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Resumo

Avaliação de processo é a primeira etapa para a melhoria de qualidade de processo de

software. Através da melhoria de processo, é possível obter-se um produto de software com maior
qualidade, atualmente um fator de diferenciaçåo entrë as empresas que desenvolvem software.

Este trabalho apresenta um modelo de avatiação de proæ.sso de softwarc (MAPPE), apropriado à

empresas de pequeno porte, visto que os modelos de avaliação e melhoria mais utilizados (CMM,

SPICE e ISO 9000-3), devido à complexidade, såo inadequados pan essas empresas. para a
elaboraçåo do modelo, utilizou-se parcialmente a estrutura do modelo SplCE, que usa para a
avaliação, um modelo padÉo de processo de software, que no caso deste trabalho é um modelo
adequado à pequena empresa. O Modelo de Avaliaçäo de Processo de Software para pequena

Empresa - MAPPE, proposto neste trabalho, pode mostrar as deficiências dos processos. de
software atuais das empresas, indicando atividades que precisam ser melhoradas e possibititando
assim a obtençäo de produtos de software com maior qualidade.



Abstract

Process evaluation is the first step to software process quality improvement. Through this
improvement it is possible to develop a better quality software product, which presen¡y is a
distinguish factor among software business. This work presents a Software process Evaluation
Model (MAPPE), appropriate to small business, since the more utitized lmprovement and
Evaluation Model (cMM, SPIOE and lSo 9000-3), due to their complexity, are inappropriate to this
business' To the elaboration of the model, it was used partially the splcE evaluation structure
which rellies on a standard software process. ln this work the standard software process model is
specially suited to small business. The small Business Software process Evaluation Model
(MAPPE) proposed in this work, allows that the cunent business process deficiencies could be
emphasized, appointing also the activities that need to be improved to make possible the
attainment of a better software quality product.
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Capítulo 1 - lntrodução

1.1 - Contexto

De certo ponto de vista, no Brasil, a década de g0 pode ser considerada como a Era da

Qualidade. Com a abertura da economia, os consumidores tiveram a oportunidade de
comparar muitos dos produtos nacionais, que deseiavam comprar, com produtos importados

similares e começaram a exigir o mesmo padräo de qualidade de produtos estrangeiros.

Esta preocupação com qualidade já foi percebida pelas grandes empresas do setor
industrial, tanto que elas disponibilizam para o consumidor o Serviço de Atendimento ao

Cliente - SAC. Este seruiço é destinado a tirar dúvidas (de utilização, composiçäo, etc.) e
atender reclamaçöes dos clientes a respeito dos produtos adquiridos. As empresas que

oferecem este serviço colocam nas embalagens de seus produtos a sigla SAC e um número
de telefone , sendo que as ligações, em sua maioria, såo gratuitas. Este tipo de serviço

mostra a preocupaçåo das empresas em oferecer além de bons produtos, um bom

atendimento a seus consumidores, mesmo havendo uma cadeia muitas vezes bastante longa

de intermediação entre o produtor e o consumidor final.

A crescente exigência de qualidade também está afetando a indústria de software. Com

a constante demanda gerada pela vida moderna, cada vez mais os computadores passam a

integrar a rotina diária e a produçäo de software vem tendo um aumento constante. Com isto

os consumidores brasileiros vêm se tornando mais exigentes, não se importando apenas com
preço mas também com um produto sem defeitos, confiável, que atenda às suas

necessidades, além de um bom atendimento. lsso caracteriza um produto de software com

qualidade.

A qualidade de software pode ser definida como um conjunto de atributos que devem

ser satisfeitos de modo que o produto atenda às necessidades dos usuários. A determinaçåo

dos atributos relevantes para cada software varia em funçåo do domínio da aplicaçäo, das

tecnologias utilizadas, das características específicas do projeto e das necessidades do

usuário e da organtzaçäo.

Raramente qualidade pode ser incorporada ao produto final após o processo de

desenvolvimento ter terminado. A qualidade do produto de software é um objetivo a ser
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conquistado durante todo o processo de desenvolvimento. Se a qualidade for considerada

durante o processo de desenvolvimento de software pode-se dizer que o produto final
também terá qualidade.

No Brasil, a grande maioria das empresas de software såo de pequeno porte. Com o
intuito de estimular e capacitar as empresas de software de pequeno porte, que muitas vezes
possuem bons produtos mas nåo têm condiçöes financeiras de expandir suas atividades foi
criado o Programa SOFTEX 2000. O programa SOFTEX 2000 foi criado pelo governo federal
em 1992 para incentivar empresas de software de pequeno porte a produzir software de
qualidade para exportaçåo. O SOFTEX 2000 tem como meta conquistar até o ano 2AOO, 1o/o

do mercado mundial de software, gue correspondem a US$ 2 bilhões em divisas para o país,

capacitando mais de 1000 empresas de software à atividade de exportaçåo e gerando

aproximadamente 50 mil novos empregos qualificados.

O programa SOFTEX 2000 já implantou 20 núcleos de desenvolvimento de software,

sendo que a cidade de Såo Carlos é sede de um desses núcleos. O núcleo de Säo Carlos foi
constituído com o apoio da USP, UFSCar, Fundaçåo ParqTec, SEBRAE-Sp e lBM. O
programa SOFTEX 2000 possui ainda três centrais de comercializaçåo no exterior, apoia a
participação de suas empresas associadas nas maiores feiras internacionais da área (Comdex

Fall e CEBIT), além de fornecer bolsas de estudo para o desenvolvimento de software na

empresa.

Os modelos de avaliaçåo e melhoria de processo de software mais conhecidos e

utilizados pelas grandes empresas de software: Capability Maturity Model - CMM (Curtis

1992); Software Process lmprovement and Capability dEtermination - SpICE [Lightfoot 199SA)

e lnternational Organization for Standardization - ISO (lSO 9000-3) säo difíceis de serem
aplicados em empresas de peclueno porte. Esta dificuldade ocorre porque estes modelos nåo
se adaptam à realidade da pequena empresa, onde o número de funcionários e o faturamento

såo reduzidos. Além disso, freqüentemente, termos, procedimentos, orientaçöes e

responsabilidades citados nestes modelos são totalmente desconhecidos ou inadequados ao
ambiente de uma pequena empresa.

Um modelo de melhoria de processo inicia-se com a análise do processo de software
que envolve a avaliaçåo do processo da empresa para que se identifique atividades

2
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deficientes. Assim, procurou-se estudar uma possível proposta de modelo de avatiação de
processo de software que melhor se adaptasse à realidade das empresas de pequeno porte.

1.2 - Objetivo

Procurando atender as necessidades das empresas de pequeno porte de modo que

estas também possam ter qualidade nos processos de software (e consequentemente em

seus produtos), neste trabalho é proposto um Modelo de Avaliaçåo de Processo de Software
para Pequena Empresa (MAPPE).

A elaboraçåo desse modelo é feita a partir da análise dos processos de software em

empresas de pequeno porte e do estudo de três modelos de avaliação e melhoria do
processo de software, encontrados na literatura, com uma particular atençåo para as
características dos modelos, possíveis de serem adaptadas às pequenas empresas.

1.3 - Organização do Trabalho

O presente trabalho está organizado em 6 capítulos.

O capítulo 2 refere-se especificamente ao tema Qualidade, onde se mostra
primeiramente uma visåo geral da qualidade, na qual é dada a visåo popular e a visåo
profissional. Após a apresentaçäo do conceito geral de qualidade é abordado o tema de

Qualidade de Software, onde são mostradas separadamente a Qualidade de produto e a

Qualidade de Processo.

No capítulo 3 såo descritos três Modelos de Processo de Software, Capability Maturity
Model (CMM), o Software Process lmprovement and Capability dEtermination (SplCE) e o
lnternational Organization for Standardization (lSO 9000-3). Estes modelos foram escolhidos

devido à sua importåncia e disseminaçåo.

3
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No capítulo 4 såo mostrados os resultados da pesqu¡sa empírica real¡zada para mostrar
como uma empresa de software de pequeno porte produz seus produtos de software. Esta
pesquisa retrata as maiores dificuldades enfrentadas pelos empresários para a construçäo do
software.

O capítulo 5 apresenta uma comparação entre os resultados da pesquisa mostrados no
capítulo anterior e o estudo dos modelos de processo de software do capítulo 3. para elaborar
essa comparaçåo é feita uma análise crítica dos modelos de processo de software estudados
e o resultado desta análise é a proposta de um Modelo de Avaliaçäo de Processo de Software
para Pequena Empresa (MAPPE).

Finalmente as conclusöes sobre o trabalho realizado såo apresentadas no capítulo 6.

4
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Capítulo 2 - Qualidade de Software 5

2,1 - Gonsideraçöes lniciais

Como o tema deste trabalho envolve qualidade de software, neste capítulo apresenta-se

primeiramente uma visåo geral de qualidade e em seguida os conceitos relacionados à

qualidade de produto e processo de software.

2.2 - Visão Geral de Qualidade

Na década de 80, o fator qualidade emergiu a nível mundial como uma necessidade

básica na luta pelo mercado cada vez mais competitivo (Barros 1991). Näo basta vender

barato, as novas regras de mercado são orientadas à produçäo de bens e serviços com

qualidade, prazo de entrega determinado, atendimento correto, além de um baixo custo

(Werneck 1994). No entanto qualidade é um termo definido ambiguamente, que pode assumir

diferentes significados para diferentes pessoas e situa$es (Toledo 1987). Este termo faz parte

da linguagem cotidiana e a visåo popular que se tem do conceito de qualidade pode ser muito

diferente de como ele é usado em engenharia e administraçåo.

Na visäo popular, qualidade nåo pode ser controlada, gerenciada, nem quantificada,

sendo ainda considerada algo intangível podendo, entretanto ser discutida, sentida e julgada,

porém não pode ser medida. Ainda nesta perspectiva, qualidade é vista como luxo, classe e

questão de gosto. Produtos caros, sofisticados e mais complexos são considerados de maior

qualidade que produtos similares mais simples. Por exemplo, um Cadillac é considerâdo um

carro de qualidade, entåo um Chevrolet näo é; um aparelho de som é tido como um sistema de

qualidade, mas um rádio portátilde pilhas nåo é (Kan 1995).

Esta visäo contrasta com a visäo profissional, segundo a qual qualidade pode e deve ser

operacionalmente definida, medida, monitorada, gerenciada e melhorada (Kan 1995). Neste

contexto, Rothery (Rothery 1993) define qualidade como a adequaçåo ao uso, a conformidade

às exigências. Ou seja, o produto deve executar apropriadamente a funçåo designada. Por

exemplo, um cliente pode querer uma vidraça para o quadragésimo andar que nåo quebre se

um adulto se arremessar sobre ela; outro pode solicitar um vidro para a cena de um filme que

quebrará imediatamente ao sofrer impacto. A resistência do primeiro é tåo boa quanto a
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fragilidade do segundo. Cada qual deve se aiustar a sua finalidade, se conformar às exigênc¡as

e ser adequadamente projetado e fabricado para atender à funçåo determinada (Rothery

1ee3).

Crosby (Crosby 1979), na visåo profissional define qualidade de um modo semelhante a

Rothery (Rothery 1993). Para o autor, a qualidade é definida como Conformidade aos
Reguisifos, o que significa referir-se à qualidade em termos específicos, ou seja, em itens que
podem ser mensurados. Os requisitos devem ser claramente expostos para que näo sejam

mal interpretados. Neste caso, no processo de desenvolvimento e de produção, medidas såo
feitas continuamente para determinar a adequaçåo aos requisitos. As nåo conformidades

detectadas såo entåo consideradas como defeitos, como falta de qualidade. por exemplo, um
dos requisitos para um determinado rádio pode ser que seja a sua capacidade de captar certas
frequências numa distância maior do que 30 Km da origem da radiofusäo. Se o rádio falha
nesta tentativa, entåo nåo possui os requisitos de qualidade e, portanto deve ser rejeitado. Da

mesma maneira, se um Cadillac obedece a todos os requisitos especificados para um Cadillac,
entåo é um carro de qualidade. Se um Chevrolet obedece a todos os requisitos especificados
para um Chevrolet, também será um carro de qualidade. Os dois carros podem ser muito

diferentes em estilo, desempenho e economia, mas se ambos conespondem aos padröes de
seus grupos, entåo ambos säo carros de qualidade (Kan lgg5).

Ainda numa perspectiva profissional, Juran (Juran 1970) define quatidade como

Adequação ao Uso, o que significa que se deve considerar as especificações e as expectativas

dos clientes. Cada um destes elementos é uma característica de qualidade e são classificados

em categorias conhecidas como paråmetros para adequaçåo ao uso. Os paråmetros mais

importantes såo qualidade de projeto e qualidade de adequação. Qualidade de projeto refere-

se aos diferentes níveis ou graus em gue o proieto do produto deve satisfazer a uma

necessidade humana nåo relacionada à funcionalidade do produto. Usando novamente os
exemplos dos carros, todos os automóveis fomecem aos usuários o serviço de transporte, no

entanto, modelos diferem no tamanho, conforto, desempenho, estilo, economia e no status
conferido. Qualidade de adequaçäo refere-se ao grau em clue o bem produzido está de acordo
com as especificaçöes de projeto.

Com a constante demanda gerada pela vida moderna, cada vez mais os computadores

passam a integrar a rotina diária e a produçåo de software vem tendo um aumento constante.

6
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Assim, a exigência por qualidade estende-se também à área de software e pode ser

cons¡derada o centro de todas as atenções para o processo de desenvolvimento de software.

Do ponto de vista dos fornecedores de software, qualidade nåo é mais um fator de vantagem

no mercado, mas uma condiçåo necessária e pode-se dizer indispensável para que seja

possível competir com sucesso.

2.3 - Qualidade de Software

De um modo geral, gualidade de software pode ser definida como um conjunto de

atributos de software que devem ser satisfeitos de modo que o software atenda às

necessidades dos usuários. A determinaçäo dos atributos relevantes para cada software varia

em funçåo do domínio da aplicaçåo, das tecnologias utilizadas, das características específicas

do projeto e das necessidades do usuário e da organtzaçäo (Passos 1994).

Diante disto, existem duas visões de qualidade de software, uma dos usuários e outra

dos desenvolvedores, mas ambas concordam que o software näo pode ter defeitos. O usuário

avalia o software sem conhecer seus aspectos intemos, está apenas interessado na facilidade

do uso, no desempenho, na confiabilidade dos resultados obtidos e também no preço do

software. Os desenvolvedores avaliam aspectos internos como taxa de defeitos, confiabilidade,

facilidade de manutençäo e também aspectos de conformidade em relaçäo aos requisitos dos

clientes (1SO9126 1 994).

Tanto do ponto vista do usuário quanto do desenvolvedor, os requisitos de software

formam a base de onde a qualidade é avaliada. Pode-se afirmar com segurança que a falta de

conformidade aos requisitos é falta de gualidade. Existem os tipos de requisitos explícitos e os

implícitos. Se o software atende aos requisitos explícitos, mas não está de acordo com os

requisitos implícitos, entåo a qualidade é suspeita. Além dos requisitos, existem padröes

específicos que definem os critérios de desenvolvimento que servem como diretriz para o

software que está sendo produzido. Se os critérios nåo såo seguidos, o resultado é falta de

qualidade (Pressman 1 994).

7

Algumas definiçöes de Qualidade de Software såo apresentadas no quadro 2.1
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Quadro 2.1 - Definiçöes de Qualidade de Software

Conformidade aos requisitos de desempenño e de luncionalidade que foram

explicitamente definidos, aos padrões de desenvolvimento explicitamente documentados,

e às caracterlsticas implfcitas que såo esperadas pelos prof,ssio*ais que desenvolvem

sofiware.

(Pressman 1994)

(Kan 1995)Conformidade aos requisitos do soñ¡vare

Falta de defeitos no produto e conformidade aos requisitos. (Jones 1992)

Qualidade é a totalidade de características e critérios de um produto ou serviço que

exercem suas habilidades para satisfazer as necessidades Ceclaradas ou envolvidas.

(rso9126 1ee4)

Refçrência

Raramente qualidade pode ser incorporado ao produto final após o processo de

desenvolvimento ter terminado. Por essa razão, a qualidade do produto de software é um

objetivo do processo de desenvolvimento. Ass¡m, ao desenvolver-se um produto, deve-se ter

previamente estabelecidas, como perspectiva, as características de qualidade que se deseja

alcançar. Se o processo de desenvolvimento de software considerar as características de

qual¡dade, pode-se dizer que o produto final deverá apresentar estas características.

Näo se perdendo a visäo desta integraçäo, os estudos e desenvolvimento das

abordagens de qualidade de processo e qualidade de produto, podem ser feitos

separadamente (Tsukumo 1996), como descrito a seguir.

2.3.1 - Qualidade de Produto

A qualidade de produto diz respeito a certas características que contr¡buem para a sua

utilidade. Se um produto tem que ser apropriado para um uso específico, entåo deve conter

alguns atributos importantes denominados Fafores de Qualidade (Pressman 1994).

Com relação aos produtos de software, os fatores de qualidade focalizam três aspectos

importantes: sua adaptabilidade diante de novos ambientes, suas características operaciona¡s

e sua habilidade de suportar mudanças. Os quadros 2.2,2.3 e 2.4 apresentam uma descrição
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desses fatores segundo McCall (McCall 19771, lnternational Organization for Standardization
(lSO) (lSO e126 1ee4) e \EEE (IEEE 1061 1ee2).

Quadro 2.2 - Adaptabilidade a novos ambientes

Quadro 2.3 - Característ¡cas operacionais do produto

9

lnteroperabilidade Grau em que o sofrware pode ser facilmente conectado a outros sistemas e pode ser

operado.

Portabilidade Habilidade do soft¡vare de sertransferido de um ambiente para outro.

Capacidade de interagir com sistemas especificados.

Habilidade do softvvare de ser transferido de um ambiente para outro. O ambiente pode

incluir ambiente organizacional de hardware ou de software.

lnteroperabilidade

Portabilidade

tso 9l26

Esforço necessário para unir um sistema a outro.

Esforço requerido para transferir o programa de um hardware elou ambiente de software
para outro.

A exte4são que o programa, ou parte do programa, pode ser reutilizada em outras

aplicações.

Reusabilidade

lnteroperabilidade

Portabilidade

A extensão do quanto o programa pode desempenhar as funçöes esperadas com uma

eerta precisã+

A extensão do quanto o programa satisfaz suas especificações e o quanto cumpre a

missäo dos oþþt*os doe 6¡lentes.

o total de recursos computacionais e có¡igo requerido pelo programa para desempenhqr

suas funçöes.

Confiabilidade

Eficiência

Corretitude

(continua)
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Quadro 2.3 - Características operacionais do produto (continuação)

Confiabilidade

Corretitude

Eficiência

Funcionalidade

Usabilidade

Capacidade do software de manter o seu nível de desempenho sob condições

estabelecidas e por um intervalo de tempo estabelecido.

O grau em que todas as funções do soñrvare são especificadas.

Um atributo que confirma a relação entre o nível de desempenho e a quantidade de

recursos utilizados sob condiçöes estabelecidas.

Existência de certas funçöes e suas propriedades que satisfaçam as nècå.ssidades

implícitas e explfeitas dos usuários.

Esforço necessário Fara o uso (incluindo preparaçäo para uso e resultados de avaliação)

e na avaliaçâo indiviû¡aldê taf uso.

IEEE l0ô1, ,

Confiabilidade

Eficiência

Funcionalidade

Usabilidade

Capacidade do softtare de manter o seu nível de desempenho sob determinadas

condiçöes, por urn período de tempo deteminado.

Relação entre o nÍvel de desempenho do software e o total de recursos usados sgb

d etermi n adas condições.

Existência de um conjunto de funções e suas propriedades especificadas.

Esforço necessário para o uso, e a taxaçäo individual para este uso por um conjunto de

usuários declarados ou envolvidos.

rso 9126

lntegridade

Usabilidade

A extensäo do quanto o acesso ao sofiware ou aos seus dados por pessoas não

autorizadas pode ser controlado.

O esforço requerido para aprender, ope(ar, preparar dados de entrada e interpretar os

dados de saída do prograrî4.
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Manutenibilidade

Testabllidade

U m atri b uto que co*fi rrna a necess idede de mudanças espec ífi cas.

Esforço requerido para testar o softwara rnodificado-

Esforço necessário para lazer modificações especificadas no software. As modificaçöes

podem incluir coneçõeq melhorias ou adaptaçÕes do software devido a mudanças no

ambiente, ou nos requisitos.

Testabilidade

Manutenibilidade

Esforço necessátio para vaËar o sofrrvare nrodificado.

Flexibilidade

Manutenibilidade

Testabilidade

Esforço necessário para modificar um programa operacional.

Esforço requerido para localizar e corrigir um erro no programa.

Esforço requerido para testar um programa pa'a garantir que desempenhe a funçäo

pretendida.

Quadro 2.4 - Habilidade de suportar mudanças

2.3.2 - Qualidade de Processo

lJm Processo de Softwarc é um conjunto de ferramentas, métodos e práticas usadas

para produzir um software. O processo de software é representado por um conjunto sequenc¡al

de atividades, objetivos, transformaçóes e eventos que enc€¡psu¡am estratègias para

cumprimento da evoluçåo de software (Pressman 1994).

Surgiu, em meados da década de 80, um mov¡mento focalizando os processos de

desenvolvimento de software. As falhas nos processos de gerênc¡a e manutençåo do

desenvolvimento de software eram reconhecidas como inibidores principais no cresc¡mento da

qual¡dade e produtividade (Lamprecht 1994). Para que estes objetivos sejam alcançados é

necessário definir e controlar o processo de sottware de acordo com os requ¡s¡tos desejados.

Assim, um processo de software bem definido e documentado, utilizado para integrar pessoas,

tarefas, fenamentas e métodos, pode prover uma base essenc¡al para garantir a qualidade do

produto final.
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Um processo disc¡plinado faz com que o desenvolvimento e a manutençåo sejam
indistinguíveis num ciclo de evoluçäo do produto. Para efetuar desenvolvimento e manutençåo
de maneira ordenada, as organizações devem ver seus processos como sendo passíveis de
controle, melhor¡as e medidas. lsto requer a implementaçäo de programas voltados para o
aumento da produtividade e da qualidade. Antes de qualquer tentativa de uma organizaçåo em
aperfeiçoar os seus processos, deve-se conhecer como o software é desenvolvido. O
conhecimento de onde o esforço deve ser concentrado é essencial. Sem o conhecimento do

tipo de processo existente e os produtos carac{erísticos produzidos durante o desenvolvimento,
nåo há meios de aperfeiçoar ou quantificar a qualidade do produto (Kan lggs).

O objetivo de gerenciar o processo de software é gerar produtos de acordo com o
planejado e simultaneamente melhorar a capacidade da organizaçåo de produzir produtos com
mais qualidade. Os princípios básicos såo os mesmos do controle estatístico de processo,

bastante válidos para outras áreas. Um processo é dito estável, ou sob controle estatístico, se

seu desempenho futuro é previsível dentro dos limites estatísticos estabelecidos (Humphrey

1e8e).

Considerar o processo de desenvolvimento uma atividade que deve ser controlada,
medida e melhorada, é um passo importante para torná-lo realmente efetivo. para tanto, é

indispensável que se tenha controle do relacionamento entre as atividades, as ferramentas, o
pessoal, os métodos e principalmente as características do produto de software que é o

objetivo final de todo o processo.

Como é intensa a dinåmica que rege os processos de software, gerenciá-los torna-se

uma tarefa difícil. Para tanto, faz-se necessário descrever e definir modelos de processo de

software. Um modelo de processo integra todos os elementos de um projeto de software, como
por exemplo, pessoas e suas atribuições técnicas e gerenciais, ferramentas, o produto em si e
suas várias fases, orçamento, fonte e destino dos dados, metas, políticas e outros elementos.

Tais modelos såo usados para desenvolver descrições mais precisas e formais das atividades
de ciclo de vida do software (Scaachi 1987). Um modelo deve permitir que se compreenda o

estado atual do processo, desenvolva a visåo do processo desejado, estabeleça uma lista de

açöes necessárias à melhoria do processo, em ordem de prioridade, e gere um plano para

acompanhar as ações e ãlocaçåo de recursos para a execução do plano.
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2.4 - Gonsiderações Finais

Neste capítulo, qualidade de software foi apresentada de um modo geral e relacionada

especificamente ao produto de software e ao processo de software.

Existem diversos modelos de avaliaçåo e melhoria de processo de software. No capítulo

a seguir três importantes modelos de processos såo descritos: o Capability Maturity Model

(CMM), o Software Process lmprovement and Capability dEtermination (SPICE) e o

lnternational Organization for Standardization (lSO 9000-3).
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3.,| - Considerações lniciais

Vários esforços e trabalhos têm contribuído para a elaboraçåo de modelos e normas para

avaliaçåo e melhoria de qualidade em processos de software. Dentre esses os mais

significativos pela sua disseminaçåo e importância de contribuiçåo såo o Capability Maturity

Model (CMM), o Software Process lmprovement and Capability dEtermination (SplCE) e o
lnternational Organization for Standardization (SO 9OOO-3), os quais såo resumidamente

apresentados neste capítulo.

3.2 - Modelo l: Gapability Matur¡ty Modet (CMM)

Maturidade de processo de software está relacionada com o controle do processo de
software (desenvolvimento, gerenciamento e man utençåo).

Como a maturidade dos processos de software de uma organizaçåo influencia na sua
capacidade de atingir metas de custo, qualidade e cronograma, a qualidade do processo de
desenvolvimento do software pode ser analisada através do nível de maturidade do processo.

Um modelo de maturidade de processos que, recentemente, tem recebido grande
atenção e vem sendo adotado por grande parte da comunidade de engenharia de software, é o
Capability Maturity Modet(CMM), desenvolvido pelo Software Engineering lnstitute (SEl) (Curtis
1992). O projeto CMM teve origem em 1986, quando o governo federal dos EUA necessitou de
um modelo para avaliar a capacidade dos seus fornecedores de software.

Esse modelo proporciona às organizaçöes um guia de como aumentar o controle sobre
seu processo de desenvolvimento e manutençåo de software, e de como alterar o ambiente em
direçåo a uma cultura de excelência em engenharia de software. Concentrando-se num
conjunto limitado de atividades, as organizaçöes podem melhorar seu processo de software,
possibilitando um contínuo ganho no desempenho do processo (Humphrey 1ggg, Tsukumo
1s96).
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No modelo CMM, os processos de software såo classificados em c¡nco níveis de

maturidade que representam a s¡tuaçåo em que se encontra a organizaçåo em relaçåo aos

seus processos de software (Lamprecht 1994). O nívelde um processo de desenvolvimento de

software é determinado através de um questionário aplicado na organizaçao. O resultado do

questionário também auxilia o estabelecimento de áreas onde tecnologias avançadas podem

ser melhor empregadas, de forma a aumentar a qualidade dos processos de software e a
qualidade dos produtos (Humphrey 1989).

Cada nível de maturidade é um estágio bem definido de evoluçåo de processo de
software, composto por um conjunto de requisitos que, quando satisfeitos, aumentam a

capacitaçåo do processo de software (Humphrey lg8g).

Os cinco níveis do CMM såo apresentados na figura 3.1 juntamente com as
características dos processos de software em cada nívele os passos necessários para atingir o
nível subseqüente.

Nível 1: lnicial

O nível inicial de maturidade é caracterizado pela não existência de processos de

software planejados e pela precariedade dos controles sobre os procedimentos de
desenvolvimento e manutençåo (Lamprecht 1994). Nesse nível a documentaçao é incompleta
e quase sempre não está atualizada. Näo há uma história de como o produto foi desenvolvido
e porquê as decisões de projeto e implementaçåo foram tomadas de determinada maneira. O
sucesso é conseguido através de esforço pessoal.

Uma das mais perigosas características de organizações imaturas é que compromissos
irreais podem ser assumidos, sem que haja uma garantia sobre a possibilidade desses
compromissos serem atingidos (Tsukumo 1996). Quando metas irreais são impostas, há
normalmente um comprometimento da qualidade do produto com a eliminaçåo ou diminuiçåo
de etapas de desenvolvimento, como testes e revisöes, para que o cronograma possa ser
cumprido. É devido a esses fatos que a manutençåo em organizaçöes no nível inicial se toma
tão difícil (Curtis 1992).
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lnicial

. Nenhum procedimento formal, estimativa
de custos e planos de Projetos

. Nenhum mecanismo de gerência para
garantir que os procedimenlos são seguidos

. Sucesso é conseguido através de esforço
pessoal

Repetitivo

Processos dependentes de indivíduos
Estabelecimento de controles de projeto
Capacidade de fazer trabalhos similares, mas

com risco quando submetidos a inwações
Falta de um grupo de processo responsável
pelo aperfeiçoamento

Definido

. Processo definido e institucionalizado

. Grupo de Processo de Engenharia de
Software estabelecido e liderando melhorias
de processo

Gerenciado

. Processos passíveis de medida

. Esbelecido um conjunto mín¡mo de medidas
de qualidade e produtividade

. Bæe de dados de processo estabelecida com
analisá-las e mantêlasrecursos

Otimizado

Processos com feed-back de aperfeiçoamento
. Coleta de dados automatizada usada para

identificar fraquezas em elementos de prooesso
. Rigorosa análise de causas e prevengão de

defeitos

Figura 3.1 - Os c¡nco níve¡s de maturidade do CMM

Nível2: Repetitivo

O nível repetítivo de maturidade é caracter¡zado pela ex¡stência de um processo de

gerenciamento de software onde os controles sobre os procedimentos, compromissos e

atividades são bem fundamentados (Curtis 1992). A organização tem capacidade de gerenciar
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projetos similares, utilizando para isso o conhec¡mento adquirido em projetos passados
(Humphrey 1989).

Novos desafios podem causar mudanças relevantes à organizaçäo, trazendo aspectos
diferenciados ao gerenciamento dos vários procedimentos estabelecidos. Outra situaçåo que
envolve mudanças no processo é o desenvolvimento de novos tipos de produtos, o que pode
causar um desequilíbrio no projeto, nas estimativas de custos e nos cronogramas, uma vez que
um fator relevante para a organizaçåo nesse nível é a dependência das experiências
anteriores. Nessa situação, problemas em atingir os compromissos são analisados no
momento em que aparecem (Lamprecht 1994). Neste nível ainda nåo há preocupaçåo com o
processo de software.

Nível3: Definido

O nível definido de maturidade é caracterizado principalmente pela existência de um
processo de engenharia de software padråo para a empresa, bem definido e documentado.
Esse processo de engenharia de software inclui o processo de desenvolvimento,
gerenciamento e manutençåo de software (Lamprecht 1994). cada projeto de software utiliza o
processo padråo da organizaçåo como base para implementar seu próprio processo. Existe um
grupo para processos de software (SEPG - Software Engineering Process Group) responsável
por facilitar atividades de definiçåo e melhoria de processos. Nesse nível, cada projeto possui
um processo de revisöes cuidadosas visando aumentar a qualidade do produto (Curtis 1gg2).
Existe um programa de treinamento para toda organizaçåo que assegura que todos tenham o
conhecimento e a capacidade requerida para desenvolver suas tarefas, utilizando as
ferramentas e os métodos disponíveis (Lamprecht 1gg4).

Este é o primeiro nível em que as ferramentas e métodos de engenharia de software
podem ser aplicados de maneira amplamente útil (Tsukumo 1996).
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Nível4: Gerenciado

O nível gercnciado de maturidade é caracterizado pela existência de processos de
software passíve¡s de medida. A produtividade e a qual¡dade säo medidas em todas as etapas
do processo de software e para todos os projetos da organizaçåo. O controle sobre produtos e
processos de todos os projetos é adquirido através da diminuiçåo da variaçåo do seu
desempenho para dentro de limites quantitativos aceitáveis.

É nesse nívelque a organizaçåo começa a aplicar métricas de controle de qualidade para
aumentar a qualidade e a produtividade do software entregue aos clientes. À medida que a
organizaçåo adquire mais conhecimento sobre o produto, tem a oportunidade de remover
várias fontes de comprometimento da qualidade final (Humphrey lggg). lsto proporciona a
oportunidade de colocar o produto sob um controle estatístico de qualidade.

Nível 5: Otimizado

O nÍvel otimizado de maturidade é caracterizado pela existência de processos de
software com contínua melhoria. Os processos de software såo avaliados para prevenir tipos
de defeitos conhecidos devido à recorência, e as liçôes aprendidas såo disseminadas para
outros projetos.

Tecnologias que proporcionem mais retorno, para processos específicos utilizados pela
organização, såo selecionadas para serem introduzidas, de maneira gerenciável na
organizaçåo' Apesar de o processo ser maduro, ele é alvo de contínuas melhorias (Tsukumo
1996)' Os grupos de projetistas analisam o rendimento do projeto para determinar as causas
dos defeitos. Nesse nível foi atingido um ambiente de excelência em engenharia de software
(Curtis 1992).

Por possuírem dados históricos de processos e de produtos, necessários para se fazer
os aperfeiçoamentos, as operaçöes de manutençåo såo as primeiras a atingir o nível 5.
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O modelo CMM oferece uma estrutura de múltiplos níveis de maturidade, como fo¡

apresentado anter¡ormente, e provê meios de sucessivos aperfeiçoamentos de processos,

através de uma seqüência de etapas relativamente simples (Figura 3.2). As práticas chaves de
cada uma dessas etapas såo descritas a seguir.

I ' Gerenciamento de Requisitos: estabelecer uma concordância entre as
necessidades do cliente e os requisitos de software. Essa concordância é a base para o
planejamento e o gerenciamento do projeto de software.

a

a 2 - Planejamento do Projeto de Software: fornecer uma estrutura que possibilite ao
gerente fazer estimativasrazoáveis-de-recursos-cr.rstos e prazos. trssasestimativas spo
realizadas antes do início de um projeto de software e devem ser regularmente
atualizadas à medida que o software progride. A primeira atividade no planejamento de
projetos de software é a determinaçåo do escopo do software.

Práticas chaves necessárias para atingir o nível 2 (Repetitivo)

3 - Acompanhamento de Projeto: compreender o escopo do trabalho a ser feito, os
riscos, os recursos exigidos, as tarefas a serem executadas, os marcos de referência a
serem acompanhados, o esforço (custo) despendido e a programaçåo a ser seguida. O
acompanhamento do projeto oferece essa compreensåo. Ela começa antes do trabalho
técnico, prossegue à medida que o software se desenvolve do modelo conceitual para a
realidade e encerra somente quando o software se torna obsoleto e é aposentado.

4 - Gerenciamento de Subcontratados: as atividades de controle de subcontratados
incorporam itens desenvolvidos fora do ambiente de desenvolvimento do projeto, através
da solicitação a outras empresas ou såo adquiridos prontos. para itens subcontratados
deve haver controle sobre: os requisitos de gerenciamento de configuração a serem
satisfeitos; código, documentaçåo e dados externos que seråo testados, aceitos e
adicionados ao projeto; as questöes de propriedade de código produzido (direitos
autorais e royalties).
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6 - Gerenciamer¡to de configuração
5 - Garantia de qualidade
4 - Gerenc¡amento de Suboonffidos
3 - Acompanhamento de Proþto
2 - Planejarnento de projetos

- Ge¡enciamento de

'13- Revisões
12- Coordenação ente grupos
1l- Engenharia de ptodulo dê sofli¡mre
10 - Gerenciamento lntegrado de soñ¡mre
9 - Prcgrama de teinan¡ento
8 - Definição do processo de organ¡ryão
7 - Fooo no proæsso de organização

1$ Gercnciamento de qualidade
do processolrl- Gerenciamento

l8- Gerenciamento de mudança de processo
17- Gerenciamento de mudança de tecnologia
16- Prevenção de defe¡tos

Figura 3.2 - Níveis do GMM e passos necessár¡os para atingir nível subsequente

5 - Garantia de Qualidade: fornecer gerenc¡amento que permita uma visão apropriada

do processo que está sendo usado no projeto de software e dos produtos que estão

sendo desenvolvidos. A garant¡a de qualidade é uma parte ¡ntegral da maioria da

engenhar¡a de software e dos processos de gerenciamento.

6 - Gerenciamento de Configuração: Configuração de software compreende todos os

itens de informação produzidos durante o processo de software. O gerenciamento de

configuração é um conjunto de atividades que identificam, controlam e relatam as

modificações que ocorrem enquanto o software está sendo desenvolvido e depois que
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ele ê entregue ao clientê ¡ eonfigr¡ração á feita de forma de- possihilita- o controle
organizado da mudança.

Práticas chaves necessárias para atingir o nível 3 (Definido)

7 - Foco no processo de Organização: estabelecer a responsabilidade organizacional
para as atividades de processo de software que melhoram a capac¡dade do processo de
software geral da organizaçåo. O principal resultado da atividade de foco no processo da
organização é a colocaçåo de propriedades de processo de software que säo descritas
na DefiniSo do Processo da Organizaçåo. Estas propriedades säo usadas nos projetos
de software, como descrito no Gerenciamento lntegrado de software.

8 ' Definição do processo da Organização: desenvolver e manter um conjunto de
propriedades de processos de software que seråo utilizados para melhorar o
desempenho do processo de software ao longo dos projetos. Essas propriedades
fornecem um fundamento sólido que pode ser institucionalizado através de treinamento.

9 - Programa de Treinamento: desenvolver habilidade e conhecimento dos indivíduos
para que eles possam desempenhar seus papéis efetivamente e eficientemente. O
treinamento é uma responsabilidade organizacional que é necessário, principalmente,
quando os projetos exigem habilidades específicas.

10 - Gerenciamento lntegrado de Software: integrar as atividades de construçåo e de
gerenciamento de software para a obtençåo de um processo de software coerente e
definido. Esse processo está ligado ao processo de software padråo da organizaçåo e a
propriedades relacionadas ao processo de software (descritos na Definiçåo do processo

da Organizaçao).

11 - Engenharia do Produto de Software: desenvolver um processo de construção de
software bem definido que integra todas as atividades de engenharia de software para
produzir produtos de software consistentes e corretos. A engenharia do produto de
software descreve as atividades técnicas do projeto (análise dos requisitos, projeto,
código e teste), que correspondem ao processo de software.
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12'Coordenação entre grupos: estabelecer um me¡o para que haja interaçåo entre o

grupo de engenharia de software com outros grupos de engenharia, com o intuito de

atender melhor às necessidades dos clientes. A coordenaçäo entre grupos é o aspecto
interdisciplinar do gerenciamento de software integrado que se estende além da
engenharia de software; nåo basta o processo de software ser integrado, mas as
interaçöes entre os grupos de engenharia de software com os outros grupos devem ser
coordenadas e controladas.

13 - Revisões: realizar'em cada etapa do processo de software para identificar eços de
funçåo, verificar se o software atende a seus requisitos, garantir que o software tenha
sido representado de acordo com padröes pré-definidos. Ao detectar e suprimir erros, o
processo de revisåo reduz substancialmente o custo dos passos subsequentes nas fases
de desenvolvimento e manutençåo.

Práticas chaves necessárias para atingir o nível 4 (Gerenciado)

14 - Gerenciamento Quantitativo do processo: controlar quantitativamente o
desempenho do processo de software. O desempenho do processo de software
representa os resultados reais alcançados através do acompanhamento do processo de
software.

15 - Gerenciamento de eualidade de Software: desenvolver um entendimento
quantitativo da qualidade dos produtos de software do projeto e alcançar os objetivos
qualitativos específicos. O gerenciamento de qualidade de software aplica um programa
de medidas compreensíveis aos produtos de software descritos na engenharia de
produto de software.

Práticas chaves necessárias para atingir o nível b (otimizado):

16 - Prevenção de defeitos: identificar possíveis causas de defeitos e preveni-los da
recorrência. Para isto, o projeto de software analisa defeitos, identifica suas causas e
modifica seu processo de software definido (descrito no gerenciamento de software
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integrado). As alteraçöes oconidas no processo que forem de vatores gerais såo

transferidas para outros projetos de software.

17 - Gercnciamento de Mudança de Tecnologia: identificar novas tecnologias úteis
(fenamentas, métodos e processos) e transferi-las para a organização de uma maneira

ordenada, como é descrito no gerenciamento de mudança de processo. O foco do
gerenciamento de mudança de tecnologia está na realizaçåo de inovações eficientes num

mundo que está sempre em transformaçöes.

a

a 18 - Gerenciamento de Mudança de Processo: melhorar continuamente o processo de
software usado numa organizaçåo com a intenção de melhorar a qualidade de software,
aumentando a produtividade, e diminuindo o tempo para o desenvolvimento do produto.

Para alcançar os seus objetivos, o gerenciamento de mudança de processo considera os
melhoramentos obtidos com a prevençåo de defeitos e com os de gerenciamento de
mudança de tecnologia e os torna disponíveis para toda a organização.
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3.3 - Modelo 2: Software Process

dEtermination (SP¡CE)

lmprovement and Gapability

Em junho de 1991, o grupo Intemationat Organization for Standa¡dization (tSO) se reuniu
para estudar um padräo para avaliação do processo de software. Firmou-se entäo um

compromisso internacional de que o desenvolvimento do projeto seria coordenado por 4
centros técnicos de desenvolvimento: lnglaterra, Austrália, Canadá e EUA.

Assim, em 1993 foi criado o projeto SP/CE (Software Prccess lmprcvement and
Capability dEtermination), com o objetivo de gerar normas para avatiaçåo de processos de
software, visando a melhoria contínua do processo e a determinaçåo da sua capacidade
(Lighfoot 1995 A). O SPICE foi projetado para satisfazer as necessidades dos clientes, dos
fornecedores e dos avaliadores, e os requisitos individuais de cada um. Os benefícios incluem
(Lighfoot 1995 B):

Para os compradores: determinar a capacidade atual e potencial de um processo de
software do fornecedor

Para fomecedores: determinar a capacidade atual e potencial de seus processos de
software, efetuar a melhoria ou uma estrutura que define um roteiro para a melhoria do
processo de software.

' Para avaliadores: uma estrutura que define todos os aspectos para conduzir avaliaçöes.

A estrutura SPICE fornece meios para examinar e avaliar os processos de software
usados pela organizaçåo. Dentro da visåo do SPICE, os resultados da avaliaçåo de processos
de software podem ser usados tanto para a determinação da capacidade dos processos,
quanto podem ser usados nas atividades de methoria de processo (Figura 3.3).
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Figura 3.3 - Avaliação de Processo de Software' SPICE

No contexto da determínação da capac¡dade do processo, a aval¡ação fornece me¡os

para ¡dent¡licar a capac¡dade de processos selec¡onados na un¡dade organ¡zacional, tomando

como base um processo idealizado. Essa análise comparat¡va serve tanto para identificar os

r¡scos envolv¡dos em empreender um novo projeto, usando os processos selecionados, quanto

de motivação para melhor¡a desses processos (Tsukumo 1996).

No contexto de methoría de processo, a avaliação fomece meios de caracterizar a prática

atual apl¡cada na unidade organizacional, em termos da capacidade de processos

selec¡onados, identificando mudanças que devem ser efetuadas para melhorá-los.

Uma visão geraldos relacionamentos entre avaliação de processo, melhoria de processo

e determinação da capac¡dade de processo é mostrada na Figura 3.4 juntamente com uma

indicação das várias partes, descritas a seguir, que compõem o modelo SPICE'
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Figura 3.4 - Visão geral do relac¡onamento das partes do SPICE

O SPICE é composto por nove partes, e o contexto de cada uma delas é mostrado na

Figura 3.5.

Parte I - Conceitos e Gu¡a lntrodutório

Esta parte fornece os conceitos de avaliação de processo de software e o uso desses

conce¡tos no contexto de melhoria de processo e determinação da capacidade do processo.

Descreve como as outras partes do modelo se ¡ntegram e fomece diretrizes para sua seleção e

uso. Explica os requisitos contidos no modelo e sua aplicabilidade para conduzir uma

avaliação, para construção e seleção de ferramentas de suporte e para construçäo de um

processo estend¡do (Lighfoot 1995 A). Processos estendídos ou são processos inteiramente

novos, ou são processos que incluem práticas adicionais às práticas básicas, procurando

adequar o processo às características específicas das organizações (SPlCEl 1997).
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Figura 3.5 - Partes do Modelo SPICE

Parte 2 - Descrição de um Modelo ldealizado de Processo

A parte 2 do SPICE define um modelo ideal de processo de software que forma a base

parc a aval¡ação. O modelo define, em alto nível, as atividades fundamentais que são

essenc¡a¡s para uma boa engenharia de software. O modelo descreve qua¡s atividades são

exig¡das e não como devem ser imp¡ementadas (Lighfoot 1995 B). Esse modelo é aplicável a

todas as empresas de software, não sendo necessário um tipo específico de estrutura

organ¡zac¡onal, filosofia, modelo de ciclo de vida do software, tecnologias ou metodologias de

desenvolvimento (SplCE2 1gg7). Diferentes modelos idealizados de processo de software

podem ser desenvolvidos de acordo com as seguintes categor¡as.
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b Cliente-Fomecedor: Essa categoria trata de atividades que atingem diretamente o

cliente, sendo que este pode ser interno ou externo.

b Projeto: Essa categoria trata de atividades referentes à construçåo do software, tais

como especificaçäo, implementaçåo e manutençåo.

S Planejamento: Esta categoria também trata de atividades relacionadas à construçåo

do software, como planejamento, a coordenaçäo e o gerenciam de recursos.

I Suporte: Esta categoria trata das atividades de apoio à construçåo do software, sendo
que essas possibilitam e apoiam outros processos.

S Organizaçåo: Esta categoria de atividades refere-se ao estabelecimento dos objetivos
de negócio da organização e ajudam a organização a atingir os objetivos.

Cada processo nesse modelo é descrito por práticas básicas, que säo as atividades
essenciais de um processo específico (SP|CE2 1997). A visåo geral dessas categorias é

mostrada na figura 3.6.

CUS.I - Aquisição de produto de software e/ou serviço: definir as atividades que
devem ser realizadas pelo cliente para obter o produto de software ou serviço.

CUS.2 ' Estabelecimento de Contrato: estabelecer um contrato que expresse
claramente as expectativas e as responsabilidades do cliente e do fornecedor.

CUS.3 ' ldentificação das Necessidades do Cliente: gerenciar os requisitos de
maneira a entender melhor o que irá satisfazer o cliente.

CUS.4 - Realização de auditorias e revisöes: manter um entendimento comum com o
cliente comparando o progresso em relaçåo aos objetivos do contrato e o que deve ser
feito para garantir a satisfaçåo do cliente em relação ao desenvolvimento do produto.

cUS's - Embalagem, entrega e instalação do software: embalar, entregar e instalar o
software para o cliente para garantir seu funcionamento perfeito.
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CUS 1 - Aquisição de prodtrto de software e/ou serviço

CUS 2 - Estabelecimento de contrato

CUS 3 - ldentificagão das necessidades do cliente

CUS 4 - Realização auditorias e revisões

CUS 5 - Embalagem, erfrega e instalação do software

CUS 6 - Operações de suporte do software

CUS 7 - Fornecimento de servigo ao cliente

CUS 8 - Avaliagão da satisfagão do cliente

ENG I - Desenvolvimento dos requisitæ do sistema e do
prcieto

ENG 2 - Desenvolvimento dos requisitos de software

ENG 3 - Desenvolvimento do projeto de software
ENG 4 - lmplementagão do projeto de software

ENG 5 - lntegração e teste do software
ENG 6 - lntegração e teste do sistema
ENG 7 - Manutenção do sistema e do software

PRO I - Planejamento do ciclo de vida do prcieto

PRO 2 - Estabdecimenb do plano de prcieto

PRO 3 - Criarlimes de projeto

PRO 4 - Gerenciamento de requisibs

PRO 5 - Gerenciamento da qualidade

PRO 6 - Gerenciamento de riscæ

PRO 7 - Gerenciamento de recursos e cronograma

PRO 8 - Gerenciamento de subcontratados

SUP 1 - Desenvolvimento de Doanmentação

SUP 2 - Realização de Gerenciamento de Configuração

SUP 3 - Realização de Garantia da Qualidade

SUP 4 - Resolugão dos Problemas

SUP 5 - Realização de Revisões

ORG 1 - Construção do Negócio

ORG 2 - Definição do Processo

ORG 3 - Melhoria do Processo

ORG 4 - Realização de Treinamento

ORG 5 - Poosibilitar Reuso

ORG 6 - Fomecer ambiente de Engenharia de Software

ORG 7 - Fornecer Facilidades de Trabalho

Figura 3.6 - Categorias de processos e os processos pertencentes a cada categoria

CUS.6 - Operação de Suporte do Software: garant¡r uma operação efetiva e coneta do

Software durante todo a Seu tempo de uso, até este ser aposentado.
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CUS'7 - Fornecimento de serv¡ço ao cl¡ente: estabelecer e manter um nível aceitável
de serviço de suporte ao cl¡ente.

GUS'8 - Avaliação da Satisfaçäo do cliente: determinar o nível de satisfação do cliente
em relação ao software e aos serviços (operaçäo e suporte).

ENG'1 - Desenvolvimento dos requisitos do sistema e do projeto: estabelecer os
requisitos e o projeto do sistema, identificando os requisitos que devem ser alocados de
acordo com os elementos do projeto do sistema.

ENG'2 - Desenvolvimento dos requisitos de software: estabelecer, analisar e refinar
os requisitos de software.

ENG'3 - Desenvolvimento do proieto de software: estabelecer um projeto de software
que seja adequado aos requisitos de software; num alto nível isto identifica os principais
componentes do software e refina estes a unidades de software de níveis mais baixos,
que podem ser codificados, compilados e testados.

ENG'4 - lmplementação do projeto de software: produzir unidades de código do
software, executáveis e testadas independentemente, que implementam os componentes
do projeto de software.

ENG's - lntegrar e testar o software: integrar as unidades do software com outros
softwares que iråo satisfazer os requisitos de software. Esse processo é efetuado
desenvolvendo-se agregados de unidades de software e testando-os como agregados, e
por último testa-se o software integrado resultante para garantir que o software satisfaz
os requisitos.

ENG'6 - lntegrar e testar o sistema: integrar o software com o manual de operaçöes e
os elementos de hardware, produzindo um sistema que irá satisfazer os requisitos de
sistema' Esse processo é efetuado desenvolvendo-se agregados de elementos do
sistema e testando-os como agregados, e por último testa-se o sistema integrado
resultante para garantir que esse satisfaz os requisitos do sistema.

ENG'7 - Manutenção do sistema e do software: modificar o sistema, o hardware, o
software e as documentações associadas a estes conforme a necessidade do cliente,
preservando a integridade do projeto do sistema. Existem vários motivos para modificar o
sistema ou o software, como detecçåo de erros, deficiência, problemas em operar o
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sistema ou o software, melhor¡as ou modificaçoes do sistema ou do software conforme

ped¡do do cliente.

PRO.I - Planejamento do Ciclo de Vida do Proieto: estabelecer um modelo de ciclo de

vida do software apropriado para o projeto.

PRO.2 - Estabelecimento do Plano de Proieto: estabelecer um plano para realizar a

engenharia de software e formar uma base para gerenciar o projeto de software.

PRO.3 - Criação de times de proieto: estabelecer times de projeto com membros

qualificados que possam assumir suas responsabilidades e trabalharem unidos.

PRO.4 - Gerenciamento de Requisitos: estabelecer diretrizes para os requisitos de

software, que servem como base para o trabalho do projeto de software, produtos e

atividades.

PRO.5 - Gerenciamento da Qualidade: gerenciar a qualidade dos projetos dos produtos

e serviços para garantir que os produtos e serviços resultantes satisfaçam o cliente.

PRO.6 - Gerenciamento de Riscos: identificar e corrigir continuamente os riscos do
projeto.

PRO.7 - Gerenciamento de Recursos e Cronograma: coordenar e gerenciar os

recursos durante o projeto, obtendo os objetivos do projeto e os requisitos de software.

PRO.8 - Gerenciamento de Subcontratados: selecionar subcontratados qualificados e
gerenciar seus desempenhos.

SUP-1 - Desenvolver Documentaçäo: desenvolver e manter os documentos

necessários para os gerentes, engenheiros, usuários ou clientes do sistema ou do

software.

SUP.2 - Realização de Gerenciamento de Gonfiguração: estabelecer e manter a

integridade de todos os produtos do projeto de software durante o ciclo de vida do projeto
de software

SUP.3 ' Realização de Garantia de Qualidade: garantir que os produtos e atividades
concordam com todos os padröes, procedimentos e requisitos utilizados.

SUP.4 - Realização de Resolução dos Problemas: garantir que todos os problemas

descobertos são analisados e removidos.
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SUP.S - Realização de Revisões: encontrar e remover defeitos dos produtos produz¡dos

pelo projeto.

ORG.I - Gonstrução do Negócio: fornecer aos indivíduos da organização e do projeto

uma visåo e cultura que os capacitem para trabalhar eficientemente.

ORG.2 Definiçäo do Processo: construir uma biblioteca com definiçöes de
processos, incluindo padröes, procedimentos e modelos, que podem ser utilizados de

forma estável e repetida.

ORG.3 - Melhoria do Processol melhorar continuamente a efetividade e a eficiência dos
processos usados pela organização.

ORG-4 ' Realização de Treinamento: desenvolver habilidade e conhecimento dos
indivíduos para que eles possam desempenhar suas funções efetivamente e
eficientemente na empresa. O treinamento é uma responsabilidade organizacional que é
necessário, principalmente, quando os projetos exigem habilidades específicas.

ORG.5 - Possibilitar Reuso: maximizar o reuso dos componentes de software,

diminuindo os custos de desenvolvimento e manutençäo.

ORG.6 - Fornecer um ambiente de Engenharia de Software: fornecer um conjunto
integrado de ferramentas de desenvolvimento de software para serem utilizadas nos
projetos da organizaçåo.

ORG.7 - Fornecer facilidades de Trabalho: fomecer um ambiente seguro e confiável no
qual as atividades do projeto de software podem ser executadas.

Parte 3 - Classificação dos processos

A parte 3 do SPICE define um conjunto de requisitos mínimos para a conduçåo da
avaliaçåo do processo, garantindo que as saídas desta avaliação sejam consistentes, possíveís
de serem repetidas e que representem as inståncias do processo avaliado (splcE3 1gg7).

Esta parte define critérios para pontuar a capacidade de processos em relaçåo ao
processo idealizado. Além disso, nesta parte deve ser definido um formato de registro e saída
das avaliaçöes. Deve ser notado que o SPICE nåo impöe qualquer formato específico para
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isto. Esta parte é importante para garantir que os resu¡tados das avaliaçöes sejam confiáveis,

cons¡stentes e reproduzíveis (Olavarrieta 1996). A escala de pontuação das práticas básicas

possui uma escala que vai desde Não Adequado até Totalmente Adequado, como é mostrado

a seguir.

N - Nåo Adequado: a prática básica não foi implementada ou entäo não contribui para

satisfazer o propósito do processo.

P - Parcialmente Adeqúado: a prática básica implementada contribui parcialmente para a

satisfazer o propósito do processo.

L - Amplamente Adequado: a prática básica implementada contribui amplamente para a
satisfazer o propósito do processo.

F - Totalmente Adequado: a prática básica implementada contribui totalmente para a
satisfazer o propósito do processo.

Parte 4 - Guia de Orientação para Condução da Avaliação

A parte 4 fornece um guia de orientaçåo para conduzir uma avaliação. As diretrizes deste
guia devem ser suficientemente genéricas para serem aplicáveis aos vários tipos de
organização. Este guia fornece base para avaliar e interpretar os critérios definidos na parte 3
(SPICE4 1997). Este documentado é direcionado para:

. O time de avaliaçåo, que usam este documento para preparar a avaliaçäo;

. Os participantes da avaliação, que usam este documento para ajudar a entender a

avaliaçåo e interpretaçäo dos resultados;

. Todo pessoal da organização que precisa entender os detalhes e os benefícios de
realizar uma avaliaçåo de processo;

' Desenvolvedores de métodos e ferramentas que desejam desenvolver ferramentas e

métodos que dåo suporte ao modelo de avaliaçåo de processo.

A avaliaSo de processo é usada para entender os processos atuais de uma
organizaçäo. A avaliaçäo se aplica a todos os processos relacionados (gerenciamento,
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desenvolvimento, manutenção, suporte) usados por uma organizaçåo. lsto é realizado

ava¡¡ando-se os processos da organizaçåo em relação ao modelo de processo descrito na

parte 2 do SPICE. O modelo de processo define, para cada processo, um conjunto de práticas

básicas que säo essenciais para uma boa engenharia de software, e um conjunto de práticas

genéricas agrupadas em níveis de capacidade (SP|CE4 1997). O resultado da avaliaçäo

consiste num conjunto de pontuações referentes à adequaçåo de prática genérica e a níveis de
capacidade de processo para cada instância de processo avaliada juntamente com o registro
da avaliaçäo.

Parte 5 - Diretrizes para elaboração de um lnstrumento de Avaliaçäo

Um instrumento de avalia$o é um ferramenta, ou conjunto de ferramentas, usada
durante uma avaliaçåo para auxiliar a estimativa da adequaçåo ou da existência de práticas.

Um instrumento de avaliaçåo auxilia o avaliador fornecendo um conjunto consistente de
indicadores que ajudam a julgar quäo bem as práticas foram implementadas nos processos da
organizaçåo. O instrumento de avaliação fornece um mecanismo para registrar as informa@es
coletadas numa avaliação, sendo que estas podem ser recuperadas. A capacidade do
instrumento de avaliaçåo de armazenar e recuperar dados fomece a possibilidade de manter
os resultados para posterior análise e melhoria (splcEs 1gg7).

O principal objetivo de um instrumento de avaliação é ajudar o avaliador a realizar uma
avaliaçåo de maneira consistente e reproduzível, reduzindo a subjetividade do avaliador e
garantindo a validade, a usabilidade e a comparaçåo entre os resultados da avaliaçåo.

A parte 5 do modelo SPICE fornece diretrizes para construçåo de um instrumento de
avaliaçåo. A estrutura fornecida prescreve um conjunto de elementos comuns que devem ser
incorporados em qualquer tipo de instrumento de avaliaçåo:

' Um conjunto de indicadores de avaliação que ajudam a analisar e fazer avaliaçöes
consistentes sobre as práticas implementadas.

' Um mecanismo para armazenar anotaçöes e resultados que podem fornecer informaçöes
para uso na melhoria do processo ou determinaçåo da capacidade do processo.
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Assistência ao ava¡iador para analisar pontuaÉes e obter perfis dos processos.

Nesta parte não é fornecido um formato padräo para um instrumento de avaliaçåo. O
instrumento pode ser implementado como um questionário, um sistema especiatista ou uma

ferramenta manual ou on-line, já que os requisitos para um instrumento de avaliaçåo são

independentes de um projeto específico, estilo ou modo de uso (Lighfoot 1gg5 B).

Parte 6 - Qualificação e Trcinamento de Avaliadores

Esta parte fornece orientaçäo para a preparação e qualificação dos avaliadores para que

estes realizem a avaliaçåo do processo de software. Esta parte está retacionada com o
treinamento, a experiência, a competência e a educaçåo do avaliador, e também fornece
mecanismos que podem ser usados para demonstrar competência e validar a educaçåo, o
treinamento e a experiência dos avaliadores (olavarrieta 1996).

Este guia é direcionado primeiramente para os avaliadores, para os responsáveis pela

seleçåo e formação dos avaliadores e pelos responsáveis por assegurar que um avaliador está
apropriadamente qualificado para a tarefa. Também é útil para as organizações que desejam
oferecer treinamentos apropriados de avaliaçåo.

Este guia é aplicável na identificaçåo e demonstraçåo das competências necessárias
para desenvolver as avaliaçöes e para o processo de obtençåo destas competências. A parte 6
exclui as competências e qualificaçöes necessárias para desenvolver as atividades de
determinaçåo da capacidade do processo e de melhoria do processo (SplCE6 1996).

A funçåo do avaliador é o de avaliar a capacidade de processos de software de uma
organizaçåo de uma maneira construtiva e objetiva. A avaliação deve ser focada no processo e
näo nas pessoas que implementam o processo. Um avaliador deve estar familiarizado com o
desenvolvimento e manutençäo de software, incluindo diferentes modelos de ciclo de vida.
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Parte 7 - Guia de Orientaçäo para Melhoria de Processo

Este parte fornece diretrizes para a utilização da avaliaçåo de processo de software para

o entendimento dos atuais processos de software da organizaçåo, e na utilização dos

resultados da avaliaçåo para formular o priorizar os planos de melhoria. O guia inclui exemplos

de aplicação de melhoria de processo nurna variedade de situaçöes. Os conceitos e princípios

säo apropriados para diferentes necessidades de negócios, domínios de aplicaçäo e tamanho

de organizaçåo, e eles podein ser usados por qualquer tipo de organizaçåo de software que

deseje orientar suas atividades de melhoria (SplCET 1gg7).

Esta parte descreve como definir as entradas para a avaliação do processo e como usar
os resultados da avaliaçåo para o propósito de melhoria de processo.

Parte I - Guia de Orientação para Determinação da Capacidade de Processo

Esta parte descreve como definir entradas para a avaliaçåo do processo e como usar os
resultados da avaliaçåo para o propósito de determinar a capacidade do processo. O guia
especificamente direciona a determinaçåo da capacidade do processo tanto para uso numa
organizaçåo que deseja determinar os riscos associados pelo comprometimento com novo
projeto, quanto pode ser usado por um comprador para avaliar fomecedores externos (Lighfoot

lees B).

Parte 9 - Vocabulário

Esta parte contém um dicionário envolvendo todos os termos utilizados nas outras partes
do SPICE. Os termos säo primeiramente definidos em agrupamentos para facilitar o
entendimento. Os agrupamentos såo feitos de maneira a manter termos comuns no mesmo
grupo. Estes termos såo apresentados em ordem alfabética para facilitar a referência (Lighfoot
1995 A).
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3.4 - Modelo 3: ISO 9000-3 

A ISO 9000-3 (ISO 9000-3) é um guia para a aplicação da ISO 9001 (ISO 9001) no 

desenvolvimento, fornecimento e manutenção de software. A Norma ISO 9001 faz parte da 

série de normas ISO 9000, voltadas para a gestão e garantia da qualidade. Estas normas 

especificam os requisitos mínimos para que as empresas possam assegurar a qualidade de 

seus produtos e serviços, não definindo modelos ou impondo sistemas de qualidade a serem 

implementados nas organizações. As empresas definem seus próprios modelos de gestão de 

qualidade, dependendo do seu tipo de negócio e suas características. 

A ISO 9001 é aplicável a empresas em geral que atuam em projeto, desenvolvimento, 

produção, instalação e assistência técnica. Como esses documentos da Série ISO 9000 são 

genéricos, foi necessária a elaboração de um documento complementar onde fossem 

abordados alguns aspectos específicos do software. 

Assim, em 1993 foi criada a Norma ISO 9000-3 - "Diretrizes para Aplicação da ISO 9001 
ao Desenvolvimento, Fornecimento e Manutenção de Software". Para cada item da ISO 9001 
existe um correspondente na ISO 9000-3 que o detalha e o adapta ao software (Lamprecht 

1994). As diretrizes propostas na ISO 9000-3 destinam-se a descrever os controles e métodos 

sugeridos para a produção de software que atendam aos requisitos do comprador, evitando-se 

não conformidades em todos os estágios, desde o desenvolvimento até a manutenção. A ISO 
9000-3 é dividida em três partes, estrutura, atividades do ciclo de vida e atividades de suporte 
(Figura 3.7). 

Estrutura 

Descreve aspectos organizacionais, relacionados ao sistema de qualidade. São 

detalhadas as responsabilidades e ações relacionadas à qualidade que devem ser tomadas 

tanto pelo fornecedor quanto pelo comprador (ISO 9000-3). Os pontos abordados são: 

• Estl - Responsabilidade da Administração: definir e documentar sua política e 
objetivos para a qualidade, e assumir o compromisso com estes. O comprador deve 
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cooperar com o fornecedor, a fim de prover todas as informações necessárias em tempo 

hábil e resolver itens pendentes. 

Est2 - Sistema da Qualidade do fornecedor: estabelecer e manter documentado um 

sistema de qualidade. Este sistema deve ser um processo integrado por todo ciclo de 

vida. A prevenção de problemas deve ser enfatizada mais do que a correção. 

• Est3 - Auditorias Internas do Sistema da Qualidade: implantar um sistema abrangente 

de auditorias internas de qualidade planejadas e documentadas, para verificar se as 
atividades de qualidade estão em conformidade com a forma planejada e para determinar 

a eficácia do sistema de qualidade. Os resultados das auditorias devem ser 

documentados para que se possa fazer as ações corretivas referentes às deficiências 

encontradas. 

Figura 3.7 - Partes Componentes da ISO 9000-3 
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Est4 - Açäo Corretiva: estabelecer, documentar e manter procedimentos para investigar

as causas de produto näo conforme, detectar e el¡minar causas potenciais, iniciar a$es
prevent¡vas para tratar dos problemas, aplicar controles para assegurar a realizaçäo das

açöes corretivas e implementar e reg¡strar alteraçöes nos procedimentos resultantes de

açöes corretivas.

Atividades do Ciclo de Vida

Descreve as atividades de desenvolvimento de software. A Norma define que o
desenvolvimento de software deve ser feito segundo um determinado modelo de ciclo de vida,

e as atividades relacionadas à qualidade devem ser planejadas e implementadas de acordo
com a natureza deste modelo utilizado (lSO 9000-3). lndependentemente do modelo de ciclo
de vida estabelecido pela organizaçåo, a Norma define que as atividades do ciclo de vida
devem ser agrupadas em nove categorias:

C¡ò1 - Análise Crítica do contrato: analisar cada contrato para assegurar que os

objetivos, os requisitos e os riscos sejam definidos e documentados; que as informaçöes
reservadas sejam protegidas; que a terminologia seja aceita por ambas as partes; e que

o comprador tenha capacitaçåo para atender os requisitos contratuais. Deve-se
considerar alguns itens como: os critérios de aceitaçåo; o tratamento das alteraçöes nos
requisitos durante o desenvolvimento; recursos, ferramentas e itens de software
fornecidos pelo comprador; normas e procedimentos a serem utilizados.

Cic2 - Especificação dos Requisitos do Comprador: os requisitos devem incluir todos
os aspectos necessários à satisfaçåo das necessidades do comprador, como
desempenho, segurança contra riscos, privacidade e confiabilidade. Tais requisitos
devem ser estabelecidos de maneira precisa, o suficiente para permitir a validaçåo
durante a aceitação do produto, sendo que estes devem estar registrados na
especificaçäo. A especificaçäo de requisitos também deve ter especificadas todas as
interfaces entre o produto de software e outros produtos de software ou de hardware.
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Cic3 - Planejamento do Desenvolvimento: definir um processo ou metodologia

disciplinada, para transformar a especificação dos requisitos do comprador num produto

de software. lsto envolve a identificaçåo de:

1- Fases de desenvolvimento a serem realizadas;

2- Entradas requeridas para cada fase;

3- Saídas requeridas para cada fase;

4- Procedimentos de verificação a serem executados em cada fase;

5- Análise dos problemas potenciais associados às fases de desenvolvimento e ao

atendimento dos requisitos especificados.

Cic4 - Planejamento da Qualidade: deve preparar um plano de qualidade como parte

do planejamento de desenvolvimento. Este plano deve ser atualizado, ao longo da
execuçäo do desenvolvimento, deve conter atividades como análises críticas e ensaios,
geståo de configuração e controle de alteraçåo, e também controle de defeitos e ação
corretiva.

CicS - Projeto e lmplementação: transformar as especificações dos requisitos do
comprador num produto de software. Estas atividades devem ser realizadas de maneira
disciplinada, a fim de produzir um produto de acordo com a especificação, e nåo
depender das atividades de ensaio e de validaçåo para assegurar a qualidade. Além dos
requisitos aplicáveis em todas as fases algumas atividades de projeto devem ser levadas
em consideraçåo tais como: deve-se usar uma metodologia sistemática de projeto; usar
experiências anteriores de projetos para evitar a repetição de problemas idênticos ou
semelhantes; o produto deve ser projetado de modo a facilitar os ensaios, manutenção e
uso' Durante a implementaçåo deve-se utilizar regras (de programação, de convençöes
de nomenclatura, de codificação), além de métodos e ferramentas de implementação
apropriados para atender aos requisitos do comprador.

CicG ' Ensaios e validação: os resultados dos ensaios devem ser registrados, sendo
que as áreas atingidas por quaisquer alteraçöes devem ser identificadas e ensaiadas
novamente. A adequação e pertinência dos ensaios devem ser avaliadas. Antes de
liberar o produto, o fomecedor deve validar sua operação como um produto completo,
quando possível, sob condiçöes semelhantes às do ambiente de aplicaçåo.

a
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CicT - Aceitaçäo (pelo comprador)r julgar se o produto é aceitável ou nåo, conforme os

critérios previamente acordados. O método para tratar dos problemas detectados deve

ser documentado e acordado entre o fornecedor e o comprador.

CicS - Cópia, Entrega e lnstalação: a cópia é uma etapa que deve ser conduzida antes

da entrega. A copia deve conter versäo, manuais e guias do usuário, definiçåo e acordo
quanto aos direitos autorais e licenças. Prescriçöes devem ser feitas para verificar a

correçåo e completeza das copias dos produtos de software entregues. Na instalaçåo as
fun@es, responsabilidades e obriga@es do fomecedor e do compradðr devem ser
claramente estabelecidas.

Gic9 - Manutençäo: é estipulada no contrato, após a entrega e instalaçåo inicial do
produto de software. O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos para

realizar atividades de manutençåo e verificar se estas atividades atendem aos requisitos
especificados para a manutençåo. As atividades de manutençåo são classificadas em:
resolução de problemas, modificaçåo de interface e expansäo funcional ou
aprimoramento de desempenho. Os itens nos quais a manutençåo deve ser realízada e
o período de tempo, durante o qual ela deve ser efetuada, devem ser especificados no
contrato.

a

Atividades de Suporte

Descreve as atividades que apoiam as atividades do ciclo de vida de desenvolvimento.
Estão organizadas em nove itens: geståo de configuraçåo; controle de documentos; registros
da qualidade; medição; regras, práticas e convençöes; ferramentas e técnicas; aquisiçåo;
produto de software incluído e treinamento.

Supl - Gestão de configuração: fornecer um mecanismo para identificaçäo, controle e
acompanhamento das versöes de cada item de software. O sistema de geståo de
configuraçäo deve: identificar as versôes de cada item de software; identificar a situação
de elaboraçåo de produtos de software em desenvolvimento ou já entregues e instalados;
controlar a atualizaçåo simultânea de um determinado item de software por mais de uma
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pessoa; identificar e segu¡r, do início até a liberação, todas as ações e a¡teraçöes

resultantes de uma solicitaçäo de alteraçåo. É dever do fornecedor estabelecer e manter

procedimentos para registrar, administrar e relatar a situaçåo dos itens de software, de

requisições de alteraçåo e da implementaçåo das alteraçöes aprovadas.

Sup2 - Controle de Documentos: estabelecer e manter procedimentos para controlar

todos os documentos relacionados ao conteúdo da Norma ISO 9000-3. Os documentos

abrangem: aprovaçåo e emissäo de procedimentos; procedimentos de alteração;

entradas e saídas da fase de desenvolvimento; planos e resultados de verificaçåo e

validaçåo; documentaçåo para o comprador e o usuário e documentaçao de manutençåo.

Todos os documentos devem ser analisados criticamente e aprovados por pessoal

autorizado, antes de serem emitidos. No caso documentos obsoletos, esses devem ser
removidos dos pontos apropriados de emissåo e uso. Quando for feito uso de arquivos

de computiador, deve ser dado atenção especial aos procedimentos adequados de
aprovaçäo, acesso, d istribuiçåo e arquivamento.

Sup3 - Registro da qualidade: estabelecer e manter procedimentos para identificar,

"oi'ôtar, 
indexar, arquivar, armazenar, manter e dispor os registros da qualidade. Todos

os registros da qualidade devem ser legíveis e identificáveis em relação ao produto

envolvido. Os tempos de retenção dos registros da qualidade devem ser estabelecidos e

registrados. Quando acordado em contrato, os registros de qualidade devem estar
disponíveis para avaliação pelo comprador ou por ser representante durante um período
pré-estabelecido.

Sup4'Medição: as medidas devem ser relatadas e utilizadas para gerenciar o processo
de desenvolvimento e entrega, e devem ser pertinentes ao produto de software
específico. O fornecedor deve dispor de indicadores quantitativos da qualidade do
processo de desenvolvimento e entrega, os quais devem refletir: o quanto o processo de
desenvolvimento está sendo efetuado em relaçåo ao projeto e aos objetivos de
qualidade conforme programado; com que eficácia o processo de desenvolvimento está
reduzindo a probabilidade de que seja introduzido defeitos, ou que quaisquer defeitos
introduzidos nåo sejam detectados.
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SupS - Regras, Práticas e Convençöes: suprir regras, prát¡cas e convençöes de modo

a tornar efetivo o s¡stema da qualidade especificado na Norma ISO 9000-3. O fornecedor

deve analisar criticamente estas regras, práticas e convençöes e revisá-las, quando

requerido.

SupG - Ferramentas e Técnicas: utilizar ferramentas, recursos e técnicas para tornar

efetivas as diretrizes do sistema da qualidade. Estas fenamentas, recursos e técnicas

podem ser eficazes para fins de gerenciamento, assim como para o desenvolvimento de

produtos. O fornecedor deve aprimorar as ferramentas e técnicas, quando requerido.

a SupT - Aquisiçäo: assegurar que um produto ou serviço adquirido está de acordo com

os requisitos especificados. Os documentos de aquisição devem conter dados

descrevendo claramente o produto ou serviço encomendado. O fornecedor deve analisar

criticamente e aprovar os documentos de aquisiçåo, quanto à adequaçåo dos requisitos

especificados antes da liberaçåo.

SupS ' Produto de software incluído: a inclusäo ou uso de produtos de software

fomècidos pelo comprador, ou por terceira parte, pode ser requerido ao fomecedor. O

fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos para validaçåo, armazenamento,
proteçåo e manutençåo de tais produtos. Produtos fornecidos pelo comprador que sejam

inadequados para o uso devem ser registrados e relatados ao comprador. A validaçäo
pelo fomecedor nåo isenta o comprador da responsabilidade de fornecer produtos

aceitáveis.

Sup9 - Treinamento: estabelecer e manter procedimentos para identificar as

necessidades de treinamento, e providenciá-lo para todo o pessoal que executa
atividades que influenciam a qualidade. Os assuntos a serem abordados devem ser
determinados, considerando-se as ferramentas, técnicas, metodologias e recursos de
computador específicos a serem usados no desenvolvimento e gerenciamento do produto

de software. Também pode ser necessário incluir treinamento de habilidades e

conhecimento do campo específico com o qualo software deve lidar.
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3.5 - Projeto lnicial do Modelo de Avaliação de Processo de Software

para Pequena Empresa

O modelo SP¡CE utiliza para avaliaçåo um modelo padrão de processo de software e no

caso deste trabalho isto é ideal, pois se pode utilizar com padräo um modelo apropriado para a
pequena empresa.

3.6 - Considerações Finais

Neste Capítulo apresentou-se três modelos de avaliaçåo e melhoria de processo de
software. Foi realizado um estudo preliminar destes modelos visando a elaboração de um

modelo de processo de software mais apropriado para a pequena empresa.

No capítulo seguinte apresenta-se a pesquisa efetuada em pequenas empresas.
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4.1 - Considerações lniciais

Para a elaboração do modelo padrão de construção de software (o qual será usado no

modelo de avaliação), efetuou-se uma pesqu¡sa empírica para verificar como as empresas de

pequeno porte desenvolvem software.

Neste capítulo, apresenta-se o método de pesquisa utilizado e, através de cada um dos

passos desse método, efetuà-se uma descrição completa da pesquisa realizada.

4.2 - O método de Pesquisa

O método utilizado neste trabalho denomina-se "Goal/Question/Metric"(GQM) (Basili e

Weiss 19S4) e já foi utilizado em muitos projetos de pesquisa em engenharia de software

(Rombach 1990, Shepperd 1990, Rombach 1987, Basili 1990, Basili e Rombach 1988,

Rombach e Ulery 1989, Gallaghere Lyle 1991, Solingen 1995).

Ele fornece um mecanismo para obter dados que possam trazer esclarecimentos para o

processo de software, ajudando a confirmar ou rejeitar afirmações feitas por diferentes

metodologias e a conduzir a melhores técnicas de prevenção, identificação e correção de erros

(Basili e Weiss 1984).

O mecanismo fornecido pelo método GQM orienta a determinação dos objetivos de

interesse da análise e o refinamento de cada objetivo em um conjunto de questões, com o

propósito de quantificar os mesmos. Tais questões definem o conjunto específico dos dados a

serem coletados.

O método GQM consiste de 6 passos básicos, apresentados no Quadro 4.1
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Quadro 4.1 - O Método de Pesquisa GQM (Goal/Question/Metric) 

Passo I: 	Estabelecer os objetivos da coleta de dados 
Focaliza o trabalho a ser realizado. O objetivo é definido em termos do: 

a) Objeto de Estudo: um processo ou um produto. 

b) Propósito: determinar, entender melhorar, caracterizar, avaliar, prever, motivar ou 
controlar 

algum aspecto do objeto de estudo. 

c) Perspectiva: identifica a quem interessa os resultados da pesquisa. 

d) Ambiente: fornece o contexto para as interpretações dos resultados. 

Passo 2: 	Desenvolver uma Lista de Questões de Interesse 

As questões devem permitir uma caracterização do objeto de pesquisa e dos aspectos 
considerados no mesmo. 

Passo 3: 	Estabelecer as Métricas 

Colocar como cada questão será avaliada, de modo que se possa saber quais dados devem 
ser coletados. 

Passo 4: 	Projetar e testar o formulário de coleta de dados 

As infirmações do passo 2 e 3 devem ser estruturadas antes que a coleta de dados comece. 

Passo 5: 	Coletar e Validar os dados 

Os dados são coletados através do preenchimento do questionário. 

A validação consiste em verificar os .fbrmulários quanto a corretude„ consistência e 
completude. 

Passo 6: 	Analisar os Dados 

Analisar os dados e intetpretar os coletados, 110 contexto) das questões colocadas 110 passo 
2 e com as quais os dados estão associados. 

4.3 - Aplicação do Método 

4.3.1- Passo 1: Objetivos da Coleta de Dados 

Focaliza o trabalho a ser realizado. 

a) Objeto da Pesquisa: 

O que pretende-se analisar é o processo de construção de software (o qual faz parte 

do processo de software - figura 4.1). 
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b) Propósito:

O propósito da pesquisa é identificar um processo típico de construção de software.

c) Perspectiva:

Os resultados desta pesquisa interessam aos desenvolvedores de sistema.

d) Ambiente:

pequena Empresa de Software. (Uma empresa é considerada micro se esta possuir

um faturamento anual de até 96.000 UFIR que equivale a R$ 87.436'80

(setembro/g7). Acima deste valor a empresa passa a ser considerada pequena. Uma

empresa na â¡ea de serviços é considerada pequena até 49 funcionários.

No caso de empresas relacionadas às profissões liberais, como é o caso de

empresas de software, estas já são abertas como pequenas empresas. se possuir

um faturamento anual de até R$ 720'000,00, e é necessário que um dos sócios

tenha formação na área de informática, fís¡ca da computação ou robótica).

Figura 4.1 - Etapas de um processo de software

4.3.2 - Passo 2: Lista de Questões de lnteresse

O objetivo da pesquisa é analisar o processo de construção do softrruare. Esse processo

compreende um conjunto de etapas que envolve métodos, ferramentas e procedimentos para a

definição e desenvolvimento do software (incluindo as atividades de apoio). Este conjunto de

Manutengão

Operação

Definição

@
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etapas é escolhido tendo-se como base a natureza do pQeto e da aplicação, os métodos e as

ferramentas a serem usados, os controles e os produtos que prec¡sam ser entregues

(Pressman 1995).

O objetivo da pesquisa pode ser refinado numa lista de questões a serem respond¡das

pelo estudo. Como o interesse da pesquisa está voltado para a construção do software as

questões consideradas estão relacionadas às etapas de definição e de desenvolvimento, assim

como as atividades de apoio relacionadas ao software.

A) Etapa de Definição do Software: refere-se a "O que o software realízará", e é
composta por:

. Análise de sistemas - define o papel de cada elemento num sistema baseado em

computador, atribuindo em última análise, o papel que o software desempenhará.

. Planejamento de software - analisa os riscos, aloca os recursos, estima os custos e

define as tarefas e a programação do trabalho.

. Especificação dos requisitos - define detalhadamente o domínio da informação e a
função do software.

B) Etapa de Desenvolvimento do Software: refere-se a "Como o software será

desenvolvido", e é composto por:

. Projeto de Software - traduz os requisitos do software num conjunto de

representações que descrevem a estrutura de dados, a arquitetura de software, os

procedimentos algorítmicos e as características de interface.

. Codificação - as representações do projeto são convertidas para uma linguagem

artificial que resulta em instruçÕes que são executadas pelo computador.

. Testes - devem realizados para que se possa descobrir defeitos de função, lógica e

implementação no software.

ClAtividades de Apoio: refere-se às atividades que dão apoio a etapa de construção do

processo de software. Envolvem:
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Controle das alterações - são instituídos procedimentos para o acompanhamento e

aprovação das mudanças.

Revisão - são instituídos procedimentos para garant¡r que a qual¡dade seja mant¡da à

medida que cada etapa é conclulda.

Documentação - são instituídos procedimentos para garantir que informações

completas sobre o software estejam disponíveis para uso poster¡or.

As questões produzidas são as apresentadas na figura 4.2 e Íoram baseadas nas etapas

do processo de construção de software e nas atividades de apoio relacionadas ao software.

Fase Questões

Análise de Sistema 1) Como é efetuada a análise de sistema ?

Definição Planejamento de Projeto 2) Como é efetuado o Planejamento de
Projeto ?

Construção

Desenvolvimento

Especificação dos
Requisitos

Projeto de Software

Teste

3) Como é efetuada a especificação dos
requisitos ?

4) Como é efeluado o Projeto de Software ?

5) Como são efetuados os Testes ?

Atividades de Apoio As atividades de apoio são consideradas em cada uma das cinco questões
anteriores.

Figura 4.2 - Etapas do processo de software e as questões consideradas na pesquisa

4.3.3- Passo 3: Métricas

As métricas são definidas para descrever os dados que devem ser coletados para

responder às questÕes.
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As atividades de revisão, documentação e controle de mudanças são cons¡deradas em

cada uma das cinco questões.

Questão l: Como é efetuada a análise de sistema?

Nessa fase, a análise de requisitos define o papel de cada elemento no sistema baseado

em computador, atribuindo em última análise, o papel que o software desempenhará. Segundo

Pressman (Pressman 1995) essa fase é composta de quatro etapas.

. Reconhecimento do Problema - são os problemas percnbídos pelo cliente.

. Avaliação e sínfese de So/ução - avalia os problemas afuais, determinando que

informações serão fornecidas e produzídas pelo novo sisfema, síntetizando uma ou

mais soluções.

. Modelagem - criação de modelos para compreender melhor o fluxo de dados e de

controle, o processamento funcional, além do conteúdo da informação.

Específicação - descrição do fluxo e estrutura da informação e refinamento detalhado

das funções.

A métrica utilizada.para avaliar a análise do sistema (quadro 4.2) ê uma métrica indireta,

obtida através da consideração das etapas da análise do sistema, e subjetiva, baseada nas

informações do desenvolvedor.

Quadro 4.2 - Questão 1: Análise de Sistema

Sim Não

trE
NE
tn
EB
EE
ntr
trft

Reconhecimento do Problema

Avaliação e síntese da solução
Modelagem

Especificação

Revisão

Documentação

Controle de Mudanças

Como é efetuada a análise de sistema ?

Opções de RespostaQuestão
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Questão 2: Gomo é efetuado o Planeiamento do Proieto?

Nessa fase, o planejamento de projeto estabelece o escopo do software, anal¡sa riscos,

aloca recursos, estima custos e define as tarefas e a programação de trabalho. Segundo

Pressman (Pressman 1995) essa fase é composta de cinco etapas

. Alcance do trabalho a ser realizado - é um resumo dos resulfados obtídos na análise

de sisfema.

. Estímatiya dos recursos necessários ao desenvolvimento - estimativa dos recursos

que serão utilizados referente a Recursos Humanos, Hardware, Software.

. ldentificação das tarefas a serem efetuadas - detalhamento das funções que serão

efetuadas.

. Haboração do cronograma a ser cumprído - elaborar o cronogrêrma que deverá ser

cumprido na fase de construção do software.

. Estimativa do cusfo despendido - fazer a estimatíva dos cusfos que serão despendidos

.na fase de construção do software.

A métrica utilizada para avaliar o planejamento do projeto (quadro 4.3) é uma métrica

indireta, obtida através da consideração das etapas de planejamento do projeto, e subjetiva,

baseada nas informações do desenvolvedor.

Quadro 4.3 - Questão 2: Planeiamento de Projeto

Como é efetuado o Planejamento de Projeto ? Sim Não

nn
trtr
EE
tru
ftu
trEI
ftn
tn

Alcance do trabalho a ser realizado

Estimativa dos recursos necessários ao

desenvolvimento

ldentificação das tarefas a serem efetuadas

Elaboração do cronograma a ser cumprido

Estimativa do custo

Revisão

Documentação

Controle de Mudanças

Questão Opções de Resposta



Capltulo 4 - O Desenvolvimento de Softwa¡e em Empresas de Pequeno Porte 52

Questäo 3: Como é efetuada a espec¡f¡cação dos requisitos?

Nessa fase, a especificação dos requisitos fornece uma compreensão do domínio da

informação, da função, do desempenho e das interfaces necessárias. Segundo Pressman

(Pressman 1995) essa fase é composta de cinco etapas.

. Desuição do fluxo e estrutura de informação

. Refinamento detalhado de fodas as funções do software

. Especifræção das característícas de lnþrtace - identificar quais as carccterísticas de

inþrtace ser humano / máquina.

. ldentíficação das resúnções do projeto - refere-se ao tipo de máquina, tempo de

resposfa.

. Especifre,ação dos criteríos de validação - especifrcar quais os c¡itérios de valídação

que serão utilizados para validar o software.

A¡étrica utilizada para avaliar a especificação dos requisitos (quadro 4.4) e uma métrica

indireta, obtida através da consideração das etapas da especificaçâo de requisitos, e subjetiva,

baseada nas informações do desenvolvedor.

Quadro 4.4 - Questão 3: Especificação dos Requisitos

Como é efetuada a
requisitos ?

especificação dos Sim Não

ntr
NE

Descrição do fluxo e estrutura da informação

Refinamento detalhado de lodas as funçöes

de software

Características de interface

ldentificação das restrições de projeto

Especilicação dos critérios de validação

Revisão

Documentação

Controle de Mudanças

trtr
EIN
tn
nn
NE
Elu

Questão Opções de Resposta
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Questão 4: Como é efetuado o Proieto de Sofhnrare?

Nessa fase, o projeto de software traduz os requ¡s¡tos de software num conjunto de

representações que descrevem a estrutura de dados, a arqu¡tetura do software, os

procedimentos algorítmicos e as características de interface. Segundo Pressman (Pressman

1995) essa fase é composta de quatro etapas.

. Proleto de Dados - o modelo de domínio da informaño é transformado nas estruturas

de dados que serão exigidas para implementar o software.

. Projeto Arquítetural - o relacionamento entre os grandes componenfes esúruturaís do

progrêrma é defrnído.

. Projeto Procedimental - os componentes estruturais são transformados numa

de scríção procedímental do software.

. Projeto de lnterface - os mecanismos de interação e layout para a interação

h om e m/m áq ui n a são esfaöe le cid os.

A métrica utilizada para avaliar o projeto de software (quadro 4.5) é uma métrica indireta,

obtida através da consideração das etapas de projeto de software, e subjetiva, baseada nas

inform ações do desenvolvedor.

Quadro 4.5 - Questão 4: Projeto de Software

Sim Não

Du
ND
E!
trtr
Etr
uD
trD

Projeto de Dados

Projeto Arquitetural

Projeto Procedimental

Projeto de lnterface

Revisão

Documentação

Controle de Mudanças

Como é efetuado o Projeto de Software ?

Opções de RespostaQuestão
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Questão 5: Como são efetuados os Testes?

Nessa fase, os testes são utilizados logo após a codificação para descobrir defeitos de

função lógica e implementação. Segundo Pressman (Pressman 1995) essa fase é composta de

quatro etapas.

. Iesfe de Unidade - concentra-se em cada unidade do software, de acordo com o que

ê ímplementado no código fonte.

. ïesfe de lntegraçãg - concentra-se no projeto e na construção da arquitetura de

software.

. Iesfe de Validação - os requisítos estabelecídos como parte da análise de requisitos

de software são validados e/n relação ao software que foi construído.

. Iesfe de Sisfema - o software e outros elementos do sisfema são fesfados como um

todo.

A métrica utilizada para avaliar os testes (quadro 4.6) é uma métrica indireta, obtida

através da consideração das etapas da análise do sistema, e subjetiva, baseada nas

informações do desenvolvedor.

Quadro 4.6 - Questão 5: Teste

Sim Não

NE
Etr
ntr
uu
trfr
NE
nû

Teste de Unidade

Teste de lntegração

Teste de Validação

Teste de Sistema

Revisäo

Documentação

Controle de Mudanças

Quais os tipos de Teste que são realizados ?

Opçöes de RespostaQuestão
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4.3.4 - Passo 4: Projeto e Teste do Formulário de Goleta dos Dados

Nesta pesquisa, o questionário representa apenas um ¡nstrumento de orientação para as

entrevistas realizadas. O interesse principal foi com sua validação, ou seja, saber se realmente

estava-se medindo aquilo que se pensava estar medindo.

O questionário foi submetido a um teste piloto com a participação de 2 profiss¡onais com

bons conhecimentos computação de uma empresa bem sucedida escolhida unicamente para

esse objetivo. Somente nestä fase de teste, é que os respondentes tiveram contato direto com

o questionário da pesquisa. Pediu-se aos participantes do teste piloto que preenchessem o

questionário com base no conhecimento que tinham sobre construção de software. O
preenchimento do questionário foi discutido criticamente com os respondentes, para verificar a

existência de termos mal definidos e perguntas pouco claras.

O formulário que consta do Anexo 1 representa a versão final do questionário

4.3.5 -.Passo 5: Coleta e Validação dos Dados

Acoletadedadosfoi efetuadanoperíododeabril a julhode't997em 11 empresasde
pequeno porte ("software houses") na região de São Carlos. Estas empresas foram escolhidas

devido à sua atuação e pelo conhecimento que estas possuem em relação à computação. As

empresas entrevistadas possuem em média 6 funcionários sendo 2 deles sócios-proprietários.

Os dados coletados foram referentes ao processo de construção de software dessas

empresas.

A coleta de dados foi feita através de visita às organizações. O primeiro contato foi por

telefone para o agendamento da entrevista. Em seguida foi enviado um roteiro da entrevista de

modo que o responsável pelo setor de desenvolvimento de software pudesse se preparar para

fornecer as informações necessárias.

A validação dos dados consiste em verificar os questionários quanto à integridade e

consistência. Como o questionário foi a base para a entrevista, todos os problemas detectados

foram resolvidos no momento em que ocorreram.
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4.3.6 - Passo 6: Análise dos Dados 

Como o objetivo da pesquisa é avaliar como as empresas de pequeno porte realizam as 

etapas de construção de software (incluindo as atividades de apoio relacionadas), a análise de 

dados constitui-se basicamente da distribuição de freqüência das respostas de cada questão, 

considerando-se as respostas mais freqüentes. 

A questão 1 solicita do respondente informação sobre como a análise de sistema é 

efetuada. A tabela 4.1 resume a freqüência das respostas para as questões relacionadas. 

Tabela 4.1 - Análise de Sistema - Freqüência de Respostas 

Análise de Sistema 

Opção 
de 

Resposta 

Reoonhecimento 
do Problema 

Avaliação e 
síntese de 
solução 

Modelagem Especificação Revisão Documentação Controle de 
Mudanças 

F re q % F re q % F re q % F re q % F re q % F re q % F re q % 

Sim 11 100 10 91 06 55 10 91 09 82 07 64 08 73 

Não O o ol 9 05 45 01 9 02 18 04 36 03 27 

Total 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 

Pode-se notar a partir dessa tabela que a maior parte das pequenas empresas realizam o 

reconhecimento do problema, a avaliação e síntese de solução, a especificação e também a 

revisão. Os empresários entrevistados enfatizaram que a análise de sistema é de extrema 

importância para o desenvolvimento de software, pois se a análise de sistema não for feita 

corretamente isso poderá acarretar inúmeros problemas e erros. A documentação ainda não é 

considerada por todas as pequenas empresas. 

As atividades de apoio realizadas pelas empresas de pequeno porte, não são realizadas 

de maneira formal, ou seja, não existe procedimentos específicos para tais atividades. 

A questão 2 solicita do respondente informação sobre como o planejamento de projeto é 

efetuado. A tabela 4.2 resume a freqüência das respostas para as questões relacionadas. 
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Tabela 4.2 - Planejamento de Proieto - Freqüência de Respostas

Pode-se notar a partir dessa tabela que a maior parte das pequenas empresas realizam

as tarefas de alcance do trabalho a ser real¡zado, estimativa dos recursos necessários,

identificação das tarefas a serem efetuadas, mas ainda tem dificuldades na elaboração do

cronograma a ser cumpr¡do e também na est¡mativa do custo. A atividade de documentação

não é realizada por todas as pequenas empresas, apesar de seus empresár¡os saberem da

importância.

As atividades revisão, documentação e controle de mudanças realizadas pelas empresas

de pequeno porte, não são realizadas de maneira formal, ou seja, não são utilizados métodos,

ferramentas ou procedimentos específicos.

A questão 3 solicita do respondente informação sobre como a especificação dos

requisitos é efetuada. A tabela 4.3 resume a freqüência das respostas para as questões

relacionadas.

11Total 11t0011't0011t0011100fi100 10011loo11100

05I0ll802l802Não 5506270336()445 2703

9ll082098209Sim 057308BI075506 730845
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Planeiamento de Proieto
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Tabela 4.3 - Especificaçäo dos Requisitos - Freqüência de Respostas

Pode-se notar a partir dessa tabela que a maior parte das pequenas empresas realizam

as atividades de especificação de características da interface, a identificação das restrições do

projeto e a revisão referente à fase de especificação de requisitos. A atividade de especificação
l.

dos critérios de validação não é efetuada por várias das pequenas empresas entrevistadas.

Alguns empresários alegaram que essa atividade não é de extrema importância. A atividade de

documentação também não é considerada de extrema importância por vários empresários, os

quais alegam que como são eles que desenvolvem o software eles sabem o que foi feito e

portanto não precisam ter documentos, já que precisam de tempo e consideram tarefas

burocráticas a documentação e a atualização da documentação produzida.

As atividades de apoio realizadas pelas empresas de pequeno porte, não são realizadas

de maneira formal, ou seja, não existe procedimentos específicos para tais atividades.

A questão 4 solicita do respondente informação sobre como o projeto de software é

efetuado. A tabela 4.4 resume a freqüência das respostas para as questões relacionadas.

Total 1110011100fl1001110011f001110011100fl f00

550690lo360445û5Não 27035506t802

el075506Sim 0845058209450591l010011 73

:iöþ6odo

R6rta
' Caæabicæ

deh¡b.g*d-,
fnç0es de

ri OuúdedeOønær*a6oRåAe
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11100111001110011Totral 1001110011100 10011

0Não 031802270318020 03550627 27

820910011Sim 730882097308 73084505

Frêq

OonücÈde:
Mr¡daçæ

de Software

Tabela 4.4 - Proieto de Software - Freqtiência de Respostas

Pode-se notar a partir dessa tabela que a maior parte das pequenas empresas real¡zam

todas atividades de projeto de software. A atividade de apo¡o referente à revisão também é

realizada pela ma¡oria das pequenas empresas. A atividade de documentação também não é

considerada de extrema importânc¡a por vários empresários, estes alegam que como são eles

que desenvolvem o software eles sabem o que foi feito e portanto não precisam ter

documentos, já que consideram a documentação uma atividade burocrática. A atividade de

controle de mudanças nesta fase recebe uma atenção espec¡al, principalmente porque a partir

dessa etapa inicia-se a implementação do software.

A questão 5 solicita do respondente informação sobre como os testes são efetuados. A

tabela 4.5 resume a freqüência das respostas para essas questões.

Tabela 4.5 - Teste - Freqüência de Respostas

1001110011100111001110011Total 10011't0011

06901901270327031802Não 360455

730873088209Sim 6407450591109110

o/oFreqYoFreqo/toFreqoltoFreqo/oFreq o)
TOFreqloFreq

Tesbde
Valida@

Tesb de
lntagr@

Tesþde
Unidade

Opt'ode
Respcta

Contoþ de
Mudarçæ

DocumenhçfoRel/isãoTesb de
$sþma

Teste
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pode-se notar a partir dessa tabela que a maior parte das pequenas empresas rea¡izam

todas atividades de teste. A atividade de apoio referente à revisão também é realizada pela

maioria das pequenas empresas, já que nesta fase deve-se corrigir todos os erros encontrados

para que o software possa ser entregue ao cliente. A atividade de documentação não é

considerada de grande importância para muitos empresários, pois consideram a documentação

e a atualização da documentação produzida tarefas demoradas.

4.4 - Resumo dos Resultados obtidos na Pesqu¡sa

A figura 4.3 mostra um resumo dos resultados obtidos nas entrevistas às pequenas

empresas.

12

o

E.n to

E.Ëg5 ö

çtt.=O^(t=e.oi
€€ 4gE
ËE ,

r=z

Resurno dos dados obtidos pelo questionário
nas Pequenas EmPresas

234
Atividades de Construção do Softwarc

0
1

5

Legenda

1 - Atividades de Análise do Sistema

2 - Atividades de Planejamenb do Projeto

3 - Atividades de Especificagão dos Requisitos

4 - Atividades de Projeto de Software

5 - Atividades de Teste

As colunas pintadæ em cimaconespondem às atividades de apoio, revisão,

documentação e controle de mudangas abordadas em todas as fases'

Figura 4.3 - Resumo dos Dados obtidos pelo questionário nas pequenas empresas
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Como o objet¡vo da pesquisa foi avaliar como as empresas de pequeno porte realizam as

etapas de construção de software, a anál¡se dos dados constitu¡-se da distribuição de

freqüência das respostas positivas de cada questão.

Após as entrevistas e a compilação dos dados percebeu-se que, de um modo geral, as

empresas de pequeno porte (software house) desenvolvem software de maneira semelhante.

Porém notou-se durante as entrevistas, formadas pela resposta do questionário e por

informações adicionais, que as respostas do questionário representam a realização das

atividades de um modo informal, não existindo procedimentos explícitos para as mesmas. Foi

observado que na realidade estas respostas refletem a importância que o empresário dá para

algumas atividades, ou seja, se ainda são realizadas informalmente pelas empresas existe

grande interesse em realizá-las corretamente para que se possa garantir a qualidade do

software.

No entanto para que seja possível garantir a qualidade de software é necessário que um

mínimo de atividades referentes ao processo de construção de software sejam consideradas

de um modo formal.

4.5 - Considerações Finais

Neste capítulo descreveu-se os resultado da pesquisa efetuada em empresas de

pequeno porte da região de São Carlos, cujo objetivo foi o de conhecer como é realizado o

desenvolvimento de software em empresas de pequeno porte.

A conclusão deste capítulo será utilizada no próximo para propor um modelo de avaliação

de software para pequena empresa.
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Çapltulo 5 - Modelo do Avatiação de Plocosso de Soflwae pata Pequetta Enlplesa ()2

5.1 - Considerações lniciais

Neste capítulo é apresentado um Modeto de Avatiação de Proce.sso de Softwarc pa,

Pequena Empresa (MAPPE). Nesse mode¡o é utilizado um Modelo de p¡ocesso de Software
paÊ Pequena Empresa (MPSPE). Para a elaboração do MpSpE primeiramente são
identificadas suas atividades e posteriormente é etaborada a sua estrutura. Finatmente o
MAPPE é apresentado.

5.2 'ldentificação das atividades do Modelo de Processo de Software
para Pequena Empresa (MpSpE)

Para propor o Modelo de Processo de Software para pequena Empresa, considerou-se
os modelos de processo de software cMM, SPICE e ISO 9000-3. Assim, primeíramente foi
necessária a determinação de uma nomenclatura padråo para as atividades abordadas por
esses modelos.

Para isso analisaram-se todas as atividades dos modelos e elaborou-se um quadro
comparativo entre as terminologias (quadro 5.1). Na primeira coluna do quadro 5.1 propöe-se
uma terminologia padrão que será usada durante o estudo e na proposta do modelo de
processo de software para pequena empresa. As atividades abordadas no quadro S.1 nåo
seguem nenhuma ordem de implementaçåo.

Cada atividade abordada no
denominaçåo utilizada no capítulo 3,

quadro 5.1 faz referência, entre parênteses, à
nas figuras 3.2, 3.6 e 3.7, que são aqui novamente

apresentadas para facilitar a leitura, bem como a compreensão das atividades.



CODIFICAÇÃO 

Quadro 5.1 - Comparação das atividades dos Modelos de Processo de Software e criação de nomenclatura padrão. 

A informação entre parênteses refere-se às tarefas identificadas nas figuras 3.2,3.6 e 3.7 do capítulo 3, que também 

podem ser vistas sem grandes detalhes na página anterior. 
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Planejamento do Desenvolvimento 
(Cic3) 

Análise Crítica do Contrato (Cicl) 

Estabelecimento do Plano de 
Projeto (PRO2) 

Planejamento do Projeto 
(2)  

ISO 9000-3 
ESPECIFICAÇA0 DOS REQUISITOS  Gerenciamento de Requisitos 

(1) 
Desenvolvimento dos Requisitos do 

Software (ENG') 
Especcação dos Requisitos 

(Cic2)  	

GERENCIAMENTO DE PROJETO  Acompanhamento do Projeto 

(3)  
Gerenciamento de Riscos (PR06) 

Gerenciamento de Recursos e 
cronograma (PRO7) 

PROJETO DE SOFTVVARE 	 Desenvolvimento do Projeto de 
Software (ENG3) 

Projeto e Implementação 
(Cic5) 
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Algumas das atividades de processo de software relac¡onadas no quadro 5.1 não foram
cons¡deradas no modelo (MPSPE) devido à dificuldade de implementá-las em empresas de
pequeno porte. Entre as atividades não abordadas pelo MpspE estäo:

A prevenção de defeitos, que identifica as possiveis causas de defeitos e as
previne da reconência, é difícil de ser executada pela pequena empresa pois esta é uma
atividade que só é realizada quando a empresa possui um bom gerenciamento e
mantém históricos dos projetos realizados. Como exemplo da dificuldade de prevenir
defeitos pode-se citar o "Windows g5" da Microsoft que ainda apresenta alguns
problemas. A prevençao de defeitos é difícil até mesmo para uma empresa de grande
porte.

A definíção do processo, que consiste em definir um processo ideal de construçåo
de software, nåo é realizada pela pequena empresa pois diferentes projetos såo
desenvolvidos por diferentes pessoas. lsto faz com que cada um desenvolva o software
à sua maneira, nåo havendo nenhum padrão exigído.

O gercnciamento de qualidade, que visa desenvolver um entendimento
quantitativo da qualidade dos produtos de software do projeto e alcançar os objetivos
qualitativos específicos, não condiz com a realidade da pequena empresa. No modelo
CMM' esta atividade só é abordada no nível 4 de maturidade, que é um nivel difícil de
ser alcançado, mesmo por empresas de porte maior.

o gerenciamento de subcontratados não é realizado pela pequena empresa pois a
grande maioria não terceiriza seus serviços. A pequena empresa geralmente desenvolve
seus softwares baseada em nichos de mercado por ela detectados e presta os serviços
de suporte referentes a esses produtos, nåo terceirizando serviços necessários à sua
sobrevivência.

A melhoria de processo que trata do melhoramento contínuo do processo de
software usado numa organização, com a intenção de melhorar a qualidade de
software' aumentando a produtividade e diminuindo o tempo para o desenvolvimento do
produto' não é abordado devido às limitaçoes de uma empresa de pequeno porte. Esta
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atividade, difícil de ser realizada por grandes empresas, é requerida de uma empresa
que está no nível 5 de maturidade no modelo CMM.

A mudança de tecnologia, que identifica novas fenamentas, métodos e processos
úteis para a organizaçäo, é uma atividade que só é executada pelas empresas quando
essas possuem um bom controle dos seus processos de software. No modelo CMM esta
atividade só é abordada no nívet 5 de maturidade, que é um nível difícil e demorado de
ser atingido por empresas de porte maior. Essa situação, portanto, não condiz com a
realidade da pequena empresa.

O gerenciamento de prcieto, que compreende o escopo do trabalho a ser feito, os
riscos, os recursos exigidos, as tarefas a serem executadas, os marcos de referência a
serem acompanhados, o esforço despendido e a programaçäo a ser seguida, nåo foi
abordado devido à dificuldade da pequena empresa em gerenciar e programar suas
tarefas. A pequena empresa ainda possuidificuldades na pafie gerencial.

Como pode-se observar no quadro 5.2, os modelos de processo de software estudados
(que não se limitam a empresas de pequeno porte) também não abordam todas as atividades
consideradas.

Na sexta coluna do quadro 5.2 eståo marcadas as atividades identíficadas para o
modelo MPSPE' como o MPSPE visa propiciar um modelo de construçåo de software com
um mínimo de qualidade, foram escolhidas as atividades consideradas essenciais para a
construção do software, baseando-se na realidade das empresas de pequeno porte e nas
atividades consideradas relevantes dos três moderos estudados. como justificado
anteriormente' nesse modelo algumas atividades de engenharia de software não foram
exigidas formalmente por nåo condizerem com as possibilidades das pequenas empresas.
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5.3 - Elaboração da Estrutura do Modelo de Software para pequena

Empresa

Para a elaboraçåo da estrutura do modelo de software para pequena empresa (MpSpE)
foram analisadas as estruturas dos modetos cMM, splcE e lso goo0-3.A estrutura do
modelo relaciona as atividades identificadas na seçäo anterior com cafeg orias deprocessos e
mostra em que seqüência essas atividades ocorem no desenvolvimento de software.

No modelo CMM, os processos de software são classificados em cinco níveis de
maturidade que representam a situaçåo em que se encontra a organizaçäo em matéria de
processo' Cada nível de maturidade é um estágio bem definido de evolução de processo de
software, composto por um conjunto de requisitos, que quando satisfeitos levam a um nível
maior de maturidade. os primeiros requisitos a serem satisfeitos pelo cMM såo referentes a
aspectos gerenciais, que visam a organizaçåo da empresa para que essa seja capaz de
planeþr suas atividades e cumpri-las. Essa visão do modelo cMM é de extrema importância
pois muitas vezes as empresas têm conhecimento técnico, para o desenvolvimento de
software, mas faltam os conhecimentos administrativos, o que é essencial para que uma
empresa cresça e seja competitiva.

A vantagem do modelo cMM, em propor níveis diferentes de maturidade, é a de tornar
mais fácil a implantação das tarefas e possibilitar que a melhoria do processo da empresa
ocorra de forma gradativa' dando a oportunidade da mudança de cultura. No aspecto técnico,
o cMM recomenda que para se alcançar o nível 3 de maturidade (definido) é necessário,
entre outras coisas, que a empresa defina um processo de construção de software
(Engenharia do Produto de software), porém não são especificadas detalhadamente as
etapas que devem ser realizadas nesse processo.

Diferentemente do cMM, o sPlcE ,em sua parte 2, fornece orientaçôes mais
detalhadas, não apenas para o processo de construção de software, como também para as
outras quatro categorias de processos integrantes do processo de software. cada categoria
de processo abordada pelo sPlcE trata de uma etapa específica do processo de software.

70
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No modelo SPICE, a categor¡a de processo Enge nharia e a categoria de processo
Prcieto tratam de requisitos referentes à etapa de construçäo do software (incluindo
atividades gerenc¡ais). A categoria de processo Ctiente-Fomecedor trata de requisitos
referentes à satisfaçåo do cliente, desde a identificaçåo de suas necessidades até o
fomecimento de um serviço de suporte, após a entrega do software. A categoria de processo
gupofte trata de requisitos referentes às atividades de apoio para a fase de construçåo do
software' A categoria de processo oryanízação trata de requisitos referentes ao
estabelecimento dos objetivos da organizaçåo e do fornecimento de facilidades de trabalho,
que våo desde realizaçâo de treinamento até local de trabalho apropriado. Essa divisäo do
modelo SPlcE, em cinco categorias de processo, oferece flexibilidade à empresa para
"montaf'um padrão para o processo de software como um todo ou para alguma categoria
específica de processo de software. como o modeto sPlcE fornece essa flexibilidade, näo
existe uma ordem para implementar as categorias de processo, como existe no modelo CMM.

o modelo SPICE considera, nas categ orias Cliente-Fomecedor e organização, alguns
aspèctos não abordados nos outros modelos. A preocupação com a satisfação do cliente,
abordada pelo SPICE, é importante principalmente no que diz respeito à eualidade em
Serviços, pois não adianta a empresa possuir um excelente produto se o cliente não estiver
satisfeito com os serviços recebidos. lsso é uma característica importante que deve ser levada
em conta mesmo pelas pequenas empresas, pois com a grande competitividade é necessário
oferecer um serviço diferenciado, além de um bom produto. A preocupação do modelo com
local de trabalho adequado e treinamento dos funcionários é importante pois pessoas
treinadas e que trabalham num ambiente adequado eståo mais capacitadas e estimuladas
para realizar suas funções.

As categorias de processo suporfe e organização, do modelo splcE, que tratam dos
requisitos referentes às atividades de apoio para a fase de construção do software e também
de aspectos ao treinamento dos funcionários, são abordados pelo modelo lso g000-3 na
parte supoñe' o modelo lso 9000-3 é dividido em três categorias de processo que tratam
dos aspectos organizacionais, das atividades de desenvolvimento do software e das
atividades de apoio. semelhante ao modelo splcE, o modelo lso 9000-3 não inrpõe
nenhuma ordem de aplicaçäo das categorias de processo. o modelo lso 9000-3 trata da
satisfação do cliente em atividades relacionadas com a eraboração do contrato , requisitos do
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atividades relacionadas com a elaboração do contrato , requ¡s¡tos do software e auditoria

intema. O modelo SPICE trata a satisfação do cliente de um modo mais abrangente que va¡

desde operações de suporte até avaliaçäo da satisfaçäo do cliente. O modelo CMM não

menciona nenhuma atividade voltada à satisfação do cliente.

Considerando-se a estrutura dos modelos estudados e as atividades do modelo de

processo de software para pequena empresa, elaborou-se a estrutura do Modelo de Processo

de Software para Pequena Empresa (MPSPE).

O MPSPE é dividido em três etapas, Gerencial, Construção e Organização, sendo que a

ordem estabelecida parc a implantação dessas etapas foi baseada no CMM, e tenpor objetivo

facilitar a mudança de cultura da empresa. Uma visão geral, contendo as etapas e as atividades

sugeridas do MPSPE, é mostrada na figura 5.1.

Planejamento de P rojeto
Gêrenciamenfo de Config uração
Documêntagão
Rê visã o
Garanlia de Qualidade

Treinamento

Especificação dos Req uisilos
Projeto de Sollwar€
Cod ificação
Te sle

Cópia, Entrega e lnstalação
M a nu tenção
Sat¡sfagão do Cliente

Figura 5.1 - Visão geral do MPSPE
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A primeira etapa a ser implantada é a Gerencial, cujo objetivo é melhorar a parte 
administrativa da empresa. O intuito de implantar primeiramente esta fase é o de 

fortalecimento gerencial da empresa, pois a maioria possui conhecimentos na área técnica, 

mas falta o conhecimento administrativo. Na maioria das vezes, o conhecimento técnico das 

pessoas que trabalham na pequena empresa não envolve assuntos relacionados à formação 

de empreendedores. Esta falta de cursos voltados para a formação de empreendedores está 

sendo suprida por cursos gerenciais ministrados por entidades como o núcleo SOFTEX 2000 

de São Carlos e o SEBRAE-SP. Portanto o primeiro passo do MPSPE é auxiliar a empresa a 
sanar problemas administrativos, que são essenciais para sua saúde. 

Nesta etapa pretende-se melhorar a tarefa de planejamento dos projetos, em relação a 

recursos e cronogramas, iniciar um gerenciamento de configuração com um mínimo de 

formalismo, implantar documentação e revisão e também começar a preocupar-se com a 
garantia de qualidade. 

Seguindo a etapa Gerencial, a etapa Organização, que trata de aspectos de política da 
organização, é implantada em sua primeira parte. Essa parte refere-se ao treinamento dos 

funcionários da empresa, para que estes estejam mais capacitados a desenvolver suas 

funções. O treinamento também serve para a mudança de cultura, pois as pessoas têm a 

chance de entender os efeitos das mudanças que estão sendo propostas. 

A terceira etapa a ser implantada é a Construção, que se refere a aspectos técnicos do 
desenvolvimento de software. Esta fase é a institucionalização de um processo de software 

que envolve a especificação dos requisitos, projeto de software, codificação, teste e 

manutenção. O treinamento dos funcionários é feito antes desta fase para que novas técnicas 
e um maior formalismo possam ser utilizados durante a construção do software. 

A última parte a ser implementada completa a etapa de Organização, e refere-se às 
atividades de satisfação do cliente, cópia, entrega e instalação e manutenção do sistema. A 

atividade de satisfação do cliente é muito importante, pois com a grande competitividade não 

basta mais ter um bom produto. Todas as pessoas que trabalham na organização devem ter a 

visão de que o cliente é a principal razão da empresa existir. As atividades de suporte são de 

fundamental importância para as pequenas empresas, pois garantem um fluxo de caixa 

regular. Muitas empresas fazem contratos de manutenção cobrando um valor fixo, que 



5 - Modelo de de Processo de Software 74

garantem uma entrada regular, no tempo e no valor, de recursos para pagamento de suas
despesas fixas.

A seguir säo descritas as atividades incluídas no Modelo de processo de Software para
Pequena Empresa - MpSpE.

o planeiamento de proieto compreende a elaboração para fazer estimativas
razoáveis de recursos, custos e prazos. Essas estimativas devem ser realizadas antes
do início de um projeto de sottware e devem ser regularmente atualizadas à medida que
o software progride' Esta atividade é essencial para que a empresa possa estimar o
preço a ser cobrado do cliente, o número de pessoas que estaråo envolvidas na
construçåo do software e qualé o prazo de entrega do produto para o cliente.

A gercnciamento de configunção identifica, controla e relata as modificações que
ocorem enquanto o software está sendo desenvolvido e depois que ele é entregue ao
cliente' o gerenciamento de configuraçåo é feito de forma a possibilitar o controte
organizado das mudanças.

A atividade de documentação institui procedimentos para garantir que informaçöes
completas sobre o software estejam disponíveis para uso posterior. É através dessa
atividade que a empresa possui os históricos de seus projetos.

A revisão deve ser realizada em cada etapa do processo de software para
identificar erros de função, verificar se o software atende a seus requisitos, garantir que
o software tenha sido representado de acordo com padröes pré-definidos. Esta atividade
permite que um defeito seja descoberto precocemente e sua correção tenha um custo
inferior.

A garcntia de qualídade estabelece procedimentos para garantir que as
características de qualidade referentes ao produto sejam conseguidas (qualidade de
produto)' como exemplo pode-se citar a funcionalidade, a usabilidade e a confiabilidade
do software.
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O trcinamento ê responsável por desenvolver a habilidade e o conhecimento dos
indivíduos para que esses possam desempenhar seus papéis de maneira eficiente. o
treinamento é uma responsabilidade organ¡zac¡onal que é necessária, principalmente,
quando os projetos exigem habilidades específicas.

A especificação de reguísifos apresenta além do refinamento detalhado de todas
as funçöes de software, as características de interface, as restriçöes do projeto, os
critérios de validaçåo. os requisitos de software devem ser estabelecidos de maneira
precisa para permitir a varidaçäo durante a aceitaçäo do produto.

Na atividade de proieto de softwa¡e säo descritos a especificaçåo da estrutura de
dados, a arquitetura de software, os procedimentos algorítmicos e o projeto de interface.

Durante a atividade de codifîcação as representações do projeto são convertidas
para uma linguagem artificial que resulta em instruçöes que são executadas pelo
computador.

' "A atividade de fesfe consiste em aplicar técnicas e estratégias para que se possa
descobrir defeitos de função, lógica e implementação no software. Essa atividade
permite que se remova defeitos antes do software ser entregue ao criente.

A atividade de cópia e entrega consiste em liberar o produto e manuais para o
cliente e manter uma cópia contendo a versåo e os manuais apropriados na empresa.
Durante a atividade de instalação deve-se estaberecer claramente as funções,
responsabilidades e obrigaçöes do fornecedor e do comprador.

A manutenção permite que as modificações solicitadas sejam realizadas no
sistema, no hardware e no software.

A atividade de safisfação do ctiente permite oferecer um bom atendimento ao
consumidor durante e pós-vendas, arém de um bom produto.
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S.4 - Elaboração do Modelo de Avaliação de Processo de Sofürare

para Pequena Empresa

para a elaboração do modelo de avaliação de processo de software para pequena

empresa - MAppE considerou-se a estrutura do modelo SPICE. Assim como nesse modelo, a

avaliação é efetuada através de uma comparaçäo dos modelos de processo da pequena

empresa com um modelo ídeatizado de processo de software, que no caso deste trabalho é o

modelo proposto na seção 5.3'

Também como no modelo SPICE, paîa a condução da avaliação, elaborou-se um

questionário (instrumento de avaliação), o qual contém questões abordando a realização das

atividades do modelo idealizado. Para a classificação dos processos utilizou-se uma escala

semelhante à do modelo SPICE'

O MAppE é composto por três partes: Vocabulârio, Modelo tdealizado e Condução e

Ctassificafio dos Processos (figura 5.2).

Parte 7 - Vocabuhútio Parte 2 - Modelo ldeølízad.o

Pørte 3 - Condução e Classífi'cação dß Processos

Figura 5.2 - Partes componentes do MAPPE
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A parte 1 - VOCABUUnIO - contém um dicionár¡o com os termos utilizados no modelo
(quadro 5.3). Os termos do vocabulário estäo descritos com ma¡ores detalhes nas seçöes 3.2,
3.3 e 3.4 do capítulo 3.

Quadro 5.3 - Termos Utilizados no MAppE

codificaçäo: conversäo das rcgesenfaçðes do yojeto para uma linguagem a¡tifrciat que resulta
em lnstruções gue são.executadas peto computador.

Documentação: instituição de procedimentos para garantir gue informaçöes comptef¿s soôre o
sofrware estejam disponlveîs paria aso posteríor

Especllicação de Reguisitos: específrcação detalhada de fodas as funções de software, das
caracterlsticas de intefface, das resfrþð es da projeto e dos critérios de vatídação.

Ganntia de Qualídade: estabelecimer¡to de pocedimentos para garantirgue as características
de qualidade referentes ao produto sejam conseguidas (quatídade de produto)

Gerenciamento de configur4ãø identi:freaçã4 controle e relato das modificaçöes que
ocoîem enquanto o software esfá sendo desenvolvido e depois que ele é entregue ao cliente.

Manutenção: modificação do sistema, do hardware, do software e das documentaçÕes
conforme a necessidade do cliente.

Planeiamento do Proieto: etaboração da estimativa de recursos, cusfos e prazos antes do
início de um proieto de soffware e atualização regular desfas estimativas à ¡nedida que o
software progride.

Proieto de software; especificação da estrutura de dados, da arquitetura de software, dos
procedimentos algorífmicos e do projeto de fnterface.

Revisão" procedimentos realizados em cada etapa do process o de software para identificação
de enos de função, verifícar se o sofiwa re affit- aseus requis itos, garantia da represetltação
do software de acordo com padröes pré_definidos.

resfe" aplicação de técnicas e esfrafégras para desco brir defeitos de função, tógica e
implementação no software.

Treinamento: desenvolvimento de habitidade e conltecimetfto dos it.tdivíduos tr)ara ntellrcr
desempenho de seus papéis.
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Na parte 2 - MoDELo IDEALIZADO - é apresentado o modelo idealizado de processo
de software o qual é a base para a aval¡açåo. Esse modelo é o Modeto de p¡ocesso de
softwarc pan Pequena Emprcsa ' MP}PE descrito na seção s.3 e apresentado
resumidamente na figura 5.1. o modelo MPSPE define atividades fundamentais que são
essenciais para o processo de software de uma pequena empresa. Esse modelo é utilizado
como base de comparaçäo com os processos de software existentes nas empresas, para que
se possa avaliá-los e classificá-los, identificando-se quais atividades do processo de software
precisam ser melhoradas.

A parte 3 - coNDUÇAo DA AVALTAçAo E CLASSTFTCAçAo Dos pRocESSos -
fornece orientaçöes para avaliar e classificar os processos de software da empresa. oprocesso de software de cada projeto da empresa é avaliado individualmente pelas pessoas
que participam desse projeto' Para avaliar os processos deve ser respondido um questionário
(anexo 2)' o qual contém todas as atividades do Modelo de processo de software para
Pequena Empresa - MPSPE, consideradas ideais para empresas de pequeno porte. Noquestionário' as questôes são apresentadas separadamente seguindo as categorias
Ge¡encial' construção e oryanização do modelo. As atividades de planejamento de projeto,
Especificaçåo de Requisitos, Projeto de software e Teste foram divididas em subtarefas.

A avaliação é realizada comparando-se os processos da organizaçäo em relação aomodelo de processo de software idealizado para pequena empresa (MpspE), descrito naparte 2 do modelo.

A classificação dos processos define critérios para pontuar os processos em reração aoprocesso idealizado' A escala de pontuação, dividida em cinco fases, varia desde atividade
não executada até atividade executada de maneíra formal e controlada (quadro 5.4).
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Quadro 5.4-Escala de Pontuação do MAPPE

A pontuação final para cada processo de software da empresa é dada em relação à "pior,'

resposta obtida em cada questão do questionário. Além da resposta do questionário, as tarefas

dos desenvolvedores são observadas e analisadas para que se possa garantir a confiabilídade
das respostas obtidas.

5.5 - Considerações Finais

Neste capítulo apresentou-se um Modelo de Avaliação de processo de Software para

Pequena Empresa (MAPPE) baseando-se nas principais características dos modelos estudados
e considerando-se as limitações da pequena empresa.

No capítulo seguinte apresentam-se as conclusões do trabalho realizado e as propostas

flR - Não Realizado: existefolha em executar as ativídades num processo.

RI - Reølízodo Inþrmølmente: as atividades geralmente são executadas, mas não são

planejadas dependendo do conhecimento e esforços índividuøís.

FP - Formal Planeiado: as atividades são planejadas, existem procedimentos específicos.

FBD - Formal Bem DefinÍdo: as atívídades são executadas de acordo com um processo bem

deJiní do, onde exíste documentaç ão (ras cunho).

FC - Forntal Controlado: as atividades são executadas de acordo com um processo bem

definido e controlado, havendo uma documentaçãoformaL

de trabalho futuro
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6.1 - Conclusão

Ressalta-se neste trabalho a elaboraçäo de um Modelo de Avaliação de P¡oce,sso de

Software para Pequena Emprcsa - MAPPE, que visa atender as necessidades das empresas

de pequeno porte de modo que estas também possam ter qualidade nos processos de
sottware.

A avaliaçåo de um processo de software é o primeiro estágio de melhoria desse
processo. Através da avaliaçåo, pode-se identificar atividades de processo que estão
deficientes e que portanto precisam ser modificadas.

Para a elaboraçäo do MAPPE considerou-se os termos, procedimentos e orientaçöes de
três modelos de avaliaçåo e melhoria de processo de software estudados - CMM, SpICE e
ISO 9000-3 - além disso levou-se também em consideraçåo características específicas de
desenvolvimento de software em pequenas empresas. Essas características foram
consideradas, pois os modelos de avaliação e melhoria de processo de software mais
conhecidos e utilizados pelas grandes empresas de software säo difíceis de serem aplicados
em empresas de pequeno porte. Esta dificuldade ocorre porque estes modelos näo se
adaptam à realidade da pequena empresa, onde o faturamento e o número e formaçäo de
funcionários säo inadequados.

Para a identificaçåo das características específicas de desenvolvimento de software em
pequenas empresas foi realizada uma pesquisa empírica (a qual foi desenvolvida utilizando-
se o método Goal/Question/Metric - GQM), a qual mostrou, em seus resultados, que as
empresas de pequeno porte analisadas nåo possuem um processo de software que pode ser
considerado típico, pois quando realizam as atividades de Engenharia de Software, as fazem
informalmente.

Devido a este resultado, as atividades dos processos considerados nos modelos cMM,
SPICE e lso 90oo-3, possíveis de serem adaptadas às pequenas empresas, foram
consideradas na identificaçåo de atividades típicas do processo de engenharia de software
(Modelo de Processo de softwate parc pequena Empresa - MpspE).
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A estrutura do modelo de avaliaçåo de processo de software para pequena empresa
(MAPPE) é baseada na estrutura do modelo SPlcE. Considerou-se um critério de pontuaçäo
semelhante e o modelo ideat, colocado como base comparativa para os processos avaliados,
ê o Modelo de P¡ocesso de softwa¡e pan pequena Empresa - MpspE.

6.2 - Trabalhos Futuros

A partir do resultado deste trabalho, algumas linhas de pesquisa podem ser propostas.

Utilizando-se o modelo de avaliação de processo de software proposto (MAppE), pode-
se aplicá-lo nas empresas de pequeno porte de Såo Carlos para identificar quais atividades
do processo de software comuns às empresas eståo deficientes. Após essa identificação, é
possível propor cursos e treinamentos específicos para sanar as atividades deficientes
através do SEBRAE-SP, já que a missåo desta entidade é a de orientar e apoiar empresas de
pequeno.porte no seu desenvolvimento e consolidação.

outro trabalho, muito út¡l seria desenvolver estudos empíricos para verificar a
adequação do modelo de avaliaçäo de processo de software proposto (MAppE) nas
empresas de pequeno porte.

o detalhamento do modelo de processo de software para peguena empresa (MpSpE)
seria interessante, já que as empresas de pequeno porte realizam as atividades do processo
de maneira informal' Esse detalhamento inclui um plano de implantaçåo deste modelo, o qual
descreve quais as atividades devem ser efetuadas na implantaçåo e na administraçåo do
MPSPE' Neste plano também será descrito como e quando as atividades serão efetuadas, os
responsáveis e quais os recursos necessários.
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Neste anexo apresenta-se a carta que foi env¡ada aos empresários e também o

questionário que foi preenchido.

ffi UNIVERSIDADE DE SÃO PNUIO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁICRS DE SÃO CARLOS
Departamento de Ciências de Computação e Estatística

São Carlos, 22 de abrilde 1997

Prezado Empresário,

. Myitas empresas estão procurando maneiras de melhorar a qualidade de seus processos de
desenvolvimento de software para terem maior competitividade-

Numa tentativa de auxiliar estas empresas, pretende-se desenvolver uma pesquisa que vísa
criar um modelo de avaliação de qualrdade dê processo especifÌco para empresas de pequeno porte, já
que estas têm realidade diferente das grandes empresas.

_ Esta pesquisa faz parte de um pmieto de dissertanão de. mestrado que está sendo desenvolvido
no Depadamento de Computação da USP - São Carlos, sohorientação da profa. Dra. Rosely Sanches e
também corn o auxílio do SEBRAE-SP Agênc¡a São Gados-

Para isso , solicito sua colaboraçâo em uma pequena entrevista na qual será preenchido o
questionário em anexo.

As informaçöes obtidas nasentrevistas serãotratadas com o mais estrito sigilo e somente serão
usadas para o propósito desta pesquisa.

Nesta oportunidade agradeço a sua colaboração no fornecimento das informações e antecipo
que, em retomo, ser-lhe-á enviado um resumo dos resultados da pesquisa.

Atenciosamente,

Paola Goulart Rosa
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O questionário utilizado durante as entrev¡stas é mostrado a segu¡r

Data:

SN
E El Reconhecimento do problema

tr El Avaliação e sfntese da solugäo

E El Modelagem

El E Especificaçåo

E E Revisão

El E Documentação

E El Controle de Alterações

:l: ComO é êfetuaala a anál¡se do,sistema

E E Alcance do trabalho a ser realizado (fungäo, desernpenho, restriçôes, interface)

Et tr Estimativa dos recursos necessários ao desenvolvimento (, Hardware, Software)

E tr ldentificação das tarefas a serem efetuadas

E tl Elaboração do cronograma a ser cumprido

El E Estimativa do custo despendido

EI E Revisão

E E Documentação

E E Controle de Alteraçöes

E E Descrição do fluxo e estrutura da informaçäo

E El Refinamento detalhado de todas as funçôes do software

E E Caracterfsticas de interface (layout de entrada e saída|

E tr ldentificação das restrições do projeto

tr E Especificação dos critérios de validaçãe

E E Revisão

fl E Documentação

E El Controle de Alterações

N
dosComo é
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tr tr Projeto de Dados (registro, arquivo, list4 pilha, vetor)

E E Projeto Arquitetural (subprogramas com entradas e saídas)

tr E Projeto Procedimental(algoritmo dos subprogramas)

tr tr Projeto de lnterface (projetar a interface)

tl E Revisäo

E E Documentaçäo

E E Controle de Alteraçöes

N

SN
El El Teste de Unidade

E E Teste de lntegração

tr El Teste de Validação

El tr Teste de Sistema

E El Revisão

E E Documentação

E E Controle de Alterações

para o dossua

2do ciclodea nao7- os

Assinatura do responsável pelas informações
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Refinamento detalhado de todas as funções do softwareFCFBDFPRINR

Questionár¡o para Avaliação do Processo de Software para Pequena Empresa

Etapa Gerencial

Como é efetuado o Planejamento de Proieto ?

NR RI FP FBD FC Alcance do trabalño a ser realizado

Estimativa dos recursos necessários ao desenvolvimento

ldentificação das tarefas a serem efetuadas

Elaboração do cronograma a ser cumprido

Estimativa do custo

NR RI FP FBD FC

NR RI FP FBD FC

NR RI FP FBD FC

NR RI FP FBD FC

Como é efetuado o Gerenciamento de Configuração ?

NR Rl FP FBD FC Gerenciamento de Configuração

Como é efetuada a Documentação ?

NR RI FP FBD FC Documentação

Como é efetuada a Revisão ?

NR R1 FP FBD FC Revisão

Como é efetuada a Garantia de eualidade ?

NR R! FP FBD FC Garantia de Qualidade

Etapa Construção

Como é efetuada a Especificação dos Requisitos ?

NR RI FP FBO FC Descrição do fluxo e estrutura da informação
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NR RI FP FBD FC Especifi cação das ca racterísticas d a i nterface

NR RI FP FBD FC ldentificaçåo das restriçöes de projeto

Especificação dos critérios de validaçãoNR RI FP FBD FC

Como é efetuado o Projeto de Software ?

NR RI FP FBD FC Projeto de Dados

NR RI FP FBD FC Projeto Arquiteturat

NR RI FP FBD FC Projeto Procedimental

NR RI FP FBD FC Projeto de lnterface

Como é efetuada a Codificação ?

NR RI FP FBD FC Codificaçäo

Como são efetuados os Testes ?

NR RI FP FBD FC Teste de Unidade

Teste de lntegração

Teste de Validação

Teste de Sistema

NR RI FP FBD FC

NR RI FP F80 FC

NR RI FP FBD FC

Etapa Organização

Como são efetuados os Treinamentos ?

NR RI FP FBD FC Treinamento

Como é efetuada a Cópia, Entrega e tnstalaçäo ?

NR RI FP FBD FC Cópia, Entrega e lnstalaçäo

Como é efetuada a Manutenção ?

NR RI FP FBD FC Manutenção


