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Resumo 

SEGORIA, A. M. (2001). Os Processos de Desenvolvimento de Software: Uma 

Investigação sobre a Qualidade. 174p. Dissertação (Mestrado)- Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção, EESC, São Carlos. 

As realizações e atividades desenvolvidas pelo homem em qualquer segmento 

produtivo são geradas pela percepção de suas necessidades, pelo 

acompanhamento da evolução tecnológica e pela adequação aos cenários e aos 

comportamentos da sociedade, seguindo uma abordagem global. Questões 

relacionadas aos programas de melhoria da qualidade na indústria de software, 

hoje caracterizadas como competências qualificadoras para a competitividade, 

tornar-se-ão um conjunto de exigências básicas para a sobrevivência de longo 

prazo no mercado internacional. Esta realidade faz parte das empresas do mundo 

todo, principalmente da empresa brasileira, dada a meta de desenvolvimento e 

melhoria da qualidade de vida estabelecida para a sociedade. Neste contexto, o 

mercado em que atuam as empresas de pequeno porte é extremamente 

competitivo. Em se tratando de melhoria de desenvolvimento de software, o CMM 

(Capabi/ity Maturity Model), desenvolvido pelo Instituto de Engenharia de Software, 

da Universidade de Carnegie Mellon, por solicitação do Departamento de Defesa 

Norte Americano, tem como objetivos: avaliar o nível de maturidade das empresas 

desenvolvedoras de software e propor melhorias para seus processos. Este modelo 

apresenta cinco níveis crescentes de maturidade: inicial, repetível, definido, 

gerenciado e em otimização. O objetivo desta dissertação é apresentar uma 

contribuição às empresas desenvolvedoras de software, em especial às de 

pequeno porte, que desejam aumentar a qualidade de seus processos de 

desenvolvimento, utilizando um modelo o qual fora desenvolvido originalmente para 

grandes empresas e projetos. A investigação exploratória sobre a qualidade nos 

processos de desenvolvimento de software será enriquecida através de uma 

aplicação, a qual será realizada em uma empresa desenvolvedora de soluções de 

software localizada no município de São Carlos, interior do Estado de São Paulo. 

Palavras-chave: Qualidade de software, CMM, melhoria de processos, melhoria 

contínua, empresa de pequeno porte. 
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Abstract 

SEGORIA, A. M. (2001). The Processes of Software Development: An lnvestigation about 

Qualify. 2001. 174p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção, EESC, São Carlos. 

As technology developments becomes more integrated with everyday business activities, 

the search for quality has become more important than ever in today's organizations. For 

Brazilian companies that develop software, the quality of the final product is directly related 

to the quality of its development process. Related to the software quality, the CMM 

(Capability Maturity Model) developed by the Software Engineering lnstitute of Camegie 

Mellon University, is a model that assist companies in the evaluation of its current software 

development process and enables improvements for this process. This model presents 

tive growing leveis of maturity: initial, repeatable, defined, managed and in optimizing. The 

main goal of this work is to extend through an investigation the state of art of software 

quality engineering, and to apply the principies and practices of the Second Levei of the 

CMM in a small Brazilian company. 

Keywords: Software quality, CMM, process improvement, continuous improvement, small 
company. 



Capítulo 1: Introdução 

Neste capítulo serão apresentados: a contextualização do tema, a 

justificativa pela sua escolha, os objetivos e a motivação para a elaboração 

desta dissertação. 

1.1 Contextualização do Tema 

O movimento pela qualidade - dos artesãos ao Desdobramento da 

Função Qualidade - deve ser entendido como um conjunto de fatos e ações, 

acumulado ao longo do tempo, o qual levou à preocupação pela qualidade 

nos dias atuais. A transformação dos mercados desencadeou um processo 

em que as empresas concentram esforços pela excelência em qualidade. 

Nesse contexto, as empresas buscam modelos, ferramentas e métodos, 

com o objetivo de aumentarem suas vantagens competitivas, podendo 

compartilhar assim, os mercados globais. 

Com mudanças tecnológicas cada vez mais velozes, crescimento 

na complexidade dos produtos, competição global, disseminação do uso da 

tecnologia e evolução nos conceitos da qualidade, torna-se necessário 

investigar os processos de desenvolvimento de software, com o objetivo de 

alcançar produtos com qualidade superior. Essa investigação é justificada 
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uma vez que a qualidade do produto de software está diretamente 

relacionada à qualidade do seu processo de desenvolvimento. 

No âmbito de software, até a década de 70, a noção da qualidade 

estava ligada à parte interna deste, sendo avaliada em termos de linhas de 

código e tempo de execução. Nos anos 80, devido às maiores oportunidades 

em utilização da tecnologia, havia uma maior qualificação dos usuários. Nos 

anos 90, a discussão assumiu um caráter mais formal com a apresentação 

de Normas como a ISO 9000-3 e a ISO 9126. Atualmente, a discussão pela 

busca da qualidade leva as organizações a se preocuparem com a melhoria 

de seus produtos desde a sua concepção. Portanto, o enfoque principal 

dado às atividades de garantia da qualidade de software tem se concentrado 

na melhoria de seu processo de desenvolvimento. 

Em se tratando de avaliação e melhoria do processo de 

desenvolvimento de software, o CMM ( Capability Maturity Model), 

desenvolvido pelo SEI (Software Engineering lnstitute) da Universidade 

Carnegie Mellon (Pittsburgh - EUA), é um modelo utilizado para qualificar e 

definir os pontos de atuação, além das ações para a melhoria evolutiva 

desse processo. De acordo com BELLOQUIM (1999), o CMM foi criado para 

todo tipo de empresa desenvolvedora de software, independentemente do 

seu tamanho. O sucesso de sua implementação é relativo à capacidade que 

a empresa tem de absorver os conceitos e adaptá-los à sua realidade. 

Esta dissertação pretende: 

• Demonstrar como uma empresa desenvolvedora de software 

pode conhecer suas deficiências e saber como tomar ações 

corretivas sobre elas, e 

• Evidenciar que é possível melhorar a qualidade de 

desenvolvimento de software em empresas de pequeno porte, 

baseando-se num modelo de melhoria, desenvolvido 

originalmente para grandes empresas, envolvidas em grandes 

projetos. 
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1.2 Motivação 

Segundo JURAN (1997), a melhoria da qualidade é um conjunto de 

ações necessárias para que se alcance a qualidade ao nível mundial. Isto 

requer uma transformação em relação às atitudes habituais de 

gerenciamento e desenvolvimento, praticados nas organizações de software. 

De acordo com PURI (1994), o maior desafio para uma empresa de 

pequeno porte é participar de um mercado de livre concorrência. Isto porque, 

se a empresa não deseja exportar, ao menos terá que sobreviver às 

importações de produtos concorrentes. Neste contexto, a preocupação pela 

melhoria da qualidade de software tem um papel fundamental. 

A motivação para a elaboração desta dissertação deve-se ao fato 

de que os modelos da qualidade desenvolvidos para grandes empresas, 

normalmente impõem grandes limitações quando aplicados à realidade da 

empresa de pequeno porte. Torna-se necessário portanto, aumentar a 

qualidade dos produtos de software desenvolvidos por essas empresas sem 

um aumento significativo de custos. Este exercício seria inviável quando as 

empresas, na tentativa de implantarem tais modelos, dependessem de altos 

investimentos ou esforços extras. 

Outra questão motivadora deve-se ao fato de que a literatura 

existente sobre os processos de melhoria no desenvolvimento de software 

encontra-se dispersa e poucos estudos de caso em empresas brasileiras de 

pequeno porte têm sido publicados. 
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1.3 Justificativa 

De acordo com dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, o 

CMM, além de ser um modelo para avaliação da maturidade dos processos 

de desenvolvimento de software de uma organização, também orienta seu 

usuário na identificação das práticas-chave, as quais são requeridas para 

aumentar a maturidade desses processos. Tal conceito é conhecido por 47% 

das empresas, sendo utilizado por 21% dessas (MCT, 1999). 

Outra dimensão que merece uma análise mais aprofundada, trata 

da abrangência que o modelo atinge. Embora dentro do universo das 

empresas brasileiras, 63% seja composto por empresas de pequeno porte e 

7% de médio porte, os casos que se tem notícia de certificação no país diz 

respeito às empresas de grande porte (MCT, 1999). Dessa forma, a 

pesquisa se justifica devido à importância das empresas de pequeno porte 

atuarem como instrumentos de geração de emprego e de distribuição de 

renda da economia nacional. 

De acordo com SPINA (1998), as empresas de pequeno porte são 

responsáveis por uma parcela significativa do oferecimento de empregos. 

Qualquer melhoria da condição dessas empresas tem um impacto social 

imediato. Ainda de acordo com o autor, essa não é uma preocupação 

brasileira somente: na Dinamarca, por exemplo, 90% das empresas têm 

menos que 50 funcionários e estão à procura de um modelo de avaliação e 

melhoria da qualidade de seus produtos e serviços. 

Melhorar os níveis da qualidade e da produtividade dessas 

empresas, garante-lhes espaço nos mercados nacionais e internacionais. 

Com isso, além de garantir os empregos, contribuem para a melhoria do 

padrão de vida dos trabalhadores e da sociedade em geral. 
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1.4 Determinação dos Objetivos: Principais e Intermediários 

Através de uma aplicação realizada em uma empresa de pequeno 

porte desenvolvedora de soluções de software, tem-se como objetivos 

principais: 

a) Interpretar os resultados positivos e as dificuldades que esta 

empresa enfrentou para implementar as práticas do Nível 2 do CMM, e 

b) Reunir os conhecimentos e as experiências e fornecê-los ao meio 

acadêmico e às organizações, como forma de material auxiliar para a 

melhoria dos processos de desenvolvimento de software. 

Os objetivos intermediários desta dissertação são relatar através de 

uma investigação, os estados da arte em relação: 

a) À Engenharia da qualidade; 

b) À Engenharia da qualidade de software, e 

c) Ao Capability Maturity Model - CMM. 

1.5 Metodologia de Pesquisa 

A Investigação sobre a qualidade nos processos de 

desenvolvimento de software, será realizada sob as formas pesquisa e 

levantamento bibliográfico. Para verifi car a efetividade da aplicação do Nível 

2 do CMM, foi adotado como método de pesquisa, uma aplicação. 

A coleta dos dados será conduzida por meios de Entrevista 

(Apêndice 1 ), Questionário (Anexo 1) e Formulário (Apêndice 2). A partir das 

informações coletadas, iniciar-se-á os processos de melhoria, tomando 

como referencial o Nível 2 do CMM (Anexos 2, 3 e 4). A metodologia de 

pesquisa será discutida detalhadamente no Capítulo 5 desta dissertação. 
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1.6 Estruturação da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos: 

• Capítulo 1: os objetivos foram: contextualizar e justificar a 

escolha do tema, apresentar os objetivos e a motivação para a 

elaboração desta dissertação. 

• Capítulo 2: o objetivo será apresentar o estado da arte em 

relação à Engenharia da Qualidade. 

• Capítulo 3: o objetivo será apresentar o estado da arte em 

relação à Engenharia da Qualidade de Software. 

• Capítulo 4: o objetivo será apresentar o estado da arte em 

relação ao Capability Maturity Model - CMM. 

• Capítulo 5: o objetivo será apresentar uma aplicação, onde a 

empresa estudada implementou o Nível 2 do CMM para a 

melhoria de seus processos de desenvolvimento de software. 

• Capítulo 6: o objetivo será apresentar as conclusões gerais 

sobre este trabalho de dissertação. 

1.7 Considerações Finais 

Este Capítulo foi essencial para que o leitor tivesse uma visão geral 

do conteúdo que a autora pretende apresentar nesta dissertação. Dando 

continuidade ao trabalho, será apresentado no Capítulo 2, o estado da arte 

em relação à Engenharia da Qualidade. 



Capítulo 2: A Engenharia da Qualidade 

Nos últimos anos, o alto grau de competitividade tem motivado as 

organizações do mundo inteiro pela busca da qualidade. Mas qual sua 

origem, sua evolução, a visão que pioneiros da qualidade pregaram e 

continuam pregando em suas filosofias? Nas últimas décadas, 

especialmente a partir dos anos 70, os mercados passaram a ser regidos 

pela oferta. Como conseqüência, o interesse por modelos e ferramentas que 

auxiliam na busca pela qualidade, tem se tornado regra para a 

competitividade nos mercados globais. O objetivo dentro deste contexto é 

discorrer sobre estas questões. 

2.1 Evolução Histórica da Qualidade 

De acordo com GARVIN (1992), a qualidade passou a ser alvo de 

maior atenção em função da ação conjunta de uma onda de importações, 

programas federais e estaduais e de uma maior sensibilidade por parte dos 

consumidores. O resultado foi um renovado interesse pela administração da 

qualidade em muitas empresas e um reconhecimento cada vez maior de sua 

importância estratégica. 

Até o período que antecedeu a Revolução Industrial, a qualidade 

era uma atividade de autocontrole, reali zada pelos artesãos. Nesta fase, o 

artesão desenvolvia todas as atividades: concepção, escolha de materiais, 
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produção e comercialização, mantendo um contato direto com os clientes. 

Produziam-se pequenas quantidades de cada produto, e as peças eram 

ajustadas manualmente. No início do século XX, com o advento da produção 

em massa, ainda que o conceito da qualidade continuasse a ser o de 

perfeição técnica, a prática de controle da qualidade mudou 

substancialmente. 

As abordagens da qualidade foram surgindo aos poucos, através de 

uma evolução regular, e não de inovações marcantes. São produtos de uma 

série de descobertas que remontam a um século atrás. Essas descobertas 

são organizadas em "quatro eras da qualidade" distintas: inspeção, controle 

estatístico da qualidade, garantia da qualidade e gestão estratégica da 

qualidade. Estas quatro eras são apresentadas a seguir: 

2.1.1 O Aparecimento da Inspeção 

Nos séculos XVIII e XIX, quase tudo era fabricado por artesãos. 

Produziam-se pequenas quantidades e as peças eram ajustadas umas às 

outras manualmente, e a inspeção era informal, quando feita. A inspeção 

formal só passou a ser necessária com o surgimento da produção em massa 

e a necessidade de peças intercambiáveis. Porém, o contro le da qualidade 

limitava-se à inspeção e às atividades restritas como a contagem, a 

classificação pela qualidade e os reparos. Mas, nos dez anos seguintes, o 

papel do profissional da qualidade seria mudado. O estímulo à mudança foi 

a pesquisa feita no Bel/ Te/ephone Laboratories. O resultado foi o que hoje 

se chama de Controle Estatístico da Qualidade. 

2.1 .2 O Controle Estatístico da Qualidade 

O ano de 1931 representou um marco no movimento pela 

qualidade. A obra Economic Contrai of Quality of Manufactured Product, de 

W. A. Shewhart (SHEWHART, 1931 ), conferiu pela primeira vez um caráter 

científico à qualidade. Shewhart deu uma definição precisa e mensurável de 



9 

controle de fabricação, criou poderosas técnicas de acompanhamento e 

avaliação da produção diária e propôs diversas maneiras de se melhorar a 

qualidade. 

Shewhart observou que era improvável que duas peças fossem 

fabricadas precisamente de acorcjo com as mesmas especificações. Do 

ponto de vista gerencial, isso exigia que o problema da qualidade fosse 

repensado. Shewhart formulou então técnicas estatísticas simples e 

métodos gráficos de representação de valores de produção para avaliar se 

eles ficavam dentro de uma faixa aceitável. 

Enquanto Shewhart trabalhava com controle de processos, outros 

pesquisadores do Bel/ Laboratories estavam progredindo com a prática da 

amostragem, o segundo elemento crítico no crescimento do controle 

estatístico da qualidade. 

As técnicas de amostragem partem da premissa simples de que 

uma inspeção de 100% é uma maneira ineficiente de se separar os bons dos 

maus produtos. Uma alternativa é verificar um número limitado de produtos 

de um lote de produção e depois decidir com base nesta verificação se o lote 

inteiro é aceitável. Mas este processo envolve certos riscos. Como as 

amostras nunca são inteiramente representativas, pode-se aceitar um lote 

de produção que possua inúmeros produtos defeituosos. 

No entanto, os custos de inspeção baixaram, a qualidade melhorou 

e com menos defeitos a serem corrigidos, os empregados tornaram-se mais 

produtivos. Só com o advento da Segunda Guerra Mundial e com a 

necessidade de produzir armas em grande escala, é que os conceitos de 

controle estatístico da qualidade passaram a ter uma demanda maior. 

2.1.3 A Garantia da Qualidade 

A garantia da qualidade é uma função da empresa que tem a 

finalidade de confirmar que todas as atividades relacionadas à qualidade 
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estão sendo conduzidas de formas requeridas, previstas em procedimentos 

específicos (ALLIPRANDINI, 1996). 

O enfoque da função garantia da qualidade era a preocupação na 

forma de se produzir e não somente no seu resultado final. Torna-se 

importante entender que a qualidade está implícita a todo processo 

produtivo, desde as especificações até a entrega do produto ao cliente. Os 

passos das atividades a serem desenvolvidos desde o planejamento até a 

coleta de novas informações no mercado devem ser coordenados. Essa 

coordenação garante a integração das funções envolvidas. Esse conjunto 

integrado de atividades, integrando e gerando ações coordenadas, forma o 

sistema de garantia da qualidade, o qual será chamado de Sistema da 

Qualidade. 

2.1.4 A Gestão Estratégica da Qualidade 

De acordo com GARVIN (1992) a gestão estratégica da qualidade 

envolve uma extensão e aperfeiçoamento das abordagens anteriores. 

Aspectos de inspeção, controle estatístico e garantia da qualidade, podem 

ser vistos e relacionados entre si dentro de uma mesma organização. 

O autor sugere a distinção entre essas conceituações e eleva as 

considerações da gestão estratégica da qualidade por relacionar a 

lucratividade aos objetivos gerenciais básicos, a sensibilidade às 

necessidades da concorrência paralelamente à satisfação do cliente e por 

último, associar a idéia de melhoria contínua. 

A gestão estratégica da qualidade revela a qualidade como um alto 

nível de amadurecimento, expandindo as responsabilidades de 

departamentos para a alta direção, requerendo formulação de estratégias, 

estabelecendo metas e objetivos, elaborando planos e implementando-os, e 

acompanhando os processos para obter feedback (retro-alimentação), 

fazendo uso de ações corretivas se necessário. 
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2.2 Definindo Qualidade 

De acordo com PALADINI (1990}, em diferentes situações, 

diferentes significados podem ser atribuídos ao termo qualidade. Existe uma 

grande contribuição técnica de áreas dedicadas ao estudo sobre esta 

questão. Isto tem levado a uma considerável abrangência do que seria 

qualidade. Porém, confusões e equívocos têm sido gerados quando se tenta 

colocar em prática essas diferentes definições: 

• Pensa-se em qualidade como algo abstrato e indefinido, que não 

pode portanto, ser medido nem avaliado; 

• Identifica-se qualidade como perfeição, um conceito definido e 

imutável. Conclui-se que a qualidade reflete a situação de se ter 

atingido algo em um patamar máximo, sem possibilidades de 

melhorias, e 

• Confunde-se qualidade com classe ou categoria de um produto. 

Se a classe é refletida em diferentes modelos, poder-se-ia concluir 

que agregar novos componentes ao modelo já melhoraria sua 

qualidade. 

Torna-se necessário estudar os diferentes conceitos relacionados 

ao termo. Os enfoques são organizados de maneira a agrupar os conceitos 

em conjuntos específicos. Nesse sentido, há a contribuição destacada do 

pesquisador David A. Garvin. A seguir, são apresentadas as cinco 

abordagens propostas por GARVIN1 apud PALADINI (1990}, as quais 

apresentam uma visão geral sobre o conceito qualidade: 

• Abordagem transcendental: essa abordagem trata da qualidade 

como um conceito abstrato que dificilmente pode ser fixado com 

precisão. Qualidade representa uma característica, propriedade ou 

estado que torna um produto ou serviço aceitável; 

1 GARVIN, DA (1992). Gerenciando a Qualidade. Rio de Janeiro, Editora QualityMark. 
PALADINI, E. P. (1 990). Controle de Qualidade - Uma Abordagem Abrangente, Editora Atlas. 
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• Abordagem centrada no produto: essa abordagem entende 

qualidade como uma variável passível de medição precisa. Existe 

um modelo de avaliação baseado em padrões objetivos, 

permitindo medir a qualidade de maneira livre de opiniões, 

preferências ou pontos de vista; 

• Abordagem centrada no valor: essa abordagem agrega 

qualidade ao custo de produção. O produto é de boa qualidade, 

quando apresentar alto grau de conformidade aos requisitos do 

produto por um custo aceitável. Significa oferecer melhor 

desempenho a um preço reduzido; 

• Abordagem centrada no processo de fabricação: essa 

abordagem fixa-se no esforço realizado em produzir um item de 

acordo com suas especificações básicas, determinadas durante o 

projeto. Assim, se o processo de fabricação não pode desenvolver 

um produto conforme suas especificações, a qualidade estará 

comprometida logo no primeiro esforço para produzi-lo, e 

• Abordagem centrada no usuário: essa abordagem concentra-se 

no usuário, tendo este como fonte de toda a avaliação da 

qualidade de um produto. Primeiro define-se o que o consumidor 

deseja, depois se procura desenvolver um produto que esteja de 

acordo com as suas vontades. Dessa forma, a qualidade de um 

produto está condicionada às vontades levantadas pelo seu 

consumidor. 

A Norma ISO 8402 (1994) conceitua a qualidade como: "o conjunto 

de características de uma entidade que lhe confere a aptidão de satisfazer 

as necessidades explícitas e implícitas". A qualidade de um produto é 

analisada considerando-se diversos elementos: as múltiplas características 

técnicas, a estética, a certeza de funcionamento (confiabilidade e 

disponibilidade), a segurança, a ergonomia, o respeito aos prazos, o manual 

de instruções e manutenção, o custo de possessão, a informação sobre os 

produtos e sobre a organização, a fatura e as condições de pagamento e a 
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antecipação no que diz respeito à evolução das necessidades do cliente. Por 

esta razão, o conceito da qualidade muda de acordo com o ponto de vista 

onde ela é requerida. 

Diversos enfoques sobre os conceitos da qualidade já foram 

exaustivamente discutidos pela literatura, VELASQUEZ (1987); PALADINI 

(1990); NÓBREGA (1990); ISO 8402 (1994). Estes conceitos, também são 

discutidos por CHOVE (1994), que considera a qualidade diferenciada: 

• Para um cliente: a qualidade de um produto é medida de 

acordo com a sua aptidão de satisfazer as necessidades de seus 

clientes; 

e Para a produção: a qualidade de um produto reside na sua 

aptidão de produzir ao menor custo os produtos, satisfazendo as 

necessidades de seus clientes. O menor custo pode ser 

procurado pela própria empresa ou pela sociedade em geral; 

• Para uma organização: a qualidade consiste na aplicação de 

uma política que tende à mobilização permanente de todo o seu 

pessoal para melhorar: 

o a qualidade de seus produtos e serviços; 

o a eficácia de seu funcionamento, e 

o a pertinência e a coerência de seus objetivos com relação 

à evolução de seu meio-ambiente. 

• Para a sociedade: a qualidade de uma organização está ligada 

essencialmente à sua capacidade de inovar, de criar o valor 

agregado e de repartir este valor agregado, o melhor possível 

entre as partes concernentes (clientes, fornecedores, 

empregados, acionistas e sociedade), respeitando ou 

protegendo a ecologia. 
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Vieger em (VIEGIER, 1988) considera a qualidade em três 

subdivisões: 

• A qualidade desejada, que é a expectativa do cliente; 

• A qualidade programada de acordo com o que o cliente deseja, e 

• A qualidade realizada, que é a conformidade com o que foi 

programado. 

Por sua vez, LEMAITRE (1995) diferencia a qualidade nos 

seguintes itens: 

• Os desempenhos: são valores físicos das propriedades 

funcionais de um produto, independentemente dos seus 

aspectos sensoriais ou econômicos; 

• A qualidade tecnológica: é o valor de um conjunto de 

características tecnológicas que delimita as propriedades de um 

produto, quaisquer que sejam, fundamentais ou secundárias, 

funcionais ou sensoriais, explícitas ou implícitas; 

• A qualidade intrínseca: é o valor econômico da qualidade 

tecnológica, num dado instante, relacionado ao seu custo no 

mesmo instante, e 

• A qualidade global: a aptidão de satisfazer uma necessidade 

(determinada ou potencial). É dada pela relação entre a 

qualidade intrínseca e a expressão das necessidades da 

clientela. 

2.3 Os Pioneiros da Qualidade 

Principalmente a partir da década de 50, vários autores 

desenvolveram abordagens sobre o tema Qualidade. A seguir são 

apresentadas as filosofias da qualidade segundo seis autores clássicos. 
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2.3.1 Deming 

O enfoque de Deming para a qualidade é voltado principalmente 

para a estatística, focalizando os problemas de variabilidade e suas causas. 

Qualidade é o grau previsível de uniformidade e dependência, baixo custo e 

de satisfação do mercado (FAESARELLA et ai., 1998). 

DEMING (1990) defende a participação do trabalhador no processo 

decisório e afirma que 94% dos problemas com qualidade são de 

responsabilidade da administração, sendo os operários prejudicados pelo 

sistema. Ele estimula a alta gerência a envolver-se nos programas de 

melhoria da qualidade. 

Uma técnica bastante utilizada por Deming é o PDCA (Pian, Do, 

Check, Act), representado na Figura 2.1, o qual deve ser utilizado para o 

gerenciamento da implementação de um programa da qualidade. Sua idéia é 

melhorar e reduzir as diferenças entre as exigências dos clientes e a 

performance do processo. 

Agir 
(ACT) 

Checar 
(CHEK) 

Planejar 
(PLAN) 

Fazer 
(DO) 

Figura 2.1 - O Ciclo PDCA 
Fonte: (WERKEMA, 1995 p.l28) 
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2.3.2 lshikawa 

O programa da qualidade de lshikawa tem as influências de Deming 

e de Juran. De acordo com ISHIKAWA (1986), a qualidade deve ser 

incorporada a cada projeto e processo. Ela não pode ser criada através da 

inspeção. 

ISHIKAWA (1993), acredita que qualidade total implica participação 

de todos e trabalho em grupo. Ele classificou as técnicas de controle 

estatístico em 3 grupos de complexidade crescente: 

• O primeiro grupo é formado pelas sete ferramentas, as quais 

requerem um conhecimento por todos da organização e podem ser 

usadas na análise e resolução de 90% dos problemas da qualidade. 

São elas: Análise de Pareto, Diagrama Causa e Efeito, Histograma, 

Cartas de Controle, Folha de Verificação, Gráfico de Dispersão e 

Fluxograma; 

• Os métodos estatísticos formam o segundo grupo e são utilizados por 

especialistas da qualidade e por alguns gerentes responsáveis em 

sua seção, e 

• O último grupo é formado por métodos estatísticos avançados, para 

uso dos especialistas em qualidade e consultores. Eles incluem 

análise multivariável e técnicas de pesquisa operacional. 

2.3.3 Juran 

Para Juran, a qualidade está associada à satisfação e à insatisfação 

com um determinado produto (FAESARELLA et ai., 1998). Essa satisfação 

ocorre quando um produto tem desempenho ou características superiores. A 

insatisfação, quando há deficiências no produto ou serviço. Assim, há duas 

dimensões no conceito da qualidade, uma externa que considera as 

necessidades dos consumidores e uma interna, relacionada à correta 

construção do produto. 
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Tendo em vista estas duas dimensões, JURAN (1989) propõe a 

definição de qualidade como "adequação ao uso". Considerando que os 

consumidores internos e externos possam usar o produto de diferentes 

maneiras, para se atingir a qualidade, deve-se começar com o entendimento 

de quem será o usuário e como e onde o produto será utilizado. 

A melhoria projeto a projeto é semelhante ao ciclo PDCA de Deming 

e faz parte de sua Trilogia. Essa trilogia é um processo de gerenciamento 

composto por: planejamento, controle e melhoria, como apresenta a Figura 

2.2. 

Controle da 
Qualidade 

~ Melho;ia d; 
1 Qualidade 

Figura 2.2 - Trilogia de Juran 
Fonte: (JURAN & GRYNA, I 991 p. 18) 

Planejamento da 
Qualidade 

Abaixo são apresentadas as etapas do gerenciamento propostas 

por Juran: 

• Planejamento da qualidade: é a atividade de desenvolvimento 

de produtos que atendam às necessidades do cliente; 

• Controle da qualidade: esse processo é utilizado pelos grupos 

operacionais como auxílio para atender aos objetivos do 

processo e do produto. Consiste em avaliar o desempenho 

operacional real, comparar o desempenho real com os objetivos 

e agir com base na diferença, e 

o Melhoria da qualidade: tem como objetivo, atingir níveis de 

desempenho sem precedentes - níveis significantemente 
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melhores do que qualquer outro no passado. Apresenta 4 

etapas: 

o Estabelecimento da infra-estrutura para assegurar um 

melhoramento da qualidade anual; 

o Identificação dos projetos de melhoramento; 

o Estabelecimento de uma equipe de projeto, capaz de 

fazer com que este projeto seja bem sucedido, e 

o Fornecimento de recursos, motivação e treinamento para 

as equipes, a fim de diagnosticar as causas dos 

problemas, estimular a procura de soluções e estabelecer 

controle para manter ganhos. 

2.3.4 Feigenbaum 

Para FEIGENBAUM (1 991 ), qualidade é um corporativo modo de 

vida, uma forma de administrar a organização, através de uma abordagem 

sistêmica, com envolvimento de todas as funções no processo da qualidade. 

Feigenbaum introduziu o termo Controle da Qualidade Total nos Estados 

Unidos nos anos 50. 

Sua proposta destaca-se pela busca da integração das atividades 

da organização, referindo-se ao ciclo industrial como uma seqüência de 

atividades necessárias para trazer os produtos do conceito para o mercado. 

Neste ciclo estão incluídos: marketing, projeto, engenharia, compras, 

manufatura, inspeção, embalagem, expedição, instalação e serviços, 

estando a qualidade presente em todos estes estágios. 

2.3.5 Falconi 

Para Falconi, Qualidade Total envolve todas as dimensões que 

interferem na satisfação das necessidades das pessoas: conformidade, 

custo, entrega, moral e segurança. Quando qualquer um desses resultados 

estiver fora de controle, deve-se buscar as causas e atuar sobre as mesmas, 

FAESARELLA et ai. (1 998). 
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Assim, um produto ou serviço que tenha projeto e fabricação 

perfeitos, proporciona segurança ao cliente, tem assistência perfeita, é 

entregue no prazo certo e com baixo custo, tem a preferência do cliente e 

portanto, tem qualidáde. 

2.3.6 Taguchi 

Sua principal contribuição foi no sentido de mostrar como as 

especificações do produto influenciam na sua qualidade e podem ser 

traduzidas em custos. Taguchi critica a visão tradicional da qualidade, 

mostrada na Figura 2.3, que determina limites fixos de valores para as 

especificações, dentro dos quais o produto está bom. 

Má Qunlidade 
lloa Qualitlatle 

Má Qunlidrule 

I 
I ... 

lllÍII. nominal máx. Pan1 met ro dl! Qualidade 

Figura 2.3 - Visão Tradicional 
Fonte: (FAESARELLA et ai. , p.40) 

Para ele, existe uma função chamada de função perda que se 

afasta do valor considerado ótimo, proporcionalmente ao quadrado do 

desvio deste valor. Assim, quando a distância do valor ótimo dobra, a perda 

aumenta em quatro vezes, como ilustra a Figura 2.4. 

Perda 
da 

Qualidade 

min. Homi11al máx . 

Figura 2.4 - Visão de Taguchi 
Fonte: (F AESARELLA et ai., p.40) 

Parâmetro da Qualidade 
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Uma outra proposta de Taguchi é a de que devem existir limites de 

tolerância, ao invés de valores fixos para as especificações do projeto. Deste 

modo, haverá limites fora dos quais o consumidor considerará o produto ou 

serviço aceitável. 

A idéia da função perda contribui para a melhoria da qualidade, 

pois, como os limites para as especificações não são valores fixos, o esforço 

de melhoria para alcançar o valor ótimo deve ser constante. Sua filosofia 

defende a idéia de que se deve projetar um produto menos sensível à 

variação durante o processo de manufatura, antes de tentar controlar todas 

as variáveis que interferem no processo. 

2.4 As Ferramentas da Qualidade 

A seguir são apresentadas as ferramentas clássicas auxiliares na 

busca pela qualidade. 

2.4.1 As Ferramentas Clássicas 

• Fluxograma: o fluxograma é o primeiro passo para que se possa 

conhecer o processo. A linguagem deve ser muito próxima daquela 

utilizada pelo público no qual o diagrama pretende atingir. 

• Diagrama de causa e efeito: é um exercício em grupo que deve ser 

realizado com um número mínimo de pessoas que possa contribuir com 

idéias sobre o processo em questão. Este diagrama tem o formato de 

uma espinha de peixe onde são listadas todas as causas de um 

problema analisado. 

• Mapas de controle: ferramenta para determinar um diagnóstico de 

quando uma máquina ou operação saiu dos limites toleráveis. Esses 

limites determinam se o processo está com desvios previstos ou se serão 

necessários ajustes. 

• Histograma: gráfico que representa dados de uma tabela. Com isso, os 

números que originalmente poderiam estar dentro dos limites aceitáveis 
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para a grandeza avaliada, irão aparecer no gráfico de uma forma que 

poderá dizer muito mais sobre o processo do que se poderia verificar na 

tabela. 

• Check sheets: envolve a programação e a coleta correta de dados para 

posterior tratamento dos mesmos. 

• Pareto: os gráficos ou critérios de Pareto são uma forma de análise dos 

problemas em ordem decrescente de importância. O princípio de Pareto 

sugere que a maioria dos efeitos provê de relativamente poucas causas. 

• Scattter diagrams: são técnicas gráficas de correlacionamento entre 

variáveis. Quando se colecionam dados de experimentos que precisam 

ser correlacionados, pode-se utilizar esses gráficos para encontrar uma 

relação entre eles. 

2.4.2 As Novas Ferramentas 

A seguir são apresentadas as novas ferramentas, as quais auxiliam 

na busca pela qualidade. 

• Diagrama de relações: é utilizado como técnica para elucidar relações 

causais entrelaçadas em situações complexas para determinar uma 

solução apropriada. Serve para determinar e desenvolver políticas de 

garantia da qualidade ou estabelecer planos promocionais para a 

introdução do TQC (Total Quality Contrai). 

• Diagrama de afinidade: é utilizado para colecionar dados verbais de 

situações desordenadas e confusas e analisar dados por afinidades 

mútuas. Pode ser utilizado para estabelecer uma política de controle da 

qualidade para uma nova empresa ou um novo grupo. 

• Diagrama sistemático: procura os meios mais apropriados para 

executar uma dada tarefa. Existem duas formas de implementação: a) 

um assunto é subdividido em elementos, de forma a mostrar os meios 

para se atingir os objetivos; b) serve para o desenvolvimento de planos 
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de ação, mostrando sistematicamente os procedimentos necessários 

para a implementação dos planos. 

• Diagrama matricial: serve para identificar elementos envolvidos no 

problema analisado. Esses elementos são alocados às linhas e colunas 

de uma matriz. Os pontos de inserção linha/coluna mantêm uma relação 

que facilita a visualização da solução do problema. 

• Matriz de análise de dados: utilizada para apresentar e arranjar os 

elementos do diagrama matricial , obtendo dados numéricos para as 

intersecções linha/coluna. 

• Mapa de programa de decisão de processo: ajuda a escolher o 

processo a ser utilizado para uma dada saída, examinando o progresso 

dos eventos e a variedade concebível de saídas. 

• Diagrama de Setas: é utilizado no PERT ou CPM. É uma malha de 

linhas que conecta elementos relacionados a um plano predefinido. 

2.5 Metodologias e Modelos da Qualidade 

2.5.1 QFD 

De acordo com SULLIVAN (1 886), o QFD (Quality Function 

Deployment - Desdobramento da Função Qualidade) é uma metodologia 

para se definir as características de produção de um produto que atenda às 

características como vistas pelo cliente. 

De acordo com FAESARELLA et ai. , (1 998), a metodologia QFD é 

composta por cinco fases: 

• Pesquisa de mercado: onde são verificados os requisitos reais 

dos clientes. A pesquisa de mercado subdivide-se em: a) 

planejamento da pesquisa; b) realização da pesquisa; c) tabulação 

dos dados; 
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• Planejamento do produto: esta etapa envolve planejar de acordo 

com os requisitos dos clientes, as suas necessidades. Este 

planejamento acarreta em estabelecimento de metas da qualidade 

para as características do produto; 

• Desdobramento do produto em componentes críticos: esta 

fase envolve o projeto do produto de acordo com seu 

planejamento. 

• Planejamento do processo: esta etapa consiste no 

preenchimento da matriz de planejamento do processo. Seu 

preenchimento visa à identificação das fases críticas do processo 

para a garantia das características de qualidade dos 

componentes, e 

• Planejamento da produção e controle da qualidade: o objetivo 

desta fase é garantir que os processos que interfiram na qualidade 

do produto sejam executados de acordo com as especificações 

contidas no planejamento. 

A Figura 2.5 apresenta as atividades do QFD. 

Planejamento 
do Produto 

Desdobramento 
do Produto 

Planejamento 
do Processo 

Planejamento 
da Produção 

Desdobramento da 
Qualidade do 

Produ to 

Desdobramento 
das Atividades da 

Qualidade 

Figura 2.5 - Estrutura do QFD 

Fonte: (FAESARELLA et ai. , 1998 p.l06) 
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Onde: 

• Desdobramento da qualidade do produto: envolve as atividades 

necessárias para transformar as necessidades dos clientes em 

características da qualidade do produto e de seus componentes, e 

• Desdobramento das atividades de qualidade: envolve a 

determinação das atividades necessárias para garantir a qualidade 

do produto nas fases de produção. 

2.5.2 TQM 

O TQM (Total Quality Management - Gerenciamento para a 

Qualidade Total), é um dos conceitos que vem sendo utilizado para melhorar 

a qualidade dos produtos. Este conceito está baseado em três axiomas 

(SPINA, 1998): 

• Comprometimento: envolve o comprometimento gerencial em 

investir na qualidade do produto ou serviço, na transformação do 

ambiente, na sustentação das metas alcançadas e no lançamento 

de novas metas; 

• Conhecimento científico: existem ferramentas para o estudo 

tanto técnico das atividades quanto das próprias atividades 

gerenciais do projeto. A utilização destas ferramentas, apesar da 

discussão a respeito de sua eficiência, não pode ser descartada, e 

• Envolvimento: significa o comprometimento de todos os níveis 

hierárquicos da empresa. 
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2.5.3 PDCA 

O PDCA é um método de resolução de problemas onde as soluções 

podem ser encontradas percorrendo-se o ciclo que o método propõe. Este 

ciclo é composto por quatro fases: planejar, fazer, checar e agir, onde 

• Planejamento: consiste estabelecer metas sobre os itens de 

controle, as maneiras e os métodos para atingi-las; 

• Execução: execução das tarefas de acordo com o plano e 

coleta de dados para verificação do processo; 

• Verificação: comparação do resultado alcançado com a meta 

planejada, utilizando os dados coletados, e 

• Ação corretiva: atuação do usuário sobre os desvios 

observados para corrigi-los e prevenir futuras ocorrências. 

Esse ciclo, se seguido corretamente, garante um sistema 

autocontrolado de solução de problemas. Esse sistema assume extrema 

importância por garantir a filosofia de continuidade e não a simples 

seqüência de atividades independentes. 

De acordo com LOGOTHETIS apud SPINA (1 998)2
, ele representa 

o fechamento de uma malha de controle sobre o processo produtivo. A 

Figura 2.6 a seguir, representa o ciclo PDCA no sistema. 

2 LOGOTHETIS, N. (1 992). Manag ing for Total Quality - fro m Oeming to Taguchi and sps, 
Londres, Prentice Hall. (ISBN:0-13-553512-3). SPINA, Edison (1 998). Um método para melhoria de 
qualidade de fornecimento da pequena empresa de eletrônica. 264p. Tese (Doutorado) - Escola 
Politécnica, São Paulo. 
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Figura 2.6 - O Ciclo PDCA no sistema 

Fonte: LOGOTHETIS apud SPINA ( 1998 p. 19) 
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Consumidor 

O Modelo IDEAL (lnitiating, Diagnosing, Estabilishing, Acting and 

Learning - Inicialização, Diagnóstico, Estabelecimento, Ação e Lições 

Aprendidas), descreve uma abordagem de gerência para melhoria de 

contínua de processos. A Figura 2. 7 apresenta sua estrutura: 

E St ll' UIO 

r:<>ra 
f·:1L.Oan-;as 

Aprendizagem 

Diagnóstico 

Estabelecimento 

Figura 2.7- Estrutura do Modelo IDEAL 
Adaptado de (PAULK et ai. , 1993, p. 82) 
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De acordo com McFEELEY (1996), cada fase é atingida através de 

um conjunto de atividades que a compõe, onde: 

• Fase 1 - Inicialização: é o ponto de partida, onde uma infra

estrutura de melhoria é definida, bem como os papéis e as 

responsabilidades. Deve-se também assegurar o suporte ao 

gerenciamento de recursos. As metas gerais para o programa de 

melhoria são definidas nesta fase. Elas são estabelecidas a partir 

das necessidades do negócio da organização e serão refinadas 

durante a fase de estabelecimento do Modelo IDEAL. 

• Fase 2 - Diagnóstico: a organização deve estabelecer um 

entendimento do trabalho de melhoria. Deve-se fornecer uma 

infra-estrutura que defina um mecanismo para gerenciar os 

esforços para os detalhes de implementação, e também fornecer 

um contrato que documente e esclareça as expectativas e 

descreva as atividades e responsabilidades. Nesta fase são 

descritos os processos atuais da empresa como também o 

estado desejado após as etapas de melhoria. Uma vez 

identificado o estado atual, pode-se usar o CMM para definir o 

desejado, em se tratando de melhoria de processos de software. 

• Fase 3 - Estabelecimento: nesta fase, os recursos para as 

atividades de melhoria devem ser priorizados. Um plano de 

trabalho contendo responsabilidades, estratégias, metas, deve 

ser criado. A seguir, uma abordagem que incorpore esses fatores 

deve ser traduzida em um plano de ação. 

• Fase 4 - Ação: envolve implementar o plano com os diagnósticos 

e ações implementadas nas fases anteriores. Após o plano de 

ação ter sido aplicado, deve-se testar as saídas com o objetivo 

de verificar a eficiência do processo e se o mesmo atende aos 

requisitos contidos no plano. O ciclo deve ser refeito até que a 

melhor solução seja implementada. 
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• Fase 5 -Aprendizagem: nessa fase toda experiência adquirida é 

revista com o objetivo de verificar se a meta proposta foi atingida, 

o quanto falta e como a organização pode implementar melhorias 

no futuro. 

2.6 Sistemas da Qualidade 

2.6.1 A Série ISO 9000 

A ISO 9000 é um conjunto de normas internacionais de gestão da 

qualidade editada pela ISO (lnternatíonal Standard Organízatíon). A sua 

primeira edição é de 1987, e a segunda de 1994. 

O conjunto de Normas ISO 9000 em sua primeira revisão inclui as 

seguintes normas: 

• ISO 8402: Gestão e garantia da qualidade- terminologia. 

o ISO 9000: 

o Parte 1: Diretrizes para a seleção e uso; 

o Parte 2: Diretrizes gerais para aplicação da ISO 9001, ISO 

9002 e ISO 9003; 

o Parte 3: Diretrizes para a aplicação da ISO 9001 ao 

desenvolvimento e manutenção de software, e 

o Parte 4: Guia para gestão do programa de 

dependabilidade. 

• ISO 9001- Sistemas da qualidade: Modelo para garantia da 

qualidade em projeto/desenvolvimento, produção, instalação e 

serviços associados. 

• ISO 9002 - Sistemas da qualidade: Modelo para garantia da 

qualidade em instalação e serviços associados. 

• ISO 9003 - Sistemas da qualidade: Modelo para garantia da 

qualidade em inspeção e ensaios finais. 
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• ISO 9004 - Gestão da qualidade e elementos do sistema da 

qualidade: 

o Parte 1: Diretrizes; 

o Parte 2: Diretrizes para serviços; 

o Parte 3: Diretrizes para materiais processados, e 

o Parte 4: Diretrizes para melhoria da qualidade. 

• ISO 10011 -Diretrizes para auditoria de sistemas da qualidade: 

o Parte 1: Auditoria; 

o Parte 2: Critérios para qualificação de auditores de 

sistemas da qualidade, e 

o Parte 3: Gestão de programas de auditoria. 

• ISO 10012 - Requisitos de garantia da qualidade para 

equipamentos de medição: 

o Parte 1: Sistema de comprovação metrológica para 

equipamentos de medição. 

• ISO 10013 - Diretrizes para desenvolvimento de manual da 

qualidade. 

A Norma ISO 9000-1 de 1994 - Diretrizes para Seleção e Uso, 

deve ser utilizada como orientação por qualquer empresa que esteja 

considerando o desenvolvimento e implementação de um sistema da 

qualidade. Esta Norma esclarece os principais conceitos relacionados à 

qualidade, e fornece as diretrizes para a seleção e uso das Normas da 

qualidade ISO. 

A Norma ISO 9000-2/1994 - Diretrizes Gerais para Aplicação da 

ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003, fornece orientações para implementação 

das cláusulas nas normas de garantia da qualidade e é especialmente útil 

durante a implementação inicial. 

A Norma ISO 9004/1994 - Gestão da Qualidade e Elementos do 

Sistema da Qualidade é recomendada para qualquer organização que 
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pretenda desenvolver e implementar um sistema de gerenciamento da 

qualidade. Ela é dividida em quatro partes: 

• Parte 1: Diretrizes; 

• Parte 2: Diretrizes para serviços; 

• Parte 3: Diretrizes para materiais processados, e 

• Parte 4: Diretrizes para melhoria da qualidade. 

As Normas ISO 9001, 9002 e 9003 são requisitos de sistemas da 

qualidade que devem ser utilizados para fins de garantia da qualidade 

externa. Isso significa um fornecedor demonstrar sua capacidade de garantir 

a qualidade de seus processos em avaliações externas. A diferença entre 

essas três normas é a abrangência, conforme segue: 

• ISO 9001 - Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da 

qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação 

e serviços associados. Modelo de sistema da qualidade que 

evidencia para o cliente e fornecedor, a garantia da qualidade de 

projeto e desenvolvimento de produto, fabricação, instalação e 

serviços. 

o ISO 9002 - Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da 

qualidade em produção, instalação e serviços associados. 

Modelo de sistema da qualidade que evidencia para o cliente e 

fornecedor, a garantia da qualidade de fabricação e instalação. 

• ISO 9003 - Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da 

qualidade em inspeção e ensaios finais. Modelo de sistema de 

qualidade que evidencia para o cliente e fornecedor, a garantia da 

qualidade em inspeção final. 



O Quadro 2.1 abaixo, apresenta os requisitos do Sistema ISO. 

Quadro 2.1 - Requisitos do Sistema ISO 
Fonte: (CB-25 - ABNT, 1998) 

Requisitos dos Sistemas ISSO 
1. Responsabilidade da Administração 
2. Sistema da Qualidade 
3. Análise Crítica do Contrato 
4. Controle do Projeto 
5. Controle de Dados e Documentos 
6. Aquisição 
7. Controle do Produto Fornecido pelo Cliente 
8. Identificação e Rastreabilidade de Produto 
9. Controle de Processo 
I O. Inspeção e Ensaios 
11. Controle de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios 
12. Situação de Inspeção e Ensaios 
13. Controle de Produto Não-Confonne 
14. Ação Corretiva e Ação Preventiva 
15. Manuseio, Estocagem, Embalagem, Preservação e 
Expedição 
16. Controle dos Registros da Qualidade 
17. Auditorias Internas da Qualidade 
18. Treinamento 
19. Assistência Técnica 
20. Técnicas Estatísticas 

2.6.2 Malcon Baldrige National Quality Award 

9001 9002 
./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

../ ../ 

../ ../ 

../ ../ 

../ ../ 

../ ./ 
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9003 
./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

../ 

../ 

../ 

./ 

O prêmio Malcon Baldrige, criado por lei pública em 1987 nos 

Estados Unidos, tem uma filosofia um pouco diferente dos demais sistemas 

de controle da qualidade. As principais categorias do prêmio como também a 

pontuação equivalente, são apresentadas no Quadro 2.2. Pelas categorias 

do prêmio pode-se verificar uma preocupação com a competitividade e com 

os resultados econômicos que garantam a continuidade da empresa no 

mercado. 



Quadro 2.2 - Categorias do prêmio Malcon Baldrige com seus respectivos critérios 
Fonte: (SPfNA , 1998 p.89) 

32 

Seção Categol·ia Pontos 
1.0 Liderança 90 
1.1 Liderança do executivo sênior 45 
1.2 Sistema de liderança e organizaç_ão 25 
1.3 Responsabilidade pública e cidadania da corporação 20 
2.0 Informação e análise 75 
2.1 Gerenciamento da informação e dados 20 
2.2 Comparação competitiva e benchmarking 15 
2.3 Análise e uso dos dados no nível da companhia 40 
3.0 Planejamento estratégico 55 
3.1 Desenvolvimento estratégico 35 
3.2 Desdobramento estratégico 20 
4.0 Desenvolvimento e gerenciamento de recursos humanos 140 
4.1 Planejamento e avaliação dos recursos humanos 20 
4.2 Sistemas de trabalho de alto desempenho 45 
4.3 Educação, treinamento e desenvolvimento dos empregados 50 
4.4 Satisfação e bem-estar dos empregados 25 
5.0 Gerenciamento de processos 140 
5.1 Projeto e introdução de produtos e seNiços 40 

5.2 
Gerenciamento de processos: entrega e produção de produtos e 

40 SeNiÇOS 
5.3 Gerenciamento de processos: seNiço de suporte 30 
5.4 Gerenciamento do desempenho dos fornecedores 30 
6.0 Resultados do negócio 250 
6 .1 Resultado de qualidade de produtos e seNiços 75 
6.2 Resultados operacionais e financeiros da companhia 130 
6.3 Resultados de desempenho de fornecedores 45 
7.0 Atenção e satisfação do cliente 250 
7.1 Conhecimento do cliente e do mercado 30 
7.2 Gerenciamento da relação com o cliente 30 
7.3 Determinação da satisfação do cliente 30 
7.4 Resultados da satisfação do cliente 100 
7.5 Comparação da satisfação do cliente 60 

2.6.3 Prêmio Deming 

A comunidade japonesa em homenagem ao professor Deming, 

concede anualmente o prêmio às empresas que se destacam. Dentre os 

critérios de avaliação para essa homenagem estão: a política da empresa, o 

gerenciamento da organização, a educação dos funcionários, a coleta e a 

análise de informações, a normalização e o controle de processos, a 

garantia da qualidade, os resultados e o planejamento para o futuro (SPINA, 

1998). 
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2.6.4 European Qua/ity Award 

Fundada por 14 países, a Fundação Européia para o 

Gerenciamento da Qualidade atribui o prêmio desde 1992, ano da 

unificação. Esse prêmio é baseado na abordagem do Malcon Baldrige. 

2. 7 Considerações Finais 

Este capítulo foi essencial para que o leitor conhecesse os 

conceitos, as ferramentas e os sistemas da qualidade apresentados pelos 

autores mais destacados na literatura. Dando continuidade ao trabalho, será 

apresentado no Capítulo 3, o estado da arte em relação à Engenharia da 

Qualidade, agora para o mundo do software. 



Capítulo 3 - Engenharia da Qualidade de Software 

A evolução da tecnologia de informação e o movimento irreversível pela 

busca da qualidade, estão mudando os conceitos sobre a qualidade de 

software. Atualmente, modelos para melhoria de processos e normas, têm 

demonstrado que a qualidade do produto de software está diretamente 

relacionada ao seu processo de desenvolvimento. O objetivo dentro deste 

capítulo será, apresentar a evolução dos conceitos relacionados à qualidade 

de software, como também os modelos que buscam a melhoria para os 

processos e para os produtos de software. 

3.1 Evolução Histórica e Conceitos 

De acordo com dois expoentes da nova Sociedade da Informação, 

permite-se definir o software como sendo um forte agente de mudanças. 

• Para MASUDA (1982), o homem se encontra em um novo 

período, baseado na combinação das tecnologias de 

computadores e comunicações. Essa combinação vem dando 

origem à nova sociedade - a de Tecnologia de Informação, 

fundamentada na evolução da microeletrônica e guiada pela 

evolução do software, e 

• Segundo LUCENA & CAMPOS (1996), o software é uma 

tecnologia de suma importância para todas as áreas do 

conhecimento. A indústria se transforma no negócio mais 



35 

competitivo da história contemporânea e seu componente - o 

software- é a força principal por trás da inovação. 

Devido à demanda crescente por produtos de software, torna-se 

necessário entender o panorama histórico das atividades relacionadas à 

produção de sistemas computacionais. Em 1986, o Comitê de Ciências da 

OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) reuniu cerca de 50 

especialistas, cientistas e profissionais da indústria do software para discutir 

possíveis soluções para o que passou a ser conhecida como a "Crise do 

Software" (ENDO, 1998). Foi nesse encontro que se firmou o termo 

"Engenharia de Software", e foi definida formalmente a necessidade da 

aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para o 

desenvolvimento, operação e manutenção de produtos de software. 

ENDO (1998), aborda uma perspectiva histórica a respeito da 

Engenharia de Software, a qual é apresentada a seguir: 

• Era funcional - anos 60: aprendeu-se a usar a tecnologia de 

informação para suprir as necessidades institucionais e começar 

a integrar o software nas operações diárias das organizações; 

• Era do método - anos 70: devido aos atrasos nos planos e 

ultrapassagem nos custos, a maior preocupação nessa fase foi o 

estabelecimento de planejamento e controle de projetos. Foi 

quando os modelos de ciclo de vida do software foram 

introduzidos e analisados. De acordo com o IEEE (1991 ), ciclo de 

vida de um software é um período de tempo que se inicia quando 

um software-produto é concebido e que se finaliza quando o 

mesmo não está mais disponível para uso. Um ciclo de vida de 

software típico inclui as fases de engenharia de sistemas, 

análise, projeto, codificação, testes e manutenção (PRESSMAN, 

1992); 



36 

• Era do custo - anos 80: o custo do hardware começa a cair e a 

tecnologia de informação se torna acessível às pessoas, não 

mais somente às organizações. A competição das indústrias 

tomou um rumo diferente, uma vez que as aplicações de baixo 

custo puderam ser largamente implementadas. Desta forma, a 

importância da produtividade no desenvolvimento de software 

aumentou significativamente. Foi no final dessa década que se 

recol!heceu a importância da qualidade do software, e 

• Era da qualidade - anos 90: com a evolução da tecnologia, 

espera-se atender a demanda dos clientes com a exigência da 

alta qualidade. Essa exigência é intensificada pela crescente 

dependência da sociedade pelo software. Do ponto de vista dos 

desenvolvedores, qualidade não é mais um fator de vantagem no 

mercado, mas uma condição necessária para que a empresa 

possa continuar competindo com sucesso. 

A respeito da qualidade de software, há muitos conceitos para defini

la, sob diferentes pontos de vista apresentados na literatura. Abaixo são 

apresentas algumas definições dos principais autores: 

• Um produto de software apresenta qualidade dependendo do 

grau de satisfação das necessidades dos clientes sob todos os 

aspectos do produto (SANDERS & CURRAN, 1994). 

• Qualidade de software é o grau em que o software possui uma 

combinação desejada de atributos (IEEE-STD729, 1983). 

• Qualidade de software é o grau em que os atributos do software 

são capazes de desempenhar sua finalidade especificada (DOD

STD 2168). 

o A percepção da qualidade de software é vista principalmente em 

termos de tempo em que um sistema opera corretamente 

(SMITH & WOOD, 1989). 
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• Qualidade é a conformidade aos requisitos estabelecidos 

explicitamente e aos padrões de desenvolvimento documentados 

(PRESSMAN, 1994). 

3.2 Empresas Brasileiras Desenvolvedoras de Software 

De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, em 1998, 

algumas empresas não apropriaram receita específica proveniente da 

comercialização de software e outras não comercializaram o software, sob a 

forma de produto ou prestação de serviços técnicos em proveito de terceiros, 

porque desenvolviam exclusivamente para uso próprio (24 empresas), 

conforme apresentado na Tabela 3.1. 

A partir da comercialização bruta anual proveniente de software, 

informada para o ano de 1988, as empresas foram classificadas por porte, 

de acordo com a faixa de valores a que pertenciam - microempresas (até R$ 

120 mil), pequenas (acima de R$ 120 mil a R$ 720 mil), médias (acima de 

R$ 720 mil a R$ 2,5 milhões) e grandes empresas (acima de R$ 2,5 

milhões). Observa-se que a predominância na amostra (63%) é de micro e 

pequenas empresas, conforme apresentam a Tabela 3.1 e a Figura 3.1. 

Tabela 3.1- Porte das empresas, segundo comercialização bruta anual de software 

rontc: (MCT, 1999 p.22) 

Portes Faixas de Comercialização N.o % % 

Apropriaram receita específica 343 77,2 100,00 
Microempresas Até R$ 120 mil 96 21,6 29,4 
Pequenas Acima de R$ 120 mil a R$ 720 mil 112 25,2 34,2 

Médias 
Acima de R$ 720 mil a R$ 2,5 

51 11,5 15,6 milhões 
Grandes Acima de R$ 2,5 milhões 68 15,3 20,8 

Não informaram valor 16 3,6 
Não apropriaram receita 

38 8,6 específica 
Não comercializaram software 63 14,2 

Base 444 100 327 
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Micro Pequena Média Grande 

I o Software o Total I 
Figura 3.1- Porte das empresas, segundo comercialização bruta anual de software e total da 

empresa 
Fonte: (MCT, 1999 p.22) 

Com o objetivo de dar continuidade ao estudo da qualidade de 

software, o assunto será dividido em duas áreas: qualidade do produto e 

qualidade do processo de software. 

3.3 Qualidade do Produto de Software 

A qualidade de um produto de software é resultante das atividades 

realizadas no processo de desenvolvimento do mesmo. Avaliar a qualidade 

de um produto de software é verificar, através de técnicas e atividades 

operacionais, o quanto os requisitos são atendidos (TSUKUMO, 1995). 

3.3.1 Características da Qualidade e Métricas: Norma ISOIIEC 9126 

Essa série subdivide-se em três normas e fornece características 

(parte 1) e métricas (partes 2 e 3) para avaliação de software. As métricas 

da qualidade são baseadas nos atributos internos do software e 

comportamento externo do sistema de computador. Esses tipos de métricas 

são aplicáveis ao se especificar os requisitos da qualidade, os objetivos do 

projeto de software e os produtos intermediários (TSUKUMO et ai., 1997). 
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A Norma ISOIIEC (lnternational Organization for Standardizationl 

lnternational Engineering Commitee) 9126 ( 1994 ), procura definir um 

conjunto de características que evidenciam a qualidade do produto final. 

Essas características são definidas para representar necessidades e desejos 

daqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos com o software 

(TSUKUMOTO, 1995). As características e sub-características da Norma 

ISO/IEC 9126 são apresentadas a seguir: 

• Funcionalidade: refere-se à existência de um conjunto de 

funções que satisfaz as necessidades estabelecidas ou implícitas 

e suas propriedades específicas. Propõe como 

subcaracterísticas: adequação, acurácia, interoperabilidade, 

conformidade e segurança. 

a. Adequação: existência de um conjunto de funções 

apropriadas para as tarefas requeridas. 

b. Acurácia: produção de resultados ou efeitos corretos. 

c. Interoperabilidade: habilidade de interação do produto 

de software com outros produtos. 

d. Conformidade: o produto está de acordo com as 

convenções, as normas ou os regulamentos 

estabelecidos. 

e. Segurança: aptidão para evitar acessos não 

autorizados a programas e dados. 

• Confiabilidade: refere-se à capacidade do software manter seu 

nível de desempenho, sob condições estabelecidas, por um 

determinado período de tempo. Propõe como subcaracterísticas: 

maturidade, tolerância às falhas e recuperabilidade. 

a. Maturidade: estado de maturação do software, 

detectada por sua baixa freqüência de falhas. 

b. Tolerância às falhas: o nível de desempenho é 

mantido, quando ocorrem falhas. 
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c. Recuperabilidade: existem mecanismos que 

restabelecem e restauram os dados após a ocorrência 

de falhas. 

• Usabilidade: refere-se ao esforço necessário ao uso e à 

homologação individual por um conjunto de usuários 

estabelecido ou subentendido. Propõe como subcaracterísticas: 

inteligibilidade, apreensibilidade e operacionalidade. 

a. lnteligibilidade: facilidade de entendimento dos 

conceitos utilizados no produto de software. 

b. Apreensibilidade: facilidade de aprendizado do 

software. 

c. Operacionalidade: faculdade de operar e controlar 

operações pertinentes ao software. 

• Eficiência: refere-se ao relacionamento entre o nível de 

desempenho do software e a quantidade utilizada de recursos, 

sob condições estabelecidas. Propõe como subcaracterísticas: 

compor tarnento no tempo e comportamento dos recursos. 

a. Comportamento no tempo: refere-se ao tempo de 

resposta de processamento. 

b. Comportamento dos recursos: relaciona-se com a 

quantidade dos recursos empregados. 

• Manutenibilidade: refere-se ao esforço necessário para fazer 

modificações específicas no software. Propõe como 

subcaracterísticas: analisabilidade, modificabilidade, estabilidade 

e testabilidade. 

a. Analisabilidade: característica de ser possível 

diagnosticar deficiências e causas de falhas. 

b. Modificabilidade: característica que o produto deve 

ter de forma a facilitar modificações e remoções de 

defeitos. 

c. Estabilidade: ausência de ri scos ou ocorrências de 

defeitos inesperados no software. 
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d. Testabilidade: facilidade de instalação do produto de 

software. 

• Portabilidade: refere-se à habilidade do software ser transferido 

de um ambiente para outro. Propõe como subcaracterísticas: 

adaptabilidade, instalabilidade, conformidade aos padrões de 

portabilidade e substituibilidade. 

a. Adaptabilidade: faculdade de o produto poder ser 

adequado aos novos ambientes. 

b. lnstalabilidade: facilidade de instalação do produto de 

software. 

c. Conformidade com padrões de portabilidade: o 

produto está segundo os padrões ou convenções de 

portabi I idade. 

d. Substituibilidade: o produto pode ser substituído por 

outro, sem grandes esforços. 

3.3.2 Avaliação de Produtos de Software- Norma 150/IEC 14598 

Esta série oferece uma visão geral dos processos de avaliação de 

produtos de software e fornece guias e requisitos para esta avaliação. Pela 

Norma, podem existir três situações diferentes para a avaliação da qualidade 

de produto, focando os processos para desenvolvedores, compradores e 

avaliadores- (ISO 14598-1 , ISO 14598-2, ISO 14598-3, ISO 14598-4, ISO 

14598-5, ISO 14598-6). As características esperadas do processo de 

avaliação são: 

• Repetível: a avaliação repetida de um mesmo produto, com mesma 

especificação de avaliação, realizada pelo mesmo avaliador, deve 

produzir resultados que podem ser aceitos como idênticos; 

• Reprodutível: a avaliação do mesmo produto, com mesma especificação 

de avaliação, reali zada por um avaliador diferente, deve produzir 

resultados que podem ser aceitos como idênticos; 
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• Imparcial: a avaliação não deve ser influenciada frente a nenhum 

resultado particular, e 

• Objetiva: os resultados da avaliação devem ser factuais: não 

influenciados pelos sentimentos ou opiniões do avaliador. 

O Processo de Avaliação proposto pela Norma ISO/IEC 14598, 

compreende cinco atividades: análise de requisitos, especificação, projeto, 

execução e conclusão da avaliação: 

• Análise de requisitos da avaliação: nesta fase deve-se descrever os 

objetivos da avaliação. Vários pontos de vista podem ser considerados 

dependendo dos diferentes usuários do produto tais como: comprador, 

fornecedor, desenvolvedor e operador; 

• Especificação da avaliação: nesta fase deve-se definir o escopo da 

avaliação e as medidas a serem executadas no produto submetido à 

avaliação nos seus vários componentes; 

o Projeto da avaliação: nesta fase, deve-se documentar os procedimentos 

a serem usados pelo avaliador para executar as medidas especificadas 

na fase anterior. O avaliador deve produzir um plano que descreve os 

recursos necessários para executar a avaliação especificada, assim 

como a distribuição desses recursos nas várias ações a serem 

executadas; 

• Execução da avaliação: nesta fase deve-se obter resultados da 

execução de ações para medir e verificar o produto de software de 

acordo com os requisitos de avaliação, como especificado na 

especificação da avaliação e como planejado no plano, e 

• Conclusão da avaliação: nesta fase deve-se revisar o relatório da 

avaliação e disponibilizar os dados resultantes da mesma. 



3.3.3 Requisitos da Qualidade e Testes em Pacotes de Software -

Norma 150/IEC 12119 
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Segundo PRESSMAN (1992), os testes são técnicas de controle da 

qualidade que avaliam diretamente o produto que está sendo desenvolvido, 

atuando basicamente na identificação e remoção de erros, e devem ser 

conduzidos de forma sistemática para que sejam bem sucedidos. 

De acordo com TSUKUMO et ai. (1997), a Norma ISO/IEC 12119 é 

aplicável a pacotes de software, estabelecendo requisitos e instruções a 

respeito de como testar um pacote em relação aos requisitos estabelecidos. 

A Norma ISO/IEC 12119 trata de todos os componentes do produto 

disponíveis aos usuários (documentação, manual de instrução e guia para 

instalação). A Norma define pacotes de software como o conjunto completo 

e documentado de programas fornecidos a diversos usuários para uma 

aplicação ou função genérica. 

3.4 Qualidade do Processo de Desenvolvimento de Software 

3.4.1 Conceituação 

De acordo com PAULK et ai. (1 993), o processo de desenvolvimento 

de software é representado por um conjunto seqüencial de atividades, 

objetivos, transformações e eventos que encapsulam estratégias para o 

cumprimento da evolução do software. 

Existem outros aspectos que também devem ser relacionados ao 

processo como: fluxo de informação através das fases do processo, 

condições específicas para delimitar o início e o fim de cada fase, 

seqüenciamento das atividades e papéis desempenhados pelas pessoas 

(MARCINIAT, 1994). 

A grande importância dada ao processo de desenvolvimento de 

software pode ser vista como forma de garantir a construção de um produto 
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de melhor qualidade. Espera-se que um processo controlado de software 

propicie segurança frente às variações que o produto possa sofrer em 

relação às suas especificações iniciais (SMITH & WOOD, 1989). Para isso, 

um mecanismo gerencial deve garantir o cumprimento das 

responsabilidades e a condução do grupo para que se possa desenvolver o 

sistema de maneira segura e controlada (KAN, 1995). 

PALL (1987), define processo como a organização lógica de 

pessoas, materiais, energia, equipamentos, informações e procedimentos 

em atividades de trabalho orientadas a produzir um determinado resultado 

final. 

HARRINGTON (1993), define processo como qualquer atividade que 

recebe uma entrada, agrega-lhe valor e gera uma saída para um cliente 

interno ou externo. O autor ainda destaca duas importantes características 

dos processos: 

• Têm saídas definidas direcionadas aos receptadores das 

mesmas, ou seja os clientes, e 

• Geralmente cruzam barreiras 

normalmente independentes da 

presente. 

organizacionais, sendo 

estrutura organizacional 

XEROX (1 983), considera processo como sendo uma série de 

atividades de trabalho correlacionada caracterizada por uma série específica 

de entradas e tarefas que agregam valor ao produto. 

De acordo com JURAN (1989), um processo é definido como uma 

série sistemática de ações direcionadas para a consecução de uma meta. 

Para estar de acordo com os termos dessa definição, um processo deve ser: 

• Direcionado em função de uma meta: não se pode planejar 

abstratamente, sem saber qual é a meta. Isso significa que, para 
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planejar para a qualidade, deve-se antes estabelecer as metas e 

padrões da qualidade que se deseja alcançar; 

• Sistemático: as ações que constituem um processo estão todas 

interligadas e são independentes. Elas também são progressivas 

e seguem uma seqüência estipulada; 

• Capaz: o resultado final adequado do planejamento é um 

processo capaz de atender às metas sob condições de 

operações normais, e 

• Legítimo: o processo se desenvolve através de canais 

autorizados. Ele deve ser aprovado pelos que receberam 

responsabilidades relacionadas a ele. 

Para FIORINI (1998), conhecer os processos significa conhecer 

como os produtos e serviços são planejados, produzidos e entregues ao 

cliente. Para que um processo de software seja efetivo para o cumprimento 

dos seus objetivos, torna-se necessário um planejamento detalhado que 

revele a realidade do ambiente de desenvolvimento do software. Deve-se 

considerar aspectos específicos do projeto, como metas e políticas, equipe 

de desenvolvimento, cronograma, disponibilidade de recursos humanos, 

técnicos e financeiros. 

3.4.2 SPICE 

Em junho de 1991, o Comitê de Engenharia de Software da ISO 

(lnternational Standards Organization), aprovou a realização de estudos para 

analisar as necessidades e os requisitos de um padrão para avaliação de 

processos de software. Como resultado desse estudo, chegou-se à 

conclusão que havia um consenso internacional sobre a necessidade de um 

padrão para a avaliação de processo e a importância de se adotar uma 

forma de desenvolvimento em que os resultados pudessem ser utilizados o 

mais breve possível, garantindo que o padrão elaborado atendesse aos seus 

usuários. 
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Firmou-se então um compromisso internacional de iniciar um projeto 

coordenado por quatro centros técnicos de desenvolvimento: Inglaterra, 

Austrália, EUA e Canadá. Em 1993 foi lançado o projeto SPICE, com o 

objetivo de gerar normas para avaliação de processos, visando à melhoria 

contínua e a determinação da sua capacitação (SPICE, 1995), (ROUT, 

1995). O resultado do projeto foi transformado em Norma através da 

ISO/IEC 15504. 

O SPICE inclui um modelo de referência que serve de base para um 

processo de avaliação. Este modelo é um conjunto padronizado de 

processos fundamentais que orientam para uma boa prática em engenharia 

de software. 

O padrão é dividido em cinco grandes categorias de processo: 

Cliente-Fornecedor, Engenharia, Suporte, Gerência e Organização. Cada 

uma destas categorias é detalhada em processos mais específicos. 

Além dos processos, o SPICE define também os 6 níveis de 

capacitação que pode ser: incompleto, executado, gerenciado, estabelecido, 

previsível e otimizado. 

Uma das contribuições do SPICE é definir em seu modelo de referência 

todos os processos envolvidos no desenvolvimento de software, agrupados 

em categorias. O Quadro 3. 1 apresenta a estrutura das categorias e dos 

processos de cada uma: 



Quadro 3.1 - Estrutura do modelo SPICE 
Fonte: Adaptado de (ROUT, 1995 p.3) 

PROCESSO DESCRIÇAO 
CUS - Cliente-Fornecedor 
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Processos que impactam diretamente os produtos e serviços de 
software na relação fornecedor para o cliente. 

CUS.1 Adquirir software 
CUS.2 Gerenciar necessidades do cliente 
CUS.3 Fornecer software 
CUS.4 Operar software 

ENG - Engenharia 
Processos que especificam, implementam ou mantêm um sistema ou 

produto de software e sua documentação. 
ENG.1 Desenvolver requisitos e o projeto do 

sistema 
ENG.2 Desenvolver requisitos de software 

SUP- Suporte 
Processos que podem ser empregados por qualquer um dos outros 

processos 
SUP.1 Desenvolver a documentação 
SUP.2 Desempenhar a gerência de 

configuração 
SUP.3 Executar a garantia da qualidade 
SUP.4 Executar a verificação dos produtos de 

trabalho 
SUP.5 Executar a validação dos produtos de 

trabalho 
SUP.6 Executar revisões conjuntas 
SUP.7 Executar auditorias 
SUP.8 Executar resolução de problemas 
SUP.9 Executar medições 
SUP.10 Reusarospfocessos 

MAN - Gerência 
Processos que contém práticas de natureza genérica que podem ser 
usadas por quem gerencia projetos ou processos dentro de um ciclo 

de vida de software 

MAN.1 Gerenciar o projeto 
MAN.2 Gerenciar a qualidade 
MAN.3 Gerenciar riscos 

ORG - Organização 
Processos que estabelecem os objetivos de negócios da organização 

ORG.1 Construir o negócio 
ORG.2 Definir o processo 
ORG.3 Melhorar o processo 
ORG.4 Prover recursos de treinamento 
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Os níveis de capacitação do SPICE são descritos a seguir no Quadro 

3.2. 

Nível 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

Quadro 3.2 - Descrição dos Níveis de Capacitação do Modelo SPICE 
Fonte: (ROUT, 1995 p.4) 

Nome Descrição 
Há uma falha geral em realizar o objetivo do processo. Não 

Incompleto existem produtos de trabalho nem saídas do processo 
facilmente identificáveis. 
O objetivo do processo em geral é atingido, embora não 

Realizado 
necessariamente de forma planejada e controlada. Existem 
produtos de trabalho para atestar o atendimento dos 
objetivos. 
O processo gera os produtos de trabalho com qualidade 

Gerenciado 
aceitável e dentro do prazo. Isto é feito de forma planejada e 
controlada. Os produtos de trabalho estão de acordo com 
padrões e requisitos. 
O processo é realizado e gerenciado usando um processo 
definido, baseado em princípios de Engenharia de Software. 

Estabelecido As pessoas que o implementam usam processos aprovados 
que são versões adaptadas do processo padrão 
documentado. 
O processo é realizado de forma consistente, dentro dos 
limites de controle para atingir os objetivos. Medidas da 

Previsível realização do processo são coletadas e analisadas. Isto leva 
a um entendimento quantitativo da capacitação do processo 
a uma habilidade de predizer a realização. 
A realização do processo é otimizada para atender às 
necessidades atuais e futuras do negócio. O processo 
atinge seus objetivos de negócio e consegue ser repetido. 
São estabelecidos objetivos quantitativos de eficácia e 

Em eficiência para o processo, segundo os objetivos da 

Otimização 
organização. A monitoração consistente segundo estes 
objetivos é conseguida obtendo feedback quantitativo e o 
melhoramento é conseguido pela análise dos resultados. A 
otimização do processo envolve o uso piloto de idéias e 
tecnologias inovadoras, além da mudança de processos 
ineficientes para atingir os objetivos definidos. 

3.4 .3 Bootstrap 

De acordo com KUVAJA et ai. (1 994), o Bootstrap, derivado do Modelo 

CMM, é um projeto que faz parte do projeto Esprít, desenvolvido na 

Comunidade Européia. O Bootstrap desenvolve um método de avaliação, 

medição quantitativa e melhoria do processo de software. Avalia também as 

unidades produtoras de software e seus projetos. O Bootstrap determina o 
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nível de maturidade da organização, identificando méritos e deficiências e 

fornecendo guias para o aperfeiçoamento da mesma. Tem metas de 

promover troca de tecnologia de projeto de software entre as indústrias 

participantes (GRIFFITH, 1997). 

3.4.4 Trillium 

Modelo desenvolvido com uma visão da área de telecomunicações 

para o desenvolvimento do software, com uma focalização no consumidor e 

com a perspectiva do produto. Pretende cobrir as práticas da ISO, do Malcon 

Baldrige Awards, IEEE e Normas IEC. Não é um modelo para 

desenvolvimento de processo ou com visão do ciclo de vida do produto, 

mas pode ser utilizado para a melhoria de um processo já existente 

(TRILLIUM, 1994) e (TRILLIUM, 1997). 

3.5 Normas da Qualidade de Software 

3.5.1 Norma 150 /IEC 12207 

Esta Norma começou a ser elaborada em junho de 1989, no grupo de 

trabalho ISO/IEC JTC1 /SC7/WG7 (Comitê de Engenharia de Software) e fo i 

aprovada em agosto de 1995. Estabelece processos, atividades e tarefas a 

serem aplicados durante a aquisição, o fornecimento, o desenvolvimento, a 

operação e a manutenção do software. Apresenta uma definição abrangente 

em relação aos processos, e orienta a adaptação para sua uti lização nos 

projetos de software implementados em uma organização. A norma define 

dezessete processos do ciclo de vida de software e os organiza em três 

classes: processos primários, processos de apoio e processos 

organizacionais. 
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3.5.2 Norma ISO 9000-3 

A Norma ISO 9000-3 é um guia de aplicação da ISO/IEC 9001 

(1997) para o desenvolvimento, o fornecimento e a manutenção de software. 

A Norma ISO 9001 faz parte da série de normas ISO 9000 voltadas para a 

gestão e garantia da qualidade. 

As diretrizes propostas na ISO 9000-3 cobrem questões como o 

entendimento comum entre as partes (cliente e fornecedor), os requisitos 

funcionais e o uso de metodologias consistentes para o desenvolvimento de 

software e o gerenciamento de projeto como um todo, da concepção até a 

manutenção. 

A Norma ISO 9000-3 é dividida em três partes principais: 

• Estrutura: descreve aspectos organizacionais relacionados ao 

sistema de qualidade. São detalhadas as responsabilidades e as 

ações relacionadas à qualidade que devem ser tomadas tanto 

pelo fornecedor quanto pelo comprador. Os pontos abordados 

são: responsabilidades da administração, sistema da qualidade, 

auditorias internas do sistema da qualidade e ação corretiva; 

• Atividades do ciclo de vida: descrevem as atividades de 

desenvolvimento do software. A norma define que o 

desenvolvimento 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. Independentemente do modelo de ciclo de vida, 

essas atividades devem ser agrupadas em nove categorias: 

análise crítica do contrato; especificação dos requisitos do 

cliente; plano de desenvolvimento; plano da qualidade; projeto e 

implementação; ensaios e validação; aceitação; cópia; entrega e 

instalação; manutenção, e 
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• Atividades de suporte: descrevem as atividades que apóiam as 

atividades do ciclo de vida de desenvolvimento. Estão 

organizadas em nove itens: gestão de configuração; controle de 

documentos; registros da qualidade; medição; regras, práticas e 

convenções; ferramentas e técnicas; Compra; produto de 

software incluído; e treinamento. 

3.6 Outros Modelos 

3.6.1 SEI-SE-CMM 

A difusão encontrada no SEI-SW-CMM levou o grupo de estudo 

responsável a extender esses conceitos, nascidos na área de software, para 

outras áreas da engenharia. Analogamente ao SW-CMM, o System 

Engineering Capability Maturity Model, descreve os elementos essenciais 

para que uma empresa tenha boas práticas em engenharia de sistemas. O 

grupo de desenvolvimento fo i instituído em agosto de 1993. o modelo SE

CMM difere um pouco do modelo exclusivo para software por definir 

domínios. Existem dois aspectos: um aspecto de capacitação e um aspecto 

de domínio, os quais imprimem uma conotação mais contínua de 

implementação daquela visão por estágios do SEI-SW-CMM (SECMM, 

1995) e (SECMM, 1996). 

O aspecto de capacitação engloba os conceitos de gerenciamento 

de processos e as características de institucionalização destes processos. 

Os conceitos envolvidos com o aspecto de capacitação são: 

• Nível O - não realizado: não há capacitação para o processo. 

e Nível 1 - realizado informalmente: todas as práticas básicas 

existem mas não são formalmente realizadas. Não repetível ou 

transferível - depende muito das pessoas; 

• Nível 2 - planejado e observado: existem as práticas básicas 

que são planejadas e gerenciadas; 
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• Nível 3 - bem definido: processos são normalizados e aceitos 

em toda a empresa, podem ser utilizados diretamente em outros 

projetos na organização; 

• Nível 4 - controlado: são realizadas medidas e avaliação de 

desempenho, e 

• Nível 5 - melhoria contínua: há estratégias para longo prazo. 

3.6.2 SEI-IPD-CMM 

O modelo lntegrated Product Development - CMM tem como metas 

o projeto, o desenvolvimento e a avaliação do desenvolvimento integrado de 

produto com a finalidade de ajustar a colaboração interdisciplinar que possa 

garantir a satisfação do cliente durante todo o ciclo de vida do produto. As 

principais características do modelo são: (IPDCMM, 1997) 

• O processo de melhoria precisa ser focado nas metas do 

negócio; 

• Considera que uma melhor conduta de integração produz 

melhores resultados financeiros do negócio; 

• Impõem requisitos e não fornece soluções; 

• É uma trilha para a melhoria dos processos no nível superior; 

• Tem sempre em vista a melhoria dos processos para a 

melhoria dos produtos e não simplesmente pela meta em si; 

• Apresenta baixo risco, não precisa ser aplicado como um 

grande desafio para a empresa, pode ser experimentado num 

projeto, num processo ou numa unidade crítica para as metas 

do negócio; 

• Apresenta o "que" fazer e não "como" fazer, e 

• Apresenta os cinco níveis como os modelos CMM anteriores. 
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Nos casos anteriores, particularmente no caso do SE-CMM que tem 

uma visão mais contínua, os mesmos níveis aparecem: 

• Nível 1: não se enquadrar no nível 2: da mesma maneira que 

nos modelos estudados anteriormente, esse também não descreve 

o nível1; 

• Nível 2: redução do caos: procura-se a redução do caos e 

também o estabelecimento e gerenciamento do ciclo de vida dos 

processos. Existe a busca da repetibilidade do processo e o 

conhecimento do ciclo de vida do produto; 

• Nível 3: definição e adequação dos processos: nesse nível 

passa a ser importante a definição dos processos da empresa, o 

entendimento da economia de escala para os processos, a 

detenção do conhecimento, a definição de normas de processos e 

as definições dos modos de ajuste, o programa de treinamento para 

a segurança do conhecimento dos processos e a competência dos 

empregados; 

• Nível 4: gerenciamento por fatos - ambiente extremamente 

estável: nesse nível tornam-se necessários os usos de técnicas 

quantitativas e estudos estatísticos. Há a necessidade de extensão 

da imagem além do perímetro da empresa incluindo consumidores e 

fornecedores, e 

• Nível 5: otimização das operações: há a necessidade de 

experimentação e conhecimento de ajustes dos processos da 

empresa utilizando a estabilidade obtida no nível anterior para 

aumentar a velocidade de mudanças necessárias para a 

competitividade. 
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3.6.3 PSP 

O PSP (Persona/ Software Process) foi desenvolvido por Watts 

Humphrey (HUMPHREY, 2000) no Instituto de Engenharia de Software da 

Universidade Carnegie Mellon. Watts procurou mostrar que os princípios de 

sistemas de grande porte poderiam ser usados efetivamente por pequenas 

equipes ou ainda somente indivíduos. Ele projetou o PSP para aplicar os 

princípios do CMM para desenvolvimento de software individual. 

O PSP é baseado no princípio da melhoria do processo. Enquanto o 

CMM é focado na melhoria da capacidade organizacional, o foco do PSP é 

no engenheiro individual. Os objetivos principais são: 

• Melhorar as estimativas; 

• Melhorar o planejamento e o acompanhamento de cronogramas; 

• Proteger contra o excesso de compromissos; 

• Criar um comprometimento pessoal com a qualidade, e 

• Envolvimento contínuo do engenheiro na melhoria contínua do 

processo. 

3.6.4 SEI-P-CMM 

O P-CMM (People Capability Maturity Model) adapta a estrutura da 

maturidade do CMM para o desenvolvimento e gerenciamento do fator 

humano de uma organização. O objetivo é habilitar as organizações 

desenvolvedoras de software para atrair, desenvolver, motivar, organizar e 

reter o talento humano necessário para a melhoria contínua (CURTIS, 1996). 

O modelo auxilia as organizações a caracterizarem a maturidade do 

pessoal envolvido, desenvolvendo um conjunto de ações imediatas, 

integração do desenvolvimento do fator humano com processos de melhoria 

e estabelece uma excelência na engenharia de software. 
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Consiste em cinco níveis de maturidade que acarretam em melhoria 

contínua de equipes e sucesso no gerenciamento do fator humano. Estes 

níveis são descritos a seguir: 

• Nível 1: Inicial - a performance das atividades da equipe é inconsistente. 

A empresa tem padrões para as atividades, mas oferece poucos guias ou 

treinamento na condução das atividades suportadas por esses padrões. 

Os gerentes não são treinados na execução das atividades de 

responsabilidade das equipes. Essas empresas não têm habilidade para 

desenvolver as competências de seus grupos de trabalho. 

• Nível 2: Repetível - a empresa estabelece políticas no sentido de 

comprometer-se a desenvolver as competências de seu pessoal. Um 

objetivo primário é estabelecer um senso de responsabilidade e disciplina 

na execução das práticas pela equipe de desenvolvimento; 

• Nível 3: Definido - a organização começa a adaptar as práticas de sua 

equipe à natureza de seus processos de negócios, analisando-os para 

determinar as competências principais envolvidas em seu trabalho e os 

conhecimentos e habilidades que envolvem estas competências. Então, 

são desenvolvidos planos para que estas competências sejam 

desenvolvidas; 

• Nível 4: Gerenciado -envolve o estabelecimento da melhoria contínua 

da força de trabalho dos membros do grupo, além do gerenciamento das 

competências essenciais como uma vantagem estratégica. Procura-se 

maximizar e efetivar a aplicação destas competências através do 

desenvolvimento de equipes que integram conhecimentos e habilidades, 

e 

• Nível 5: Em otimização - há um foco contínuo no desenvolvimento das 

competências e uma procura por novos meios de melhorar a força de 

trabalho e a motivação. Dados de eficácia das práticas de trabalho são 

usados para identificar as necessidades para as práticas de inovação ou 
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novas tecnologias. As inovações são transferidas e usadas por toda a 

empresa. Na cultura criada, todos os membros se aperfeiçoam, como 

também suas equipes, suas unidades de conhecimento e habilidades, 

com o objetivo de melhorar o desempenho da empresa. 

3. 7 Considerações Finais 

Este capítulo foi essencial para que o leitor conhecesse os 

princípios, os modelos e os sistemas da qualidade, tanto para produtos, 

quanto para processos de software. Dando continuidade ao trabalho, será 

apresentado no capítulo 4, o estado da arte em relação ao modelo utilizado 

pela empresa Alfa para a melhoria de seus processos de desenvolvimento 

de software: o Capability Maturity Model - SEI-SW-CMM. 



Capítulo 4: Capability Maturity Model (SEI-SW-CMM) 

Desde o início dos anos 90, o CMM vem sendo utilizado em muitas 

organizações, objetivando a padronização e a melhoria dos processos de 

desenvolvimento de software. Esse objetivo segue a tendência da 

globalização da economia mundial, onde a padronização da produção de 

software surge como um elemento estratégico para a obtenção de novos 

mercados e seu posterior controle (BASTOS, 1996). Será apresentado neste 

capítulo, o estado da arte a respeito do SEI-SW-CMM. 

4.1 Histórico e Conceituação 

O SW-CMM foi desenvolvido pelo SEI (Software Engineering 

lnstitute) sediado na Carnegie Mellon University em Pittsburg, Pennsylvania, 

Estados Unidos. O SEI é um centro de pesquisa criado em 1984 pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é patrocinado pelo OUSO 

(A& T) ( Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition and 

Techno/ogy). O SEI tem por missão aprimorar a prática de Engenharia de 

Software. As áreas de atuação do SEI são: capacitação de gerência de 

software, tecnologia para a engenharia e aptidão para a transição. O SEI 

focaliza a transição tecnológica: o desenvolvimento e adoção das melhores 

práticas de engenharia de software. 
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A estrutura de estágios de maturidade do CMM está baseada nos 

princípios da qualidade de produto desenvolvidos nos últimos 60 anos. O 

CMM é uma aplicação dos conceitos de gerência de processos do Total 

Qualify Management - Gerenciamento da Qualidade Total (TQM) para o 

software. 

Nos anos 30, Walter Shewart, promulgou os princípios de controle 

de qualidade estatístico. Seus princípios foram posteriormente elaborados e 

demonstrados, com sucesso, no trabalho de W. Edward Deming (DEMING, 

1986), Joseph Juran (JURAN, 1988 e JURAN, 1989). Estes princípios estão 

sendo adaptados pelo SEI, dentro de uma estrutura de maturidade que 

estabelece um embasamento de engenharia e de gerência de projeto, 

visando ao controle quantitativo do processo de software. Esta estrutura de 

maturidade é a base para a melhoria contínua de processo (FIORINI, 1998). 

A estrutura de maturidade na qual esses princípios têm sido 

adaptados foi primeiro inspirada em Philip Crosby (CROSBY, 1979). A tabela 

de maturidade de gerência de qualidade descreve cinco estágios de 

evolução na adoção de práticas da qualidade. Essa estrutura de maturidade 

foi adaptada para o processo de software por Ron Radice e seus colegas 

trabalhando sob direção de Watts Humphrey, na IBM (RADICE et ai. , 1985). 

Em 1986, Humphrey levou essa estrutura para o SEI, adicionando o 

conceito de níveis de maturidade. Desenvolveu assim um embasamento a 

ser utilizado na indústria de software. Esse trabalho se deu no SEI, 

juntamente com a MITRE Corporation e seu objetivo era ajudar as 

organizações a melhorarem seus processos de desenvolvimento de 

software. 

Tal esforço foi iniciado em resposta a uma solicitação do governo 

americano de desenvolver um método para avaliar a capacitação dos seus 

fornecedores de software. 
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Em 1987, o SEI lançou uma breve descrição da estrutura de 

maturidade de processo (HUMPHREY & SWEET, 1987a) e um questionário 

de maturidade, (HUMPHREY & SWEET, 1987b). Com o questionário de 

maturidade, o SEI pretendia fornecer uma ferramenta simples para identificar 

áreas onde um processo de software da organização sendo avaliada, 

precisava melhorar suas práticas. 

No entanto, muitas vezes o questionário foi referido como "o 

modelo", ao invés de um veículo para explorar questões de maturidade. Em 

1987 também foram desenvolvidos dois métodos para avaliar a maturidade 

do processo de software: Avaliação do Processo de Software (DUNAWAY, 

1996) e Avaliação da Capacitação de Software (BYRNES & PHILLIPS, 

1996). 

Depois de quatro anos de experiência com a estrutura de 

maturidade de processo e com a versão preliminar do questionário de 

maturidade, o SEI evoluiu a estrutura de maturidade de processo para o 

chamado Capability Maturity Model for Software (PAU K et ai. , 1991 ), 

referido como TR-24 ( Technical Report 24). A elaboração deste modelo 

baseou-se no conhecimento adquirido das avaliações de processos de 

software e extensivo feedback da indústria e governo. 

A versão 1.0 de Agosto de 1991 foi usada e revisada pela 

comunidade de software durante os anos de 1991 e 1992. Em Fevereiro de 

1993 foi lançada a versão 1.1 do CMM (PAULK et ai., 1993}, como resultado 

de recomendações de um Workshop sobre a versão 1.0 do CMM e do 

feedback da comunidade de software. 
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O Quadro 4.1 apresenta a evolução do CMM e alguns produtos para 

avaliação da capacitação e identificação das áreas de melhoria: 

Quadro 4.1 - Evolução do CMM e alguns produtos 
para avaliação da capacitação e identificação de áreas de melhoria 

Fonte: (FIORINI, 1998 p. l3) 

Evolução Produtos 
Estrutura de Maturidade de Processo Avaliação do Processo de Software 

Modelo de Maturidade da Avaliação da Capacitação em 
Capacitação para Software V1 .0 Software 

Modelo de Maturidade da Questionário de Maturidade 
Capacitação para Software V1.1 

Modelo de Maturidade da 
Capacitação para Software V2.0 

A Figura 4.1 a seguir, apresenta a estrutura do Modelo CMM: 

Indica 

(~~ , Processos 

"'------
Alcança 

(.-M-eta-s ~y 
"----- / 

endereça 
~-----

Implementação~~~ 
lnstitucionaliza~ 

Níveis de Maturidade 

Contém 

Áreas-Chave de Processo 

" ':.. Organizado por 

Características Comuns 

~ Contém 
.------~ 

Práticas-Chave 

Descre/ 

Atividad~ 
Infraestrutura 

Figura 4.1 - A Estrutura do CMM 

Fonte: (PALK et ai. , 1994 p.J l) 
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A maneira mais usual de representar o processo de 

desenvolvimento do software, na tentativa de impor ordem nas práticas 

aparentemente caóticas, é através do diagrama de ciclo de vida (GHEZZI et 

ai., 1991); (SOMMERVILLE, 1995); (PRESSMAN, 1997) o qual é 

apresentado como um conjunto de atividades discretas, seqüenciais e 

agrupadas em fases. Cada fase reflete um conjunto de atividades que 

devem ser adequadamente executadas. 

Esse tipo de representação considera o desenvolvimento de 

software um processo linear. Entretanto, a característica do software de 

transitar por outros domínios do conhecimento além da ciência da 

computação, implica obstáculos à construção que envolve conceituações 

singulares, seqüências sobrepostas de atividades, diferentes atores e às 

vezes, diferentes locais. 

Uma parcela substancial dos problemas de desenvolvimento de 

software é reflexo dos problemas da representação do seu processo. As 

tentativas de contorno das dificuldades podem produzir situações em termos 

de gerenciamento de tempo e recursos designadas como "crise do 

software", inadequadas para a consolidação satisfatória do desenvolvimento: 

testes insuficientes e problemas de integração deixados para a manutenção. 

Embora esta representação típica apresente a seqüência de 

desenvolvimento iniciando pela análise, depois o design e finalizando com a 

implementação, o histórico do desenvolvimento ocorre muitas vezes no 

sentido inverso (PRESSMAN, 1997). Com o pressuposto de que o 

desenvolvimento de um software deve orientar-se pelos princípios que 

regem as técnicas e práticas de desenvolvimento de um produto, sugere que 

a capacitação na produção de software busque (HUMPHREY, 1989): 

• Processos bem definidos; 

• Evolução dos processos, e 

• Controle estatístico. 
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Os elementos-chave de um processo de engenharia de software são 

dispostos em uma seqüência orientada à maturidade dos processos. As 

práticas descritas pelo modelo tanto conduzem à melhoria dos processos 

como servem de referência para a avaliação da maturidade dos mesmos, o 

que permite projetar aperfeiçoamentos. Os critérios para identificação dos 

níveis de maturidade visam: 

• Representar a fase atual de evolução de uma organização de 
software; 

• Representar uma medida de capacitação a partir de um nível 
inicial; 

• Sugerir metas intermediárias de melhorias e medidas de 
progresso, e 

• Tornar evidentes um conjunto de melhorias possíveis, uma vez 
conhecido o nível de status de uma organização. 

O CMM classifica as organizações produtoras de software em cinco 

grupos (ou cinco níveis) de maturidade. Os cinco níveis de maturidade 

propostos pelo SW-CMM são: inicial, repetível, definido, gerenciado e em 

otimização. A Figura 4.2 a seguir ilustra os Níveis de Maturidade do CMM: 

Processo 
disciplinado r-· 

Inicial 

Processo em 
melhoria 
contínua 

(~ 

Processo 

P'? Gerenciado 

Processo 

oonr~ Definido 

Repetlvel 

Figura 4.2 - Níveis de Maturidade do CMM 
Fonle: (PAULK et ai., 1993 p. 16) 

Otimizado 
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Como apresentado pela Figura 4.2, o CMM classifica as 

organizações em cinco níveis evolutivos de maturidade, cada um com suas 

características próprias. Estas características estão apresentadas no Quadro 

4.2 abaixo: 

Quadro 4.2 - Visão Geral dos Níveis de Maturidade do CMM 
Fonte: (PAULK et ai., 1993 p.) 

Nível do CMM Características 

1 O processo de desenvolvimento é desorganizado e até caótico. Poucos 

Inicial 
processos são definidos e padronizados e o sucesso depende de esforços 
individuais e heróicos dos desenvolvedores. 

2 
Os processos básicos de gerenciamento de projeto estão estabelecidos e 

Repetível permitem acompanhar custo, cronograma e funcionalidade e é possível 
repetir o sucesso de um processo já utilizado anteriormente. 
Tanto as atividades de gerenciamento quanto as de engenharia do 

3 processo de desenvolvimento de software estão documentadas, 

Definido 
padronizadas, e integradas em um padrão de desenvolvimento da 
organização. Todos os projetos utilizam uma versão aprovada e adaptada 
do processo padrão de desenvolvimento de software da organizaç_ão. 

4 
São coletadas medidas detalhadas da qualidade do produto e do processo 

Gerenciado de desenvolvimento de software. Tanto o produto quanto o processo de 
desenvolvimento são entendidos e controlados quantitativamente. 

5 O melhoramento contínuo do processo é conseguido através de um 
Em otimização feedback quantitativo dos processos e pelo uso pioneiro de idéias e 

tecnologias inovadoras. 

4.2 Os Níveis do SW-CMM 

A seguir, são detalhados os níveis de maturidade que compõem o 

CMM. 

4.2.1 Nível 1: Inicial 

No Nível 1, o processo de desenvolvimento de software é uma 

"caixa preta" (tarefa), de forma que somente as entradas e os produtos finais 

podem ser vistos com clareza. Os resultados tendem a ser diretamente 

dependentes de posturas individuais e a visibilidade é limitada. Não há 

controle de requisitos e o cliente só os avalia na entrega do produto. Como a 

conseqüência das atividades é fracamente definida, os gerentes têm uma 

grande dificuldade de estabelecer o estado das atividades e o progresso do 
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projeto. A capacitação do processo de software do Nível 1 é imprevisível, 

pois o processo ou não está explicitamente definido ou é constantemente 

alterado com o transcorrer do trabalho. Os cronogramas, orçamentos, 

funcionalidades e qualidade dos produtos são geralmente imprevisíveis 

(FIORINI, 1998). 

A Figura 4.3 representa o processo de desenvolvimento de software 

caracterizado como Nível 1. 

Figura 4.3 - Nível 1: Processo imprevisível e quase sem controle 
Fonte: (FIORINl et ai., 1998 p.20) 

4.2.2 Nível 2: Repetível 

No Nível 2, o processo passa a ter um nível básico de contro le. Ao 

invés de processo de desenvolvimento ser uma única "caixa preta", ele 

passa a ser uma seqüência de "caixas pretas" (tarefas) que asseguram a 

visibilidade em determinados pontos, tipicamente nos chamados marcos de 

acompanhamento do progresso do projeto. São estabelecidas políticas para 

gerenciar projetos de desenvolvimento de software, bem como 

procedimentos para implementá-las. O planejamento e a gerência de novos 

projetos são baseados em experiências adquiridas com projetos similares 

anteriores. 

A capacitação do processo é melhorada projeto a projeto, através 

do estabelecimento de disciplinas básicas de gerência. Para cada projeto 

são estabelecidos processos que são definidos, documentados, praticados, 

executados, treinados, medidos, obedecidos e passíveis de melhoria. 
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A Figura 4.4 representa o processo de desenvolvimento de software 

caracterizado como Nível 2. 

Figura 4.4 - Nível 2: Desenvolvimentos bem sucedidos podem ser repetidos 
Fonte: (FIORINI et ai., 1998 p.22) 

Todos os níveis de maturidade do CMM com exceção do Nível 1, 

são compostos de um certo número de áreas-chave de processo (Key

Process Áreas - KPA's). Essas áreas descrevem os objetivos que devem 

ser atingidos, assim como as questões a serem tratadas para se alcançarem 

estes objetivos e atingir o nível proposto. As áreas-chave de processos 

estabelecidas no Nível 2 são: Gerenciamento de Requisitos, Planejamento 

do Projeto de Software, Acompanhamento e Supervisão do Projeto de 

Software, Gerenciamento de Sub-Contratos de Software, Garantia da 

Qualidade de Software, Gerenciamento da Configuração de Software. 

• KPA 1 -Gerenciamento de requisitos: de acordo com PAULK 

et ai. (1 993a), a proposta desta KPA é estabelecer um 

entendimento comum entre o cliente e a equipe do projeto sobre 

os requisitos alocados ao software. Envolve o estabelecimento e 

a manutenção dos requisitos do software de acordo com as 

necessidades do cliente; 

• KPA 2 - Planejamento do projeto do software: a finalidade 

desta KPA é estabelecer planos para o desempenho e 

manutenção do projeto. Este planejamento envolve o 

desenvolvimento de estimativas para o trabalho, o 

estabelecimento de compromissos e de planos para 

desempenhar o trabalho; 
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• KPA 3 - Acompanhamento e supervisão de projeto de 

software: A finalidade desta KPA é promover uma visão 

adequada do progresso real do projeto, de modo que o 

gerenciamento possa tomar medidas efetivas quando o 

desempenho se desvia do plano proposto; 

• KPA 4 - Gerenciamento de sub-contratos de software: a 

finalidade desta KPA é selecionar fornecedores qualificados e 

gerenciá-los eficazmente. Esse processo envolve selecionar o 

fornecedor, estabelecer compromissos, acompanhar e revisar o 

desempenho e os resultados obtidos; 

• KPA 5 - Garantia de Qualidade de Software: a finalidade desta 

KPA é promover o gerenciamento com visibilidade do processo 

que está sendo utilizado e dos produtos que estão sendo 

desenvolvidos. Isso envolve revisões e auditorias nos produtos 

de software e nas atividades para assegurar que estão em 

conformidade com os padrões e procedimentos aplicados, e 

• KPA 6 - Gerenciamento da configuração de software: a 

proposta desta KPA é estabelecer e manter a integridade dos 

produtos do projeto de software ao longo do ciclo de vida deste. 

Esse processo envolve identificar os itens de configuração, 

controlar sistematicamente as alterações e manter a integridade 

da configuração ao longo do ciclo de vida do software. 

4.2.3 Nível 3: Definido 

No Nível 3, a organização interna das tarefas está definida e visível. 

A "caixa preta" passa a ser "caixa aberta". A estrutura interna representa as 

tarefas do processo de software definido do projeto e a maneira com que o 

processo padrão da organização tem sido aplicado a projetos específicos. O 

processo padrão e os processos utilizados para desenvolver e manter 

software estão documentados e permeiam toda a organização. 
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O processo de desenvolvimento de software padrão da organização 

inclui processos de gerência e de engenharia de software. Esses processos 

são integrados, formando um todo coerente e consistente. A capacitação do 

processo de software de organizações Nível 3 pode ser resumida como 

padronizada e consistente, porque ambas atividades de gerência e de 

engenharia de software são estáveis e repetíveis. Esta capacitação é 

baseada num entendimento comum das atividades, papéis e 

responsabilidades num processo definido ao longo de toda organização. A 

Figura 4.5 representa o processo de desenvolvimento de software 

caracterizado como Nível 3. 

Figura 4.5 - Nível 3: Processo de desenvolvimento caracterizado e 
satisfatoriamente entendido 

Fonte: (FIORINI et ai. , 1998 p.23) 

As áreas-chave de processos estabelecidas no Nível 3 são: Foco no 

Processo da Organização, Definição do Processo da Organização, 

Programa de Treinamento, Gerenciamento de Software Integrado, 

Engenharia de Produto de Software, Coordenação Inter-Grupos e Revisões. 

• KPA 1 - Foco no processo da organização: o objetivo é 

determinar a responsabilidade organizacional para as atividades 

de software que melhoram a capacidade do processo como um 

todo na organização; 

• KPA 2 - Definição do processo da organização: a finalidade é 

desenvolver e manter um conjunto de bens de processos de 

software que melhore o desempenho do processo e ofereça uma 

base para benefícios cumulativos e de longo prazo. As 

atividades dessa área-chave podem ser mantidas por uma 
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organização para uso dos projetos de desenvolvimento, 

adaptação, manutenção e implementação das práticas de 

software; 

• KPA 3 - Programa de treinamento: o objetivo é desenvolver as 

habilidades pessoais da organização e aumentar o 

conhecimento dos indivíduos para que eles possam 

desempenhar seus papéis ou funções eficientemente. Isso 

envolve identificar as necessidades de treinamento dentro da 

organização para os projetos e desenvolver e/ou contratar 

treinamento para preencher essas necessidades; 

• KPA 4 - Gerenciamento de software integrado: a proposta 

desta área-chave é integrar a engenharia de software do projeto 

às atividades de gerenciamento em um processo definido e 

coerente. Isso envolve desenvolver um processo definido 

adaptando o processo de software padrão da organização e 

gerenciando o projeto de acordo com esse processo; 

o KPA 5 - Engenharia de produto de software: o objetivo desta 

área-chave é estabelecer de maneira consistente, um processo 

de engenharia bem definido que integre todas as atividades de 

engenharia software para desenvolver produtos consistentes e 

adequados. Isso envolve desempenhar as tarefas de engenharia 

como definir o ciclo de vida para construir e manter software 

uti lizando ferramentas e métodos adequados, e 

• KPA 6 - Coordenação inter-grupos: a finalidade desta área

chave é estabelecer meios para que o grupo de engenharia de 

software interaja ativamente com outros grupos, a fim de que o 

projeto possa satisfazer eficientemente as necessidades dos 

clientes. Isso envolve uma interação disciplinada e uma 

coordenação dos grupos de engenharia de projeto, para que 

sejam abordados requisitos ao nível de sistema, objetivos e 

planos. 



69 

• KPA 7 -Revisões: O objetivo desta área-chave é remover com 

antecedência os defeitos dos produtos obtidos durante o 

desenvolvimento do software. Isso envolve um exame metódico 

para identificar defeitos e áreas onde mudanças são 

necessárias. 

4.2.4 Nível 4: Gerenciado 

No Nível 4, os processos de software definidos são instrumentados 

e controlados quantitativamente. Os gerentes passam a ser capazes de 

avaliar quantitativamente o progresso do desenvolvimento e a ocorrência de 

problemas, bem como dispõem de uma base para a tomada de decisões. 

Neste nível, a organização estabelece metas da qualidade para os produtos 

e para os processos. São medidas a qualidade e a produtividade para 

atividades importantes do processo, abrangendo todos os projetos, e tais 

medidas são parte de um programa organizacional de medições. 

A capacitação do processo de desenvolvimento de software para 

organizações de Nível4 é quantificável e previsível, uma vez que o processo 

é medido e opera dentro de limites aceitáveis. O nível de capacitação 

permite à organização prever tendências em processos e em qualidade de 

produtos dentro de limites quantitativos. Quando os limites forem excedidos, 

poderão ser tomadas ações para entender as causas e corrigir a situação de 

modo que problemas sistemáticos deixem de ocorrer. A Figura 4.6 

representa o processo de desenvolvimento de software caracterizado como 

Nível4. 

. '" -+-s=j-w *S"j ·i;N . o"' 6=ICt tt c1 f 6 ~f t (1 

Figura 4.6 - Nível 4: Processo medido e controlado 
Fonte: (FJORINI ct nl., 1998 p.25) 
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As áreas-chave de processos estabelecidas no Nível 4 são: 

Gerenciamento Quantitativo do Processo e Gerenciamento da Qualidade de 

Software. 

• KPA 1 - Gerenciamento quantitativo do processo: a 

finalidade dessa área-chave é controlar de maneira quantitativa 

o desempenho do processo de software. Isso envolve determinar 

metas para o desempenho, medir esse desempenho, analisar 

medições e fazer ajustes para manter o desempenho do 

processo dentro dos limites aceitáveis. Controle quantitativo 

significa usar técnicas quantitativas ou baseadas em métodos 

estatísticos, e 

• KPA 2 - Gerenciamento de qualidade de software: o objetivo 

dessa área-chave é desenvolver uma compreensão quantitativa 

dos produtos de software do projeto e alcançar metas 

específi cas da qualidade. Isso envolve definir metas, determinar 

planos para alcançar essas metas e ajustar os planos, produtos 

intermediários para satisfazer as necessidades do cliente. 

4.2.5 Nível 5: Em otimização 

No Nível 5, procura-se identificar, avaliar ou desenvolver novas 

maneiras de desenvolver o software, de forma a melhorar a qualidade e a 

produtividade. As alterações são disciplinadas e as atividades com tendência 

a problemas são identificadas, revisadas ou substituídas. Neste nível, a 

organização inteira está voltada para o processo de melhoria contínua. A 

organização tem meios para identificar fraquezas e fortalecer o processo de 

forma pró-ativa, prevenindo a ocorrência de defeitos. 

A capacitação do processo de software neste nível pode ser 

caracterizada como sendo de melhoria contínua, pois organizações nível 5 

estão continuamente se empenhando para melhorar a capacitação do 
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processo. As melhorias ocorrem tanto por avanços incrementais no processo 

existente quanto por inovações fazendo uso de novas tecnologias e 

métodos. Melhorias de tecnologias e processos são planejadas e 

gerenciadas como atividades de negócio rotineiras. A Figura 4. 7 representa 

o processo de desenvolvimento de software caracterizado como Nível 5. 
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Figura 4.7- Nível 5: Processo em melhoria contínua 
Fonte: (FIORINI et nl. , 1998 p.26) 
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As áreas-chave de processos estabelecidas no Nível 5 são: 

Prevenção de Defeitos, Gerenciamentos de Mudança da Tecnologia e 

Gerenciamento de Mudança do Processo. 

• KPA 1 - Prevenção de defeitos: o objetivo é identificar a causa 

de defeitos e evitar que os mesmos voltem a se repetir. Isso 

envolve analisar defeitos que foram encontrados no passado e 

realizar ações específicas para evitar novas ocorrências. O foco 

deve ser a análise das causas, isto é, analisar o que no processo 

permitiu que o defeito ocorresse e o que necessita ser corrigido 

para evitar novas ocorrências; 

• KPA 2 - Gerenciamento de mudanças de tecnologia: a 

finalidade é identificar novas tecnologias (ferramentas, métodos 

e processos) e transferi-las para a organização de maneira 

orientada. Isso envolve tanto a identificação, seleção e avaliação 

de novas tecnologias quanto à incorporação destas à 

organização, e 

• KPA 3 - Gerenciamento de mudança de processo: O objetivo 

é melhorar continuamente os processos de software utilizados 

na organização, com o objetivo de melhorar sua qualidade, 
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aumentando a produtividade e diminuindo o tempo de ciclo para 

o desenvolvimento do software. Isso envolve a definição de 

metas de melhoria, a identificação, a avaliação e a 

implementação sistemática de melhoria no processo de software 

padrão da organização. 

4.3 Considerações Finais 

Este capítulo foi essencial para que o leitor entendesse os princípios 

do CMM e qual sua importância no contexto geral desta dissertação. Dando 

continuidade ao trabalho, será apresentada no capítulo 5, uma aplicação em 

uma empresa desenvolvedora de soluções de software, a qual utilizou o 

Nível 2 do CMM, como guia para melhoria da qualidade de seus processos. 



Capítulo 5 - A Aplicação 

Este capítulo aborda o método de pesquisa adotado para a realização desta 

dissertação. Trata também da apresentação e análise dos resultados obtidos 

através de uma aplicação realizada em uma empresa de pequeno porte, 

desenvolvedora de soluções de software, após ter aplicado o Nível 2 do CMM, 

como estratégia de melhoria de seus processos. 

5.1 Tipo de Pesquisa Adotada 

De acordo com as fundamentações metodológicas descritas por GIL 

(1991); MINAYO (1993) e DEMO (1996), pode-se classificar a pesquisa 

adotada das seguintes maneiras: 

• Do ponto de vista de sua natureza: Pesquisa Aplicada: por 

possibilitar a geração de conhecimento para aplicação prática em 

empresas desenvolvedoras de software. 

• Do ponto de vista de sua forma de abordagem do problema: 

Pesquisa Qualitativa: porque a empresa Alfa foi fonte direta para 

coleta dos dados. 

• Do ponto de vista de seus objetivos: Pesquisa Exploratória: 

por serem realizados o levantamento bibliográfico e as entrevistas 

com os diretores e desenvolvedores de software da empresa; 
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• Do ponto de vista dos procedimentos técnicos: Pesquisa 

Bibliográfica: por ser grande parte elaborada a partir de material já 

publicado. 

5.2 Universo da Pesquisa 

Fundada em março de 1997, por dois professores universitários da 

cidade de São Carlos, interior do estado de São Paulo, a empresa Alfa é 

especialista em soluções integradas de hardware e software. A empresa 

trabalha baseada na tecnologia Contactless Smart Cards: utiliza cartões 

inteligentes sem contato padrão MIFARE. Esta tecnologia é composta por uma 

família de dispositivos de leitura/escrita por aproximação (até 1 OOmm). Além 

desta característica, os cartões MIFARE permitem que múltiplas aplicações 

residam em um mesmo smart card, com níveis de acesso e segurança 

criptográfica independentes para cada aplicação. 

Contando atualmente com cerca de 28 colaboradores e detentora de 

tecnologia própria, a empresa Alfa tem desenvolvido soluções de software para 

diversas áreas de atuação, como bancos, escolas, universidades, restaurantes 

e usinas. O organograma da empresa é representado pela Figura 5.1 abaixo: 

í 
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Conselho de Administração 

Departamento da Qualidade 

Diretoria de Tecnolog ia Diretoria Executiva 

Departamento de Tecnologia 

Departamento Operacional 

De~mento de Desenvolvimenlo de Software j 

Departamento Financeiro J 
Figura 5.1 - Organograma da empresa Alfa 
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A Figura 5.2 apresenta a distribuição por cargos dos componentes da 

empresa Alfa: 

Distribuição por Cargos 
4% 11% 

O Conselho Administração 

O Departamento Comercial 

O Departamento DesenvoMmento de Software 

O Departamento Operacional 

1:::1 Departamento Qualidade 

O Departamento Tecnologia 

C Estagiários 

D Departamento Financeiro 

Figura 5.2- Distribuição por cargos da empresa Alfa 

As amostras da pesquisa foram compostas por 2 diretores e 20 

desenvolvedores de software. Os instrumentos para a coleta de dados foram: 

• Entrevista despadronizada: por não haver rigidez de roteiro e por algumas 

questões serem amplamente exploradas (Apêndice 1 ). Essa entrevista 

consistiu na elaboração de perguntas, na maioria fechadas, a serem 

aplicadas aos 20 desenvolvedores de software da empresa. Optou-se por 

uma entrevista individual, onde o entrevistado pôde se sentir à vontade ao 

responder. O tempo para as entrevistas não foi estipulado porém, nenhuma 

delas ultrapassou uma hora. 

• Questionário: por envolver perguntas fechadas, com uma série de 

respostas possíveis (Anexo 1 ). 

• Formulário: por conter uma coleção de questões e anotações feitas pelo 

entrevistador (Apêndice 2). Esse formulário foi enviado por e-mail aos 
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diretores da empresa estudada, sendo os mesmos entregues quinze dias 

após o envio. 

5.3 Tratamento dos Dados 

Os dados das entrevistas foram inicialmente gravados em fitas

cassetes. Após o término das entrevistas, os dados foram armazenados em 

CD's (Compact Disk's) e devidamente armazenados em armários. 

Os questionários foram tabulados através de recursos computacionais, 

por meio de uma planilha eletrônica de dados, o MS-Excel e também 

armazenados em CD's. 

As informações do formulário - como foram enviadas no formato do 

editor de textos MS-Word - puderam continuar no mesmo formato, porém 

armazenadas em CD's 

5.4 Tabulação e Apresentação dos Dados 

Todo software é produzido através de algum processo. Porém, na 

empresa Alfa, o processo até então não era definido, padronizado e seguido, 

levando às faltas de previsibilidade, de capacidade de repetição dos passos e 

de uma base que permita aperfeiçoamento. Para resolver tais problemas são 

necessários processos explícitos e coerentes que possam ser seguidos 

consistentemente, monitorados, compreendidos e evoluídos. 

Diante deste contexto, a empresa estudada optou pela aplicação do 

Nível 2 do CMM, devido ao fato deste modelo auxiliar na identificação dos 

fatores-chave dos processos de desenvolvimento de software e também por 

propor melhorias contínuas para estes processos (LEMOS et ai., 2001) 

O objetivo de alcançar o Nível 2 era institucionalizar um processo 

efetivo de gerenciamento de projetos de software, que permite à empresa 

repetir suas práticas através de processos implementados para projetos 



77 

diferentes. Um processo efetivo pode ser caracterizado como aquele que é 

praticado, documentado, treinado, medido e ser capaz de melhorias 

(BARCELOS et ai., 2000). 

5.5 A Implementação do Nível 2 do CMM na Empresa Alfa 

A implementação do Nível 2 na empresa Alfa foi encarada por seus 

diretores como um novo projeto. Desta forma, equipes foram formadas e 

cronogramas definidos. O atingimento do Nível 2 costuma ser o mais difícil e o 

que despende mais tempo e esforços, uma vez que a organização evolui do 

nível caótico de desenvolvimento para seguir um padrão de melhoria da 

qualidade de processos de desenvolvimento de software. O modelo IDEAL, 

descrito no Capítulo 2, foi utilizado como guia complementar para o CMM. Este 

modelo, por ser genérico em sua abordagem, foi utilizada nesta aplicação para 

obter um maior entendimento do estado atual da empresa e onde a mesma 

gostaria de chegar, em termos de desenvolvimento de software. As fases de 

implementação do Nível 2 do CMM foram assim definidas: 

a) Fase 1: Inicialização 

As melhorias do processo de software devem ser conduzidas por 

equipes que tenham conhecimentos sólidos em engenharia de software e 

sistemas da qualidade. Nas empresas de pequeno porte, as equipes poderão 

ser compostas por membros da própria organização, onde uma pessoa poderá 

desempenhar vários papéis. 

e Na empresa Alfa, a primeira equipe formada foi o SEPG (Software 

Engineering Process Group - Grupo de Engenharia de Processos 

de Software), constituída por 3 pessoas. Essa equipe foi 

responsável por conduzir as atividades de divulgação e os 

processos de melhoria. 

• A seguir, foi definido o Comitê Estratégico. Este comitê foi composto 

pelos dois diretores da empresa, os quais eram responsáveis em 
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prover os recursos necessários para o projeto, assim como aprovar 

novas políticas. 

• O terceiro passo foi definir as pessoas-chave, compostas pelos 

gerentes de projeto, os quais eram responsáveis por fornecer 

aspectos de gerenciamento e planejamento dos processos atuais. 

• Após os grupos terem sido formados, foram ministradas palestras 

sobre os conceitos e práticas do CMM, com o objetivo de difundir a 

idéia da qualidade por toda empresa, diminuindo assim qualquer 

resistência por parte das pessoas envolvidas. 

b) Fase 2: Diagnóstico 

O objetivo desta fase é conhecer a situação real da empresa em 

matéria de produção de software. Por se tratar de uma empresa de pequeno 

porte, a estratégia utilizada pelo SEPG para levantamento dos processos 

atuais foi a de entrevistas individuais (Apêndice 1 ). Outro instrumento utilizado 

para o levantamento e avaliação da situação atual foi o Questionário de 

Maturidade (Anexo 1 ), que depois de estudado pelo SEPG, foi aplicado às 

pessoas relacionadas ao processo de desenvolvimento de software. Este 

questionário, desenvolvido originalmente pelo Software Engineering lnstitute, 

foi adaptado para a realidade das empresas brasileiras por Endo em (ENDO, 

1998) e aplicado dentro do contexto desta dissertação. 

O objetivo deste questionário foi avaliar o grau de maturidade que a 

empresa Alfa se encontrava em relação ao atendimento de cada KPA do Nível 

2 do CMM. Através das informações levantadas, o SEPG pôde ter uma visão 

da atual situação do processo de software, identificando os pontos fortes e 

fracos relacionados a cada área-chave. 

Os gráficos a seguir representam a situação da empresa Alfa, em 

termos de gerenciamento de desenvolvimento de software, de acordo com 

cada KPA do Nível 2 do CMM. 
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Figura 5.3 - Respostas referentes ao atendimento da KPA 1: Gerência de Requisitos 
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Figura 5.4- Questões referentes ao atendimento da KPA 2: Planejamento do Projeto de 
Software 

KPA 3- Acompanhamento e Supervisão tio 
Projeto tle Softwtlre 

13% 

46% 
O Sim 

DNfío 

O Nilo se Aplica 

O Não sei 

79 

Figura 5.5 - Questões referentes ao atendimento da I<PA 3: Acompanhamento e SupeNisão 
do Projeto de Software 
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Figura 5.6 - Questões referentes ao atendimento da KPA 5: Garantia da Qualidade de Software 

KPA 6- Gerenciamento de Configuração 
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Figura 5.7 - Questões referentes ao atendimento da KPA 6: Gerenciamento de Configuração 
de Software 

Observação importante: A KPA 4 - Gerenciamento de sub-contratos 

de software, não foi implementada, pois não há sub-contratados que trabalham 

para a empresa Alfa. Deve-se destacar também que esta KPA é a única do 

Nível 2 do CMM que não precisa ser implementada, devido aos motivos já 

citados acima. 

Um processo repetível é obtido e utilizado em base uma local para 

cada área de processo. Analisando os gráficos acima, pode-se concluir que na 

quase totalidade, o processo não foi repetível. Os projetos não foram 

abordados de uma mesma maneira, não se pôde qualificar a empresa Alfa 

como a quem utiliza um processo repetível. 
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c) Fase 3: Estabelecimento 

Nesta fase deve-se desenvolver um plano de ação para o atingimento 

das áreas-chave de processo requeridas para o Nível 2. Devido ao fato do 

CMM não estabelecer como os procedimentos de melhoria devem ser 

implementados, ficou a critério da empresa desenvolver mecanismos para a 

condução de seus processos. 

Um conjunto de documentos denominado "Sistema da Qualidade de 

Desenvolvimento de Software", foi criado com a finalidade de descrever as 

políticas, as responsabilidades e os processos para as práticas de 

gerenciamento de desenvolvimento de software. Basicamente, o Sistema da 

Qualidade de Software, desenvolvido pelo SEPG, foi composto pelo: 

• Estabelecimento de uma política de desenvolvimento de 

software: a política, independentemente do porte da empresa deve 

ser conhecida, praticada e obedecida por todos, para que a empresa 

possa produzir o software. O documento dentro do Sistema da 

Qualidade de Software que representa as políticas da empresa em 

relação ao desenvolvimento de software foi denominado "Políticas 

da Qualidade" (Anexo 2). Seu conteúdo foi produzido com o cuidado 

de ser didático, de fáceis compreensão e acesso. Este documento foi 

disponibilizado nas formas de mídia eletrônica (Intranet/Servidor de 

Arquivos) e impressa, devidamente encadernada e etiquetada 

(Biblioteca da empresa). 

o Estabelecimento dos Procedimentos para o Desenvolvimento de 

Software: a prática de manter a execução dos processos bem

sucedidos e a de estabelecer novos processos para o 

desenvolvimento de software é uma das tarefas mais árduas e que 

demandam mais tempo. O documento gerado para o 

estabelecimento dos processos da empresa estudada foi 

denominado "Procedimentos da Qualidade" (Anexo 3). 
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• Estabelecimento das Instruções para os Registros dos 

Trabalhos: um dos mais importantes mecanismos para a 

padronização dos processos é conhecê-los e a partir daí, 

documentá-los. O documento contendo todos os padrões de 

documentação para os processos de desenvolvimento de software 

na empresa Alfa foi denominado "Instruções para os Registros da 

Qualidade" (Anexo 4). 

• Registros: os documentos padrões preenchidos para cada projeto 

foram armazenados de duas formas: a) pasta (para documentos não

confidencias); b) servidor de arquivos (para documentos 

confidenciais e não-confidenciais). 

O esquema que representa o Sistema da Qualidade da empresa Alfa 

pode ser visualizado através da Figura 5.8 a seguir. 

Registros da 
Qua lidade 

4 .0 Nível 

3 .0 Nível 
Instruções 

para Reg istro I 
da Qualidade 

Procedimentos 
da Qualidade 

Politicas da 
Qualidade 

1.0 Níve l 

Figura 5.8 - Esquema do Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
da empresa Alfa 
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d) Fase 4: Implementação 

Fase em que são colocados em prática os planos de ação definidos 

anteriormente. Isso pode ser feito através da supervisão e acompanhamento 

de projetos-piloto na organização. Para a aplicação proposta, as Instruções 

para Registros de Trabalho (Anexo 4) foram utilizadas em cinco projetos de 

médio porte e em cinco de grande porte. Sua finalidade era comprovar que as 

fases anteriores eram cumpridas e registradas. Os registros não foram 

disponibilizados para esta dissertação, pois integram os documentos oficiais e 

são de uso exclusivo da empresa Alfa. 

5) Fase de Lições Aprendidas 

Nesta fase, todas as práticas bem sucedidas registradas nas fases 

anteriores deverão servir como base para projetos futuros. Até a data de 

entrega desta Dissertação Uunho/2001 }, cerca de dez projetos já haviam sido 

documentados de acordo com o Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de 

Software, baseados no Nível 2 do CMM. 

5.6 Considerações Finais 

Este capítulo foi essencial para que o leitor tivesse uma idéia de como, 

na prática, um programa de melhoria da qualidade utilizando o CMM seria 

implementado. Dando continuidade ao trabalho, serão apresentadas no 

capítulo 6, as conclusões desta dissertação. 



Capítulo 6 - Conclusões 

6.1 Conclusões 

Esta dissertação procurou apresentar uma investigação sobre a 

qualidade dos processos de desenvolvimento de software. A investigação foi 

complementada através de uma aplicação em uma empresa de pequeno porte, 

desenvolvedora de soluções de software da cidade de São Carlos, interior do 

estado de São Paulo. 

foram: 

As fases percorridas pela autora para a elaboração desta dissertação 

1. Levantamento bibliográfico: envolveu o estado da arte no que se 

refere à Engenharia da Qualidade, à Engenharia da Qualidade de 

Software e ao Modelo CMM; 

2. Aplicação: 

a. Identificação dos objetivos da empresa: essa etapa foi 

imprescindível para que fossem identificados os fatores 

técnicos, culturais e comerciais, os quais afetam diretamente 

um programa de melhoria da qualidade; 
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b. Com o objetivo de disseminar os conceitos e práticas do 

CMM, a próxima etapa foi ministrar treinamento a todos os 

membros da empresa; 

c. Com o objetivo de diagnosticar a situação atual da empresa 

em relação ao desenvolvimento de software, foram 

aplicadas a Entrevista (Apêndice 1 ), o Questionário de 

Maturidade (Anexo 1) e o Formulário (Apêndice 2). Através 

desse levantamento, pode-se avaliar qual era o nível de 

maturidade que a empresa se encontrava em relação a cada 

KPA do Nível 2 do CMM. O próximo passo foi criar o 

Sistema da Qualidade de Software (Anexos 2, 3 e 4). 

Esse Sistema foi composto por: 

i. Políticas da Qualidade: qual era a política de 

qualidade em relação ao software produzido pela 

empresa; 

ii . Procedimentos da Qualidade: quais eram os 

processos de desenvolvimento de software e as 

responsabilidades atribuídas ao grupo; 

iii. Instruções para Registros da Qualidade: quais 

eram os modelos de documentos necessários para o 

reg istro dos processos de desenvolvimento de 

software, e 

iv. Registros dos projetos. 

Os meios pelos quais os gerentes e desenvolvedores de software têm 

acesso ao Sistema da Qualidade foram: 

• Mídia eletrônica: os registros eram armazenados no servidor de 

arquivos, em pastas relativas aos seus projetos; 
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• Intranet: home page contendo o Sistema da Qualidade e seus links, 

e 

• Mídia impressa: O Sistema da Qualidade foi encadernado, 

devidamente etiquetado e à disposição da comunidade da empresa 

em sua Biblioteca. 

Pôde-se verificar através da aplicação desenvolvida, que a adoção do 

Modelo CMM nos processos de desenvolvimento de software pela empresa 

Alfa, geraram efeitos internos e externos significativos, os quais trouxeram 

inúmeras vantagens estratégicas e competitivas de mercado. 

Em relação aos efeitos internos, os principais resultados foram uma 

melhor organização e estruturação da própria empresa, assim como uma 

padronização de toda a documentação, dos processos, das responsabilidades 

e dos níveis de autoridades. 

As principais dificuldades encontradas foram: 

• Interpretação, elaboração, padronização, documentação e registro 

das teorias e práticas do Modelo CMM, uma vez que este modelo 

descreve o que a empresa deve fazer para atingir os níveis de 

maturidade pretendidos, não explicitando o como fazer, e 

• Resistência às mudanças, uma vez que os desenvolvedores não 

seguiam metodologias em comum em todo o processo de 

desenvolvimento de software para seus projetos. 

Quanto aos efeitos externos, os principais resultados foram uma maior 

vantagem competitiva e abertura de novos mercados, aumento do volume de 

demandas por projetos e conseqüentemente, a conquista de novos clientes. 

O apoio dos desenvolvedores de software, dos gerentes de projeto e 

principalmente dos diretores foi fundamental. Sem o comprometimento, é 

praticamente impossível instituir qualquer plano de melhoria na empresa. O 

estímulo à continuação dessas melhorias é muito importante. Como vivenciado 
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pela autora, o CMM pode ser implementado por pequenos grupos, desde que 

haja um plano definindo as responsabilidades, os cronogramas e os recursos 

disponíveis para essa implementação. Os treinamentos devem ser realizados 

na própria empresa, com o objetivo de facilitarem mudanças culturais ou 

resistências. 

6.2 Considerações Finais 

Este capítulo foi essencial, pois apresentou ao leitor, os resultados da 

experiência vivida pela autora durante a elaboração desta dissertação. 



Anexo 1 

Questionário de Maturidade 



89 

Lista de Questões 

O questionário contém questões que dizem respeito a implementação e 
institucionalização das áreas-chave propostas pelo nível 2 do CMM. Essas questões estão 
organizadas, em grupos, segundo as metas de cada uma das 6 (seis) áreas-chave desse nível. 
As perguntas são baseadas nas tarefas que devem ser realizadas para atingir cada meta 
proposta. As respostas serão consideradas informações confidenciais. 

Instruções para Preenchimento do Questionário 

1. As quatro possíveis respostas para cada questão são: Sim, Não, Não se Aplica e Não Sei. 

A reposta Sim deve ser assinalada quando: 
A prática é bem estabelecida e desempenhada consistentemente. 
(A prática pode ser desempenhada quase sempre e permite considerar bem

estabelecida e consistentemente desempenhada como um procedimento padrão) 

A resposta Não deve ser assinalada quando: 
A prática não é bem estabelecida ou é realizada inconsistentemente. 
(A prática pode até ser desempenhada, mas é omitida diante de alguma dificuldade) 

A resposta Não se Aplica deve ser assinalada quando: 
A prática em questão não se aplica ao contexto avaliado. 
(Por exemplo, todas as questões em relação ao Gerenciamento de Subcontratados de 

Software, quando não existe parte do projeto sob responsabilidade de um subcontratado) 

A resposta Não Sei deve ser assinalada quando: 
Não está seguro da resposta 

2. Qualquer tipo de anotação em relação às questões pode ser acrescentada nos espaços 
assinalados reservados no fim de cada meta . 

3. Todas as questões devem ser respondidas assinalando apenas uma opção. 
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Questionário 

Informações sobre o Respondente 

Identificação do 
Respondente: ___________________________ _ 

Data: __ / __ /__ Telefone: _________ _ E-Mail: 

Questões 

Gerenciamento de Requisitos 
A finalidade dessa área-chave é estabelecer um entendimento comum entre o cliente e 

a equipe do projeto sobre os requisitos alocados ao software. Isso envolve documentar e 
controlar os requisitos do cliente e manter os planos, produtos e atividades consistentes com 
esses requisitos. 

Meta 1 
Os requisitos do software serem controlados por urna linha de referência (baseline) 

para o uso da engenharia de software e no gerenciamento. 

1: O grupo de engenharia de software revisa os 
requisitos alocados antes deles serem incorporados 
ao projeto de 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
( ) ( ) ( ) 

software? ..... ....... .. ... ................................................. . 

Anotações:. ___________________________ _ 

Meta 2 
Os planos de software, produtos e atividades serem mantidos consistentes com os 

requisitos do software. 

( ) 

2: O grupo de engenharia de software usa os 
requisitos corno base para os planos do software, 
produtos de trabalhos e 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 

atividades? ............................................. ... .................. . 
3: As mudanças nos requisitos alocados são revistas 
e incorporadas ao projeto de 
software? .. ... ... .................. .......................................... . 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 
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Anotações: ___________________________ _ 

Planejamento de Projeto de Software 
A finalidade dessa área-chave é estabelecer planos razoáveis para desenvolver e 

gerenciar o processo de software. Isso envolve desenvolver estimativas, determinar os 
compromissos e definir um plano para realizar o trabalho. Esse plano deve conter o ciclo de 
vida do projeto de software, uma lista de produtos a serem entregues ao cliente, prazos, 
estimativas para o nível de esforço, recursos, ferramentas de suporte e riscos do projeto. 

Meta 1 
As estimativas de software serem documentadas para serem utilizadas no 

planejamento e acompanhamento do projeto de software. 
Sim Não Não se Aplica Não Sei 

9: As estimativas de tamanho de produto de trabalho 
são realizadas? ..................... ......... ........................ .... . 
1 O: As estimativas de esforço e custos de projeto de 
software são realizadas? .............. .. .......................... .. 
11 : As estimativas para o projeto de recursos 
computacionais críticos são realizadas? .................... . 
12: O cronograma do projeto de software é 
estabelecido ? .... ..... ................. ................................... . 
15: Todas as informações obtidas durante o 
planejamento de software são registradas? ........ .. ..... . 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Anotações: ___________________________ _ 

Meta2 
As atividades de projeto de software e compromissos serem planejados e 

documentados. 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
2: O planejamento do projeto de software é iniciado 
antes e em paralelo com o planejamento geral do 
projeto? ...................................................................... . 

5: Um ciclo de vida com estágios pré-definidos de 
tamanho e de gerenciável são identificados ou 
definidos? ............... .. ....... ............................. .............. . 

6: O plano de desenvolvimento do projeto de 
software é 
desenvolvido? ........ ....... .............................................. . 

7: Esse plano de desenvolvimento para o projeto de 
software é documentado? .... .......... .. .......... ............ .. .. . 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 
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8: Identificam-se os produtos de trabalhos de 
software que são necessários estabelecer e manter ( ) ( ) ( ) 
controle no projeto de software? ................................ . 

13: Os riscos de software associados aos custos, 
recursos, cronograma e aspectos técnicos do projeto 
são identificados, avaliados e ( ) ( ) ( ) 
documentados? .. .. ............................. ....... ................... 

14: Os planos para as atividades de engenharia de 
software e ferramentas de suportes são ( ) ( ) ( ) 
preparados? ......... ... .... ... ... .. ......................................... 

Anotações: 

Meta3 
Os grupos e os indivíduos envolvidos obedecerem aos seus compromissos 

relacionados ao projeto de software. 

( ) 

( ) 

( ) 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
1: O grupo de engenharia de software participa da 
equipe que propõe o projeto? .. .. ...... .. ........ .. .......... .... . 

3: O grupo de engenharia de software participa com 
outros grupos envolvidos no planejamento geral do 
projeto durante toda a vigência do 
projeto? .. .... .. ....... .. .... .................................. .. ...... ...... .. . 
4: Os compromissos do projeto de software 
atribuídos a grupos ou indivíduos externos à 
organização são revistos pelo gerente sênior ? .......... 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

Anotações: ___ _________________________ _ 

Acompanhamento e Supervisão de Projeto de 
Software 

A finalidade dessa área-chave é oferecer visibilidade adequada do progresso real do 
projeto, de modo que o gerenciamento possa tomar medidas efetivas quando o desempenho 
se desvia significativamente do plano. Isso envolve acompanhar e revisar os resultados e as 
realizações do software confrontando corn as estimativas documentadas, compromissos e 
planos. Envolve, também, ajustar os planos corn base nos resultados e realizações 
efetivamente alcançados. Os mecanismos utilizados para isso podem ser revisões internas e 
revisões formais corn clientes. Quando ocorre um desvio entre os planos e os resultados 
efetivos, deve-se alterar a forma corno o trabalho está sendo feita e/ou ajustar os planos. 

( ) 

( ) 

( ) 
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Meta1 
Os resultados reais e desempenho do projeto serem acompanhados em relação ao 

plano de software. 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
1: Um plano de desenvolvimento de software 
documentado é usado para acompanhar as ( ) ( ) ( ) ( ) 
atividades de software e para comunicar a situação 
atual? ........................... ......... .. ..................................... 

5: O tamanho do produto de trabalho de software (ou 
o tamanho da mudança no produto e trabalho de ( ) ( ) ( ) ( ) 
software) são acompanhados e ações corretivas são 
realizadas se necessário? ........................................... 

6: O esforço e o custo do projeto de software são 
acompanhados e ações corretivas são tomadas se ( ) ( ) ( ) ( ) 

'. ? necessano ......... ......... ...... .. ......................................... 
7: Os recursos críticos do projeto são acompanhados 
e ações corretivas são tomadas se ( ) ( ) ( ) ( ) 

' . ? necessano ............ ............ .......... ................................. 
8: O cronograma do projeto de software é 
acompanhado e ações corretivas são tornadas se ( ) ( ) ( ) ( ) 

' . ? necessano ..................... .. ...... ...................................... 
9: As atividades técnicas de engenharia de software 
são acompanhadas e ações corretivas são tomadas ( ) ( ) ( ) ( ) 

.. ? se necessano .............................................................. 
1 O: Os riscos de software associados ao custo, 
recursos, cronogramas e aspectos técnicos do ( ) ( ) ( ) ( ) 
projeto são acompanhados? ....................................... 

11 : Os dados de medidas reais e dados para o 
replanejamento do projeto de software são ( ) ( ) ( ) ( ) 
gravados? ........... .. ....................................................... 
12: O grupo de engenharia de software conduz 
periodicamente uma revisão interna para 
acompanhar o progresso técnico, planos, ( ) ( ) ( ) ( ) 
desempenho e questões em relação ao plano de 
desenvolvimento de 
software? ... ......... ....... .................................................. 

13: As revisões formais para verificar o cumprimento 
e resultado do projeto de software são conduzidos ( ) ( ) ( ) ( ) 
nos marcos estabelecidos? ..................... ................... 

Anotações: _______ _________________ ____ _ 
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Meta2 
As ações corretivas serem realizadas e gerenciadas quando os resultados reais e o 

desempenho desviarem significativamente do plano de software. 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
2: O plano de desenvolvimento de software é 
revisado? ... ....... ......... ..... .......................... .. ............... .. ( ) ( ) ( ) 

Anotações: ____________________________ _ 

Meta3 

As mudanças nos compromissos de software serem obedecidas pelos indivíduos e 
grupos envolvidos. 

( ) 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
3: Os compromissos do projeto de software e 
mudanças nesses compromissos associados a 
indivíduos ou grupos externos a organização são 
revisados com o gerente sênior? .... .. .......................... . 

4: As mudanças de compromissos aprovados que 
afetam o projeto de software são comunicadas aos 
membros do grupo de engenharia de software e 
outros grupos 
relacionados? ....... .. .... .... .. ......................................... . 

( ) 

( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

Anotações: ____________________________ _ 

Gerenciamento de Subcontratos de Software 
A finalidade dessa área-chave é selecionar fornecedores (que se responsabilizam por 

parte do trabalho) qualificados e gerenciá-los eficazmente. Isso envolve selecionar o 
fornecedor, estabelecer compromissos, acompanhar e revisar o desempenho e os resultados 
obtidos. Na seleção e gerenciamento do fornecedor são necessários documentos como: 
cláusula de contrato, requisitos do projeto, produtos a serem entregues, padrões e 
procedimentos a serem seguidos. 

Observação: Esta KPA é a única do Nível 2 do CMM que não precisa ser atendida. Como a 
empresa estudada não utiliza subcontratos para seus projetos, as questões referentes a esta 
KPA não foram preenchidas. 

( ) 

( ) 
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Meta1 
O contratante selecionar os subcontratado de software qualificado. 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
1: O trabalho a ser realizado pelo subcontratado é 
definido e planejado ?00000000000000000000000000000000000000000000 00 00 0 ( ) ( ) ( ) 

2: O subcontratado de software é selecionado 
baseando-se numa avaliação da habilidade de ( ) ( ) ( ) 
desempenhar o trabalho proposto pelo 
subcontratado? 

Anotações: ____________________________ _ 

Meta2 
O contratante e o subcontratado de software concordarem com os compromissos de 

ambas as partes. 

( ) 

( ) 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 

3: A concordância contratual entre o contratante e o 
subcontratado de software é usada como uma base 
para gerenciamento do subcontrato? 00 000000 00 0000000000 00 .. 
4: Um plano de desenvolvimento de software do 
subcontratado é documentado revisto e aprovado 
pelo 
contratante? ............... ............................... ................ .. 
6: As mudanças na estrutura de trabalho do 
subcontratado de software, termos do subcontrato, 
condições e outros compromissos são resolvidos em 
comum acordo com ambas as partes envolvidas: 
contratante e subcontratado? ........... oo ....................... . 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

Anotações: _____________________________ _ 

Meta3 
O contratante e o subcontratado de software manterem comunicação. 

( ) 

( ) 

( ) 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
7: O gerente do contratante conduz periodicamente 
uma revisão da situação e da coordenação com os 
gerentes do subcontratados? 

8: As revisões técnicas periódicas e troca das 
informações são realizadas com o subcontratado de 
software? .............................................. ... ... .............. .. 
9: As revjsões formais para verificar o cumprimento 
das atividades de engenharia de software por parte 
do subcontratado de software são conduzidos e os 
marcos são selecionados? ................ .. ........ ............. . 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 
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avaliado periodicamente e revisado com o 
subcontratado? .... ........ ........ ....... ....... ....... ................. . ( ) ( ) 
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( ) ( ) 

Anotações:. __________________________________________________________ _ 

Meta4 
O contratante acompanhe o resultado real e desempenho do subcontratado de 

software em relação aos seus compromissos. 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
5: Um plano de desenvolvimento de software do 
subcontratado documentado e aprovado é usado 
para acompanhar as atividades de software e 
comunicar a situação? ....... ........ .. ....... .. ........... ........... . 
1 O: O grupo de garantia de qualidade do contratante 
monitora as atividades de garantia de qualidade do 
subcontratado para verificar se os planos, padrões e 
procedimentos estão sendo seguidos? ....... ........... .. .. 
11 : O grupo de gerenciamento de configuração de 
software monitora as atividades de gerenciamento de 
configuração de software do subcontratado para 
verificar se os planos, padrões e procedimentos 
estão sendo seguidos? ........ ..... ........... .......... .. .. ....... . . 
12: O contratante conduz o teste de aceitação da 
parte do produto de liberação de software do 
subcontratado? ...................... ......... .......................... . 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Anotações:. __________________________________________________________ _ 

Garantia de Qualidade de Software 
A finalidade dessa área-chave é oferecer gerenciamento, com visibilidade apropriada, 

do processo que está sendo utilizado e dos produtos que estão sendo construídos. Isso 
envolve revisões e auditorias nos produtos de software e nas atividades para assegurar que 
estão em conformidade com os padrões e proced imentos aplicados. Envolve também fornecer 
esses resultados para os gerentes envolvidos. 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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Meta1 
As atividades de garantia de qualidade de software serem planejadas. 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
1: Um plano para Garantia de Qualidade de 
Software é preparado para o projeto de 
software? ........ ........................................................ . 
2: As atividades do grupo de Garantia de Qualidade 
de Software são desempenhadas de acordo com o 
plano? ............................................ ... .. ... .................. . 

( ) 

( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

Anotações: __________________________________________________ __ 

Meta2 
A conformidade dos produtos de software e atividades ao padrão aplicado, aos 

procedimentos e aos requisitos ser verificada objetivamente. 

( ) 

( ) 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
3: O grupo de Garantia de Qualidade de Software 
participa da preparação e revisão do: plano de 
desenvolvimento de software, padrões e 
procedimentos? ............ ..... ... ... ... ........... ..... ....... ........ . . 
4: O grupo de Garantia de Qualidade de Software 
revisa as atividades de engenharia de software para 
verificar seu cumprimento? .... .... ....... ......................... . 
5: O grupo de Garantia de Qualidade de Software dá 
auditoria a produtos de trabalhos de softwares para 
verificar seu cumprimento? ....... ... ..... ... ..... ....... ....... . . 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Anotações: __________________________________________________ __ 

Meta3 
Os grupos e indivíduos envolvidos serem informados sobre as atividades de garantia 

de qualidade e de seus resultados. 

( ) 

( ) 

( ) 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
6: O grupo de Garantia de Qualidade de Software 
reporta periodicamente os resultados das atividades 
ao grupo de engenharia de software? .................. ...... . 
7: Os desvios identificados nas atividades de 
software e nos produtos de trabalhos de software são 
documentados e manipulados ? ........... .............. .. .... . 
8: O grupo de Garantia de Qualidade de Software 
conduz revisões periódicas das atividades e das 
descobertas com o pessoal de Garantia de 
Qualidade de Software do cliente, apropriadamente? 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

Anotações: __________________________________________________ __ 

( ) 

( ) 

( ) 
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Meta4 
Os problemas de questões que não podem ser resolvidos no projeto de software serem 

encaminhados ao gerente sênior. 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
7: Os desvios identificados nas atividades de 
software e nos produtos de trabalhos de software são 
documentados e manipulados? ................... ......... .... . 

( ) ( ) ( ) ( ) 

Anotações: _________________________ _ 

Gerenciamento de Configuração de Software 
A finalidade dessa área-chave é estabelecer e manter a integridade dos produtos do 

projeto de software ao longo do ciclo de vida do software. Isso envolve identificar os itens de 
configuração, controlar sistematicamente as alterações e manter a integridade da configuração 
ao longo do ciclo de vida do software. O gerenciamento da configuração utiliza linhas de 
referência (baselines) que servem como um marco no ciclo de vida do software. Os itens que 
passam por uma linha de referência podem ser alterados somente através de proced imentos 
formais de controle de mudanças. 

Meta1 
As atividades de gerenciamento de configuração de software serem planejadas. 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
1: Um plano de Gerenciamento ele Configuração de 
Software é preparado para cada projeto de software? ( ) ( ) ( ) ( ) 

Anotações: ____________________________ _ 

Meta2 
Os produtos de trabalhos de software selecionados serem identificados, controlados e 

disponibilizados. 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
3: Uma biblioteca de gerenciamento de configuração 
é estabelecida corno um repositório para as linhas de ( ) ( ) ( ) ( ) 
referência do software? ............................................... 
4: Os produtos de trabalho de software colocados 
sobre gerenciamento de configuração são ( ) ( ) ( ) ( ) 
identificados? ............ ............ .... .................................. 
7: Os produtos da biblioteca da linha de referência de 
software são criados e suas versões são ( ) ( ) ( ) ( ) 
controladas? ........................................... ... .... .... ..... ... .. 
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Anotações: ____________________________ _ 

Meta3 
As mudanças em produtos de trabalhos de software identificados serem controladas. 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
5: Os pedidos de mudanças e relatório de problemas 
são inicializados, revistos, aprovados e 
acompanhados para todos os itens/unidades de 
configuração? ... .. ....... .... .. .............. ............ .. ............... . 
6: As mudanças nas linhas de referências são 
controladas? ............................................................... . 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Anotações: __________________________________________________ _ 

Meta4 
Os grupos e indivíduos envolvidos serem informados sobre a situação e conteúdos 

das linhas de referências (baseline). 

( ) 

( ) 

Sim Não Não se Aplica Não Sei 
8: A situação dos itens/unidades de configuração é 
registrada? .................. .. ... .... ... .... ................................ . 

9: Os relatórios padrões documentando as atividades 
de Gerenciamento de Configuração de Software e o 
conteúdo das linhas de referência de software é 
desenvolvido e disponibilizado aos grupos e 
indivíduos envolvidos? ................................................ . 
1 O: As auditorias para linhas de referências de 
software são 
conduzidas? ........................ ... .................................... . 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Anotações: __________________ _ _ ______ _ _ _ 

( ) 

( ) 

( ) 



Anexo 2 

Políticas da Qualidade 
Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
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PROCESSO: Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
FASE: Gerenciamento de Requisitos 

A) OBJETIVOS 
Concluir com êxito um acordo entre a empresa e o cliente, estabelecendo clara e 
rigorosamente o que deverá ser produzido. O processo de definição dos requisitos 
compreende as seguintes atividades: 
• Identificação dos requisitos 
• Identificação das restrições de desenvolvimento de software 
• Análise de requisitos 
• Representação de requisitos 
• Revisão de requisitos 
• Validação de requisitos 

B) CAMPOS DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os projetos de software, sendo as informações documentadas e 
analisadas pelos responsáveis de acordo com procedimentos documentados. 

C) DESENVOLVIMENTO 

Cooperação Mútua 
Durante o gerenciamento dos requisitos, deve: 
• Haver um responsável em ambas as partes (empresa e cliente) para exercer a atividade 

de levantamento de requisitos 
• Utilizar uma linguagem clara com o objetivo de evitar mal-entendido entre o cliente e a 

empresa. 

Todas as reuniões envolvendo o cliente e a empresa, são registradas em atas conforme 
padrão de procedimento documentado, as quais são analisadas pelos responsáveis pelo 
gerenciamento de requisitos. 
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· PROCESSO: Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
FASE: Planejamento do Projeto de Software 

A) OBJETIVOS 
Assegurar que o Plano de Desenvolvimento estabelecido seja seguido e atualizado na 
medida em que o projeto progride. 

8) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os projetos de desenvolvimento de software da empresa, firmados em 
contrato. 

C) DESENVOLVIMENTO 
Para cada projeto de desenvolvimento de software da empresa, há um Plano de 
Desenvolvimento documentado, sendo que neste são controlados os seguintes aspectos: 
• Propósito, escopo, metas e objetivos do projeto; 
• Ciclo-de-vida selecionado e justificativa pela escolha; 
• Procedimentos selecionados; 
• Objetivos e metas técnicas; 
• Descrição dos itens de trabalho a serem entregues; 
• Identificação dos clientes e/ ou usuários finais; 
• Padrões a serem obedecidos; 
• Responsabilidades atribuídas; 
• Restrições e metas para custos e cronograma.; 
• Cronograma/estimativas. 
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· PROCESSO: Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
FASE: Supervisão e Acompanhamento do Projeto de Software 

A) OBJETIVO 
Assegurar que as operações que influem diretamente na qualidade de desenvolvimento de 
software sejam executadas sob condições controladas, garantindo que o produto gerado 
esteja em conformidade com o Plano de Desenvolvimento do software. 

8) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os projetos, influenciando diretamente na qualidade dos produtos. 

C) DESENVOLVIMENTO 

Projeto 
Para assegurar que os processos sejam executados sob condições controladas, são 
utilizados: 
• Procedimentos de trabalho documentados; 
• Dados históricos de projetos já concluídos, com a finalidade de se extrair estimativas de 

custos e cronograma; 
• Procedimentos documentados sobre projetos, facilitando futuras manutenções e testes; 
• Ciclos-de-vida, definidos de acordo com o porte do projeto e o conhecimento da equipe 

de desenvolvimento com relação ao domínio da aplicação; 
• Monitoração e controle adequado dos processos e das características do projeto durante 

a execução. 

Implementação 
A empresa dispõe para a implementação dos projetos: 
• Documentação funcional do software; 
• Documentação técnica do software; 
• Padrão de nomenclatura de código; 
• Metodologias de desenvolvimento e ferramentas para auxiliarem na implementação. 

Análises Críticas 
A empresa acompanha e revisa a execução e os resultados do desenvolvimento, 
confrontando-os com as estimativas documentadas, os compromissos, os planos e caso 
necessário, ajusta esses planos com base na execução e nos resultados reais. 
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PROCESSO: Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
FASE: Gerência da Qualidade de Software 

A) OBJETIVO 
Verificar se o desenvolvimento do software está ocorrendo de acordo com seu Plano. 

8) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os projetos de desenvolvimento de software em curso na empresa. 

C) DESENVOLVIMENTO 
Ocorre de acordo com procedimento documentado, denominado Plano da Qualidade, o qual 
contém os seguintes itens: 
• Objetivos da qualidade; 
• Critérios de entrada e saída para cada fase de desenvolvimento; 
• Identificação dos tipos de testes, verificação e validação; 
• Responsabilidades específicas para as atividades da qualidade. 



.. 
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PROCESSO: Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
FASE: Gerência de Configuração de Software 

A) OBJETIVO 
Manter a integridade dos itens de configuração de cada projeto de software ao longo do ciclo
de-vida deste. 

8) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os itens que fazem parte das fases do ciclo de desenvolvimento do 
software. 

C) DESENVOLVIMENTO 

A empresa é provida de procedimentos documentados para: 
• Identificar a configuração do software (itens de software selecionados e sua descrição) em 

um dado momento; 
• Identificar as versões de cada item de software, que juntas constituem uma versão 

específica de um produto completo; 
• Manter, através da gerência, integridade e rastreabilidade da configuração ao longo do 

ciclo-de-vida do software; 
• Controlar a integridade de itens compostos, levando em conta a versão de cada um dos 

componentes; 
• Registrar e relatar o estado do processo de alteração. 

Plano de Gestão de Conf iguração 
A empresa possui um plano de gestão de configuração, contendo os seguintes itens: 
• Atividades de gestão de configuração a serem realizadas; 
• Responsabilidades atribuídas com relação à gestão de configuração; 
• Recursos requeridos, incluindo ferramentas, técnicas e metodologias de gestão de 

configuração. 

Atividades de Gestão de Conf iguração 
• Identificação e Rastreabilidade de Configuração: os itens de software têm sua 

configuração especificada em todas as fases do seu ciclo de vida, assegurando 
que possam ser identificados em cada versão de um item de software: 
• Especificações funcionais técnicas; 
• Interfaces com outros itens de software; 
• Documentos e arquivos eletrônicos relacionados ao item de software; 

• Controle de Alterações: são identificadas, analisadas e autorizadas quaisquer alterações 
nos itens de software. 
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PROCESSO: Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
FASE: Capacitação de Recursos Humanos 

A) OBJETIVO 
Identificar as necessidades de treinamento e providenciá-lo para todas as pessoas que 
executam atividades que influenciam na qualidade do desenvolvimento do software. 

8) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se aos desenvolvedores de software da empresa, responsáveis por garantir a 
qualidade dos itens de software desenvolvidos de acordo com o Sistema da Qualidade de 
Desenvolvimento de Software. 

C) DESENVOLVIMENTO 
A empresa garante que treinamentos são aplicados a todos os desenvolvedores de software, 
mediante a aquisição de nova técnica ou ferramenta para uso nos processos de 
desenvolvimento ou auxiliares ao mesmo. 



! 
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PROCESSO: Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
FASE: Responsabilidades do Conselho de Administração 

A) Organização 

a) Responsabilidade e Autoridade 
Os níveis de autoridade e inter-relação dos membros da empresa, são apresentados no 
Organograma da empresa. 

b) Recursos 
Os recursos para as atividades de Gestão, Execução e Verificação, que influem na 
qualidade, são identificados e providos pela Empresa, conforme a seguir: 
• Recursos de Pessoal; 
• Recursos de Equipamentos, Ferramentas e Técnicas. 

b.1) Recursos de Pessoal 
As pessoas envolvidas em atividades que influem na Qualidade do Produto, Processo e 
Sistema da Qualidade, são selecionadas de acordo com os perfis requeridos nas 
descrições de função, contidos em procedimentos documentados. O efetivo da empresa é 
dimensionado, tomando por base a demanda de mercado e o Plano de Investimento e 
Modernização. A coordenação e realização de treinamento das pessoas para as atividades 
que influem na qualidade são conforme procedimento documentado. 

b.2) Recursos de Equipamentos, Ferramentas e Técnicas 
Os recursos de equipamentos, ferramentas e técnicas são disponibilizados pela empresa de 
acordo com as necessidades dos projetos. 

c) Representante da Administração 
O Representante do Conselho de Administração, tem as seguintes responsabilidades: 
• Assegurar que o Sistema da Qualidade implementado, seja mantido de acordo com o 

Nível 2 do SW-CMM; 
• Relatar o desempenho à Administração para sua Análise Crítica, visando à melhoria do 

mesmo. 

I 

J 
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' PROCESSO: Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
FASE: Auditorias 

A) OBJETIVO 
Planejar e implementar auditorias internas da qualidade, com o objetivo de verificar se as 
atividades da qualidade e respectivos resultados estão em conformidade com as disposições 
planejadas, e determinar a eficácia do Sistema da Qualidade da empresa. 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os processos que afetam diretamente a qualidade dos produtos de software 
da empresa. 

C) DESENVOLVIMENTO 
É estabelecido um plano de auditorias, elaborado com base na situação atual e importância 
da atividade a ser auditada, sendo este executado por pessoal qualificado e independente 
daquele que tem responsabilidade direta pela atividade que está sendo auditada. 

Os resultados das auditorias são documentados e informados às áreas auditadas, 
responsáveis pela tomada, em tempo hábil, de ações corretivas para solucionar as não
conformidades detectadas. Estes resultados são submetidos ao Representante da 
Administração para subsidiar a Análise Crítica do Sistema da Qualidade. 

As atividades de acompanhamento de auditoria verificam e registram a implementação e a 
eficácia das ações corretivas tomadas. 
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PROCESSO: Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
FASE: Análise Crítica do Sistema da Qualidade 

A) OBJETIVO 
Controlar todos os documentos que compõem os Níveis 1, 2 e 3 da documentação do 
Sistema da Qualidade de Software da empresa. 

8) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os documentos dos Níveis 1, 2 e 3 do Sistema de Garantia da Qualidade de 
Software na empresa. 

C) DESENVOLVIMENTO 

Aprovação e Emissão e Alteração de Documentos 
Os documentos são analisados criticamente e aprovados por pessoas autorizadas, antes de 
sua emissão. Para o controle destes documentos existe um banco de dados, prontamente 
disponível, identificando a situação atual de cada documento controlado, para evitar o uso de 
documentos inválidos e ou obsoletos. O controle assegura que: 
• As emissões pertinentes de documentos apropriados estão disponíveis e são de fácil 

acesso em todos os locais onde são executadas as atividades essenciais para o 
funcionamento efetivo do sistema da qualidade; 

• Os documentos inválidos e/ou obsoletos são prontamente recolhidos, a fim de evitar sua 
utilização não-intencional. 

As alterações em documentos são analisadas criticamente e aprovadas pelos responsáveis 
que realizaram sua análise crítica e aprovação. É assegurado a estes, o acesso às 
informações básicas pertinentes para subsidiar sua análise crítica e aprovação. 



Anexo 3 

Procedimentos da Qualidade 
Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
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FASE: Gerenciamento de Requisitos 

PROCEDIMENTO: Levantamento de Requisitos 

A) OBJETIVO 
Assegurar que todos os requisitos do cliente sejam claramente documentados de forma que a 
implementação possa seguir rigorosamente o que foi descrito e resultar exatamente nas 
necessidades e expectativas deste cliente. 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os projetos de desenvolvimento de software da empresa. 

C) RESPONSABILIDADES 

Responsável Caracterização da Responsabilidade 

• Analisar Contrato para definição dos 
requisitos 

• Definir documento de Gerenciamento de 
Requisitos 

DOS • Analisar documento de Gerenciamento de 
Requisitos 

• Emitir Relatório de Não-Conformidade de 
Requisitos para o Desenvolvimento de 
Software 

• Reunião para resolução de requisitos 
DOS/Cliente pendentes 

D) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 
Documentos de Referência 
• Políticas da Qualidade 
Procedimentos e Documentos associados 

Areas Afetadas de Acordo 
com a Estrutura 

Hierárquica 

DOS 

DOS 

• Gerenciamento de Requisitos para Desenvolvimento de Software GRDS 
• Relatório de Não-Conformidade de Requisitos RNCR 

E) ABREVIATURAS 
• DOS - Departamento de Desenvolvimento de Software 
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· FASE: Gerenciamento de Requisitos 

PROCEDIMENTO: Levantamento de Requisitos 

F l) MODO DE OPERAÇAO 
Entradas para o Processo de 

No Responsável Descrição Desenvolvimento de Software 

Analisa-se o contrato e/ou a 
documentação enviada pelo cliente 

1 DOS com o objetivo de extrair 
informações relevantes a respeito 
das necessidades. 

A partir da análise é gerado o I Análise de ContrAio 2 DOS documento de Gerenciamento de e de Docwr,•mtação 

J. Requisitos. 
Deíoüção de Documento É feita uma análise do documento 

de Gen!r~i.uMnlo 
de Requisitos de requisitos com objetivo de 

J 3 DOS verificar a existência de dados 

I A u.llise de Documento incompletos, ambíguos ou 
de ~I<CWtwliO conflitantes. 

de Reooisitos 
Caso o documento de requisitos 
esteja em conformidade com as 

An.í.!so ~I 
Definição de Relatório I 4 DOS necessidades do cliente, elabora-

Ok? 
de N~Confon1\.i&de se o Plano de Desenvolvimento de 

s ~ Software. 

I ~ Rt.mio <om 
Caso contrário, elabora-se 

Fase o C:li!ru o 
Pianej 5 DOS 

Relatório de Não-Conformidade 
para os requisitos incompletos e 
pendentes. 

Faz-se uma reunião com o cliente, 
onde todas as pendências com 

6 
DOS / relação aos requisitos são 

Cliente resolvidas. Em seguida é feita a 
atualização do documento de 
Gerenciamento de Requisitos 

G) OCORRÊNCIA 
Após a definição da versão final do contrato. 
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' FASE: Planejamento do Projeto de Software 

PROCEDIMENTO: Planejamento do Desenvolvimento de Software 

A) OBJETIVO 
Visa assegurar que todos os projetos de desenvolvimento de software realizados pela empresa 
sejam planejados em todas as fases de seu ciclo de vida. 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os projetos de Desenvolvimento de Software da empresa. 

C) RESPONSABILIDADES 

Responsável Caracterização da Responsabilidade 

• Analisar Documento de Requisitos 
• Definir Plano de Desenvolvimento 

DDS 

D) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 
Documentos de Referência 
• Políticas da Qualidade 
Procedimentos e Documentos associados 
• Plano de Gestão de Configuração PGC 
• Plano de Garantia da Qualidade PGQ 
• Plano de Desenvolvimento de Software PDS 
• Plano de Testes PT 

Areas Afetadas de Acordo 
com a Estrutura 

Hierárquica 

DOS 

a Gerenciamento de Requisitos para Desenvolvimento de Software GRDS 

E) ABREVIATURAS 
e DOS - Departamento de Desenvolvimento de Software 

i 





,, 

115 

FASE: Garantia da Qualidade de Software 

PROCEDIMENTO: Planejamento da Qualidade para o Desenvolvimento de Software 

A) OBJETIVO 
Garantir que todos os requisitos especificados e acordados com o cliente sejam efetivamente 
documentados, dentro de estimativas de prazos e custos. 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os projetos de Desenvolvimento de Software da empresa. 

C) RESPONSABILIDADES 

Responsável 

DQ 

Caracterização da Responsabilidade 

• Desenvolver Plano da Qualidade para o 
Projeto 

• Revisar/Acompanhar Plano da Qualidade 
• Gerar Relatório de Gerenciamento da 

Qualidade 
• Protocolar Plano da Qualidade 

D) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 
Documentos de Referência 
• Políticas da Qualidade 
Procedimentos e Documentos associados 
• Plano de Garantia da Qualidade PGQ 
• Plano de Desenvolvimento de Software PDS 

E) ABREVIATURAS 
• DOS - Departamento de Desenvolvimento de Software 
• DQ - Departamento da Qualidade 

Areas Afetadas de Acordo 
com a Estrutura 

Hierárquica 

DDS/DQ 
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FASE: Supervisão e Acompanhamento do Projeto de Software 

PROCEDIMENTO: Ação Corretiva 

A) OBJETIVO 
Identificar e eliminar causas reais ou potenciais de uma não-conformidade ou de um defeito durante o 
processo de desenvolvimento de software. 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se ao processo de desenvolvimento de software da empresa. 

C) RESPONSABILIDADES 

RCSflOllSá\'Cl Caracterização da Responsabilidade 

• Analisar Relatório de Itens Não-Conforme 
• Definir Tratamento das Não-Conformidades 

DDS • Verificar Efetividade das Ações Corretivas 

• Executar Ações Corretivas 

• Registrar ações corretivas 

D) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 
Documentos de Referência 
• Políticas da Qualidade 
Procedimentos e Documentos associados 
• Relatório de Ações Corretivas RAC 

E) ABREVIATURAS 
o DOS - Departamento de Desenvolvimento de Software 

Arcas Afetadas de Acordo 
com a Estt·utum Hicnh·quica 

DDS 
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FASE: Acompanhamento e SuperviS<'1o do Projeto de Sofiwarc 

PROCEDIMENTO: Aç.1o Corretiva 

F) MODO DE OPERAÇÃO 

Ação Corretiva 

Anilise dos Itens 
Não-Co>Úorull! .. 
D•fht·w do 

1html>nto p lrt .. 
Nio-C<D'Ifonnihdt s 

~ 

I ~~'iod• I 
~lo Carnti<A I 

J 
Vtni< ~'io dt 
Efttilidtdt dt 
~'io Corrttm 

v erilk<t;:W N 
Olt? 

s 

I 
Rtgmod• I Aç'io C::orni:Vt 

G) OCORRÊNCIA 

No RCSJlOOSá\'CI 

DDS 

2 DDS 

3 DDS 

4 DDS 

5 DDS 

6 DDS 

Descrição 

Há uma análise inicial do motivo e itens que 
geraram a não-confonnidade a ser tratada. 

Define-se o -tratamento que será aplicado aos 
itens não-conforme. 

Executa-se a ação corretiva apropriada para cada 
caso. 

Verifica-se a efetividade das ações corretivas 
tomadas (Procedimento: Testes e Validação)_ 

Caso o resultado da verificação não esteja em 
conformidade com o tratamento previamente 
definido, volta-se ao passo 3. 

Senão, registra-se detalhadamente toda ação 
corretiva tomada. 

Quando os itens de software desenvolvidos não atenderem às necessidades do cliente, não estando assim, em 
confomlidade com o Plano. 
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' FASE: Garantia da Qualidade de Software 

PROCEDIMENTO: Planejamento da Qualidade para o Desenvolvimento de Software 

F) MODO DE OPERAÇÃO 
Planejamento da Qualidade 
para o Desenvolvimento de NO Responsável 

Software 

1 DQ 
Dts;m'l:lU.r Plmll 

thQuilihdt 

~ 2 DOS 
. 

RevisaLIAcompa 
1\lw- A tivilides 

~ 
3 DQ Gerar Relatório de 

~lci.unenlo da 
Quilid~ 

i 
R1llocol.!r 
Docuzm-d.o 4 DQ 

5 DQ 

G) OCORRÊNCIA 
Paralelamente ao desenvolvimento de um projeto. 

Descrição 

O Plano da Qualidade deve ser desenvolvido 
como parte do Plano do Desenvolvimento do 
Software, com o objetivo de garantir as 
atividades contidas no Plano. 

Após o desenvolvimento do Plano da 
Qualidade, deve-se seguir a Fase 
Acompanhamento e Supervisão do Projeto de 
Software. 

Ao dar início à Fase descrita em 2, o Plano da 
Qualidade deve ser atualizado, com o objetivo 
de estar consistente com o Plano de 
Desenvolvimento e o andamento do projeto. 
Essa atualização significa revisar e 
acompanhar as atividades contidas no Plano de 
Desenvolvimento. 

Gerar Relatório de Gerenciamento da 
Qualidade. 

Se o Plano da Qualidade estiver consistente 
com o Plano de Desenvolvimento e com os 
itens desenvolvidos durante o projeto, 
protocola-se este Plano da Qualidade. 
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' FASE: Gerência de Configuração de Software 

PROCEDIMENTO: Planejamento da Gestão de Configuração 

A) OBJETIVO 
Assegurar que todos os itens de configuração gerados para os projetos de desenvolvimento de 
software pela empresa, estejam organizados e mantidos de acordo com o Plano de 
Configuração. 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os itens de configuração dos projetos de desenvolvimento de 
software da empresa. 

C) RESPONSABaiDADES 

Responsável Caracterização da Responsabilidade 

• Definir Plano de Configuração 
• Executar Plano de Configuração 

DOS 

D) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 
Documentos de Referência 
• Políticas da Qualidade 
Pr·ocedimentos e Documentos Associados 
• Plano de Gerenciamento de Configuração PGC 

E) ABREVIATURAS 
• DOS - Departamento de Desenvolvimento de Software 

Areas Afetadas de Acordo 
com a Estrutura 

Hierárquica 
DOS 
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FASE: Gerência de Configuração de Software 

PROCEDIMENTO: Planejamento da Gestão de Configuração 

·.' F) MODO DE OPERAÇÃO 
Planejamento de Gestão NO Responsável Descrição de Configuração 

I Defmi.çã.o do Plano I Para cada projeto é definido um Plano de 
de Cotú!l;lll'açã.o 1 DDS Gerenciamento de Configuração, o qual 

~ define quais itens serão controlados 

I Execução do Phno I durante a evolução do projeto. 

de CotÜ!l;lll'açã.o A partir de sua definição, o Plano passa a 

~ 2 DDS ser executado sempre que algum item de 
configuração é gerado/alterado. 

fase Para cada item de configuração, seguir 
Cort. 
Conf. 3 DDS Procedimento: Controle de Configuração 

dos Registros da Qualidade. 

G) OCORRÊNCIA 
Ao inicio de cada projeto de desenvolvimento de software. 



i2 l 

' FASE: Capacitaçlio de Recursos Humanos 

PROCEDIMENTO: Execução de Treinamento 

A) OBJETIVO 
Garantir que todos os funcionários relacionados ao processo de desenvolvimento de software sejam 
treinados com relação ao uso de ferramentas e técnicas utilizadas nesse processo, bem como no Sistema da 
Qualidade de Desenvolvimento de Software. O processo de treinamento em técnicas e ferramentas será 
válido também para funcionários do cljente, quando especificado em contrato. 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se a todos os funcionários relacionados ao processo de desenvolvimento de software e funcionários 
do cliente, quando especificado em contrato. 

C) RESPONSABILIDADES 

Responsável Caracterização da Responsabilidade 

• Instituir Plano de Treinamento 
• Executar Treinamento 

DDS/DQ • Avaliar funcionário treinado 
• Elaboração de Relatório de Treinameuto 

• Nova aplicação do treinamento 

D) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 
Documentos de Referência 
• Políticas ela Qualidade 
Procedimentos e Documentos associados 
o Plano de Treinamento PTn 
• Relatório de Treinamento RT 
• Manual para Treinamento MT 

E) ABREVIATURAS 
• DQ - Departamento da Qualidade 
• DOS - Departamento de Tecnologia 

Areas Afetadas de Acordo com 
a Estrutura Hierárquica 

DDS/DQ 
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; FASE: Capacitação de Recursos Humanos 

PROCEDIMENTO: Execução do Treinamento 

F) MODO DE OPERAÇÃO 
Execução de 
Treinamento 

I Jnstitlli{w do I 
Plano de Tre intmtnto 

~ 

I EXl!~'i.o do I 
Tn:i\uno'tQ 

I .Aplilt~to dt Avtlil.(io I.._ 
so 'b.rt 'lhinumlll.o 1-

Avilil~w N 
OK? 

s 

G) OCORRÊNCIA 

N° Responsável 

1 DDS/DQ 

2 DDS/DQ 

3 DDS/DQ 

4 DDS/DQ 

5 DDS/DQ 
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Descrição 

De acordo com as necessidades, institui-se 
um plano de treinamento. 

O treinamento é executado de acordo com o 
Plano. Este treinamento pode ser no Sistema 
da Qualidade, caso seja um novo 
funcionário, ou um treinamento sobre novas 
metodologias e/ou ferramentas, quando se 
tratar de um funcionário que já esteja na 
empresa ou um funcionário do cliente. 
Quando for um funcionário do cliente, é 
entregue a este um Manual, contendo as 
diretrizes necessárias para o processo. 

Ao terminar o treinamento, o funcionário 
passará por uma avaliação, com o objetivo 
de verificar a eficácia deste treinamento. 

Se a avaliação sobre o treinamento for 
satisfatória, desenvolve-se um Relatório 
sobre o Treinamento Aplicado. 

Caso contrário, o treinamento é novamente 
aplicado ao funcionário. 

À medida que um funcionário (da empresa, um novo funcionário ou um funcionário do cliente) 
necessite de treinamento. 
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FASE: Responsabilidades do Conselho de Administração 

PROCEDIMENTO: Dimensionamento do Efetivo da Empresa 

A) OBJETIVO 
Garantir que as pessoas envolvidas em atividades que influem na qualidade do produto, do 
processo e do sistema da qualidade, sejam selecionadas de acordo com os perfis requeridos. 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se ao processo seletivo dos funcionários da empresa para atividades de 
desenvolvimento de software. 

C) RESPONSABILIDADES 

Responsável Caracterização da Responsabilidade 

• Analisar mercado 

• Analisar Curriculum 
DE • Proceder entrevistas 

candidatos 

• Contratar candidato 

• Analisar Curriculum 
• Proceder entrevistas 

candidatos DOS 

• Contratar candidato 

DQ • Treinar funcionários 

D) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 
Documentos de Referência 
a Políticas da Qualidade 
Procedimentos e Documentos associados 
• Plano de Trabalho PTr 
• Plano de Treinamento PTn 
• Relatório de Treinamento RT 

E) ABREVIAT URAS 
• DE - Diretoria Executiva 
• DQ - Departamento da Qualidade 

com os 

com os 

• DOS - Diretoria de Desenvolvimento de Software 

Areas Afetadas de Acordo 
com a Estrutura Hierárquica 

DE 
DE / DOS 

DE/DOS 

DQ 
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FÃSE: Responsabilidades do Conselho de Administração 

PROCEDIMENTO: Dimensionamento do Efetivo da Empresa 

F) MODO DE OPERAÇÃO 
Dimensionamento do 

Efetivo NO Responsável Descrição 
da Empresa 

A análise de mercado constitui-se de um 
1 DE mecanismo para captar oportunidades de 

acordo com as necessidades da empresa. 

Caso haja necessidade de contratação de I Anilise de Men:ado I 2 CA mão-de-obra, faz-se uma análise de 
+ curriculum. 

I Análise de Cuni.mbm I 
A entrevista é feita como meio de .. 3 CA confirmação das informações contidas 

I Enllevista I nos curricula selecionados. 

•- A contratação é feita pelo Conselho de 
I Cartratação I Administração, o qual define junto ao 4 CA i funcionário suas responsabilidades e 

I Definiçã:> do Plam I compromissos. 
de Tr<halho 

Para o novo funcionário é desenvolvido + 
I 'Ii-eirmn!nto I 5 DE 

um Plano de Trabalho, o qual contém os 
objetivos e metas a serem atingidos em 
sua função. 

O treinamento é feito para que todo novo 
6 DQ funcionário se adeque ao sistema da 

qualidade da empresa. 

G) OCORRÊNCIA 
De acordo com a necessidade de contratação. 
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FASE: Responsabilidades do Conselho de Administração 

PROCEDIMENTO: Estudo para Modernização de Equipamentos 

A) OBJETIVO 
Garantir que os equipamentos de hardware, utilizados durante o desenvolvimento do software, 
estejam de acordo com as necessidades de desenvolvimento. 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se ao processo de modernização de equipamentos de hardware pela empresa. 

C) RESPONSABILIDADES 

Responsável 

DOS 

Caracterização da Responsabilidade 

• Analisar relatórios de equipamentos 
disponíveis 

• Emitir Relatório com necessidade de 
Atualizações nos Equipamentos 

• Análise de Mercado 

D) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 
Documentos de Referência 
• Política da Qualidade 
Procedimentos e Documentos associados 
• Relatório de Equipamentos Disponíveis RED 
• Relatório de Atualizações RA 
• Ata de Reunião AR 

E) ABREVIATUR AS 
• DOS - Departamento de Desenvolvimento de Software 

Areas Afetadas de Acordo 
com a Estrutura Hierárquica 

DOS 

'----------------------------------------------------------------------~ 



FASE: Responsabilidade do Conselho de Administraçno 

PROCEDIMENTO: Estudo para Modernjzação de Equipamentos 

F) MODO DE OPERAÇÃO 
Estudo (Jal'a Modemização de 

EquiJJamentos 

Estudo da 
llionnmlaç:ío da> 
F.quipam!tEs da 

Empre:;a 

»nisslo do lQ 14ório 
dt Alllt.!W.~Õts 

G) OCORRÊNCIA 
A cada dois meses. 

Responsável 

1 DDS 

2 DDS 

3 DDS 

4 DDS/DF 
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Descl'ição 

Um estudo sobre os equipamentos 
disponíveis é realizado com o objetivo 
de verificar a necessidade de 
atualização dos mesmos. 

Após este estudo, conclui-se a 
necessidade ou não de atualizações. Isso 
é feito emitindo-se o Relatório de 
Necessidades de Atualizações. 

Com base nas necessidades descritas no 
Relatório de Necessidades de 
Atualizações, faz-se uma análise de 
mercado. 

Segue-se Procedimento Compra para a 
efetivação das compras necessárias. 
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FASE: Responsabilidades do Conselho de Administração 

PROCEDIMENTO: Análise Crítica do Sistema da Qualidade 

A) OBJETIVO 
Manter atualizados os documentos de Níveis 1, 2 e 3 referentes ao processo de desenvolvimento de 
software, do Sistema da Qualidade da empresa. 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se ao Sistema da Qualidade da empresa. 

C) RESPONSABILIDADES 

Responsável 

DQ 

Caracterização da Responsabilidade 

• lncluir I Atualizar itens do Sistema da 
Qualidade 

• Gerar Relatório de Atualizações do Sistema 
da Qualidade 

• Gerar nova versão do Sistema da Qualidade 
• Comunicar a nova versão 

D) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 
Documentos de Referência 
• Política da Qualidade 
Pa·ocedimentos e Documentos associados 
• Relatório de Atualizações do Sistema da Qua lidade RASQ 
• Nova versão do Sistema da Qualidade 

E) ABREVIATURAS 
• DQ - Departamento da Qualidade 
o DOS - Departamento de Desenvolvimento de Software 

Areas Afetadas de Acordo 
com a Estrutura 

Hierárquica 

DDS 
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FASE: Responsabilidades do Conselho de Administração 

PROCEDIMENTO: Análise Crítica do Sistema da Qualidade 

F) MODO DE OPERAÇÃO 
Análise Crítica do 

Sistema da Qualidade 

Execução do 
PlU\o de ~"áo 

Elaboração do 
Rehtóiio do S istena 

da CU.ililade 

Emi>sã.o de nova 
versão do Sist.m1a 

da Qu.a tilade 

C:on::runi: a. ç'i o da 
e xi>Un.c h da. novt. 
wrsão do Sistema. 

da O ua lida. <h 

G) OCORRÊNCIA 

Responsável 

1 DQ 

2 DQ 

3 DQ 

4 DQ 

Descrição 

Inclusão e/ou atualização dos itens do 
Sistema da Qualidade. 

Com base na execução do Plano de 
Ação, elabora-se o relatório do Sistema 
da Qualidade, o qual contém inserções 
e/ou atualizações de itens ao Sistema. 

Uma nova versão do Sistema da 
Qualidade é gerada, estando disponível 
em meio eletrônico e impresso. 

É realizada a comunicação sobre a 
existência da nova versão do Sistema da 
Qualidade a todos os membros da 
empresa, relacionados ao processo de 
desenvolvimento de software. 

Quando ocorrer alguma modificação no Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software. 

L------------------------------------------------------------------~ 
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FASE: Auditorias 

PROCEDIMENTO: Execução de Auditoria 

A) OBJETIVO 
Verificar se as atividades da qualidade e respectivos resultados estão em conformidade com as 
disposições planejadas e determinar a eficácia do sistema da qualidade (documentos de 4° Nível). 

B) CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se às atividades que afetam a qualidade do desenvolvimento de software pela empresa. 

C) RESPONSABILIDADES 

Responsável Caracterização da Responsabilidade 

• Selecionar e convocar equipe de auditoria 
• Definir o Plano de Auditoria 
• Notifica o início da Auditoria 
• Realizar 1.3 reunião com os grupos 

envolvidos 

Auditor • Executar o Plano de Auditoria 
• Constatar o que foi executado 
• Realizar reunião final com os grupos 

envolvidos 
• Elaborar Relatório de Ações 
• Encerrar Auditoria 
• Relató1io Final de Auditoria 

DQ 
• Planejar ações corretivas 
• Follow-up da eficácia das ações corretivas 
• Planejar ações corretivas 

DOS • Executar ações corretivas 
• Follow-up da eficácia das ações corretivas 

D) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA 
Documentos de Referência 
• Políticas da Qualidade 
Procedimentos e Documentos associados 
o Plano de Auditoria para Desenvolvimento de Software PADS 
G Relatório Final de Auditoria RFA 
o Relatório de Ações RA 

E) ABREVIATURAS 
• DQ - Departamento da Qualidade 
• DOS - Departamento de Desenvolvimento de Software 

Areas Afetadas de Acordo 
com a Estrutura 

Hierárquica 

DOS 

DDS/DQ 

DOS 
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FASE: Auditorias 

PROCEDIMENTO: Execução de Auditoria 

F) MODO DE OPERAÇÃO 

Execução de Auditoria NO Responsável Descrição 

1 Auditor A seleção dos integrantes da equipe 
de auditoria é feita. 

2 Auditor 
É definido e estudado o Plano de 
Auditoria a ser aplicado na empresa. 

É feita uma notificação aos I S.~!~ • CCD>OufiD I envolvidos nos processos a serem ch~ 3 Auditor • auditados sobre a realização da 
I ~-...Lt..oo I auditoria. do Pllzlo dt lo>il.oJi> 

• Realiza-se a primeira reunião das 
I 

'"'n"•· elo> _I mxb&hu!Iait. 4 Auditor pessoas envolvidas para inicio da 
.J. 

I R.t IKÚL> bll<itl I auditoria. .. Seguindo o que foi definido no I !:-··elo> I 5 Auditor 
PJmo d• Jmclliln Plano, faz-se a auditoria. 

~ 

I ~ .. eo..~ I 6 Auditor 
Analisa-se todas as constatações 

du CGM.tt.asõ ts 

feitas durante a auditoria . .. 
I Rami.o Fnl.l I Da reunião faz-se um relatório final .. 7 Auditor sobre o resultado do processo de I P.t l1ário Fm.l I ch-IÍ\ auditoria. .. 
I Pluotjlma:to chs I. É feito um planejamento das ações 

Asõ .. ~ 1 
8 DQ I DOS corretivas, sobre os itens auditados li .. I I ax.,._._.., I ~~mllll'!-., do! d<> R.tlit.ório do A~ não-conformes. 

~·";>·•· ~ As ações corretivas planejadas são li Folbw-~ • ffir:td t I Sii.Í<h li>rio ? 9 DOS 
clu Açiiu Coa<Wu }l executadas. 

I 
Faz-se um follow-up da eficácia das 

10 DQ I DOS ações corretivas tomadas. 

Se o follow-up for satisfatório, 

11 Auditor 
encerra-se a auditoria com um 
relatório de ações planejadas e 
implementadas. 

12 Auditor 
Caso contrário, executa-se 
novamente o passo 9 e posteriores. 

" G) OCORRENCIA 
A cada seis meses. 



Anexo 4 

Instruções para Registros da 
Qualidade 

Sistema da Qualidade de Desenvolvimento de Software 
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FASE: Responsabilidades do Conselho de Administração 

DOCUMENTO: Ata de Reunião 

UTILIZAÇÃO: Este documento deve ser preenchido sempre que houver uma 
reunião interna ou com clientes. 

CLIENTE: 

PROJETO: 

CONVOCADA POR: 

PROTOCOLADA POR: 

LOCAL: DATA: DURAÇÃO: 

TEMA: 

Participantes: Setor/Firma: Para Conhecimento de: Setor/Firma: 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 

Assunto: Responsável: Data de Conclusão: 
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FASE: Responsabilidades do Conselho de Administração 

DOCUMENTO: Plano de Trabalho 

UTILIZAÇÃO: Esse plano deve ser elaborado para cada novo funcionário da 
empresa. 

PLANO DE TRABALHO 
Nome do Funcionário 

Área de Trabalho 

Atividades a Desempenhar 

Cronograma de Atividades 

Horários a Cumprir 
• Carga Horária (semanal): 

• Horários de Entrada e Saída 

Seg 

Ter 

Qua 

Qui 

Sex 

Sab 

Assinatura do Funcionário 
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FASE: Responsabilidades do Conselho de Administração 

DOCUMENTO: Plano de Treinamento 

UTILIZAÇÃO: Este documento deve ser utilizado à medida em houver 
necessidade de treinamento (para funcionário da empresa, um novo funcionário ou 
cliente). 

PLANO DE TREINAMENTO 
Cliente: 

Projeto: 

Responsável pelo treinamento: 

CRONOGRAMA DE TREINAMENTO 

Atividades Período 

Local, Data: 

Responsável pelo Treinamento Cliente Gerente de Projeto 



FASE: Responsabilidades do Conselho de Administração 

DOCUMENTO: Relatório de Treinamento 

UTILIZAÇÃO: Documento deve ser gerado no término do treinamento ao 
funcionário. 

RELATORTO DE TREINAMENTO 
Cliente: 
Projeto: 
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Atividades realizadas Tempo de Duração 

<Local, data> 

Nós, funcionários da Empresa <nome da empresa>, 

concordamos na data em questão, que recebemos treinamento composto 

pelas atividades acima descritas e cópia do Manual de Treinamento <nome 

do Manual>. 

Sendo assim, estamos hábeis a efetuar as tarefas a nós 

confiadas. 

FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO 
Nome Cargo Assinatura 

Responsável pelo Treinamento 
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FASE: Responsabilidade da Administração 

DOCUMENTO: Relatório de Equipamentos Disponíveis 

UTILIZAÇÃO: Este documento deve ser preenchido com o objetivo de 
analisar os equipamentos disponíveis na empresa, e se os mesmos estão ou 
não obsoletos. 

RELATORIO DE EQUIPAMENTOS DTSPONIVEIS 
Código do Descrição: Quantia Localização: 

Equipamento: Disponível: 

Observações: 

Local, Data 

Responsável 
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FASE: Garantia da Qualidade de Software 

DOCUMENTO: Relatório de Atualizações do Sistema da Qualidade 

UTILIZAÇÃO: Este documento deve ser utilizado em toda alteração 
necessária conduzida no Sistema da Qualidade, como forma de controle de 
configuração. 

RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA DA 
QUALIDADE 

Responsável: 

PROCESSO DE AL TERAÇOES 

Fases: 

Descrição das Alterações: 

Documentos Alterados: 

Comentários Adicionais: 

Responsável pelas Alterações 
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FASE: Auditorias 

DOCUMENTO: Plano de Auditoria para Desenvolvimento de Software 

UTILIZAÇÃO: Este documento deve ser preenchido com o objetivo de 
verificar se as atividades da qualidade e respectivos resultados estão de 
acordo com o Nível 2 do CMM. 

PLANO DE AUDITORIA PARA 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Nome do Auditor: 

Equipe de Auditoria: 

Data da Auditoria: 

Cronograma: (em anexo) 

Observações: 

Auditor 
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FASE: Auditorias 

DOCUMENTO: Relatório Final de Auditoria 

UTILIZAÇÃO: Este documento deve ser preenchido após as atividades de 
Auditoria terem sido executadas. Este documento deve ser confrontado com 
o Plano de Auditoria (PADS), para verificar se as atividades auditadas estão 
de acordo com o Plano de Auditoria. 

RELA TORIO FINAL DE AUDITORIA PARA 
DESENVOLVIMENTO OE SOFTWARE 

- LAUDO -
Nome do Auditor: 

Equipe de Auditoria: 

Conforme o Plano de Auditoria, em anexo, as atividades de 

Auditoria foram conduzidas no período especificado no Cronograma, 

tendo como resultados, as seguintes alíneas abaixo: 

Local, Data. 

Auditor 
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FASE: Supervisão e Acompanhamento do Projeto de Software 

DOCUMENTO: Relatório de Ações Corretivas 

UTILIZAÇÃO: Documento que deve ser gerado quando ocorrer alguma falha 
no processo de desenvolvimento de software. 

RELATÓRIO DE AÇÕES CORRETIVAS 

Cliente: 

Projeto: 

PROCESSO DE AÇÃO CORRETIVA 
Descrição do Item Falha Apresentada Ação Corretiva 

Tomada 

Revisor Responsável 
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FASE: Gerenciamento de Requisitos 

DOCUMENTO: Levantamento de Requisitos 

UTILIZAÇÃO: Documento deve ser gerado após a emissão da versão final 
do contrato para o desenvolvimento de software, contendo todos os 
requisitos especificados pelo cliente para o projeto. 

Levantamento de Requisitos 
Cliente: 

Projeto: 

Entendimento do Escopo 

Levantamento dos Requisitos 

Solução Proposta 

Data: 

Gerente de Projeto 
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FASE: Gerenciamento de Requisitos 

DOCUMENTO: Relatório de Não-Conformidade de Requisitos para 
Desenvolvimento de Software 

UTILIZAÇÃO: Este documento deve ser preenchido quando os requisitos 
não estiverem de acordo com as necessidades do cliente. 

RELATO RIO DE NAO-CONFORMIDADE DE REQUISITOS 
Projeto: Código do Documento de GR: 

Cliente: Data: 

Descrição dos Requisitos Solução Proposta 

Não-Conforme 

Gerente de Projeto 
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FASE: Gerência de Configuração de Software 

DOCUMENTO: Plano de Gestão de Configuração 

UTILIZAÇÃO: Este documento deve ser utilizado para garantir a integridade dos 
produtos do projeto de software ao longo do ciclo-de-vida do software. 

GESTAO DE CONFIGURAÇAO 
Cliente: 1 Projeto: 

Gerente: 

Ferramentas I Técnicas e Metodologias Utilizadas: 

ATIVIDADES DE GESTAO DE CONFIGURAÇAO 
Descrição do Item: Características alteradas: 

Documentos afetados: 

Responsável pela alteração 
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FASE: Planejamento do Projeto de Software 

DOCUMENTO: Plano de Desenvolvimento de Software 

UTILIZAÇÃO: Este documento deve ser utilizado como guia para todo o 
projeto de desenvolvimento de software. É o documento base do processo. 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
Cliente: 

Projeto: 

Equipe: 

ESCOPO DO PROJETO 
Metas: 

Objetivos: 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMATIVAS 
N.0 Módulos de 
Software 
Itens Necessários 
Tempo Trabalhado no 
Projeto (por pessoa) 
Valor Homem/Hora: 

CRONOGRAMA 

Atividade x 
Tempo 

Gerente de Projeto 

Observação: O cronograma e o layout devem ser anexados a este documento. 
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FASE: Supervisão e Acompanhamento do Projeto de Software 

DOCUMENTO: Plano de Testes para Desenvolvimento de Software 

UTILIZAÇÃO: Este plano deve ser implementado antes de dar início ao 
processo de desenvolvimento de software, com o objetivo de verificar se os 
itens que fazem parte deste processo estão de acordo com as 
necessidades. 

PLANO DE TESTES 
Cliente: 

Projeto: 

Itens testados Procedimentos aplicados 

I 

i 

Responsável pelo Teste Gerente de Projeto 
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FASE: Gerência de Configuração de Software 

DOCUMENTO: Requisição de Alteração de Documento 

UTILIZAÇÃO: Esta requisição deve ser preenchida antes que uma alteração 
em algum registro da qualidade (documentos de 4° Nível) seja efetuada. 

REQillSIÇAO DE ALTERAÇÃO EM DOCUMENTO 
Projeto Responsável pela alteração 

Gerente do projeto 

Documento Alterado I Data 
RAZÕES PELA ALTERAÇÃO 

MODULOS /DOCUMENTOSAFETADOS 

Gerente de Projeto 
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FASE: Gerência de Configuração de Software 

DOCUMENTO: Relatório de Alteração em Documento 

UTILIZAÇÃO: Esse relatório devé ser preenchido sempre que uma alteração 
em algum registro da qualidade (documentos de 4° Nível) for necessária. 

RELATORIO DE ALTERAÇÃO 
Projeto Responsável pela alteração 

Gerente do projeto 

Documento Alterado I Data 
Alterações efetuadas 

Outros documentos afetados 

Gerente de P rojeto 
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Apêndice 1 

Entrevista 



2 

Processos de Software 

A) Inicialização do Projeto de Software 

l. Como as áreas de negócio fonnalizam a solicitação de um novo sistema? 
2. É elaborado um documento de requisição formal? 
3. Como esta solicitação é avaliada pela área de sistemas? 
4. É realizada uma análise de impacto sobre sistemas atuais? 
5. São desenvolvidas estimativas preliminares de esforços, prazos e recursos? 
6. Como esta solicitação é negociada entre as áreas de negócios e de sistemas? 
7. Como são priorizadas estas solicitações e definidos os projetos a serem 

iniciados? 
8. Como são formalizados os projetos de sistemas iniciados? 
9. É preparado um documento formal de caractelização do projeto iniciado? 
10. Como são identificados e fonnalizados os requisitos básicos do projeto de 

software? 
I I. São utilizados levantamentos, análise e modelos de processos de negócio já 

elaborados? 
12. É desenvolvido algum trabalho exploratório de modelagem de dados e 

processos para o sistema? 
13. É preparado um documento formal de requisitos de negócio? 
14. É preparado um documento formal de requi sitos de software? 
15. Como são desenvolvidas e avaliadas as alternativas de solução técnica 

possíveis? 
16. É preparado um documento formal de estudo de viabilidade? 
17. O estudo de viabilidade é efetuado para todos os projetos, ou somente para 

determinados projetos? 
18. Existem critérios estabelecendo para quais projetos o estudo de viabilidade é 

obrigatório? 
19. Existe um modelo de arquitetura tecnológica que oliente o desenvolvimento 

de soluções técnicas? 
20. Existem critérios estabelecendo quais alternativas de solução técnica são 

preferenciais? 
2 1. Para sistemas que não suportem os processos-chave da orga nização deve ser 

dada preferência para a aquisição de pacotes, ou então a subcontratação de 
projetos. 

22. Como é submetido, avaliado e aprovado o estudo de viabilidade? 
23. Existe algum comitê de arquitetura ou tecnologia que avalia o projeto? 
24. Qual é a participação do usuário responsável e do patrocinador do projeto? 
25. São produzidas estimativas para o tamanho do software a ser 

produzido/modificado?É utilizada alguma métrica da indústria ou da própria 
organização para produção destas estimativas? 

26. Como são desenvolvidas estimativas de esforços para o projeto de software, 
suas fases e atividades? 

27. É utilizada alguma métrica de produtividade da indústria ou da organização? 
28. Como são desenvolvidas estimativas de prazos e recursos para o projeto, suas 

fases e atividades? 



29. É utilizada alguma métrica de estimativa de prazos e recursos da indústria ou 
da organização? 

30. Existem critérios para balanceamento de prazos x recursos (equipes) para 
cada fase? 

31. Como são desenvolvidos os cronogramas e planilhas de alocação de recursos 
para o projeto? 

32. É utilizada alguma ferramenta ele planejamento de projetos? 
33. Como são formalizados e aprovados os resultados dos planejamentos 

efetuados para o projeto? 
34. É elaborado um documento fom1al ele plano do projeto? 
35. Como é submetido, avaliado e aprovado o plano de projeto? 
36. Qual é a participação do usuário responsável e do patrocinador do projeto? 

B) Definição do Sistema de Informação 

1. Quais as técnicas de levantamento de necessidades e de requisitos mais 
utilizadas? 

2. São realizadas sessões de modelagem em grupo? 
3. São desenvolvidos protótipos exploratórios para facilitar a determinação dos 

requisitos? 
4. Como são identificadas e especificadas as funções a serem desempenhadas 

pelo sistema? 
5. São utilizados levantamentos, analises e modelos de processos de negócio já 

elaborados? 
6. São desenvolvidos modelos de processos? 
7. São produzidas especificações detalhadas de processos? 
8. São produzidas especificações detaiJ1adas de fluxos de dados? 
9. São utili zadas ferramentas CASE com recursos para modelagem de funções? 
I O. Como são identificados e especificados os dados a serem utilizados e/ou 

mantidos pelo sistema? 
11. São utilizados levantamentos, anali ses e modelos de processos de negócio já 

elaborados? 
I 2. São utilizados modelos corporativos de dados já elaborados? 
13. São desenvolvidos modelos ele dados? 
14. São produzidas especificações detalhadas de entidades, relacionamentos e 

atributos? 
15 . São utilizadas ferramentas CASE com recursos para modelagem de dados? 
16. Os modelos de dados desenvolvidos são integrados ao modelo corporativo de 

dados? 
17. Quando são desenvolvidos modelos de dados e/ou processos para o sistema 

de informações, eles normalmente retratam o sistema de negócios completo 
ou são mais focados no sistema automatizado? 

18. Como são determinadas as funções do sistema de negócios a serem 
automatizadas? 

19. Costumam ser adotadas estratégias de implementação rápida, prevendo 
inicialmente somente a automação das funções mais críticas para o negócio? 

20. Os modelos de processos desenvolvidos já retratam claramente as funções 
manuais e automatizadas? 

3 
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C) Desenho do Sistema de Informação 

1. Como é desenvolvido o projeto de interface do usuário? 
2. São elaborados layouts e/ou protótipos de telas e relatórios? 
3. São realizadas sessões de prototipação em grupo? 
4. Existem padrões estabelecidos para projeto de telas e relatórios? 
5. Estes padrões contemplam interfaces caracter e gráficos (GUI)? 
6. São utilizadas ferramentas CASE com recursos para prototipação de telas e 

relatórios? 
7. Como é desenvolvido o projeto de inte1face de sistemas? 
8. São produzidas layouts e ou especificações detalhadas destas interfaces? 
9. Existem padrões estabelecidos para a troca de mensagens entre sistemas? 
10. Existe um modelo de arquitetura de sistemas que oriente e suporte o projeto 

destas interfaces? 
1 I. São utilizadas ferramentas CASE com recursos para o projeto destas 

interfaces? 
12. Como é desenvolvida a arquitetura da solução proposta? 
13 . São consideradas soluções multi-site e/ou multi-plataforma? 
14. São desenvolvidas análises de distribuição de dados? 
15. Existem critérios estabelecidos que orientem as decisões de distribuição de 

dados? 
16. Quando utilizar particionamento de dados 
17. São consideradas soluções multi-camada ou multi-tier? 
18. São desenvolvidas análises ele distribuição de processos? 
19. Existem critérios estabelecidos que orientem as decisões de distribuição de 

processos? 
20. Quando utili zar um servidor ele aplicação. 
2 1. Como é desenvolvido o projeto detalhado da aplicação? 
22. São desenvolvidos diagramas estruturados de componentes/objetos? 
23. São produzidas mini-especificações detalhando a lógica destes 

componentes/objetos? 
24. São produzidos diagramas e/ou especifi cações para suportar o projeto físico 

dos bancos de dados? 
25. São documentadas as decisões de dimensionamento dos bancos de dados? 



Apêndice 2 

Formulário de Diagnóstico 



1. Organização de Sistemas 

A) Quantidade de profissionais alocados em cada uma das seguintes áreas da 
organização 

• Desenvolvimento de Novos Sistemas e Manutenção de • 
Sistemas Atuais 

• Suporte a Sistemas • 

B) Nível de atividade de desenvolvimento e manutenção de sistemas 

• Desenvolvimento de Novos Sistemas • 
o Quantidade de projetos em andamento • 
o Quantidade de projetos implantados nos últimos 2 • 

anos 
o Tempo médio de duração dos projetos (porte • 

médio/grande) 

• Manutenção de Sistemas Atuais • 
o Quantidade de solicitações recebidas/implantadas por • 

mês 
• Manutenções Evolutivas I Legais • 
• Manutenções Corretivas • 
• Reparos Emergenciais • 

o Tempo médio de duração das manutenções não • 
Emergenciais (porte pequeno/médio) 

2. Ambiente Tecnológico 

A) Plataformas tecnológicas adotadas 

• Grande Porte • 
o Sistemas Operacionais • 
o Gerenciadores de Bancos de • 

Dados 

• Médio Porte • 
o Sistemas Operacionais • 
o Gerenciadores de Bancos de • 

Dados 

• LAN • 
o Gerenciadores de Bancos de • 

Dados 
o Gerenciador de Workflow • 

• Workstation • 
o Sistemas Operacionais • 

• lnterneUintranet • 
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B) Linguagens de programação e/ou ambientes de desenvolvimento adotados 

• Grande Porte • 
• Médio Porte • 
• Plataforma Baixa • 
• Internet/Intranet • 

C) Novas tecnologias adotadas Gá utiliza, em implantação, pretende utilizar) 

• Cliente-Servidor • 
• Internet I Intranet • 
• Workflow I Workgroup • 
• Object-Oriented I Component-Based • 
• Data Warehouse I MIS • 
• Inteligência Artificial • 
• Outras • 

D) Ferramentas de automação de processos de software utilizadas 

• Planejamento Estratégico de • 
Informações 

• Modelagem de Processos de • 
Negócio 

• Modelagem de Dados • 
• Modelagem de Objetos • 
• Modelagem de Funções • 

Automatizadas 

• Prototipação de Aplicações I User • 
Interface 

• Geração de Aplicações • 
• Gerência de Requisitos • 
• Gerência de Projetos • 
• Gerência de Configuração • 
• Teste de Aplicações • 
• Outras • 




