: apresenta um modelo de oito passos para 

melhorar o processo de software, dentro de um ciclo de melhoria continuo (Figura 2.3). 

Dentro desse modelo de oito passos, o quarto passo destina-se a analisar os resultados da 

avaliação e derivar o plano de ação. As atividades realizadas nesse passo serão 

apresentadas no quarto capítulo dessa dissertação. 
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Figura 2.3 - Passos para Melhoria de Processo de Software (SPICE7, 1997) 

2.5 - A abordagem S:PLAN 

Para identificar, mapear e avaliar os riscos relacionados ao processo de software foi desenvolvido 

pela GrafP Tecftsiologies em colaboração com o Applied Software Engineen'ng Center (ASEC), o 

Modelo 5: PRIME (Software: Process Risk Identification, Mapping and Eyalualion), o qual é 

baseado na Taxonomy— Basedy Risk Identification e no SW-CMM. O Modelo S:PRIME identifica 

os pontos fortes e fracos do processo de software de uma organização (VVilson, 1998). 

As atividades desse modelo (Figura 2.4) envolvem a distribuição de dois questionários 

aplicados g grupos diferentes de pessoas. 

O objetivo do primeiro questionário, freqüentemente chamado de Questionário de Riscos, 

é identificar a percepção que os gerentes e os líderes de projeto, têm do nível de riscos nos 

projetos pelos quais são responsáveis. O segundo questionário, o Questionário das Práticas, é 

endereçado ao restante da equipe envolvida no desenvolvimento e manutenção de projetos de 

software da orga.nização. O Questionário das Práticas visa a determinar a competência atual do 
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projeto ou da organização, através de questões relacionadas às treze áreas-chave que compõem 

os níveis 2 e 3 do SW-CMM, além outras duas áreas-chave desenvolvidas pelo próprio S:PRIME, 

denominadas Serviço ao Cliente e Cultura Corporativa. A competência do processo, avaliada 

através das respostas desse questionário, é então usada para modular o nível de percepção de 

risco do gerente ou do líder do projeto, avaliado pelo questionário anterior (Intec, 1999). 

Através dessas análises é possível identificar as áreas onde os riscos são altos e a partir 

disso preparar um plano de ação para sanar os problemas e evitar os riscos. Porém, o Modelo 
S:PRIME não cobre a fase de preparação do plano de ação, limitando-se à identificação dos 

riscos. 

Dando continuidade ao Modelo S:PRIME, a Intec, uma empresa criada em 1968 e situada 

no Chile (Intec, 1999), desenvolveu uma abordagem denominada S:PLAN, que permite gerar um 

plano de ação com o objetivo de diminuir os riscos associados aos processos de manutenção e 

desenvolvimento de software. 

Passo 1 
Estruturar os 2 questionários: 
- questionário 1 — medir o nível de risco 
- questionário 2— medir a competência 
Selecionar urna amostra de projetos e os participantes desse projeto 

Ir 
Passo 2 

O questionário 1 (de Riscos) é aplicado aos gerentes e lideres de projeto 

Passo 3 
O questionário 2 (de Práticas) é aplicado aos outros participantes do 
projeto. 

1. 
Passo 4 

As respostas dos questionários são avaliadas e consolidadas . 

Figura 2.4 — Fluxo de atividades do S:PRIME 

A abordagem S:PLAN valida e .prioriza os riscos identificados durante a avaliação do 

S:PRIME e busca encontrar um número menor de práticas, que cubra a maior quantidade de 

riscos possíveis, de modo a maximizar a relação custo beneficio do plano de ação. Em um 

consenso com todos os envolvidos no processo de software, as tarefas são definidas, os custos 
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são estimados e as responsabilidades e recursos são designados. Finalmente, o plano de ação é 

apresentado à administração de forma que essa tenha à disposição todas as informações para 
decidir quais práticas deverão ser implementadas, considerando as restrições pressupostas e as 

necessidades da organização. 

Relacionando o Modelo S:PRIME e a abordagem S:PLAN com o ciclo de melhoria 

contínuo da abordagem IDEAL, percebe-se que o Modelo S:PRIME cobre a fase de diagnóstico, 

realizando a avaliação e caracterização das práticas atuais. Na etapa seguinte são estabelecidas 

as prioridades para recomendações da primeira etapa, são definidos os instrumentos de trabalho 

e é estabelecido e negociado um plano de ação. Essas são precisamente as atividades cobertas 

pela abordagem S:PLAN. 

2.6 - A abordagem Bootstrap 

No início de 1991, o ESPRIT (European Strategic Programme of Research in Information 

Technology), decidiu aplicar os questionários do SEI nas empresas desenvolvedoras de software 

européias. Montou-se uma equipe, a qual era formada por um grupo de empresas e institutos de 

pesquisa da Áustria, Bélgica, Finlândia, Alemanha e Itália. Ao finalizar o projeto de aplicação dos 

questionários do SEI havia-se construído uma nova abordagem, a qual foi denominada pelas 

empresas e institutos de Bootstrap (Haase, 1994). 

A arquitetura da abordagem Bootstrap (Figura 2.5) é estruturada como uma árvore que 

identifica os Objetos, as principais Categorias de Áreas de Processo, as Áreas de Processo, os 

Processos e as Práticas Básicas, que são descrita a partir da perspectiva da unidade produtora 

de software e do projeto de software. 

A categoria Metodologia é dividida em três principais áreas de processo (Haase, 1994): 

• Funções relacionadas ao processo — contém as atividades de controle de processo e 

aspectos de descrição de processo. Foi baseada na Norma ISO 9000-3 e também no 

SW-CMM da SEI. Os processos incluídos nessas funções são: Descrição do Processo, 

Medida do Processo e Controle do Processo. 

Dentro dessa área de processo é apresentada, entre outras coisas, quais atividades 

devem ser realizadas para a obtenção de um plano de ação. Essas atividades serão 

descritas no quarto capítulo dessa dissertação. 
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Figura 2.5 — Arquitetura da Abordagem Bootstrap (Kuvaja. 1994) 

• Funções independentes do ciclo de vida — aplica as atividades que estão descritas na 

Norma ISO 9000-3 sob o titulo "Qualidade de Sistema — apoiando atividades". Os 

processo incluídos nessas funções são: Gerenciamento do Projeto. Gerenciamento da 

Qualidade. Gerenciamento de Risco. Gerenciamento de Configuração e Mudanças. 

Gerenciamento de Subcontratados. 
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• Funções do ciclo de vida - segue o capítulo "Qualidade de Sistema — atividades do ciclo 

de vida", da Norma ISO 9000-3. Os processos incluídos nessa função são: 

Desenvolvimento do Modelo de Ciclo de Vida, Análise e Definição dos Requisitos, 

Projeto Arquitetural, Projeto Detalhado e Implementação, Teste, Operação e 
Manutenção. 

A abordagem Bootstrap tem por objetivo determinar e apresentar um perfil da qualidade, 
tanto das organizações como de seus projetos. Essa abordagem identifica os pontos fortes e 

fracos do processo de software da organização, em seguida ajuda a montar um plano de ação 

para as melhorias a curto e longo prazo e a partir disso, a transformar o plano de ação em 

miniprojetos para a implementação das melhorias recomendadas (Kuvaja, 1994). 

2.4 — Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas algumas características das abordagens de melhoria de 
processo IDEAL, SPICE — parte7, S:PLAN e Bootstrap, situando, dentro de cada uma das 

abordagens, onde é considerado o desenvolvimento do plano de ação. Os detalhes do plano de 

ação dessas abordagens serão apresentados em detalhe no quarto capítulo dessa dissertação, 
devido a sua importância no contexto desse trabalho. 

Como já mencionado anteriormente, antes de definir os passos para melhorar um processo 
de software, primeiramente, a organização deve realizar a avaliação desse processo. Um exemplo 

de avaliação de processo de software é através da Estratégia para Iniciar Melhoria de Processo 

de Software desenvolvida por Endo (1998). A estratégia de Endo será apresentada, 

resumidamente e somente a título de ilustração, no próximo capítulo. Será apresentado também 

um resumo do SW-CMM, explicando-se as seis KPAs do nível dois desse modelo, uma vez que 
este é o nível considerado pela estratégia de Endo (1998). 
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Capitulo 3 

Estratégia para Iniciar Melhoria de Processo de Software 

3.1- Considerações Iniciais 

Segundo a abordagem IDEAL, os primeiros passos a serem executados para a realização de uma 

melhoria de processo de software são a Incialização e o Diagnóstico. Foi desenvolvida no ICMC-

USP por Endo (Endo, 1998) uma Estratégia para Iniciar Melhoria de Processo de Software em 

Empresas de Pequeno Porte, a qual cobre os dois primeiros passos da abordagem IDEAL. 

A título de ilustração de Avaliação de Processo de Software, neste capitulo é apresentado 

um resumo da Estratégia para Iniciar Melhoria de Processo de Software, desenvolvida por Endo 
(1998). A seguir, apresenta-se brevemente o SW-CMM, enfatizando-se as seis áreas-chave de 

processo do nível dois desse modelo, uma vez que esse é o nível desejado pela Estratégia 

proposta por Endo (1998). 

3.2- Estratégia para Iniciar Melhoria de Processo de Software em 
Empresa de Pequeno Porte 

Existem muitas variáveis que podem influenciar o sucesso de uma avaliação, principalmente 
porque o processo de software que se avalia é um processo complexo e com vários elementos 

(pessoas, responsabilidades, ferramentas, etc). Para que uma avaliação de processo de software 

seja realizada de maneira organizada e controlada, é preciso que seja desenvolvido um 

planejamento de tal avaliação, considerando-se todos os elementos envolvidos. 
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Como objetivo de auxiliar a avaliação de processo de software, foi desenvolvido em 1998, 

no ICMC/USP - São Carlos, um trabalho de mestrado que apresenta uma estratégia para 
avaliação de processo de software. Esse-  trabalho toma como base a abordagem IDEAL, 
definindo, relacionando e organizando as principais atividades que devem ser realizadas para o 

cumprimento das fases de inicialização e de diagnóstico, dentro de um programa de melhoria de 

processo de software para empresas de pequeno porte, tomando como base o nível dois do SW-

CMM (Endo, 1998). 

Na fase de inicialização da estratégia de melhoria de processo de software deve-se 

articular, claramente, a aplicação dos esforços para satisfazer as necessidades de negócio, deve-

se assegurar o suporte ao gerenciamento e deve-se, finalmente, colocar em prática uma infra-

estrutura para gerenciar os detalhes de implementação do processo de melhoria. Ela é firmada 

em três pontos: 

• Estímulo para mudança: são definidas as necessidades de negócio que alavancam as 

mudanças nas práticas da organização. Os estímulos para mudanças podem ser um evento 

inesperado ou uma circunstância, uma ordem de alguém superior ou informações obtidas por 

uma atividade de 'benchmarking". Em geral, quando as necessidades de mudanças são 

evidenciadas por razões de.  negócio é mais fácil convencer a organização, como um todo, e 

existem maiores chànces de sucesso. 

• Estabelecer Contexto: após estarem definidas, claramente, as razões para a melhoria, a 

gerência da organização pode estabelecer o contexto para o trabalho que vai ser realizado. 

Isso significa definir, claramente, aonde os esforços vão se enquadrar na estratégia de 

negócio da organização, que metas- e objetivos de negócio serão afetados pelas mudanças, 

cómo isso vai incidir sobre outras iniciativas e trabalhos futuros, e que benefícios são 

esperados. O contexto e as implicações se tomarão mais evidentes à medida que o processo 

de melhoria seja encaminhado, mas é importante que essas questões estejam definidas, de 

maneira mais clara possível, antes de iniciar os esforços. 

Definir Patrocinador um patrocinador efetivo é um dos fatores mais importantes para os 

esforços de melhoria de processo. O patrocinador deve ajudar a manter o compromisso nos 

momentos de dificuldades e principalmente na situação de caos que a organização pode se 

encontrar no princípio do processo de melhoria. Outra função do patrocinador é garantir os 

recursos essenciais utilizados durante a melhoria. 
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A fase de diagnóstico da estratégia de melhoria de processo da software caracteriza-se por 

dois estados da organização: um que representa o estado atual e outro que representa o estado 

futuro desejado. Para'se verificar o estado atual do processo, é necessário que seja realizada uma 

avaliação do mesmo. A avaliação deprocesso significa capturar informações que descrevam a 

capacidade real do processo de uma organização e é motivada pelo desejo de determinar ou 

melhorar a capacidade desse processo. Os pontos fracos, obtidos através da avaliação, são 

utilizados para priorizar as atividades que devem ser melhoradas, e os pontos fortes podem ser 

mantidos ou adaptados. 

A estratégia de Endo (1998) culmina em um plano de ação que auxilia na elaboração e na 

condução das atividades que compõem a fase de diagnóstico, dentro do contexto de melhoria de 

processo de software de uma empresa de pequeno porte. 

O plano de avaliação desenvolvido por Endo (1998) baseia-se nas diretrizes propostas pelo 

SEI para auxiliar na criação de um plano de ação baseado no SW-CMM. Essas diretrizes estão 

contidas em um docUmento denominado CAF (CMM Appraisal Framework) (Dunaway, 1996) 

O CAF é um documento que identifica os requisitos e as características.  desejáveis de uma 

avaliação, e ainda, melhora a consistência e a confiabilidade dos métodos de avaliação e dos 

seus resultados. Ele fornece um modelo para medir a maturidade do processo de uma 

organização em relação ao modelo de referência através de um método de avaliação. Esse 

modelo contém três fases: 

• Planejamento e Preparação para a Avaliação: essa fase deve cobrir as atividades de 

Identificação do Alcance da Avaliação, de Seleção e Preparação da Equipe Avaliadora, 

de Desenvolvimento do Plano de Avaliação e de Seleção e Preparação dos 
Participantes. 

• Condução da Avaliação: as atividades de Coleta e Gravação de Dados, de 

Consolidação e Validação dos Dados e de Realização do Julgamento das Medidas são 
realizadas nessa fase. 

• Reporte dos Resultados: essa fase envolve as atividades de reporte dos Resultados da 

Avaliação, de Proteção das Informações Confidenciais e de Preservação das 

Gravações. 

Além de propor um plano de avaliação do processo de software, Endo (1998) também 

elaborou um questionário, utilizado como instrumento de coleta de dados. Esse questionário 
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abrange questões' rdacionadas as KPAs do nível dois do SW-CMM. A organização dessas 
questões no instruitiento de avaliação foi baseada na estrutura do SW-CMM, mais 
especificamente na característica comum denominada "Atividades Realizadas", uma vez que, 
essas são responsáveis pelas atividades de implementação do processo de software. 

3.3- O SW-CMM — Software-Capability Maturity Model 

O SW-CMM, desenvolvido pelo SEI, é um modelo que apóia a melhoria do processo de software 

de uma organização através da aplicação criteriosa de conceitos de gerenciamento de processo e 

de melhoria de qualidade do desenvolvimento e manutenção (Marciniat, 1994), seguindo a 

abordagem IDEAL. 

O SW-CMM classifica as organizações em cinco níveis diferentes. O nível de classificação, 

indica o conjuntos de atividades, denominadas áreas-chave de processo, que uma organização 

cumpre em cada nível. Em cada um dos cinco níveis de maturidade (Inicial, Repetivel, Definido, 

Gerenciado 'e Otimizado) são focalizados aspectos específicos do processo de software. No 

primeiro nível o foto está na coragem e na competência das pessoas. No segundo nível o foco 

'eátá no processo de gerenciamento de projetos. No terceiro nível, o foco está no processo de 

engenharia e suporte organizacional. No quarto nível o foco está na qualidade de produto e de 

Processo. Finalmente, no quinto nível o foco é o processo de melhoria contínua. Alcançar cada 

nível de maturidade significa estabelecer um componente diferente no processo de software, 

resultando em um incremento na qualidade do processo da organização. Segundo o modelo 

definido pelo SW-CMM, mesmo depois de ter obtido o quinto nível, a organização ainda 

permanece em um programa de melhoria continua de processo (Paulk et a/, 1993). 

'Exceto no primeiro nível, todos os outros níveis são subdivididos em KPAs. Essas KPAs são 

atividades relacionadas entre si, as quais a organização deve focar para melhorar o seu processo 

de software. Para que uma organização atinja um determinado nível de maturidade do SW-CMM, 

ele deve realizar completamente todosts processo relacionados as KPAs daquele nível. 

3.4- O Nível dois do SW-CMM - Repetível 

Nesse nível do sw-cmm são estabelecidas políticas para implantar e gerenciar um projeto de 
software. O planejamento e gerenciamento de novos projetos sâo baseados no sucesso de 
projetos semelhantes anteriores. Um dos objetivos alcançados nesse nível é a institucionalização 
de um processo de gerenciamento efetivo para projetos de software, o que permite às 

organizações repetirem o sucesso de práticas desenvolvidas em projetos anteriores, embora 



Estratégia para Iniciar Melhoria de Processo de Software 

processos específicos possam diferir entre si. Um processo efetivo pode ser caracterizado como 
um processo praticado, documentado, obrigatório, treinado, medido e capaz de ser melhorado. . 

) nível dois do SW-CMM possui seis KPAs, as quais são apresentadas a seguir: 

A) Gerenciamento de Requisitos 

A finalidade dessa área-chave é estabelecer um entendimento comum entre cliente e a equipe do 

projeto, sobre os requisitos do software que serão abordados. Isso envolve documentar e 

controlar os requisitos do cliente e manter os planos, produtos e atividades consistentes com 
esses requisitos. Um "cliente" pode ser interpretado como um grupo de engenharia de sistemas, 

um grupo de marketing, uma outra organização externa ou mesmo um cliente externo. Esse 

entendimento deve envolver tanto os requisitos técnicos como não-técnicos (por exemplo, a data 

de entrega). Ele forma a base para o estímulo, planejamento, execução e avaliação das atividades 

através do ciclo de vida do software. 

A alocação dos requisitos de sistema para software, hardware e outros componentes do 

sistema (por exemplo, recursos humanos) podem ser executados por um grupo externo ao grupo 
de engenharia de software, e o grupo de engenharia de software não pode ter controle sobre o 

primeiro. Dentro das diretrizes do projeto, o grupo de engenharia de software decide os passos a 

serem seguidos para assegurar que os requisitos de sistema alOcados ao software são 

documentados e controlados. 

Para conseguir isso, o grupo de engenharia de software faz revisões dos requisitos de 
sistema alocados ao software para identificar e resolver problemas antes que eles sejam 

incorporados ao projeto de software. Sempre que os requisitos de sistema alocadds ao software 

são alterados, os planos, produtos de trabalho e atividades de software afetados são ajustados 

para permanecerem consistentes com as alterações realizadas. 

Assim, as duas metas dessa área-chave de processo são: 

• Controlar os requisitos do software através de uma linha de referência (baseljne) para o 

uso na engenharia de software e no gerenciamento. 

• Manter os planos de software, produtos e atividades consistentes com os requisitoido 

software. 
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B) Planejamento de.Projeto de Software 
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kfinalidade dessa área-chave é estabelecer planos razoáveis para desenvolver e gerenciar o 
processo de software. Isso envolve desenvolver estimativas, determinar os compromissos e definir 
um plano para realizar o trabalho. 

Esse plano inicia-se com a definição do trabalho a ser executado e de outras diretrizes e 

objetivos que definem e delineiam o projeto de software (objetivos esses estabelecidos pela área-

chave anterior). O plano inclui estimativa do tamanho dos produtos de software e também dos 

recursos necessários, elaboração de um cronograma, identificação e ayaliação dos riscos, e 

estabelecimento de compromissos. A iteração através desses passos pode ser necessária para 

estabelecer o plano para o projeto de software. 

Este plano apresenta as bases para execução e gerenciamento das atividades do projeto 

de software, e atribui os compromissos para com os clientes de acordo com os recursos, diretrizes 
e capacidades do projeto. 

Assim, as três metas dessa área-chave são: 

• Documentar as estimativas de software para serem utilizadas no planejamento e 
acompanhamento do projeto de software. 

• Planejar e documentar as atividades de projeto de software e compromissos. 

• Os grupos e os indivíduos envolvidos obedecerem aos seus compromissos 
relacionados ao projeto de software. 

C) Visão Geral e Acompanhamento do Projeto 

A finalidade dessa área-chave é oferecer visibilidade adequada do progresso real do projeto, para 

que a 'gerência possa tomar medidas efetivas quando o desempenho do projeto se desvia 

significativamente do plano. Isso envolve acompanhar e revisar os resultados e as realizações do 

software confrontando com as estimativas documentadas, compromissos e planos. Envolve, 

também, ajustar os planos com base nos resultados e realizações efetivamente alcançados. Os 

mecanismos utilizados são revisões intemas e revisões formais com clientes. Quando ocorre um 

desvio entre os planos e os resultados efetivos, deve-se alterar a forma como o trabalho está 
sendo feito e/ou ajustar os planos. 

Assim, as três metas dessa área-chave são: 

• Acompanhamento dos resultados reais e desempenho do projeto em relação ao plano 
de software. 
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• Realizar e gerenciar as ações corretivas quando os resultados reais e o desempenho 

desviarem significativamente do plano de software. 

• As mudanças nos compromissos de software serem obedecidas pelos indivíduos e 

grupos envolvidos. 

D) Gerenciamento de Subcontratos de Software 

A finalidade dessa área-chave é selecionar fornecedores (que se responsabilizam por parte do 

trabalho) qualificados e gerenciá-los eficazmente. Isso envolve selecionar o fornecedor, 

estabelecer compromissos, acompanhar e revisar o desempenho e os résultados obtidos. Essas 

práticas cobrem desde o gerenciamento (somente) do subcontrato de software até o 

gerenciamento de componentes do subcontrato, o que inclui software, hardware, e possivelmente 

outros componentes do sistema. 

Na seleção e gerenciamento do fomecedor são necessários documentos como: cláusula 

de contrato, requisitos do projeto, produtos a serem entregues, padrões e procedimentos -a serem 

seguidos. As atividades de planejamento, acompanhamento e supervisão dos-subcontratados são 

executadas pelo subcontratante. O contratante garante que essas atividades são executadas 

corretamente e que os produtos de software gerados satisfazem seu critério de aceitação:  

Assim, as quatro metas dessa área-chave são: 

• O contratante selecionar os subcontratado de software qualificado. 

• O contratante e o subcontratado de software concordarem com os compromissos de 

ambas as partes. 

• Manutenção da comunicação entre o contratante e o subcontratado de software. 

• Acompanhamento, pelo contratante, do resultado real e desempenho do subcontratado 
de software em relação aos seus'compromissos. 

E) Garantia de Qualidade de Software 

A finalidade dessa área-chave é oferecer gerenciamento, com visibilidade apropriada, doproceáso 

que está sendo utilizado e dos produtos que estão sendo desenvolvidos. Isso envolve revisões e 

auditorias nos produtos de software e nas atividades para assegurar quwestão em conformidade 

com os padrões e procedimentos aplicados. Envolve também fomecer esses resultados para os 

gerentes envolvidos. 
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Assim, as quatro metas dessa área-chave são: 

• Planejamento das atividades de garantia de qualidade de software_ 

• Verificação objetiva da conformidade dos produtos de software e atividades ao padrão 

aplicado, aos procedimentos e aos requisitos. 

• Os grupos e indivíduos envolvidos serem informados sobre as atividades de garantia de 

qualidade e de seus resultados. 

• Encaminhamento, ao gerente sênior, dos problemas de questões que não podem ser 

resolvidos no projeto de software. 

F) Gerenciamento de Configuração de Software 

A finalidade dessa área-chave é estabelecer e manter a integridade dos produtos do 

projeto de software ao longo do ciclo de vida do software. Isso envolve identificar os itens de 
configuração, controlar sistematicamente as alterações e manter a integridade da configuração ao 

longo do ciclo de vida do software. O gerenciamento da configuração utiliza linhas de referência 

(baselines) que servem como um marco no ciclo de vida do software. Os itens que passam por 

uma linha de referência podem ser alterados somente através de procedimentos formais de 

controle de mudanças. Esta área-chave abrange as práticas para executar a função de 

gerenciamento de configuração de software. 

Assim, as quatro metas dessa área-chave são: 

• Planejamento das atividades de gerenciamento de configuração de software. 

• Os produtos de trabalhos de software selecionados serem identificados, controlados e 

disponibilizados. 

• Controle das mudanças em produtos de trabalhos de software identificados. 

• Os grupos e indivíduos envolvidos serem informados sobre a situação e conteúdos das 

linhas de referências (baseline). 

3.5- Considerações Finais 

Neste capítulo foi brevemente apresentada, a título de ilustração, a Estratégia para Iniciar 

Melhoria de Processo de Software em Empresa de Pequeno Porte desenvolvida por Endo (Endo, 
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1998). Apresentou-se também um resumo do SW-CMM e das áreas-chave do nível dois desse 

modelo, uma vez que esse é o nível considerado pela Estratégia de Endo (1998). 

No próximo -capítulo apresenta-se o desenvolvimento do Plano de Ação' das Abordagens 
de Melhoria de Processo de Software IDEAL, SPICE — parte 7, S:PLAN e Bootstrap, por serem 

essas as abordagens nas quais baseiam-se as Diretrizes de Estabelecimento. de Melhoria de 

Processo de Software Adequada a Empresas de Pequeno Porte, propostas neste trabalho. 

23 
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Capítulo 4 

Planos de Ação 

4.1 — Considerações Iniciais 

A fase de Estabelecimento da abordagem IDEAL é dividida em três passos (Estabelecimento de 

Prioridades, Desenvolvimento da Abordagem e Planejamento de Ações), culminando em um 

plano de ação. Visto que, o objetivo desse trabalho é propor Diretrizes para o Estabelecimento de 

Melhoria de Processo Adequada a Empresas de Pequeno Porte, foram estudados o 
desenvolvimento do plano de ação sob o ponto de vista de quatro diferentes abordagens (a 

própria abordagem IDEAL, a abordagem da parte 7 do Modelo SPICE, a abordagem S:PLAN e a 

abordagem Bootstrap), para obtenção de informações. 

As atividades a serem seguidas para o desenvolvimento do plano de ação segundo cada 

uma das abordagens citadas anteriormente serão apresentadas nesse capitulo. 

4.2- Desenvolvimento do Plano de Ação segundo a Abordagem IDEAL 

Como já visto anteriormente, a abordagem IDEAL é um acrônimo que engloba cinco fases. A 

proposta da fase de Estabelecimento é desenvolver ou refinar um plano de ação de melhoria de 

processo de software, o qual provê mudanças e direções para o programa de melhoria de 

processo de software nos próximos anos. O plano de ação é critico e por isto é necessário prover 

direções claras para as várias ações de melhoria de processo a serem tomadas. 
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Segundo a abordagem IDEAL, a melhoria do processo de software inicia-se determinando 

que tipo de planejamento de processo será seguido. Independentemente do método usado, é 

importante que seja desenvolvido um plano sólido. 

O plano de ação deve ser baseado nos resultados dos esforços executados na fase de 

Diagnóstico da abordagem IDEAL, nos objetivos de melhoria da organização e nos recursos 

disponíveis. Isto deve prover a direção para o programa de melhoria de processo de software, 

definindo um longo alcance dos objetivos e endereçando como estes objetivos serão alcançados. 

Experiências mostram que sem um cuidadoso planejamento, os esforços de melhoria 

desviam-se do objetivo a ser alcançado. A razão para o desenvolvimento do plano de ação não é 

exatamente identificar as melhorias, mas encontrar as necessidades de negócios críticas da 

organização. A identificação das melhorias é freqüentemente a parte fácil, conseguir que todos da 

organização mudem o modo de pensar é sempre a parte mais difícil de qualquer esforço de 

melhoria. 

O fluxo das atividades para o desenvolvimento do plano de áção segundo a Abordagem 

IDEAL é apresentado na Figura 4.1 e essas atividades são descritas a seguir. 

4.2.1- Selecionar e dar Treinamento em um Processo Estratégico de Planejamento 

O propósito desta atividade é escolher uma aproximação consistente para o planejamento da 

melhoria de processo de software e desenvolver habilidades em construir um planejamento sólido 

que sustente o programa de melhoria de processo de software. 

Nesta fase é selecionado um processo de planejamento, além de ser treinada a equipe 

responsável por esse processo. Para passar para a próxima fase é necessário que a equipe 

responsável tenha completado o treinamento. É importante rever os métodos de planejamento em 

uso, rever as necessidades de planejamento para o programa de melhoria de processo de 

software, selecionar um processo de planejamento e obter um contrato para programar e 

organizar o planejamento do treinamento. 
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Figura 4.1- Fluxo para a Fase de- Estabelecimento (IDEAL, 1999) 

4.2.2- Rever as Visões da Organização 

O propósito desta fase é unir a estratégia de melhoria de processo de software às visões e 

direções da organização, para que o programa de melhoria possa ser consistente com a direção 

de todas as atividades dentro da organização. 
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Nesta fase é revista e possivelmente modificada a visão atual da organização, gera-se 

novas visões se essa não existir ou se a que existir não for adequada, e identifilcam-se os 
objetivos e as motivações para o programa de melhoria de processo de software. 

4.2.3- Rever o Plano de Negócios da Organização 

Os objetivos desta fase são rever e possivelmente mudar o plano de negócios atual da 

organização, gerar novos planos de negócio se este não existir ou se o que existir for inadequado 
e identificar os objetivos e as outras iniciativas para a melhoria de processo. 

Ao final desta são identificados os objetivos de melhoria de processo de software que é 

dirigido para os planos de negócio e outros esforços de melhoria que complementam o programa 

de melhoria de processo de software. 

4.2.4- Determinar o Objetivo Chave dos Negócios 

As melhorias devem ser selecionadas baseadas em parte nas suas habilidades de satisfazer as 
•rlecessidades de negócio. 

As tarefas a serem realizadas nesta fase são rever os objetivos de negócios atuais a curto 
e longo prazo, como eles afetam a melhoria do processo de software e desenvolver critérios de 

priorização para selecionar e lançar projetos de melhoria de processo de software, baseados em 
parte nos objetivos de negócio identificados. 

Ao final desta fase obtêm-se os objetivos de negócio claramente definidos e os critérios 

para priorização de projetos de melhoria de processo desenvolvidos. 

4.2.5- Rever os Esforços de Melhoria Passados 

As pessoas normalmente repetem comportamentos anteriores. A organização deve assegurar que 

pessoas repitam somente os comportamentos que conduziram ao sucesso. Os erros não devem 
ser repetidos para que não causem as mesmas negativas do passado. 

O objetivo desta fase é rever mudanças passadas de melhoria e identificar práticas para 
alavancar o sucesso.e práticas para evitar o insucesso. 

As tarefas a serem cumpridas nesta fase são identificar práticas de sucesso e práticas de 
não sucesso, determinar o que fazer e definir estratégias para negociar com as tendências e 
barreiras identificadas no diagnóstico organizacional. 
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4.2.6 - Descrever as Motivações para a Melhoria 

É importante que as pessoas entendam porque a organização gasta tempo e esforço no programa 

de melhoria de processo de software. Elas devem ser motivadas a trabalhar e ajudar. As 

motivações devem ser endereçadas aos seguintes pontos: 

Por que mudar? 

O que esta errado com o estado atual? 

Por que eu devo me preocupar? 

Quando eu serei afetado (imediatamente ou somente no futuro)? 

As tarefas a serem realizadas nesta fase envolvem a construção de uma lista de 

motivações dos objetivos e dos problemas identificados nos passos anteriores. 

4.2.7- Identificar os Esforços de Melhoria Atuais e Futuros 

As organizações possuem diferentes modos de realizar seus esforços para a melhoria do 

processo. A identificação das iniciativas de melhoria outras organizações pode ser bastante 
proveitosa. 

O objetivo desta fase é identificar os esforços de melhoria existentes na organização ou 

em outras organizações. 

4.2.8- Identificar os Papéis e as Responsabilidades 

O objetivo desta fase é definir os papéis e as responsabilidades de cada pessoa dentro das 

atividades de melhoria de processo. Ao final desta fase os papéis e responsabilidades definidos 

devem ser aprovados e documentados. 

4.2.9- Priorizar as Atividades e Desenvolver uma Agenda de Melhorias 

O propósito desta fase é documentar publicamente uma aproximação objetiva para decidir qual 

das muitas recomendações de melhoria de processo de software serão executadas. Esta 

aproximação será dependente das necessidades de negócio da organização. 

O objetivo desta fase é definir o critério para a seleção dos projetos da melhoria de 

processo de software. Ao finalizar esta fase o critério para seleção dos projetos é definido e 

documentado no plano de melhoria de processo de software. 
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4.2.10- Reconciliar os Esforços de Melhoria Existentes com as Descobertas e 

Recomendações Armazenadas 

Os objetivos desta fase são incorporar as descobertas, obtidas nas fases anteriores, ao plano de 

ação de melhoria de processo de software e às outras atividades de melhoria de processo de 

software já existentes. Ao final desta fase obtém-se uma estratégia coerente e única. 

4.2.11- Transformar os Objetivos de Melhoria de Processo de Software Gerais em 

Objetivos Mensuráveis e Específicos 

Após os resultados das atividades descobertas serem reconciliados, existirão dados disponíveis 

suficientes pari compreender os objetivos gerais a longo e curto prazo e torná-los específico. Ao 

final desta fase obtêm-se os objetivos' mensuráveis finalizados no plano de melhoria de processo 

de software. 

4.2.12- Criar ou Atualizar o Plano de Melhoria de Processo de Software 

Nesta fase o plano de ação de melhoria de processo de software deve ser reconciliado com os 

resultados das decisões obtidas anteriormente. Os objetivos específicos da melhoria de processo 

e o plano de ação devem ser editados e finalizados. Como saída desta fase tem-se um plano de 

ação completo e escrito. 

4.2.13- Rever e Aprovar o Plano de Melhoria de Processo de Software 

O plano de ação não estará completo se possuir algum vazio e somente um pequeno grupo de 

pessoas acreditarem nele. Para ser útil ele deve ser sólido e deve ser obtido um consenso entre 

todas as pessoas envolvidas. O plano de ação de ação desenvolvido precisa ser comunicado às 

pessoas da organização. 

As tarefas a serem realizadas nesta fase são apresentar ou rever o plano de ação em 

todos os níveis da organização, coletar sugestões e resolver idéias confinantes, incorporar todas 
as mudanças e conseguir que todos os gerentes aprovem o plano e enviar uma cópia do mesmo 

Para todas as pessoas da organização envolvidas com o plano. 

4.2.14- Formar o Grupo de Trabalho Técnico 

O objetivo desta fase é montar uma equipe. A equipe deve ser composta de pessoas interessadas 

em trabalhar com melhoria de processo. Essas pessoas podem ser identificadas durante as fases 
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de desenvolvimento do plano de ação de melhoria de processo de software. Ao final dessa fase 

tem-se a equipe de trabalho técnica estabelecida. 

4.3- Desenvolvimento do Plano de Ação segundo a Abordagem da parte 

7 do Modelo SPICE 

Como já citado no segundo capitulo dessa dissertação, a parte 7 do Modelo SPICE apresenta um 

modelo de oito passos para melhorar o processo de software. dentro destes oito passos. o passo 

quatro destina-se a analisar os resultados da avaliação e derivar o plano de ação. 

As informações coletadas durante a avaliação, são analisadas considerando-se as 

necessidades da organização para identificar as áreas para a melhoria, derivar um plano de ação 

e integrá-lo ao plano de programa de melhoria (caso esse exista). 

A administração da organização deve aprovar as áreas para melhoria, as metas os 

objetivos, o plano de ação e o plano de programa de processo de melhoria revisado. 

comprometendo-se assim a empreender as melhorias planejadas. As decisões devem claramente 

comunicadas a todas as pessoas afetadas. 

4.3.1- Identificar e Priorizar as Áreas de Melhoria 

As áreas de melhoria devem ser identificadas e priorizadas baseadas em alguns fatores 

como mostrado na Figura 4.2 

A) Análise dos Resultados da Avaliação 

Análise dos resultados da avaliação provê informações sobre as forças e fraquezas atuais 

do processo e indica as oportunidades para melhoria. 

Os pontos fracos podem ser um processo com um baixo nível de capacidade, um processo 

com falta de práticas bases necessárias para habilitá-lo a alcançar um propósito juntamente com 

uma necessidade especifica da organização. 

A variabilidade dos níveis de capacidade dos processos deve ser avaliada de acordo com 

o contexto do processo para identificar ações de melhoria especificas. Similarmente. devem ser 

comparados os níveis de capacidade de processos relacionados. 
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Figura 4.2- Identificação e priorização das áreas de melhoria ( SPICE7, 1997) 

8) Análise das Necessidades da Organização e Metas de Melhoria 

As necessidades da organização podem derivar de uma análise dos objetivos de negócios da 

organização, de uma análise dos valores atuais da organização, de estímulos internos como 

declínio da satisfação do pessoal e de estímulo externos como mudanças competitivas no 

mercado ou novas exigências da sociedade. 

Para uma análise das necesSidades da organização e da existência de estímulos para 

melhoria, os objetivos da melhdria do processo devem ser identificados e descritos. 

C) Análise dos Riscos de Fracasso das Ações de Melhoria 

Os riscos potenciais de falha de uma ação de melhoria devem ser analisados para suportar a 

definição de prioridades de melhoria e para assegurar o compromisso e o suporte organizacional. 

Estes riscos podem derivar da existência de constrangimento de horários, da existência de 

barreiras psicológicas ou culturais possivelmente derivadas de experiências anteriores, de fatores 

organizacionais que impedem o sucesso da execução de ações de melhoria. 

D) Listar Áreas de Melhoria 

A seleção das áreas de melhoria define o alcance das ações de melhoria a serem identificadas. 

Isso pode incluir os limites organizacionais para as melhorias e os processos a serem incluídos ou 

excluídos nas iniciativas de melhoria. 

E) Definir os Objetivos da Melhoria 
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Para definir os objetivos da melhoria, os principais passos são definir qualitativamente as métricas 

para cada área de prioridade, inventar métricas satisfatórias para medir a realização destas 

métricas e fixar valores apropriados para estas métricas, considerando Os riscos. 

4.3.2 — Desenvolver o Plano de Ação 

O plano deve incluir dados históricos relevantes e o estado atual do processo, se possível 

expresso em termos numéricos. Os objetivos de melhoria derivados das. necessidades da 
organização e dos objetivos de negócios provém os principais requisitos para o plano. O plano 

deve conter todos os passo para a melhoria, é importante assegurar que os papéis estejam 

claramente identificados, que os recursos estejam alocados e que todos os riscos associados ao 

plano estejam identificados e documentados no mesmo. 

O plano de ação de melhoria e o processo de programa de melhoria devem ser aprovados 

pela gerência para assegurar que a organização comprometa-se a implementa-lo. 

4.4- Desenvolvimento do Plano de Ação segundo a Abordagem S:PLAN 

A abordagem S:PLAN foi criada para ser uma continuação da avaliação S:PRIME, como uma 

forma de implementar as práticas selecionadas pela avaliação dentro da, organizaçãq..A 

abordagem S:PLAN consiste em uma série de entrevistas com pessoas da organização, onde se 

validam e priorizam os resultados da avaliação S:PRIME. Como entrada, a abordagem S:PLAN 
. recebe os resultados da avaliação S:PRIME do processo de desenvolvimento ou manutenção do 

software dentro da organização. Como saída a abordagem S:PLAN gera um plano de ação com 

os detalhes de custos, responsabilidades e recursos envolvidos (Vasquez, 1998). 

A estrutura da abordagem S:PLAN é constituída por oito atividades, sendo quátro reuniões 

com as pessoas das organização e quatro atividades de preparação dessá reuniões, 

representadas por circunferências na Figura 4.3 

o o 
Avaliação 	Reunião 

Inicial 

o 
Reunião com 

Entrevistas 	Administração 
Superior  

Apresentação 
do Plano de 	Plano de  Ação Ação . 	Definitivo Definitivo 

Figura 4.3 - Atividades que compõem a abordagem S:PLAN (Vasguez, 1998). 

4.4.1- Preparação da Abordagem 
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A preparação da abordagem S:PLAN é a etapa onde se planeja a forma que se desenvolverá o 

plano de ação. Alguns aspectos sujeitos a considerações são: 

- Seleção dos participantes- participam das reuniões as mesmas pessoas que participaram 

da avaliação. 

- Organização das entrevistas — considerando que as entrevistas são um dos pontos 

principais da abordagentSPLAN, elas requerem um planejamento e uma organização adequada. 

Por" este motivo é estabelecida uma série de critérios para organizar e agrupar os participantes 

das entrevistas, com o objetivo de favorecer o trabalho em equipe. .A abordagem considera os 

critérios a seguir para organizar e agrupar os participantes nas entrevistas: 

• de acordo com o cargo que ocupam, 

• de acordo com a área de desempenho, 

• de acordo com os anos de serviço na organização e, 

• de acordo com a experiência em outras organizações. 

- Definição dos papéis e das responsabilidades nas entrevistas — as entrevistas funcionam 

corn um esquema de papéis, onde se determina as responsabilidades específicas, as quais 

devem ser cumpridas pela pessoa designada. Os papéis necessários para uma entrevista são: 

• Coordenador — pessoa que lidera a reunião e é responsável pela forma em que a 

mesma se desenvolve. 

• Secretário — sua principal função é anotar as opiniões e sugestões dbs participantes 

em um forrnálário elaborado especialmente para tal propósito, o qual servirá posteriormente para 

a elaboração do Plano de Ação Preliminar. 

• Participantes — são as pessoas integrantes da organização, as quais servirão de fonte de 

informação para o processo de realimentação sobre as práticas propostas para o Plano de Ação 

Preliminar. 

A abordagem S:PLAN também considera a participação de papéis optativos, que são o 

Assessor de Melhoria de Processo e o Assessor dos Participantes, para os casos de reuniões 

extremamente complexas, onde os participantes não tenham uma noção clara do que se pretende 

com a abordagem, ou para os casos onde os processos de negócios do interior da organização 
são bastante complexos, necessitando de um intermediário entre os participantes e o 
coordenador. 
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- Preparação de uma agenda de atividades — após organizar os grupos para as entrevistas, 

o passo seguinte é preparar a agenda de atividades, juntamente com o cliente. A agenda de 
atividades contempla todas as atividades que compõem a abordagem S:PLAN, com informações 

estabelecidas e definidas como a data de cada reunião, os detalhes das atividades a realizar, a 

duração estimada das reuniões, o horário de inicio e de término, o local, os participantes de cada 

reunião e os papéis designados a cada assistente. 

- Preparação do material de trabalho— como última etapa, antes da reunião inicial prepara-

se para cada participante uma cópia das práticas candidatas a implementar e os riscos 

observados na organização (as práticas e riscos foram selecionados na avaliação, através do 
Modelo S:PRIME). Estas cópias são denominadas "Folhas de Validação de.Riscos e Práticas", 

nas quais os participantes da Reunião Inicial priorizarão cada risco e cada prática, dando um 

indicio sobre o conteúdo do plano de ação. 

4.4.2- Reunião Inicial 

A reunião inicial é dividida em três etapas: 

. Apresentação dos resultados S:PRIME e da abordagem S:PLAN — apresenta-se os 

resultados da* avaliação e explica-se os objetivos da abordagem S:PLAN, suas etapas e as 

vantagens de poder contar com um plano de ação. 

- Preenchimento das Folhas de Validação — ao finalizar a apresentação distribui-se as 

folhas de validação-e explica-se a forma correta de preenchê-las. Os participantes devem pontuar 

os riscos e as práticas das folhas de validação de acordo com seu critério, dando pontos mais 

altos para as práticas ou riscos que consideram mais importantes. Essas folhas são preenchidas 

com os objetivos de ordenar e reduzir a quantidade de práticas a implementar do total entregue 

pela avaliação S:PRIME e também para obter o apoio dos integrantes da organização. 

- Apresentação da agenda aos participantes — na terceira etapa da Reunião Inicial 

apresenta-se a agenda de atividades a serem realizadas. O coordenador conversa com todos os 

participantes e a agenda pode sofrer algumas alterações. 

4.4.3- Preparação das Entrevistas 

A preparação das entrevistas é dividida em duas etapas: 
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- Seleção das práticas e dos riscos — com-as folhas de validação preenchidas, a assessor 

seleciona as práticas apropriadas para compreender os riscos que a organização está exposta. 
Primeiramente obtém-se um conjunto de riscos considerados importantes ou relevantes para a 

organização de acordo com a priorização dada pelos funcionários nas folhas de validação e com 

base nestes riscos escolhe-se um conjunto de práticas que abordem os riscos considerados. 

- Preparação do material - tendo selecionadas as práticas apropriadas, deve-se preparar o 

material a ser usado nas entrevistas. O material consiste em um registro de entrevistas, que 

permitem controlar cada reunião em termos da data, do horário de inicio e de término, dos 

assistentes, das áreas a que estes pertencem e dos papéis assumidos, um rascunho para 

entrevistas, onde se registram as práticas tratadas nas entrevistas e os guias para entrevistas ou 

checklist, que consistem em pautas com os pontos a considerar dentro de cada entrevista. 

4.4.4- Entrevistas 

As entrevistas são divididas em quatro fases: 

• - Reunião com os participantes — no inicio da entrevista são feitas as apresentações, o 

Ooordenador indica os objetivos da entrevista e as regras a serem seguidas pelos participantes. A 
entrevista conta com uma pauta a seguir e algumas condições básicas para a sua realização, que 

assegurem o estabelecimento de um ambiente de trabalho agradável. 

- Durante a entrevista — nesta fase é feita a leitura das práticas selecionadas das folhas de 

validação, entrega-se cópias das mesmas aos participantes e reserva-se alguns minutos para 

.esclarecer dúvidas sobre conceitos não compreendidos. A seguir o coordenador começa a realizar 

as perguntas com respeito às práticas validadas e as respostas são registradas no rascunho da 

entrevista. 

- Fim da entrevista — a entrevista termina quando forem cobertos todos os tópicos 

planejados ou quando acabar o tempo máximo designado para a entrevista. Ao final da entrevista 

o coordenador faz um resumo da reunião, agradece a presença dos participantes e solicita uma 

breve opinião sobre a forma em que foi realizada a entrevista. 

- Mudança de papéis — como a abordagem S:PLAN busca o conhecimento e a experiência 

a serem adquiridos pela organização, os papéis de coordenador e assessor são trocados quando 

já tiverem sido realizadas a metade das entrevistas. 
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4:4.5 - Preparação do Plano de Ação Preliminar 

A preparação do plano preliminar é dividida em quatro etapas: 

- Revisão do rascunho das entrevistas — as principais informações são obtidas através dos 

rascunhos da entrevistas. Tomando como base as informações coletadas nas entrevistas, o 

coordenador juntamente com o assessor faz a estruturação do plano de ação preliminar. 

- Estrutura do plano de ação preliminar — o plano de ação preliminar conta com quatro 

pontos gerais: as práticas a implementar selecionadas das folhas de validação, os detalhes de 

implementação de cada prática como os recursos necessários, responsabilidades e esforços, as 

referências bibliográficas ou os modelos a serem seguidos para • cada área prática e um 

planejamento das tarefas a serem realizadas-para a aplicação das práticas em um projeto piloto. 

- Referências — são materiais de apoio para cada área prática. Estes materiais buscam 

suprir a falta de experiência ou conhecimento da organização, dentre eles estão definições e guias 

para se realizar uma prática, modelos usados por outras organizações, etc. 

- Planejamento — como parte final, o plano de ação preliminar inclui um planejamento 
elaborado com base nas estimativas de tempo, recursos e esforços obtidos pelas entrevistas. Isto 

é realizado através de uma Carta Gant que distribui o tempo das diferentes tarefas, por práticas 

que compõem o plano de ação preliminar. 

4.4.6- Reunião com a Administração Superior 
Após a elaboração do plano de ação preliminar organiza-se uma reunião para a apresentação do 

mesmo à administração superior da organização para sua revisão e aprovação. Participam desta 

reunião, além dos integrantes da administração superior, o coordenador e o assessor. 

O objetivo desta reunião é negociar e acertar diretamente com a gerência da organização 

o conteúdo do plano de ação. Negocia-se aspectos importantes para a realização do plano, 

modificando os pontos considerados necessários. 

4.4.7- Preparação do Plano de Ação Definitivo 

Grande parte do plano de ação final já foi elaborado na versão preliminar, o coordenador apenas 

pega os valores dos esforços, os nomes dos responsáveis e os prazos estimados de acordo com 

a administração da organização. Com  essas mudanças o plano de ação preliminar transforma-se 

no plano de ação definitivo. 
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Após o término do plano de ação definitivo, o coordenador prepara uma cópia do plano 

para ser usada na apresentação do mesmo e uma outra cópia para ser entregue ao assessor do 

S:PLAN. 

4.4.8- Apresentação do Plano de Ação Definitivo 

Nesta etapa o coordenador convoca todos os participantes do processo de desenvolvimento do 

S:PLAN, incluindo a administração e o assessor. O plano de ação é lido e explicado a todos os 

participantes. No final, informa-se aos presentes onde estará publicado ou arquivado o plano de 

ação, para o uso em projetos futuros. 

Dentro da mesma-reunião Inicia-se a forma de começar a aplicação do plano, o prazo de 

inicio estimado, a identificação ou perfil do projeto piloto a usar. Ao finalizar a reunião se dará por 

iniciada a etapa de implementação do plano de ação definitivo, em um ou vários projetos pilotos, 

com uma data de inicio conhecida por todos. 

4.5- Desenvolvimento do Plano de Ação segundo a Abordagem 
Bootstrap 

Criar o plano de ação é uma das iniciativas mais criticas na melhoria de processo de software, e 

freqüentemente a mais abandonada. Na Abordagem Bootstrap o desenvolvimento do plano de 

ação é dirigido de acordo com as decisões da avaliação e considera os objetivos de negócios 

específicos da organização para identificar as oportunidades de melhoria e para priorizar as ações 

de melhoria. É necessário um bom suporte organizacional para assegurar o sucesso das ações 

de melhoria que foram selecionadas. Os riscos de melhoria devem ser considerados para que as 
ações corretas possam ser empreendidas e as falhas potenciais possam ser evitadas. 

As principais atividades do desenvolvimento do plano de ação segundo a abordagem 

Bootstrap são apresentadas na Figura 4.4 

4.5.1 - Verificação dos Resultados da Avaliação. 

O plano de ação é gerado baseado nas decisões da avaliação. É importante assegurar que essas 

decisões.sejam completas e aceitáveis para que o plano de ação possa ser gerado corretamente. 

Deve ser obtido um acordo entre a organização e os funcionários como um primeiro estágio da 

derivação do plano de ação. Para obter este acordo é recomendado avaliar e analisar todos os 
dados gerais que tenham sido coletados na avaliação. 
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1- Verificação dos resultados da avaliação 

2- Definição do perfil objetivo 

3-Identificação das prioridades 

4- Definição das ações de melhoria 

5-Plano 

Figura 4.4- Atividades para o desenvolvimento do plano de ação (Kuvaja, 1994) 

4.5.2- Definição do Perfil Objetivo 

A definição do perfil objetivo fixa o nível de maturidade objetivo e o perfil de capacidade objetivo 

da organização a ser obtido nos próximos passos da melhoria. O perfil objetivo, é baseadg jia 

arquitetura de processo Bootstrap, onde a cada nível de maturidade aumenta a necessidade do 
estabelecimento de um conjunto de processos bem identificados e práticas bem definidas dentro 

da arquitetura de processo. 

4.5.3-Identificação das Prioridades 

Freqüentemente acontece de uma organização não poder empreender todas ás melhorias que 

foram sugeridas ao mesmo tempo, necessitando então priorizá-la s. Alguns critérios para identificar 

as prioridades são: 

A) Identificar Áreas ou Processos Fracos 

Como ponto inicial, as áreas fracas podem ser identificadas realizando-se uma análise 

entre o perfil de capacidade avaliado e o perfil de capacidade desejado. Um processo fraco é 

aquele que é pequeno em relação à capacidade desejada. 

Quando os resultados mostram que os processos, os quais estão de acordo como nível da 

organização, não estão implementados nos projetos, devem ser encontradas respostas para as 
seguintes questões: 

- Estes procedimentos são adequados para as necessidades? 

- O pessoal está motivado e corretamente treinado? 
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- 	O compromisso da administração é forte o suficiente? 

Quando alguns projetos parecem estar melhor que a organização de um modo geral, 

algumas ações devem ser tomadas para alinhar toda a organização para as melhores práticas 

existentes nos melhores projetos. 

8) Considerar os Objetivos de Negócios da Organização 

As organizações iniciam as suas atividades de melhoria geralmente motivadas por razões 

como aumentar a satisfação do cliente, a competitividade ou o controle da produção, além dos 

objetivos de negócios, que podem ser considerados como a principal alavanca para a melhoria de 

processo. 

O método de implementação da ação de melhoria depende de características e 

objetivos específicos de cada organização, como o tamanho da organização, a cultura, o 

mercado, etc. Entretanto os objetivos de negócios somente podem conduzir a um estabelecimento 

de melhores práticas de software e suportara definição de prioridades quando organização é bem 

planejada. 

C) Considerar Continuamente Iniciativas e/ou Requisitos da Organização 

Como as atividades de melhoria são ainda recentes em organizações, as iniciativas 

similares devem ser consideradas. Por exemplo, é importante saber antes de se iniciar uma ação 

de melhoria, os resultados de alguma experiência em outra organização. Essa informação pode 

auxiliar na obtenção de consciência e confiança das pessoas nas ações de melhoria. 

D) Considerar os Riscos de Melhoria 

Ao se preparar um plano de ação, avalia-se a situação atual da organização para 

identificar riscos potenciais que podem comprometer o sucesso da melhoria. Esses riscos podem 

derivar de fracassos anteriores, da cultura existente, de recursos insuficientes, de um 

compromisso insuficiente com administração ou de uma melhoria inadequada para organização. 

É importante analisar experiências similares, especialmente falhas, para prevenir 

problemas semelhantes. Isto deve ser cuidadosamente considerado para que falhas anteriores 

não tenham um efeito negativo na confiança das peásoas relativo a melhoria. 
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Uma melhoria de processo de software requer que o esforço e o tempo sejam identificados 

corretamente. O tempo deve ser avaliado para assegurar que os recursos requeridos estejam 
disponíveis. Recursos insuficientes podem comprometera ação de melhoria. O compromisso com 
a administração deve ser forte o suficiente, pois uma mudança não pode ser implementada 

simplesmente por profissionais sem o apoio da alta administração. A ação de melhoria deve ser 

extremamente organizada, como qualquer outra atividade da organização. 

E) Considerar o Impacto das Ações de Melhoria na Organização 

A análise do o impacto das ações de melhoria na organização ajuda ria identificação das 

prioridades e das iniciativas encorajadoras que podem aumentar a probabilidade de sucesso das 

principais mudanças. É necessário ter sempre em mente: 

• Mudanças são difíceis e lentas e requerem um alto nível de investimento e de patrocínio 

inicial e contínuo, 

• Apresentar desde o início o sucesso, pois mesmo que modesto ele reduz a resistência 
para mudanças, aumenta a confiabilidade e facilita a transferência de tecnologia, 

• Uma mudança organizacional é geralmente tão lenta quanto uma mudança metodológica, 

• Se um papel for definido para uma atividade é desaconselhável iniciar„essa atividade sem 

a pessoa que a administrará mais tarde. 

4.5.4- Definição das Ações de Melhoria 

Baseado em atividades anteriores, alguns objetivos de melhoria.podém ser definidos. Os objetivos 
da melhoria devem ser bem definidos e as ações relacionadas a eles devem ser consideradas 

como projetos, os quais requerem uma organização correspondente. Assim deve ser assegurado: 

• Identificar uma pessoa responsável para cada ação de melhoria, 

• Identificar os recursos requisitados e verificar se eles estarão disponíveis durante toda o 
tempo necessário, 

• Definir o canal de informação. 

4.5.6— Plano de Ação 

Este passo indica o tempo para cada ação de melhoria que foi identificada e selecionada.•Um 

programa em mais alto nível mostra o tempo escalado para todas as atividades de melhoria 
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identificadas, um programa mais detalhado apresenta o tempo detalhado escalado para cada 
projeto de melhoria. Saídas e marcos intermediários também devem ser incluídos. 

4.6 - Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os planos de ação das abordagens de melhoria de processo 

de software IDEAL, SPICE parte 7, S:PLAN e Bootstrap. 

No próximo capítulo serão apresentadas as Diretrizes para o Estabelecimento de Melhoria 

de Processo Adequada a Empresas de Pequeno Porte, propostas neste trabalho, as quais 

seguem os três passos da fase de Estabelecimento da abordagem IDEAL e consideram algumas 

idéias obtidas atrávés do estudo do desenvolvimento do plano de ação das quatro abordagens 

cif2r1.° antarinnnente. 
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Capitulo 5 
Diretrizes para o Estabelecimento de Melhoria de Processo 

Adequada a Empresas de Pequeno Porte 

5.1 — Considerações Iniciais 

Este capitulo apresenta os três passos das Diretrizes para o Estabelecimento de Melhoria de 

Processo Adequada as Empresas de Pequeno Porte (Estabelecimento de Prioridades, 

Desenvolvimento da Abordagem e Planejamento de Ações). Cada passo, bem como os 
elementos envolvidos, são explicados detalhadamente. 

5.2 — As Diretrizes de Estabelecimento de Melhoria de Processo 

Durante a fase de Diagnóstico da abordagem IDEAL, após a identificação do estado atual do 

processo de software da organização em relação ao estado futuro que se deseja alcançar, são 
desenvolvidas algumas recomendações que serão utilizadas na fase de Estabelecimento. 

Por exemplo, no estudo de caso apresentado por Endo (1998), existem algumas 
recomendações que foram elaboradas a partir dos resultados apresentados nos gráficos gerados 

pela análise realizada (Figura 5.1 e 5.2). 

Considerando-se o gráfico da Figura 5.1, observa-se que, no estudo de caso realizado por 

Endo (1998), a área-chave Garantia de Qualidade de Software apresentou-se deficiente no 

processo de software em questão. Para melhorar essa área chave é necessário existir um meio 
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Gerenciamento de Configuração de Software 

)iretrizes para o Estabelecimento de Melhoria de Processo Adequada a Empresas de Pequeno Porte 

de garantir um controle de qualidade maior sobre o andamento do projeto. principalmente com 

relação às metas 1 e 2 que se referem respectivamente ao planejamento das atividades de 

garantia de qualidade de software e à verificação objetiva das conformidades dos produtos de 

software e das atividades ao padrão, aos procedimentos e aos requisitos aplicados. 

Figura 5.1: Informações sobre a área-chave Garantia de Qualidade de Software (Endo. 1998) 

Observando-se o gráfico da Figura 5.2, nota-se que. no estudo de caso realizado por Endo 

(1998), a área-chave Gerenciamento de Configuração de Software encontra-se também 

deficiente. Para melhorar essa área chave devem existir planos. normas e procedimentos 

estabelecidos que evidenciem o cumprimento dessa atividade, principalmente com relação às 

metas 1 e 4 que se referem respectivamente ao planejamento das atividades de Gerenciamento 

de Configuração de Software e as informações transmitidas aos grupos e individuos envolvidos 

sobre a situação e conteúdos da configuração de software. 

Figura 5.2: Informações sobre a área-chave Gerenciamento de Configuração de Software (Endo. 
1998). 
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Figura 5.3 Passos das Diretrizes de Estabelecimento de Melhoria de Processo de Software. 

Diretrites para o Ustabeleeimento de Melhoria de Processo Adequada a l',nipresas de Pequeno Porte 

Com base nas recomendações da fase de Diagnóstico. deve ser iniciada a fase de 

Estabelecimento de Melhoria de Processo de Software. a qual culminará em planos de ação de 

melhoria de processo de software. 

As Diretrizes para o Estabelecimento de Melhoria de Processo de Software Adequada a 

Empresas de Pequeno Porte. propostas neste trabalho. seguem os três passos da fase de 

Estabelecimento da abordagem IDEAL (Figura 5.3), sendo que no passo 1 são utilizadas as 

recomendações produzidas na fase de Diagnóstico e no passo 2 são utilizados os resultados da 

avaliação produzidos nessa mesma fase. 

Lições 

Os planos de ação gerados mais as prioridades definidas na fase de Estabelecimento 

servirão como orientação para a fase de Ação da Estratégia de Melhoria quando então as tarefas 

apresentadas no plano serão efetivamente implementadas. 

Para deixar mais claro como as Diretrizes devem ser aplicadas, considera-se neste 

trabalho (como exemplo) que o objetivo a ser atingido pela organização, com relação ao seu 

processo de software, seja o nível dois do SW-CMM. 

As Diretrizes são apresentadas a seguir. seguindo-se os três passos da fase de 

estabelecimento: Estabelecimento de Prioridades. Desenvolvimento da Abordagem e 

Planejamento de Ações. 
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- Selecionar Participantes 
- Definir local, data e horário, 
- Preencher o Plano para Condução 
da Reunião de Pré-Condições 

Plano para a Reunião de Pre-CondiçOrn 

Questionário de 
Pre-Condições 

-9- 

2. Reunido para o Preenchimento 
do Questionário de Pré-Condições 

- Apresentação da Palestra 
- Preenchimento do Questionário de 
Pré-Condes .  

Modelo de Plano 
para a Condução da 
Reunião de Pre-
condições 

Palestra da Reunião 
de Pre-Condiçãob 
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5.3 — Passo 1 — Estabelecimento de Prioridades 

Seguindo-se as mesmas idéias da abordagem Bootstrap (Kuvaja. 1994) e da parte 7 do Modelo 

SPICE (SPICE7. 1997). estabeleceu-se que a determinação das prioridades deve ser uma 

decisão de consenso tomada pela gerência da organização. No entanto, neste trabalho, algumas 

informações são fornecidas para que a gerência da organização tenha mais condições de decidir 

a prioridade das atividades. 

A priorização é apoiada em informações obtidas através da Análise dos Dados, dados 

esses coletados em uma reunião (Reunião para o Preenchimento do Questionário de Pré-

Condições). na qual é apresentada uma Palestra (Palestra de Pré-Condições) e preenchido um 

Questionário (Questionário de Pré-Condições). A Reunião para o Preenchimento do Questionário 

de Pré-Condições é preparada antecipadamente (Preparação da Reunião para Preenchimento do 

Questionário de Pré-Condições), o que envolve o preenchimento do Plano para a Condução da 

Reunião de Pré-Condições (Figura 5.4). 

Figura 5.4- Estabelecimento de Prioridades 

Antes da descrição das atividades para o estabelecimento das prioridades, apresentam-se 

os elementos envolvidos nessas atividades: o Modelo do Plano para a Condução da Reunião de 

Pré-Condições, a Palestra e o Questionário de pré-Condições. 
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5.3.1 - O Modelo do Plano para Condução da Reunião de Pré-Condições 

O Modelo do Plano para a Condução da Reunião de Pré-Condições estabelece um conteúdo 

minimo necessário para definir as atividades e os requisitos necessários durante a reunião de pré-

condições. O modelo de plano proposto neste trabalho (Esboço no Quadro 5 1) foi baseado nos 

planos desenvolvidos por Jubileu (1999). O modelo contém cinco seções: 

1- Introdução - nessa seção é relatado o objetivo do plano. 

2- Gerenciamento - nessa seção é identificado o local, a data. o horário de início e o 

horário de término da reunião, o nome do coordenador, os nomes dos participantes e a 

meta da reunião. 

3- Tarefas - nessa seção são descritas as tarefas que serão realizadas na reunião de Pré-

Condições. As principais tarefas a serem realizadas são a Apresentação da Palestra e o 

Preenchimento do Questionário de Pré-Condições. 

- Apresentação da Palestra - para um correto preenchimento do Questionário de Pré-

Condições. os participantes da reunião devem receber algumas informações. Essas 

informações são transmitidas através de uma palestra ministrada pelo coordenador da 

reunião. 

- Preenchimento do Questionário de Pré-Condições - para descobrir as condições que a 

organização possui para implementar as áreas-chave de processo citadas nas 

recomendações no passo de avaliação, é respondido o Questionário de Pré-Condições. 

4- Cronograma - nessa seção é descrito o tempo necessário para a realização de cada 

tarefa. 

5- Recursos - nessa seção são descritos os recursos a serem utilizados. 

5.3.2 - A Palestra de Pré-Condições 

O objetivo da Palestra de Pré-Condições é apresentar aos participantes alguns conceitos que 

serão abordados no Questionário de Pré-Condições. Os slides da palestra encontram-se 

impressos no Apêndice A e os tópicos cobertos envolvem: 

• Melhoria do Processo de Software — apresenta-se uma breve explicação sobre melhoria 

de processo de software. enfatizando seus benefícios e pontos importantes. 
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• Abordagem IDEAL — apresentam-se as fases da Abordagem IDEAL, enfatizando-se a 

Fase de Estabelecimento. 

• Diretrizes para o Estabelecimento de Melhoria de Processo de Software — apresenta-se 

os passos das Diretrizes, enfatizando o fato de existir, no passo de Priorização. um  

Questionário (Questionário de Pré-Condições) que será preenchido pelos participantes 

da reunião após a apresentação da palestra, 

• KPAs do nível dois do SW-CMM - apresenta-se a finalidade de cada uma das seis 

KPAs do nível dois do SW-CMM. 

Como pode ser observado pelo cronograma da Figura 5.5. estima-se para a palestra um 

tempo de duração de 40 minutos, dos quais 35 minutos são usados para a apresentação e os 5 

minutos finais para esclarecer dúvidas que ainda persistirem. 

Tópicos da Palestra 
5m 	10m 	15m 	20m 	25m 	30 min 

Introdução 
Melhoria de Processo 

Abordagem IDEAL 

Diretrizes para o 
Estabelecimento de Melhoria 
de Processo 
KPAs nível dois do SW-CMM 

Figura 5.5  — Cronograma da Palestra de Pré-Condições 

5.3.3 — O Questionário de Pré-Condições. 

Neste trabalho, considera-se que uma decisão de priorização deve levar em conta, entre outras 

informações, as condições que a organização possui para implementar as atividades (KPAs) 

citadas nas recomendações na etapa de avaliação da estratégia de melhoria de processo de 

software. 

Para que descobrir essas condições. desenvolveu-se um questionário — O Questionário de 

Pré Condições — através do qual poderão ser obtidas informações importantes para a tomada de 

decisão de priorização. O questionário foi escolhido como instrumento de coleta de dados, por ser 

um meio simples de coleta e por sua aplicação poder ser realizada de maneira fácil e eficiente. 
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Para a elaboração do Questionário de Pré-Condições, tomou-se como base as práticas-

chave consideradas na característica comum Habilidades para Realizar de cada KPA do SW-
CMM, visto que elas representam as condições necessárias para a implementação eficaz do 

processo de software. 

Os modelos SW-CMM possuem cinco características comuns (CMM/SEI, 1993): 

1- Habilidades para Realizar: descrevem as pré-condições que devem existir.no  projeto 

ou na organização para que o processo de software seja implementado 

competentemente, 

2- Atividades Realizadas: descrevem as atividades, papéis e procedimentos necessários 

para implementar uma área chave de processo, 

3- Medições e análises: descrevem as necessidades para medir o processo e analisar as 

medidas. As medidas são usadas para melhorar e controlar o processo, 

4- Verificação da Implementação: descrevem os passos para assegurar que as atividades 

sejam realizadas em conformidade com o processo que foi estabelecido, 

5- Comprometimentos para Realizar descrevem as ações que a organização deve tomar 

para assegurar que o processo seja estabelecido e que perdure. 

A característica comum Habilidades para Realizar envolve tipicamente as praticas-chave 

estruturas organizacionais, recursos e fundos, treinamento e orientação (Paulk et aí„ 1993): 

• Estruturas Organizacionais: descrevem um tipo particular de estrutura organizacional, a 

qual apóia a KPA, 

• Recursos e Fundos: refletem as necessidades de recursos e fundos adequados para as 

atividades cobertas pela KPA, 

• Treinamento: é usado para tornar um indivíduo proficiente em uma prática especializada. 

Pode incluir tanto veículos informais quanto formais para transferir a habilidade e o 

conhecimento aos indivíduos na organização, 

• Orientação: o termo "orientação" é usado para indicar a transferência de uma habilidade 

ou conhecimento com menos profundidade do que seria esperada via treinamento. 
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Quadro 5.1- plano para a Condução da Reunião de Pré-Condições 

No Questionário (Apêndice I3), as questões são divididas por KPA do SW-OMM. À cada 
KPA corresponde um conjunto de "questões. Essas questões referem-se as práticas-chave da 

. característica comum Habilidades para Realizar da KPA em questão. No início de cada KPA 
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existe uma breve•explicação do seu propósito e, quando necessário, existem exemplos. Ao se 

considerar, por exemplo, o nível dois do SW-CMM, o questionário possui 25 questões. . 

O questionário é endereçado aos desenvolvedores de software da organização e suas 

respostas auxiliarão a gerência na decisão de priorização. 

6.3.4 — Atividades para o Estabelecimento das Prioridades 

Apresentados os elementos envolvidos no estabelecimento das prioridades, apresenta-se a seguir 

as quatro atividades: a Preparação da Reunião para o Preenchimento do Questionário de Pré-

Condições, a Realização da Reunião para o Preenchimento do Questionário de Pré-Condições, a 

Análise dos Dados e a Priorização. 

Atividade 1 - Preparação da Reunião para o Preenchimento do Questionário 

de Pré-Condições 

A reunião para o preenchimento do questionário de pré-condições deve ser planejada 

antecipadamente. Isso envolve o preenchimento do plano para a condução da reunia-(Quadro 

5.1), o qual servirá de orientação-para o coordenador da reunião. 

Para o preenchimento do plano para a condução da reunião de priorização deve ser 

identificado antecipadamente o coordenador (o qual não precisa ser, neceãariamente, funcionário 

da organização) e selecionado os participantes da reunião (os quais devem ser funcionários da 

organização). 

Identificação do coordenador o coordenador é a pessoa responsável por liderara reunião 

de priorização e a forma como essa reunião se desenvolverá, além de oferecer as orientações 

necessárias aos participantes (através da apresentação da Palestra de Pré-Condições), aplicar o 

questionário e validar as respostas. O coordenador deve ser capaz de combinar conhecimento, 
habilidade e experiências individuais apropriados, e também possuir conhecimento da estrutura do 

SW-CMM, das KPAs envolvidas no Questionário de Pré-Condições e do .relacionamento entre 
essas KPAs. 

Seleção dos participantes: segundo Vásquez (Vásquez, 1998), &seleção dos participantes 

deve considerar o cargo que ocupam e a área de desempenho. 

A seleção dos participantes de acordo com o cargo que ocupam deve ser considerada 

para estabelecer um ambiente de trabalho onde não existam chefes e subaltemos, favorecendo a 
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liberdade de expressão das pessoas. Ter em uma mesma sala chefe e subalternos pode gerar 

uma hierarquia involuntária, onde os subalternos não se sentem à vontade para fazerem criticas. 

Com a seleção de acordo com a área de desempenho, pretende-se que todos os 

participantes tenham um mesmo nível de conhecimento. 

Atividade 2- RealizaçãO da Reunião para o Preenchimento do Questionário 

de Pré-Condições 

O objetivo da Reunião para o Preenchimento do Questionário de Pré-Condições é obter 

informações para auxiliar a gerência na decisão de priorização das atividades. 

Considerando a reunião um ponto extremamente importante, devem ser considerados 

-alguns fatores para a obtenção de uma reunião proveitosa (Vásquez, 1998): 

Reservar antecipadamente o local da reunião. No caso do local reservado não se 

encontrar disponível no momento da reunião, é necessário contar com um lugar 

alternativo, 

- . Contar com elementos necessários para a realização da reunião, como recursos 

audiovisuais para a apresentação da palestra, 

Os participantéi devem estar acomodados, para isso devem existir tantas cadeiras 

quanto participantes, 

Comunicar antecipadamente o local, o horário de início e de término da reunião à todos 

os participantes. 

No início da reunião o coordenador apresenta a palestra de orientação e após a 

apresentação reserva alguns minutos para sanarem as dúvidas que ainda existirem. A seguir o 

coordenador deve distribuir os question áriós aos participantes e explicar' a forma correta de 

preenchimento. As três possíveis respostas para cada questão são: Sim, Não e Não Sei. 

A resposta Sim deve ser assinalada quando a pré-condição existe. 

A resposta Não deve ser assinada quando a pré-condição não existe. 

A resposta Não Sei deve ser assinalada quando o respondente não estiver seguro da 

resposta. . 
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Qualquer tipo de anotação em relação às questões pode ser acrescentada nos espaços 

reservados no fim de cada conjunto de questões. Todas as questões devem ser respondidas 

assinalando apenas uma opção. 

Após o preenchimento, o coordenador recolhe os questionários, agradece a presença dos 

participantes, destacando a colaboração de cada um para melhoria do processo de software da 

organização. Ao finalizar, o coordenador deve pedir aos participantes uma breve opinião sobre a 

forma como foi conduzida a reunião. Essas informações são importantes para orientarem outras 

reuniões. 

Atividade 3— A Análise dos Dados 

De posse dos questionários preenchidos, o coordenador deve fazer uma análise dos resultados 
obtidos através das repostas. Essa análise é feita separadamente para cada KPA, onde a KPA 

pode ser cumprida de 0 a 100 por cento, sendo que as suas questões são pontuadas 

individualmente. Por exemplo, considerando a KPA Gerenciamento deRequisitos, a qual possui 

quatro questões, cada questão vale 25% caso seja assinalada a opção Sim como resposta. 

Considera-se que a KPA que a organização possui maiores condições de realizar é aquela 

KPA para a qual existam um número maior de pré-condições cumpridas, ou seja, a KPA que 

possua maior quantidade de respostas Sim no seu grupo de questões. O Quadro 5.2 apresenta o 

número total de pré-condições e o valor percentual de cada pré-condição por KPA. 

Feita a análise dos dados, o coordenador deve elaborar um Relatório (Relatório de 

Prioridades), o qual contém um gráfico dos resultados da análise e algumas recomendações. 
Esse relatório deve ser entregue à gerência da organização para auxiliar na decisão da escolha as 

atividades por onde iniciar a melhoria. 

Quadro 5.2- Número de pré-condições e valor de cada pré-condição por KPA 
KPA N° de pré-condições Valor percentual por pré-condição 

Gerenciamento de Requisitos 4 25% 
Planejamento de Projeto de Software 4 25% 
Acompanhamento e Supervisão do 
Projeto de Software 

5 20% 

Gerenciamento de Subcontratados de 
Software 

3 33,3% 

Garantia de Qualidade de Software 4 25% 
Gerenciamento de Configuração de 
Software 

5 20% 

Um esboço do relatório Priorização é apresentado no Quadro 5.3 
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Atividade 4- Priorização 

Segundo Kuvaja (Kuvaja,1994), uma decisão de priorização deve considerar os objetivos de 

negócio da organização. 

O Relatório de Prioridades pode ser usado pela organização para orientar a decisão de 

priorização, porém a decisão deve ser tomada considerando os objetivos de negócio da 

organização. 

De acordo com Furlan (Furlan, 1997), os objetivos de negócio envolvem quatro questões 

básicas: 

• Quem sou? 

• Onde estou? 

• Para onde irei? 

• Como irei? 

A questão "quem sou" visa a identificação própria. Neste momento a organização deve 

procurar o auto-conhecjmento. 

A questão «onde. estou" visa determinar o posicionamento atual da organização no 

mercado, incluindo uma análise de negócios e a verificação da efetividade dos sistemas atuais da 

organização. 

A questão "para onde irei" visa determinar as expectativas dos executivos com relação ao 

futuro da organização, incluindo a sua participação no mercado e as necessidades adicionais de 

negócio. 

Por fim, a questão «como irei" visa determinar os meios e recursos necessários para que a 

organização atinja os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. 

Estabelecidas as prioridades e dando continuidade às Diretrizes para o Estabelecimento 

de Melhoria de Processo de Software Adequada as Empresas de Pequeno Porte, no passo dois é 

apresentado o Desenvolvimento da Abordagem. 
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Quadro 5.3 — Relatório de Prioridades 

Relatório de Prioridades 

Data: <ddimmiaa> 

Organização: <nome> 

'Coordenador (a): <nome> 

O gráfico abaixo apresenta informações obtidas através da análise dos resultados dos 

Questionários de Pré-Condições preenchidos pelos funcionários da organização. 

Gráfico: 

Resultados das Pré-Condições 

100,0% 

80,0% 

60,0% 

40,0% 
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0.0% 
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EPré-Condições' 

E Total 

Observação: A decisão de Priorização 	deve considerar, além dos resultados do 

gráfico, os objetivos de negócio da organização. 

5.4 - Passo 2 — Desenvolver Abordagem 

O desenvolvimento de uma abordagem para a realização do trabalho combina o conhecimento 

adquirido na fase de Diagnóstico com o conjunto de prioridades identificadas no passo 1 das 

Diretrizes. 

O passo de desenvolvimento da abordagem (Figura 5.6) culmina em tarefas que serão 

inseridas no plano de ação elaborado no último passo das diretrizes. 

As tarefas são determinadas para cada KPA do SW-CMM separadamente e baseiam-se 

em relatórios de dois tipos: o primeiro tipo de relatório (Relatório de Atividades) é elaborado 

considerando os resultados da avaliação do processo e o segundo tipo de relatório (Relatório de 

Pré-Condições) é elaborado considerando os resultados do questionário de pré-condições 

(aplicado no passo anterior das Diretrizes). Tanto os relatórios do primeiro tipo quanto os 
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relatórios do segundo tipo podem ser desenvolvidos paralelamente uma vez que os dois tipos são 

independentes. 

Figura 5.6 - Desenvolvimento da Abordagem 

Os dois relatórios envolvidos no desenvolvimento da abordagem são descritos a seguir. 

5.4.1 — Relatório de Pré-condições 

O Relatório de Pré-Condições (Exemplo no Quadro 5.5) apresenta todas as tarefas que devem 

ser executadas para que as atividades de uma determinada KPA possam ser realizadas. 

O Relatório de Pré-Condições é desenvolvido tornando-se como base as pré-condições de 

cada KPA que a organização não realiza, o que pode ser observado analisando-se o 

Questionário de Pré-Condições aplicado no passo 1 das Diretrizes. 



Gerenciamento de Requisitos 
Sim 	Não 
	Não sei 

1.1- Para cada projeto, são atribuídas 
responsabilidades para análise e documentação dos 
requisitos do sistema e a alocação desses requisitos 
para hardware, software e outros componentes do 
sistema? 
Essas responsabilidades cobrem: 

- Gerenciamento e documentação dos requisitos do 
sistema e sua alocação através da vida do projeto. 

- Administração das alterações nos requisitos do 
sistema e na alocação dos requisitos. 

1.2- Existem condições para se documentar 
efetivamente os requisitos? 
1.3- São providenciados recursos e fundos 
adequados para o gerenciamento dos requisitos? 
Estes recursos e fundos cobrem: 

- Pessoas com experiência e habilidade no domínio 
de aplicação e engenharia de software designadas a 
gerenciar os requisitos de software, 

-Ferramentas de apoio, para atividades de 
gerenciamento de requisitos. 
Exemplos de ferramentas incluem: 
- programas de planilha eletrônica, 
-ferramentas para o gerenciamento de configuração, 
-ferramentas de acompanhamento e, 
-ferramentas para o gerenciamento de testes. 
1.4- É dado treinamento nas atividades de 
gerenciamento de requisitos para as pessoas ligadas 
ao desenvolvimento do software? 

Não sei 

Não sei 

Não sei 

Sim 	Não 

Sim 	 Não 

Sim Não 
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Por exemplo, considerando-se o Questionário de Pré-Condições (preenchido 

aleatoriamente) referente a KPA Gerenciamento de Requisitos (Quadro 5.4), obtém-se os 

Relatório de Pré-Condições do Quadro 5.5 

Quadro 5.4 — KPA Gerenciamento de Requisitos do Questionário de Pré-Condições 

Quadro 5.5 — Relatório de Pré-Condições 

Relatório de Pré-Condições 

KPA — Gerenciamento de Requisitos 

Tarefas: 

1-Devem ser providenciadas condições para se documentar efetivamente os requisitos. 

2- Devem ser providenciados recursos e fundos adequados para o gerenciamento dos requisitos. 
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5.4.2 - Relatório de Atividades 

O Relatório de Atividades (Exemplo no Quadro 5.7) apresenta as tarefas que devem ser 

executadas para o cumprimento de uma determinada KPA. 

Esse relatório é desenvolvido tomando-se como base as atividades de cada KPA que não 

foram cumpridas pela organização, o que pode ser observado analisando-se o Questionário de 

Avaliação aplicado na fase de Diagnóstico da estratégia de melhoria de processo de software. 

Por exemplo, considerando-se o Questionário de Avaliação (preenchido aleatoriamente) 

referente a KPA Gerenciamento de Requisitos (Quadro 5.6), obtém-se o Relatório de Atividades 

do Quadro 5.7 

Quadro 5.6 — KPA Gerenciamento de Requisitos do-Questionário de Avaliação 

Quadro 5.7 — Relatório de Atividades 

Tarefas: 
1-O grupo.de  engenharia de software deve revisar os requisitos antes deles serem incorporados 
ao projeto de software, 
2-As mudanças nos requisitos devem ser revistas e incorporadas ao projeto de software. 



,1 gigift 

3- Tarefas Tarefas 

3.1 - Devem ser providenciadas condições para se documentar efetivamente os requisitos 

3.2 - Devem ser providenciados recursos e fundos adequados para o gerenciamento de 

requisitos, 

3.3 - O grupo de engenharia de software deve revisar os requisitos antes deles serem 

incorporados ao projeto de software, 

3.4 - As mudanças nos requisitos devem ser revistas e incorporadas ao projeto de 

software. 

5- 
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5.4.3 - Tarefas do Plano 

A união das tarefas geradas nos dois relatórios (o Relatório de Pré-Condições e o Relatório de 

Atividades) culmina nas tarefas do Plano de-Ação a ser desenvolvido no terceiro passo das 

Diretrizes, Por exemplo, considerando o Relatório de Pré-Condições (Quadro 5.5) e o Relatório 

de Atividades (Quadro 5.7) referentes à KPAGerenciamento de Requisitos, obtêm-se as tarefas a 

serem cumpridas para a realização dessa KPA (Quadro 5.8). 

Quadro 5.8— Tarefas do Plano de Ação 

5.5 - Passo 3— Planejar Ações 

Um plano representa um método através do qual as tarefas podem ser definidas e executadas 

(Pacheco, 1997). 

Ao iniciar o desenvolvimento de um plano é natural a dúvida sobre como começar e qual a 

forma mais adequada de apresentação das informações. 

A estrutura do plano de ação proposto baseou-se nos planos de ação do IEEE (Inslitute of 

Electrical and Eletronics Engineers). O padrão dos planos de ação do IEEE foi etcOlhido, uma vez 

que este padrão não é um especifico para determinado ramo da indústria, não exige grande 
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experiência anterior para que um plano seja escrito, é aplicável a todo o ciclo de vida do software, 

abrange o controle sobre-empresas subcontratadas ou fornecedoras de itens e as informações 

necessárias a este controle, provê uma lista de interfaces possíveis com as informações mínimas 

necessárias em cada uma delas (Bounds, 1993). 

O plano resultante da adoção do padrão IEEE tem a estrutura apresentada no Quadro 5.9 

Quadro 5.9 - Estrutura do Plano de Ação 

1 	Introdução 
2 	Gerenciamento 

2.1 Organização 
2.2 Responsabilidades 
2.3 	Políticas, diretivas e procedimentos aplicáveis 

3 	Tarefas 
3.1- Tarefas resultantes do Relatório de Pré-Condições e 
3.2- Tarefas resultantes do Relatório de Atividades 

4 	Roteiro 
5 	Recursos 
6 	Manutenção do plano 

A seguir apresentam-se as seis seções do plano: 

5.5.1 - Introdução do Plano 

Esta seção descreve o propósito do plano, as possíveis aplicações, termos-chave e referências. 

Quatro tópicos são importantes: 

• Propósito: as primeiras necessidades de quem lê o plano são saber por que ele existe e 

quem deve lê-lo. 

• Escopo: devem ser descritas as limitações e suposições sobre as quais o plano está 

baseado. Podem ser incluídas também previsões de custo e prazos, descrição do 

projeto onde será aplicado, ferramentas disponíveis, etc. 

• Termos-chave: devem ser definidos para que se tenha uma terminologia única entre 

todos os usuários do plano. 

• Referências: todas as referências que o plano fizer à políticas, padrões, procedimentos, 

terminologias ou outros documentos devem ser identificadas, para que os usuários 

possam ter acesso. 

5.5.2 - Gerenciamento 
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Esta seção identifica os responsáveis e as autoridades que devem acompanhar as atividades 

planejadas. Devem ser descritas as unidades organizacionais envolvidas com o plano e as 

responsabilidades de cada unidade. É recomendável que registrem-se os atributos necessários e 

desejáveis para o ocupante de cada cargo. 

5.5.3 - Tarefas 

Esta seção descreve as tarefas técnicas e administrativas que devem ser executadas. 

As tarefas são resultantes dos relatórios de Pré-Condições e de Atividades, desenvolvidos 

no passo anterior das Diretrizes. 

5.5.4 - Roteiro 

Esta seção descreve como será a coordenação temporal entre as tarefas. 

A forma para a especificação da seqüência e coordenação das tarefas pode ser a mesma 

utilizada para determinar cronogramas de projetos, ou seja, através de um gráfico de Gantt, Pert 

ou Timeline. A determinação das datas pode ser feita utilizando-se datas absolutas, ou datas 

relativas a eventos a ocorrer. 

5.5.5 - Recursos 

Esta seção descreve os recursos que serão necessários pata executar as tarefas. São 

identificados ferramentas de software, pessoal, treinamento e equipamentos. 

As ferramentas podem ser padronizadas para todos os projetos ou pode haver ferramentas 

especificas para cada projeto. 

Para cada ferramenta de software, seja ela adquirida externamente ou desenvolvida 

juntamente com o projeto, o plano deve descrever ou referenciar suas funções. 

5.5.6 - Manutenção do Plano 

Esta seção descreve como manter o plano sempre atualizado. Isso envolve a identificação das 

atividades e responsabilidades necessárias para manter um controle contínuo sobre a execução 

do plano. 

As seguintes informações devem estar presentes: 



Diretrizes para o Estabelecimento de Melhoria de Processo Adequada a Empresas de Pequeno Porte 	 62 

• Quem é o responsável por monitorar o plano? 

• Com que freqüências serão realizadas as atualizações? 

• Como as atualizações serão avaliadas e aprovadas? 

• Como as alterações serão efetivadas e comunicadas? 

O plano deve ser revisto no início de cada fase do projeto. Quando as alterações propostas 

forem aprovadas todos os participantes da equipe devem ser informados. 

5.6 — Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os três passos das Diretrizes para o Estabelecimento de 

Melhoria de Processo de Software Adequada a Empresas de Pequeno Porte (o Estabelecimento 

de Prioridades, o Desenvolvimento da Abordagem e o Planejamento de Ações)r  juntamente com 

todos ds elementos' envblvidds na mesina (o Plano para a Condução da Reunião de Pré-

Condições, a Palestra e o Questionário de Pré-Condições). 

No capitulo seguinte é apresentada uma análise da aplicabilidade das Diretrizes 

propostas. Vale ressaltar que essa análise foi realizada num âmbito bastante pequeno, 

necessitando ser mais amplamente efetuada. 
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Capitulo 6 

Uma Análise Simples da Aplicabilidade das Diretrizes para o 
Estabelecimento de Melhoria de Processo Adequada a 

Empresas de Pequeno Porte 

6.1- Considerações Iniciais 

Neste capitulo apresenta-se uma análise da aplicabilidade das diretrizes para o estabelecimento 

de melhoria de processo adequada a empresas de pequeno porte. 

6.2- Análise da Aplicabilidade das Diretrizes propostas 

Para a realização da análise da aplicabilidade das Diretrizes optou-se pela avaliação do seu 

conteúdo por especialistas (Kinnear & Taylor. 1979). 

Especialista é a definição atribuída a uma pessoa que possui conhecimentos profundos 

sobre um determinado assunto (Luft. 1994). Na análise em questão, foram considerados 

especialistas pessoas com conhecimentos em melhoria de processo de software. abordagem 

IDEAL e modelos de melhoria de processo de software (incluindo o SW-CMM). Fez-se necessário 

à determinação desses conceitos, uma vez que o conhecimentos dos mesmos é extremamente 

importante para uma correta análise das Diretrizes propostas. 

Procurando analisar as Diretrizes sobre mais de um ponto de vista, decidiu-se realizar duas 

avaliações. A primeira avaliação contando com a colaboração de profissionais de empresas 

desenvolvedoras de software de pequeno porte. e a segunda avaliação contando com a 

colaboração de profissionais ligados a área acadêmica. A principio, pretendeu-se realizar as duas 
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avaliações em conjunto. em uma mesma reunião, para que os questionamentos pudessem ser 

discutidos ao mesmo tempo por todos os especialistas envolvidos. 

Devido a incompatibilidade de horários, principalmente por parte dos profissionais das 

empresas de pequeno porte. as avaliações não puderam ser realizadas em conjunto. sendo 

necessário à realização de duas reuniões separadamente. 

Para a realização das avaliações foram selecionados cinco especialistas, sendo três da 

área acadêmica e dois de empresas desenvolvedoras de software de pequeno porte. As duas 

reuniões foram agendadas e confirmadas antecipadamente. Antes das reuniões preparou-se um 

material contendo os passos das Diretrizes para o Estabelecimento de Melhoria de Processo e 

todos os elementos envolvidos (o Plano para Condução da Reunião de Pré-Condições. Palestra e 

o Questionário de Pré-Condições). 

Preparou-se também um questionário para ser respondido e discutido com os 

especialistas. Esse questionário possui questões referentes à importância e a necessidade dos 

elementos envolvidos nas Diretrizes e também questões referentes à importância das informações 

geradas em cada um dos passos das Diretrizes (Quadro 6.1). 

No inicio de cada reunião apresentou-se as Diretrizes para o Estabelecimento de Melhoria 

de Processo. explicando todos os passos e todos os elementos envolvidos. 

A seguir são apresentados os pontos relevantes que foram levantados em cada uma das 

duas reuniões. 

6.2.1- Reunião com a Participação dos Profissionais de Empresas Desenvolvedoras 

de Software de Pequeno Porte 

Após a apresentação das diretrizes e de todos os elementos envolvidos, os profissionais 

responderam as questões (as respostas são apresentadas no Quadro 6.2) e fizeram alguns 

questionamentos considerados relevantes: 

1- Os profissionais julgaram o preenchimento do Plano de Ação para a Condução da 

Reunião de Pré-Condições uma -formalidade desnecessária" em empresas de pequeno 

porte. Julgaram desnecessário o desenvolvimento e o preenchimento de um plano para 

conduzir uma reunião em uma empresa onde o número de funcionários é geral 

pequeno. No caso de se contar com o plano de ação, os profissionais sugeriram 
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plano de ação fosse apresentado nas Diretrizes com algumas seções já preenchidas, uma 

vez que essas seções dificilmente mudariam. 

Por exemplo, a seção Introdução (a qual especifica o objetivo do plano), a seção de 

Tarefas (a qual especifica as tarefas a serem realizadas durante a reunião) e a seção 

Cronograma (a qual especifica o tempo para cada tarefa reunião) seriam apresentadas já 

preenchidas. 

Ficaria a cargo da organização, o preenchimento somente dos campos das seções de 

Gerenciamento (a qual especifica o local, a data, o horário, o coordenador, os participantes 

e a meta da reunião) e Recursos (a qual envolve os recursos necessários para a 

realização de uma reunião proveitosa, como por exemplo, a existência de tantas cadeiras 

quanto participantes). 

2- Quanto á necessidade da apresentação da Palestra de Pré-Condições, os profissionais 

julgaram que em empresas de pequeno porte. onde existem poucos funcionários, que ao 

invés da apresentação da palestra, deveria ser realizada uma "conversa menos formal' 

com os participantes, comentando os tópicos cobertos pela palestra e esclarecendo 

dúvidas. 

6.2.2- Reunião com a Participação dos Profissionais da Área Acadêmica 

Após a apresentação das diretrizes e de todos os elementos envolvidos, os profissionais 

responderam as questões (as respostas são apresentadas no Quadro 6.3) e fizeram alguns 

questionamentos considerados relevantes e apresentados a seguir 

1- Considerou-se bastante importante o fato da decisão de priorização ser tomada em 

consenso com a gerência da organização, uma vez que, mesmo de posse dos resultados 

do Relatório de Priorização. os objetivos de negócio da organização. os quais envolvem o 

auto-conhecimento da organização. o posicionamento atual da organização no mercado, 

as expectativas com relação ao futuro e a determinação dos meios e dos recursos 

necessários para que a organização atinja os seus objetivos de curto. médio e longo prazo. 

são de extrema importância. Em se tratando de empresas de pequeno porte, muitas vezes, 

o capital e o tempo acabam sendo os fatores mais importantes. 

2- Considerou-se necessário o preenchimento do Plano de Ação para a Condução da 

Reunião de Pré-Condições e a apresentação da Palestra de Pré-Condições. Além da 

necessidade do preenchimento do Plano de Ação para que a Condução da Reunião de 
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Pré-Condições ocorra de uma maneira mais proveitosa e organizada, e a importância da 

apresentação da Palestra de Pré-Condições para auxiliar as pessoas no preenchimento do 

Questionário de Pré-Condições. considerou-se esses pontos importantes também na 

tentativa de iniciar uma mudança cultural. com  relação às imposições necessárias quando 

se pretende estabelecer a melhoria de processo de software em uma organização. 

Quadro 6.1- Questões consideradas na análise da aplicabilidade Diretrizes para o Estabelecimento de 
Melhoria de Processo Adequada a Empresas de Pequeno Porte 

1- Você considera importante o preenchimento do Plano para Condução da Reunião de 

Pré-Condições? 

Sim 

r- 

2- Você acha necessária a apresentação da Palestra de Pré-Condições? 

Sim 	Não 	Não sei 

3- Você concorda que a determinação das prioridades de implantação de área-chave de 

processo deva ser uma decisão de consenso tomada pela gerência da organização? 

Sim Não Não Sei 

Não 
	

Não sei 

4- Você acha que as informações fornecidas através do Relatório de Pré-Condições são 

úteis para a decisão de determinação de prioridades? 

Sim 	Não 	Não Sei 

5- Você acha que as informações obtidas através do Relatório de Atividades são úteis 

para a decisão de determinação de prioridades? 

Sim 	Não 

 

Não Sei 

        

        

        

Quadro 6.2- Respostas dos Profissionais das Empresas de Pequeno Porte 

Profissional Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 
01 Não Não Sim Sim Sim 
02 Não Não Sim Sim Sim 
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Quadro 6.3- Respostas dos Profissionais da Área Acadêmica 
Profissional Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 

01 Sim Sim Sim Sim Sim 
02 Sim Sim Sim Sim Sim 
03 Sim Sim Sim Sim Sim 

6.3- Considerações Finais 

Neste capítulo apresentou-se uma análise da aplicabilidade das piretrizes para o Estabelecimento 

de Melhoria de Processo Adequada as Empresas de Pequeno Porte. É importante ressaltar que 

essa análise foi realizada num âmbito bastante pequeno, necessitando ser mais amplamente 

efetuada. 

No capítulo seguinte são apresentadas as conclusões deste trabalho e os possíveis 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 7 
Conclusões e Trabalhos Futuros 

7.1- Considerações Gerais 

Com a constante demanda gerada pela vida moderna, cada vez mais os computadores passam a 

integrar a rotina diária das pessoas e a produção de software vem tendo um aumento constante. 

Com  isso, os consumidores estão se tomando cada vez mais exigentes, não se importando 

apenas com o preço, mas também com um produto sem defeito, confiável e que atenda às suas 

necessidades (Gillies, 1993). 

Após anos de experiência no desenvolvimento de software, percebeu-se que alguns 

fatores exigidos pelos clientes não estão relacionados especificamente às características de 

qualidade do produto final e sim à forma como o processo de software é gerenciado e controlado, 

ou seja, controlando e gerenciando o processo de software tem-se maior probabilidade de obter 

um produto final que atenda as exigências dos clientes. 

A melhoria do processo de software é uma tarefa complexa e envolve muitos fatores. Para 
auxiliar nessa melhoria, existem hoje na literatura, vários modelos de melhoria de processo de 

software, porém a maioria desses modelos é voltada para as empresas de grande porte e 

dificilmente se ajustam a realidade das empresas de pequeno porte (as quais, segundo o 

Ministério de Ciência e Tecnologia (Qualidade, 1998) somam 77% das empresas 

desenvolvedoras de software brasileiras). 
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Mesmo quando essas empresas tentam iniciar a melhoria de processo usando um desses 

modelos, elas esbarram 'em um empecilho muito grande. Os modelos são "fechados", eles 

indicam "o que" deve ser feito mas não dizem "como" as atividades que proporcionam a melhoria 

devem ser realizadas. 

7.2- Contribuições deste Trabalho 

Dentro do contexto de melhoria de processo de software, a proposição das Diretrizes para o 

Estabelecimento de Melhoria de Processo adequada a Empresas de Pequeno Porte, a qual 

culmina em planos de ação para as atividaóes de melhoria, é um passo importante na 

. determinação de atividades mais claras e objetivas, que possam ser facilmente utilizadas e 

seguidas pelas empresas desenvolvedoras de software brasileiras. 

Fez parte deste trabalho a realização de uma Análise Simples da Aplicabilidade das Diretrizes 

propostas. Essa análise foi realizada em um âmbito bastante pequeno, porém, mesmo sendo 

pequena, essa análise ressaltou um fator bastante importante, e muitas vezes complicador em 

melhoria de processo de software, denominado "mudança cultural". 

A mudança cultural é um ponto, dentro da melhoria de processo de software, bastante 

complexo. Percebeu-se pela análise realizada neste trabalho que, os profissionais das empresas 
de pequeno porte, mesmo necessitando melhorar o seu processo de software para poderem 

obter um próduto com mais 'qualidade e continuarem competindo no mercado, eles não se 

ccinscientizam que essa Melhoria exige certas obrigações a mais, como por exemplo, uma maior 

formalidade. A falta de tempo e a falta de recursos não deveriam ser fatores justificativos para a 

inforrna lidad a 

A conscientização da importância de alguns fatores, como por exemplo, o formalismo, é um 

dos objetivos que se deseja atingir com o preenchimento do Plano para a Condução da Reunião 

de Pré-Condições e também com a apresentação da Palestra, que fazem parte do passo 1 — 

Estabelecimento das Prioridades — das Diretrizes e que foram, na análise realizada, justamente 

os pontos considerados pelos profissionais das empresas de pequeno porte como 

.desnecessários.. 

É importante ressaltar que não faz parte do trabalho destà dissertação julgar se realmente 

as empresas de pequeno porte têm condições cie cumprir todas as atividades exigidas no nível 
dois do SW-CMM, ou se elas desejam mais do que o nível 2. De qualquer forma, o modo como 

as Diretrizes propostas neste trabalho são relatadas permite que outras KPAs sejam facilmente 
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adidionadas ou retiradas do modelo de melhoria voltado a empresa de pequeno porte. Isso se dá 

ao fato de existir orientação para o desenvolvimento dos relatórios que dão origem aos planos de 

ação. 

7.3- Trabalhos Futuros 

• O desenvolvimento de um trabalho visando ajudar as organizações a mudarem sua cultura 

em relação à necessidade de se melhorar o processo de software, aceitando as 
responsabilidades e realizando todas as tarefas que essa mudança acarreta. Isso pode ser 

desenvolvido, por exemplo, através de um modelo baseado no P-CMM - People Capability 

Maturity Modal. O P-CMM tem como objetivo estratégico a melhoria das capacidades das 

organizações de software, através do aumento da capacidade da sua força de trabalho, 

assegurando que a capacidade de desenvolvimento de software seja um atributo da 

organização e não apenas de alguns poucos indivíduos. 

• O relatório de atividades proposto nas Diretrizes deste trabalho pode ser mais detalhado 

se, por exemplo, for considerada a Norma ISO/IEC 12207, a qual estabelece um modelo 

comum para os proOessos do ciclo de vida do software. Nessa Norma a terminologia é 

bem definida e pode ser referenciada pela indústria de software [ISO/IEC 12207, 1995]. 

• Foi desenvolvida no ICMC-USP uma ferramenta denominada Software Process Quality - 

SProQ, a qual automatiza a avaliação de processo de software proposta por Enda Essa 
ferramenta permite que o instrumento de pesquisa seja facilmente -modificado com a 

inclusão ou exclusão de questões que se relacionam às práticas-chave das KPAs do nível 

2 do SW-CMM. Uma continuidade ao trabalho desta dissertação pode ser a utilização da 

ferramenta SproQ para automatizar o Questionário de Pré-Condições, dando rapidamente 

os resultados relacionados aos pré-requisitos para a realização das atividades das KPAs 

do nível 2 do SW-CMM. 

• Uma modificação na ferramenta SproQ poderia gerar automaticamente': os dois relatórios 

(Relatório de Atividades e Relatório de Pré-Condições) utilizados na fase de 

desenvolvimento de abordagem das diretrizes para o estabelecimento de melhoria de 

processo de software, visto que esses relatórios são produzidos completando-se as 

práticas-chave não cumpridas pela KPA 
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Visão -Geral 

• Introdução 
• Melhoria de Processo de Software 
• Abordagem IDEAL 
• Diretrizes de Estabelecimento de Melhoria 

de Processo de Software 
• KPAs do nível dois do SW-CMM 
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A baixa qualidade nos processos de software gera 
vários problemas às empresas desenvolvedoras de 
software, como altos custos de manutençãq e atrasos 
no cronograma 

Uma solução para esses problemas é a Melhoria do 
Processo de Software 
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3 

- 	- elhorta--;c1ç-- ............. 
Define as atividades que a organi7ação deve 

seguir para melhorar o processo ao longo do 
tempo 
As atividades tomam-se mais gerenciáveis 
durante o desenvolvimento e manutenção 
do software, o que aumenta a visibilidade 
do processo 
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	 A3 

fiájt&Pitbd.eissó.-. 

É uma decisão de negócio que depende de 
toda a organização 

Seus resultados geralmente não podem ser 
percebidos instantaneamente 

Muitos elementos como comprometimentos, 
responsabilidades, recursos e habilidades 
profissionais e gerenciais devem ser 
considerados 
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-rocessro 

 

 

Beneficios: 

  

Aumenta a motivação dos fimcioliários 
Diminui riscos 
Melhora as condições de trabalho 
Melhora a imagem da empresa 
Aumenta a satisfação do cliente 
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lloritdaftoãessa 
importantes: 

• Melhoria tem o seu foco em ajustár o 
processo e não em culpar as pessoas. 

• Melhoria deve ser medida e ter sua 
implementação periodicamente controlada. 

• Melhoria requer constância de 
investimentos, recompensas e incentivos. 

• Melhoria é um processo continuo 
Palestra de Pré-Condisbes 	 7 

_Me orlai 	ac'es-s- 

A melhoria do processo de software não é uma 
tarefa simples, pois envolve muitos fatores. 
Para orientar a melhoria do processo de 
software existem modelos como: 

• PDCA 
• SPICE parte 7 
• IDEAL, entre outros 

Palestra de Pró-Condirdes 
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A melhoria do processo de software não é uma 
tarefa simples, po's  envolve mui  os fatores. 
Para orientar a j As' Diretrizes para o ,0 de  

Estabelecimento de 
software exis,teij Melhoria de Pro,cesso 

• PDC propostas seguem a 

• 
Abordagem IDEALL2  

SPIC 
• IDEAL, entre outros. 

Palestra da Pr6-Coudiq8es 9 
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Visando atingir o nivel 2 
do CMM: 

A Fase de Diagnóstico — 
já foi realizada por Erido 
(Enda, 1998). 

Fase de Estabelecimento-
é objetivo das Diretrizes 
propostas. 

A Palestra de Pré-Condições 
	 As 



A Palestra de Pré-Condições 

6-Gerenciamento da Configuração de Software 
5- Garantia da Qualidade de Software 

4- Gereuciamento de Subcontrato de Software 
3-Acompanhamento de Projeto de Software 

2- Planejamento de Projeto de Software 
I- Gerenciamento de Requisitos 

Para auxiliar a Fase  de  
Estabelecimento foi 

desenvolvido um 
Questionário 

(Questionário de Pré- 
Condições) e para facilitar 

o entendimento do 
Questionário serão 

apresentadas as KPAs do 
nível dois do CMM 



13 .Palostra do Pré-Condições 

2- REPETIVEL 
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• 
• • KPAs do nívet2 do CM _ _ 	_ _ 

Organizações 
Disciplinadas 

2- REPETIVEL 

Gerenciamento de Requisitos 
A finalidade é estabelecer um acordo entre o 
cliente e o projetista sobre os requisitos que o 
cliente deseja que sejam considerados-no 

	 software Organi27,— 
Caóticas 

1- INICIAL 

KPAs do nível 2 do CIVI 

Planejamento de Projeto de Software 
A finalidade é estabelecer planós para o 
desenvolvimento e o gerenciamento do 
processo de software 

Organizações 
Disciplinadas 

Organizações 
Caóticas 

1- INICIAL 

A Palestra de Pré-Condições 
	 A7 



ri 

Acompanhamento do Projeto de Software 

A finalidade é mostrar o progresso real do 
projeto;de modo que o gerenciamento possa 

mar medidas efetivas quandcr o desempenho 
se desvia significativamente do plano - 

Palestra de Pré-Condiçaes 15 

KPM do níve1.2 do CM 
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Organizações 
• Disciplinadas 

2- REPETIVEL 

[ Organli  
Caóticas 

1-INICIAL 

• ,IKPA's do nível.2 do-CM _ 

Organizações 
Disciplinadas 

2- REPETIVEL • S 4  

Gerendarmento de Subcontrato de Software 

A finalidade é selecionar fornecedores 
qualificados de software e gerenciá-los 
eficazmente 

Organizações 
Caóticas 

1-INICIAL 

A Palestra de Pré-Condições — _ 	 As 
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Palestra de Pré-Condiddes is 

KPAs do pivetZ do CM.  

2- REPETWEL 

Garantia de Qualidade de Software 

A finalidade é gerenciar o processo que está 
sendo utilizado e os produtos que estão sendo 
construidos 

Organizações 
Caóticas 

1- INICIAL 

Organizações 
Disciplinadas 

KPAs do nível 2 do CM 

Organizações 
Disciplinadas 

2- REPETWEL 
1  

Gerenciamento da Configuração de Software 

A finalidade é estabelecer e manter a 
integridade dos produtos do projeto de 
software ao longo do ciclo de vida do software 

Organizações 
Caóticas 

1- INICIAL 

A9 



Apêndice B 

(O Questionário de Pré-Condições) 



Questionário de Pré-Condições 	 B I 

Questionário 
Data: 

1- Gerenciamento de Requisitos 
O propósito do Gerenciamento de Requisitos é o estabelecimento de um acordo entre o cliente e o projetista 
do software sobre os requisitos que o cliente deseja que sejam considerados no software. Os requisitos de 
software incluem os requisitos não técnicos (condições ou termos contratuais que afetam as atividades de 
projeto do software, tais como os produtos de software a serem liberados e as datas de entrega), os requisitos 
técnicos (que incluem as funções de integração do usuário final, do operador e de suporte, os requisitos de 
desempenho, as restrições de projeto, as linguagens de programação e os requisitos de interface), e os critérios de 
avaliação para verificar se os produtos de software satisfazem os requisitos desejados. 

1.1- 	Para 	cada 	projeto, 	são 	atribu Idas 
responsabilidades para análise e documentação dos 
requisitos do sistema e a alocação desses requisitos 
para hardware, software e outros componentes do 
sistema? 
Essas responsabilidades cobrem: 

- Gerenciamento e documentação dos requisitos do 
sistema e sua alocação através da vida do projeto. 
- Administraçêío das alteraçães nos requisitos do 
sistema e na alocação dos requisitos. 

1.2-0s requisitos são efetivamente documentados? 

1.3- São providenciados recursos e fundos 
adequados para o gerenciamento dos requisitos? 
Estes recursos e fundos cobrenv 

- Pessoas com experigncia e habilidade no domínio de 
aplicação e engenharia de software designadas a 
gerenciar os requisitos de software, 

-Ferramentas de apoio, para atividades de 
gerenciamento de requisitos. 
Exemplos de ferramentas incluem: 
- programas de planilha eletrônica, 
-ferramentas para o gerenciamento de configuração, 
-ferramentas de acompanhamento e, 
-ferramentas para o gerenciamento de testes. 

1.4- É dado treinamento nas atividades de 
gerenciamento de requisitos para as pessoas ligadas 
ao desenvolvimento do software? 

Sim 	Não 	Não sei 

Sim 	Não 	Não sei 

Sim 	Não 	Não sei 

Sim 	Não 	Não sei 

Anotações: 	  

2- Planejamento de Projeto de Software 
O propósito do Planejamento de Projeto de Software é o estabelecimento de planos para o desenvolvimento e 
gerenciamento do processo de software. Isso envolve o desenvolvimento de estimativas, a determinação dos 
compromissos e a definição de uni plano para a realização do trabalho. 
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No planejamento do processo de software estima-se o tamanho do produto de software e os recursos 
necessários, produz-se um cronograma, identifica-se e avalia-se os riscos do software e negocia-se os 
compromissos. 
O planejamento de software inicia-se com uma avaliação do trilialfici à'ser fealizado; ag restrições e os 
objetivos que definem e limitam o projeto de software. 
O resultado da atividade de planejamento é um plano contendo o ciclo de vida do projeto de software, uma 
lista de produtos a serem entregues ao cliente, prazos, estimativas para o nível de esforço, rebursos, 
ferramentas de supofte e riscos do projeto. 

2.1- È estabelecida uma declaração de trabalho para 	'Sim 	'Nãó 	Não sei 
o projeto ,de software que seja documentada, 
aprovada, gerenciada e controlada? 
inc declaração de trabalho para o projeto de software 
deve: 
- Envolver o escopo do trabalho, as metas e os objetivos 
técnicos, 
- Identificar: 

• os clientes e os uso:frios finais, 
• os padrães"impOstos, 
• as responsabilidades designctdas, 
• as restriçães e as metas de custo e cronograma, 
• as dependencias entre o projeto de software e 

outras organizaçães, 
• as tistriçies e metas de recursos e outras 
restriçães e, 
• metas para o desenvolviinento e/ou manutenção, 

2.2- São atribuídas responsabilidades para a 
elaboração do plano de desenvolvimento de 
software? 
Estcts responsabilidades cobrem: 
- A coordenação do planejamento do projeto de 
software e, 
- A divisa° e designação formal de responsabilidades 
para as atividades e os produtos de trabalho. 

Sim 	Não 	Não sei 

1:1 	 1:1 

2.3- São providenciados recursos e fundos 
adequados para o planejamento do projeto de 
software? 
Estes recursos e fundos cobrem: 
- Pessoas com experiência e habilidade em aplicaçães de 
planejamento de software designadas para desenvolver o 
plano do projeto de software e, 
- Ferramentas de apoio para dirigir as atividades de 
planejamento' de projeto de software. 
Exemplos de ferramentas incluem: 
- programas de planilha eletrenica, 
- modelos de estimativas e, 
-planejamento de projeto e de cronograma de 
programas. 

Sim 	Não 	Não èei 

Ejl 
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2.4- É dado treinamento em procedimentos d,e 
planejamento e estimativa de software para as 
pessoas envolvidas no planejamento do projeto de 
software? 

Sim 	 Não 	Não sei 

      

Anotações' 	  

3- Acompanhamento e Supervisão do Projeto de Software 
O propósito do Acompanhamento e Supervisão de Projeto de Software é mostrar o progresso real do projeto, 
de modo que o gerenciamento possa tomar medidas efetivas quando o desempenho se desvia 
significativamente do plano. O acompanhamento e supervisão do projeto de softWare envolve acompanhar p 
revisar os resultados e as realizações do software confrontando com as estimativas documentadas, os 
compromissos e os planos. Envolve também ajustar os planos com base nos resultados e realizações 
efetivamente alcançados. Os mecanismos utilizados para isso podem ser revisões internas e revisões formais 
com os clientes. Quando ocorre um desvio entre os planos e os resultados efetivos, deve-se alterar q forma 
como o trabalho está sendo feito e/ou ajustar os planos. 

3.1- O plano de desenvolvimento de software é 	Sim 	 Não 	Não sei 
documentado e aprovado? 

3.2- São atribuídas explicitamente responsabilidades 	Sim 	 Não 	Não sei 
de acompanhamento das atividades e dos produtos 
de trabalho de software? 
Essas responsabilidades cobrem o acompanhamento: 
- Dos produtos de trabalho de software a serem 

desenvolvidos ou dos serviços a serem fornecidos, 
- Do esforço, 
- Do custo, 
- Do cronograma e, 
- Do orçamento para as atividades de software. 

3.3- São providenciados recursos e fundos 	Sim 	 Não 	Não sei 
adequados para o acompanhamento do projeto de 
software? 
Estes recursos e fundos cobrem: 
- Pessoas com responsabilidades especificas para o 
pkinejamento do projeto de software e, 
- Ferramentas de apoio para as atividades de 
acompanhamento e supervisão do projeto de software. 
Exemplos de ferramentas incluem: 
- programas de planilha eletrtnica e, 
- programas de planejamento do projeto e cronogramas. 

3.4- É dado treinamento em gerenciamento de 	Sim 	 Não 	Não sei 
aspectos pessoais e técnicos do projeto de software 
para as pessoas envolvidas no acompanhamento do 
projeto de software? 

Sim 	 Não 	Não sei 3.5- São fornecidas orientações sobre os aspectos 
técnicos do projeto de software para os gerentes de 
enffisea ra0 



Sim 	 Não 

Sim 	 Não 
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software? 
Exemplos de orientayres incluem: 
- pad "Sas e procedimentos de engenharia de software e, 
- o domínio de aplicaçães do projeto. 

Anotações: 	  

4- Gerenciamento de Subcontratados de Software 
O propósito do Gerenciamento de Subcontratados de Software é a seleção de %tete:dores qualificados e-o 
gerencianiento eficaz desses fornecedores. Isso envolve a seleção do fornecedor, o estabelecimento de 
compromissos, o acompanhamento e a revisão do desempenho e dos resultados obtidos. O Gerenciamento de 
subcontratados de software inclui o software, o hardware e possivelmente outros componentes do-sistema: 
O subcontratado é selecionado baseado em sua habilidade para desenvolver o trabalho, na sua estratégia de 
negócio d em considerações técnicas. 
Na seleção e gerenciamento do subcontratado são necessários documentos como: cláusula de contrato, 
requisitos do projeto, produtos a serem entregues, padrões e procedimentos a serem seguidos. 
Ao se fazer o subcontrato, é estabelecido e usado como base para o gerenciamento do subcontrato, um 
acordo documentado cobrindo requisitos técnicos e não técnicos. 
O trabalho a ser feito pelo subcontratado e o plano para o trabalho devem ser documentados. 

'Não sei 

Li 

Não sei 

E 
Não sei 

4.1- São providenciados recursos e fundos 	Sim 	 Não 
adequados para a seleção do subcontratado de 
software e o gerenciamento do subcontrato? 
Esses recursos e fundos cobrem: 
- Pessoas com responsabilidades específicas para o 
gerenciamento do subcontrato e, 
- Ferramentas de apoio para o gerenciamento de 
subcontrato. 
Exemplos de ferramentas incluem: 
- modelos de estimativas, 
- prograrnas de planilha eletranica e gerenciamento de 
projeto e, 
- cronograma de programas. 

4.2- É dado treinamento em estabelecimento e 
gerenciamento de subcontrato para as pessoas 
envolvidas nessas atividades? 

4.3- São fornecidas orientações sobre os aspectos 
técnicás do stlbcontrato aos gerentes de software e 
ao S outros indivíduos envolvidos no gerenciamento 
do Subcontrato de software? 
Exemjilos de orienta0es dos aspectos técnicos do 

projeto incluem: 
- o domínio de aplicação, 
- a tecnologia de 'Software que estd'sendo aplicada, 
- as ferramentas de software que CSta0 sendo usadas, 
- as metodologias que estão senão ItenIng, 
- os padrães e os procedimentos que estao sendo usados. 

Anotações: 	  



Sim 	Não 	Não sei 

Sim 	Não 	Não sei 

Questionário de Pré-Condições 	B 5 

5- Garantia de Qualidade de Software 
O propósito da Garantia de Qualidade de Software é o gerenciamento do processo que está sendo utilizado e 
dos produtos que estão sendo construidos. Isso envolve a realização de revisões e de auditorias nos produtos 
de software e nas atividades para assegurar que estão em conformidade com os padrões e procedimentos 
aplicados. Envolve também o fornecimento desses resultados aos gerentes envolvidos. O grupo de garantia 
de qualidade de software trabalha com o projeto de software desde os estágios iniciais para o 
estabelecimento de planos, padrões e procedimentos para melhorar o projeto de -software e satisfazer as 
restrições do projeto e as políticas da organização. 

5.1- É estabelecido um grupo responsável pela 
Implementação e coordenação das atividades de 
garantia de qualidade de software para o projeto? 

5.2- São providenciados recursos e fundos 
adequados para a execução das atividades de 
garantia de qualidade de softWare? 
Esses recursos e fundos cobrem: 
- Pessoas com responsabilidades especificas para a 
garantia de qualidade de software do projeto, 
- Urna pessoa com conhecimento do papel da garantia de 
qualidade de software e que tenha autoridade para 
tomar açaes apropriadas diante de atividades nao 
cumpridas e, 
- Ferramentas de apoio as atividades da garantia de 
qualidade de software. 
Exemplos de ferramentas incluem: 
- programas de banco de dados, 
- programas de planilha elelnenica e, 
- ferramentas de auditoria. 

5.3-É dado treinamento em garantia de qualidade de 
software para as pessoas envolvidas nessaS 
atividades? 

5.4, São fornecidas orientações sobre o papel, as 
responsabilidades, a autoridade e o valor do grupo 
de garantia de qualidade de software aos membros" 
do projeto? 

Sim 	Não 	Não sei 

O L:1 

Sim 	Não 	Não sei 

Anotações: 	  

6- Gerenciamento de Configuração de Software 
O propósito do Gerenciamento de Configuração de software é estabelecimento e a manutenção- da 
integridade dos produtos do projeto de software ao longo do ciclo de vida. Isso envolve identificação da 
configuração do software, o controle sistemático das alterações e a manutenção'.  de integriaade da 
configuração ao longo do ciclo de vida. O gerenciamento de „configuração_ utiliza linhas de referência 
(baselines) que servem como um marco no ciclo de vida do software. Os itens que paSsam por uma HUM de 
referência podem ser alterados somente através de procedimentos formais de controle de mudança.4.- 

6.1- É estabelecido um Grupo de Controle de 	Sim 	Não 	Não sei 
Configuração de Software (GCCS) responsável pelo 
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controle dos itens de configuração de software do 
projeto? 
As atividades do GCCS incluem: 
- Autorização do estabelecimento de linhas de 
referência e a identificação de itens de configuração, 
- Representação dos interesses do gerente de projeto e 
de todos os grupos que podem ser afetados por 
mudanças das linhas de referência do software. 
(Exemplos de grupos afetados podem ser o grupo de 
garantia de qualidade de hardware, gerenciamento de 
configuração de hardware, engenharia de hardware, 
engenharia de software, engenharia de sistema, sistema 
de teste, garantia de qualidade de software, 
gerenciamento de configuração de software, 
gerenciamento de contrato e documentação de apoio.) 
- Revisão e autorização das mudanças para as linhas de 
referência de software, 
- Autorização da criação de produtos para a biblioteca 
de itens de configuração de software. 

6.2- É estabelecido um Grupo de Gerenciamento de 
Configuração de Software (GGCS) responsável pela 
coordenação e implementação do Gerenciamento de 
Configuração de Software para o projeto? 
O GGCS coordena ou implementa: 
- a criação e administração da biblioteca de itens de 
configuração de software. 
- o desenvolvimento, a manutenção e a distribuição 
dos planos. padrões e procedimentos do 
gerenciamento de configuração de software, 
- a identificação de um conjunto de produtos de 
trabalho a serem colocados sob o gerenciamento de 
configuração de software, 
- o gerenciamento do acesso á biblioteca de itens de 
configuração de software. 
- a atualização dos itens de configuração de software 
- a criação de produtos a partir da biblioteca de tens 
de configuração de software, 
- o armazenamento das ações do gerenciamento de 
configuração de software e, 
- a produção e a distribuição de relatórios de 
gerenciamento de configuração de software. 

6.3- São providenciados recursos e fundos 
adequados para a execução das atividades do 
gerenciamento de configuração de software? 
Esses recursos e fundos cobrem: 
- Pessoas com responsabilidades especificas para o 
gerenciarnento de configuração de software e, 
- Ferramentas de apoio para as atividades do 
gerenciamento de configuração de software 
Exemplos de ferramentas incluem: 
- programas de banco de dados e, 
- ferramentas de gerenciarnento de configuração. 

Sim 
	

Não 
	

Não sei 

Sim 
	

Não 
	

Não sei 
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6.4- É dado treinamento em objetivos, procedimentos 	Sim 	Não 	No sei 
e métodos aos membros do GGCS? 

6.5- É dado treinamento nas atividades do 	Sim 	Não 	-NÃO—sei 
gerenciamento de configuração de software aos 

F"  membros do grupo de engenharia de software e 
outros grupos relacionados ao software? 
Exemplos de grupos relacionados ao software incluem: 
- o grupo de garantia de qualidade de software e, 
- o grupo de documentação de apoio. 

Anotações: 	  


