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RESUMO 

 

 

A evolução do conceito de gerenciamento de projetos para desenvolvimento de 

software e sua forte utilização no mercado corporativo levam as empresas do ramo, hoje 

conhecidas como fábricas de software, a necessidade premente de padronizar, operacionalizar 

e melhorar continuamente a sua linha de produção, baseando este processo nos melhores 

moldes encontrados na indústria tradicional. A palavra chave observada é qualidade. Ela é 

percebida em três dimensões: no projeto, no processo e no produto. Estas três dimensões, 

quando combinadas, contribuem para a qualidade geral do software. Vários estudos têm sido 

realizados no sentido de mensurar a qualidade do produto final, que é facilmente perceptível 

pelo usuário. Neste sentido, é natural manter a atenção também em aspectos existentes 

durante o processo de desenvolvimento de software, mais precisamente na gestão de projetos 

de software, visto sua persistência em todas as fases da engenharia de software. Este trabalho 

tem por objetivo apresentar e validar a utilização de um método de mensuração da qualidade 

de processo e produto em projetos tecnológicos de software. Em seu levantamento 

bibliográfico, este trabalho apresenta conceitos relacionados a padrões para mensuração de 

software, bem como um modelo de processo de medição é proposto, de maneira a suportar as 

iniciativas relacionadas a estes objetivos, bem como apoiar demandas de certificação por 

organismos reconhecidos formalmente. Os dados empíricos foram levantados a partir de um 

estudo de caso de institucionalização de metodologia de gestão e desenvolvimento de projetos 

de software pela HBSIS Informática Ltda., uma empresa de tecnologia da informação. Os 

resultados obtidos através deste estudo de caso proporcionaram, entre outros benefícios, a 

obtenção de um importante certificado de qualidade de software (certificação CMMI 

(Capability Maturity Model) SE/SW nível 2 por estágios), o que ratificou a utilidade da 

metodologia baseada na validação de sua aplicação por um órgão internacionalmente 

reconhecido. 

 

Palavras-Chave: Mensuração, Processo de Mensuração, Projetos Tecnológicos, 

Qualidade de Software. 
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ABSTRACT 

 

 

The evolution of the software development project management’s concept and it’s 

massive utilization in the corporate market, has been guiding software factories to 

standardize, operationalize and improve it’s production line. The keyword here is quality. It’s 

perceived in three dimentions: in the project, in the process and in the product. This 

dimentions, when combined, help improve the general quality of the product. Many studies 

has been realized with the sense of measure the quality of the final product, which is always 

easy for the final user to perceive. So, it’s natural to even focus on existing aspects during the 

software development process, mainly in software project’s management. The objective of 

this work is to develop and validate the utilization of a measurement method of process and 

product quality in technological software projects. There is a great amount of bibliography 

where concepts of measurement software’s standards are presented. Besides, a process model 

for measurement is proposed, to support the eventual objective of international recognized 

certifications. The empirical datas where filtered from a case study of a software development 

and project management methodology institutionalization to HBSIS Informática Ltda., an 

information technology company. Among other benefits, the results from the case study 

helped the company achieve the CMMI SE/SW level 2 staged assessment. To prove the 

proposed metodology against an international recognized certification was another objective 

of this work. 

 

Keywords: Measurement, Measurement Process, Technological Projects, Software Quality. 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 
 

A maturidade do mercado consumidor de software, a necessidade de atingir mercados 

diferentes rapidamente, oferecendo produtos diferenciados e as exigências por custos menores 

de produção tornaram os atuais projetos de desenvolvimento de software mais complexos e 

maiores. Complexos porque integram diferentes conhecimentos, culturas, credos e 

tecnologias. Maiores como conseqüência natural da sua complexidade e em virtude de ter que 

atingir ambientes organizacionais diversos. Assim, é necessário que as empresas utilizem 

conceitos, técnicas e ferramentas antes voltadas à linha de produção de indústrias tradicionais, 

como automobilística e eletrônica por exemplo. 

 

Desta forma, o crescimento da atividade de gerenciamento de projetos de software tem 

sido uma natural conseqüência no mercado de software. Entretanto, ainda é possível observar 

nas organizações produtoras de software que tais técnicas, quando existentes, não são usadas 

adequadamente em grande parte dos casos. Levantamentos equivocados de prazos e custos, 

ou produtos que apresentam pouca qualidade, infelizmente, ocorrem corriqueiramente em 

projetos de desenvolvimento de software. 

 

A pressão por resultados, vinculados à pressa sempre entendida como “agilidade” para 

manter os atuais mercados e atingir novos, faz com que muitos projetos (e consequentemente 

seu produto), sejam construídos por verdadeiros heróis. 

 

Segundo Hartmann (2006): 

 29% dos projetos de software terminam com sucesso; 

 53% dos projetos de software tem alterações de requisitos; 

 18% dos projetos de software falham; 

 em média, 56% dos projetos de software terminam acima do custo previsto; e 

 em média, 84% dos projetos de software terminam além do prazo previsto. 

 

Ainda as cinco principais razões motivadoras de falhas em projetos são: 
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 requisitos incompletos; 

 falta de envolvimento dos usuários; 

 expectativas irreais do cliente; 

 alterações nos requisitos e especificações; e 

 não ter mais necessidade das capacidades envolvidas. 

 

Os problemas típicos apontados seriam: 

 custo acima do previsto; 

 não cumprimento dos prazos; 

 produtos não utilizados; 

 projetos cancelados; 

 impacto na alocação dos recursos; e 

 falta de visibilidade de onde está o problema. 

 

Para acentuar os problemas, as empresas desprezam ciclos de vida de engenharia de 

software abraçados pelo mercado, como o proposto pela (NBR 12207, 1997) apresentado na 

Figura 1. Nela é apresentada a estrutura proposta pela norma ISO/IEC 12207, a qual, segundo 

Machado (2006), visa estabelecer uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida de 

software, com uma terminologia bem definida, que pode ser referenciada pela indústria de 

software. No caso específico dos processos fundamentais de desenvolvimento, a NBR 12207 

propõe as seguintes atividades: 

 elicitação de requisitos; 

 análise dos requisitos do sistema; 

 projeto de arquitetura do sistema; 

 análise dos requisitos do sistema; 

 projeto (design) do software; 

 construção do software; 

 integração do software; 

 teste do software; 

 integração do sistema; 

 teste do sistema; e 

 instalação do software. 

 



 3 

 

Figura 1 – ISO/IEC 12207 - Processos de ciclo de vida de software. 

 

 

Desta forma, as empresas não têm um processo repetível sobre o qual possam ser 

apontadas horas trabalhadas, definidos indicadores e produzidas avaliações de produtividade. 

Como conseqüência natural tem-se orçamentos ultrapassados e insatisfação de clientes e 
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gestores das áreas de desenvolvimento de software. Além disso, experiências anteriores não 

são bem aproveitadas, sendo comum uma organização cometer o mesmo erro diversas vezes. 

 

Conforme apresentado na Tabela 1.1, as organizações não estão convencidas da 

importância do estabelecimento de um processo de desenvolvimento e gestão de projetos de 

software, de que os benefícios que o mesmo propõe sem aumentos consequentes de custos 

associados aos controles implementados serão verdadeiros, menos ainda em relação a 

implementação de um processo de mensuração de produtividade e qualidade. Desta forma, é 

preponderante a definição de uma política de medição de processo e de produto para entender, 

em cada organização, o que deve ser descoberto, aprendido e melhorado. 

 

Tabela 1.1 – Percentuais de conhecimento e uso de modelos e normas relacionados à 

qualidade dos processos de software. Fonte: (WEBER, 2006). 

MODELOS E 

NORMAS  

 

Usa 

sistematicamente 

Começa a usar Conhece, mas não 

usa 

Não conhece 

Modelo CMM 7,4 12,5 70,1 10,0 

Modelo CMMI  6,4 18,0 63,3 12,3 

Norma NBR 

ISO/IEC 12207  

5,7 10,2 65,0 19,1 

Norma ISO/IEC 

15504  

1,4 6,6 71,1 20,9 

Base  488 

 

De acordo com uma pesquisa realizada por Pyster (2005) sobre as limitações dos 

níveis de maturidade do CMMI (Capability Maturity Model Integration), existem muitos 

relatórios publicados sobre os desempenhos positivos alcançados pelas organizações com 

altos níveis de maturidade de acordo com o modelo. Ainda assim, o governo dos Estados 

Unidos da América relata muitos programas com problemas, os quais estão, muitas vezes 

ligados a quatro vícios sobre a interpretação e uso do modelo CMMI, os quais são: 

 vício 1: uma grande organização pode receber uma alta classificação de nível 

de maturidade mesmo que porções desta organização não usem 

sistematicamente estes processos de alta maturidade; 

 vício 2: após vencer uma concorrência, os escritórios de programa e projetos 

do governo americano nem sempre avaliam o trabalho real da equipe do 

projeto, as quais, de acordo com o vício 1, pode não estar utilizando os 

processos comprovados, mesmo que estes façam parte de uma organização que 

tenha um alto nível de maturidade; 
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 vício 3: muitas das fontes de seleção de fornecedores e organizações gestoras 

de programas e projetos não possuem processos de aquisição maduros. Este 

fato pode levar a problemas como instabilidade de requisitos. Além disso, estas 

mesmas organizações podem não compreender e estar completamente 

convencidas da importância de tal maturidade dos processos; e 

 vício 4: ter um excelente processo não é o suficiente. Um alto desempenho do 

programa é baseado na combinação de excelentes processos e metodologia, 

estrutura organizacional (ambiente de projeto), pessoas e competências e 

tecnologias (ferramentas de suporte). Lacunas em qualquer uma destas quatro 

áreas levarão a baixar o desempenho geral do programa e pode levar a falhas 

definitivas dos projetos. 

 

Como este assunto está ligado à melhoria de processos de software, com a quantidade 

de atenção, literatura e investimentos percebidos no mercado, a questão que surge é se estes 

investimentos valem o custo. Destaca-se também neste ponto, que há poucas informações 

acerca de custo-benefício e sobre medidas de ROI (Return on Investiments) relacionados a 

investimentos em melhoria de processos de software. 

 

Segundo Van Solingen (2004), analisar o ROI para projetos de melhoria de processos 

de software é relevante para: 

 convencer gerentes a investir dinheiro e esforço em melhoria e convencê-los 

que melhoria de processos de software pode ajudar a resolver problemas 

estruturais; 

 estimar quanto esforço será necessário investir para resolver certo problema ou 

estimar se um certo benefício vale o custo; 

 decidir em qual melhoria de processo investir primeiro. Muitas organizações 

devem priorizar as ações devido a restrições de tempo e recursos; 

 programas de melhoria contínuos. Orçamentos relacionados a melhoria de 

processos de software são designados e discutidos anualmente, assim os 

benefícios devem estar explícitos e as organizações devem mostrar o ROI 

suficiente, ou a continuidade do programa estará em risco; e 



 6 

 sobrevivência, pois qualquer investimento em uma organização deveria ser 

avaliado contra seu retorno, senão o orçamento será provavelmente 

desperdiçado e a empresa estará arriscada a falir ao longo do tempo. 

 

Como qualquer mudança em uma organização, a melhoria de processos de software é 

um investimento para o qual os benefícios devem exceder o custo. Um argumento frequente é 

que medir os benefícios em melhoria de processos de software é impossível, ou pelo menos 

difícil. 

 

Apesar dos possíveis benefícios a implementação de uma política de mensuração em 

uma organização não constitui uma tarefa fácil (BORGES, 2003). Em primeiro lugar, devido 

à quantidade e à complexidade dos fatores envolvidos no desenvolvimento de um software de 

grande porte, há tantos aspectos a serem medidos que torna-se necessário selecionar apenas 

um subconjunto restrito de medições, de forma a viabilizar as atividades de coleta e análise 

dos dados. Essa seleção das medidas a serem coletadas deve ser cuidadosamente estudada e 

fortemente fundamentada, pois interfere diretamente na qualidade e relevância dos resultados 

obtidos com a mensuração. Outra dificuldade consiste em definir e padronizar o processo de 

coleta e análise dos dados. É necessário criar e documentar procedimentos, padronizar 

formulários e planilhas de coleta e análise, e estabelecer critérios claros de medição. Caso 

contrário, as diferentes interpretações das regras de mensuração pelas pessoas envolvidas 

podem influenciar os resultados obtidos, reduzindo sua confiabilidade. 

 

Porém, segundo Garcia (2004), a medição de processos de desenvolvimento e gestão 

de projetos de software tem um papel preponderante no sentido de prover a base quantitativa 

necessária para a melhoria de processos de desenvolvimento e gestão de projetos de software. 

Tradicionalmente, estas medições têm enfocado na mensuração dos projetos e dos produtos 

gerados, mas atualmente os modelos de processos de software tornaram-se entidades 

relevantes devido ao crescente número de empresas que modelam e gerenciam seus processos 

de maneira a alcançar níveis mais altos de maturidade. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo geral 

 



 7 

O objetivo geral dessa dissertação é contribuir para promover a melhoria contínua do 

processo de gestão e desenvolvimento de software através da formação de uma base de 

conhecimento de melhores práticas em empresas desenvolvedoras de software. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos desta dissertação incluem: 

 estudo aprofundado da área de processo Medição e Análise do CMMI; 

 levantar o estado da arte sobre medição e análise em desenvolvimento de 

software; e 

 definir um modelo de processo, constituido por política de medição, processos 

e atividades relacionadas, modelo de documentos, definição de papéis e 

responsabilidades e descrição de indicadores de produtividade, que permita sua 

adaptação aos processos específicos de cada empresa, através de uma definição 

simples e clara de sua caracterização. 

 

Deve ser esclarecido que não é pretendido com este trabalho definir um modelo de 

informação e sua estrutura de dados, mas sim estabelecer um modelo que seja adaptável às 

diferentes ferramentas de gestão de projetos de software. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

É fato que as organizações não estão convencidas de que o estabelecimento de um 

processo de medição sobre o desenvolvimento e gestão de projetos de software trará os 

benefícios e as melhorias que o mesmo propõe. Especificamente, existem fatores a serem 

considerados em um projeto e a correta seleção do que medir deve estar fundamentada, de 

maneira a produzir os resultados desejados. É importante levar em conta, inclusive, a 

existência de infra-estrutura adequada para a eficiente coleta e análise das medições. Também 

importante é a formatação de uma metodologia composta de procedimentos, modelos de 

documentos e planilhas para coleta e análise, bem como de uma política e regras de medição, 

com a definição padronizada dos indicadores relacionados aos processos de desenvolvimento 

e gestão de projetos de software. Este fato vai proporcionar uma interpretação equivalente da 

metodologia, criando as condições ideais trazidas pela repetição de processos para a qualidade 
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dos mesmos a partir da definição de um modelo comum, bem como para entender, em cada 

organização, o que deve ser aprendido e melhorado. 

 

Segundo Garcia (2004), a melhoria de processos de software tem obtido maior atenção 

das empresas nos últimos anos, que têm cada vez maior preocupação sobre a melhoria da 

qualidade de seus processos de maneira a promover a qualidade final dos produtos de 

software obtidos. A melhoria continua dos processos de desenvolvimento e gestão de projetos 

de software é um objetivo fundamental para organizações que desejam alcançar níveis mais 

altos de maturidade de acordo com padrões e propostas como o modelo CMMI e a norma 

ISO/IEC 15504. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

O restante desta dissertação está estruturado em cinco capítulos, cujos conteúdos são 

resumidos a seguir. 

 

No Capítulo 1 é apresentado o contexto do problema abordado neste trabalho, onde o 

objetivo é situar as organizações de software quanto ao processo de medição e análise e os 

problemas atualmente enfrentados na busca da melhoria dos processos de software. Em 

seguida, são elencados os objetivos da dissertação e, finalmente, a justificativa para a 

execução deste trabalho. 

 

O Capítulo 2 apresenta o histórico de evolução do assunto mensuração no 

desenvolvimento de software, bem como a evolução do CMMI e do PSM (Practical Software 

Measurement). Apresenta, também, as propostas mais aceitas atualmente como modelos de 

processo de mensuração e que passos devem ser trilhados para ampliar as chances de sucesso 

na implementação de uma política de medição de software. Ainda, promove definições do 

ROI como forma de validar um programa de melhoria de processos de software.  

 

O Capítulo 3 apresenta e avalia o modelo de processos proposto pelo CMMI for 

Development v.1.2. representação por Estágios, utilizado na formulação do modelo de 

processos, bem como o PSM. Finalmente, apresenta a proposta de modelo formulado para a 
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mensuração de projetos de software, bem como as informações sobre como o modelo é 

aplicado na prática. 

 

O Capítulo 4 apresenta a aplicação prática do modelo proposta em empresas e, 

finalmente, no Capítulo 5, são apresentadas as conclusões e as sugestões para trabalhos 

futuros. 

 

 



2 MENSURAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

 

Neste capítulo são apresentados conceitos, históricos e recomendações já avaliados em 

literaturas disponíveis, utilizados como base para a formatação do modelo de mensuração 

posteriormente abordado. 

 

Inicialmente é descrito o conceito de melhoria contínua proposto pelo ciclo PDCA 

(Plan-Do-Check-Act), o qual serve como base para a adoção de modelos de processos, como 

o modelo de medição e análise objeto deste trabalho. Em seguida, apresenta-se uma 

introdução conceitual sobre mensuração e o histórico da evolução do processo de mensuração. 

 

Finalmente, são fornecidas considerações atuais para a mudança, recomendações para 

a adoção de processos de medição pelas organizações, de maneira a viabilizar projetos para a 

definição e utilização criteriosa de indicadores, bem como algumas proposições de modelos 

de processos voltados à Medição e Análise, usados como base para a formulação do modelo 

descrito no Capítulo 3. 

 

 

2.1 CICLO PDCA 
 

O ciclo PDCA (CAMPOS, 1994) é um ciclo proposto para propiciar a melhoria 

contínua. Foi criado por Walter Shewhart, em meados da década de 20 e popularizado ao 

redor do mundo por William Edwards Deming. É uma ferramenta fundamental na análise e 

melhoria de processos organizacionais e para a melhoria da eficiência das equipes e resultados 

dos trabalhos por elas efetuados. 

 

Conforme apresentado na Figura 2, o ciclo PDCA é uma ferramenta que auxilia a 

tomada de decisão, de maneira a permitir e propiciar que as metas necessárias ao crescimento 

e andamento esperado pela corporação sejam atingidas. Suas etapas são: 

 Planejar 

o As metas que devem ser alcançadas são definidas; 

o O método para o atingimento das metas propostas é definido. 
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 Executar 

o As tarefas previstas no planejamento devem ser executadas 

coerentemente; 

o A verificação contínua do processo deve ser garantida através da coleta 

de dados adequados; 

o Os envolvidos são adequadamente treinados e coordenados para a 

execução dos trabalhos. 

 Verificar 

o O processo (ou método) utilizado e o produto gerado são verificados 

contra o planejamento, de forma a garantir que a meta foi alcançada; 

o Desvios em relação ao processo (ou método) e à meta são identificados. 

 Agir corretivamente e preventivamente 

o Se desvios ao processo (ou método) e à meta são identificados, ações 

corretivas são implementadas, de maneira a eliminar suas causas; 

o Agir preventivamente, identificando possíveis desvios futuros, suas 

causas, soluções e implementando ações no sentido de eliminá-las. 

 

 
Figura 2 - Ciclo PDCA, de Deming ou de melhoria contínua. 

 

Outra maneira de interpretar o ciclo PDCA é na solução de problemas, conforme 

proposto por Campos (1994) na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Etapas e objetivos do fluxo PDCA. Fonte: (CAMPOS, 1994). 
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PDCA 

 

FLUXO ETAPA OBJETIVO 

P 1 Identificação do 

Problema 

Definir claramente o problema/processo e reconhecer sua 

importância. 

2 Observação Investigar as características específicas do 

problema/processo com uma visão ampla e sob vários 

pontos de vista. 

3 Análise Descobrir a causa fundamental. 

4 Plano de ação Conceber um plano para bloquear a causa fundamental 

do problema/processo. 

D 5 Execução Bloquear a causa fundamental do problema/processo. 

C 6 Verificação Verificar se o bloqueio foi efetivo. 

A 7 Padronização Prevenir contra o reaparecimento do problema. 

8 Conclusão Recapitular todo o método de solução do problema para 

trabalhos futuros. 

 

Assim sendo, o PDCA pode ser utilizado nas mais diversas atividades da organização 

e deve ser utilizado como uma ferramenta do dia-a-dia pelos profissionais na gestão de suas 

atividades e na solução de eventuais problemas. 

 

O objetivo é eliminar a cultura “tarefeira” incentivada em muitas oganizações, com a 

costumeira falta de planejamento para a realização das atividades, e incorporar uma atitude 

que privilegia o autocontrole, a utilização das informações geradas a partir da coleta de dados, 

das medições por indicadores e a gestão por prevenção, como forma de evitar que os 

problemas dos processos aconteçam. 

 

 

2.2 MENSURAÇÃO 
 

A palavra métrica origina-se do Grego, significa “censo ou mensuração”, e é 

geralmente utilizada no contexto de medição de processos. Algumas definições: 

 segundo o padrão 1061 do IEEE (IEEE 1061, 1998), métrica de qualidade de 

software é uma função que descreve uma unidade de software numericamente. 

O valor calculado pode ser interpretado como um degrau para o qual atributos 

de qualidade do software são preenchidos; e 

 segundo Sommerville (2007), uma métrica de software é qualquer tipo de 

mensuração que diz respeito a um sistema de software, um processo ou à 

documentação correspondente. 
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Em conseqüência da globalização, cada vez mais empresas dos países em 

desenvolvimento são essenciais no fornecimento de mão-de-obra mais barata. Porém, nem 

sempre mais barato é sinônimo de qualidade. Desta forma, a medição de software passa a ter 

uma enorme importância nas estratégias técnicas e na competitividade das empresas. 

 

De acordo com Lastres (1999), debater o processo de globalização é uma constante 

nas empresas atuais, devido à disponibilidade crescente de novas tecnologias e à agilidade de 

comunicação entre as empresas. Desta maneira, a competitividade e o conhecimento de 

nações, regiões, empresas e indivíduos estão fortemente vinculados ao entendimento destes 

processos. Assim sendo, conhecer suas rotinas, seus processos, reter e propagar as 

experiências adquiridas, trabalhar as bases de conhecimentos retidas em conjunto com novas 

informações e tecnologias disponíveis numa dinâmica cada vez maior na criação de novos 

produtos e serviços ou mesmo na manutenção dos atuais são alguns dos motores da vantagem 

competitiva que as empresas podem desenvolver. 

 

Desta forma, criar condições para a tomada de decisões baseada em informações tem 

uma posição crítica no sentido de subsidiar a implementação de processo de gestão 

estratégica. Identificar padrões de comportamento fora das expectativas auxilia para que as 

estratégias competitivas adequadas se desenvolvam eficientemente e com previsibilidade. 

 

Para que isso aconteça, torna-se imprescindível a formulação de processos que 

promovam coleta, tratamento e difusão de suas informações. Ações como estas motivarão a 

melhoria contínua de políticas em todos os âmbitos de responsabilidades, pois os indicadores 

estarão sendo corretamente analisados e considerados e consequentemente os desvios 

(positivos e negativos) melhor interpretados. 

 

Porém, é importante o correto equilíbrio, ponderando o que é indispensável, o que é 

necessário e o que não tem valor naquele momento, além de avaliar a capacidade 

organizacional de coletar, processar e utilizar todas as informações possíveis de serem 

coletadas. 

 

É necessário ainda, evitar o excesso e a falta de informações, eliminando as que não 

tenham significado e zelando por sua adequada quantidade e oportunidade para as várias 

instâncias do processo decisório. 
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Segundo Rodriguez (2002), a informação é o elemento que mais contribui para a 

mudança, pois é a matéria prima, o combustível das atividades dos processos. Neste sentido, 

com o natural amadurecimento da engenharia de software, a mensuração de software acaba 

por tomar um lugar de destaque no sentido de conhecer, compreender e controlar as práticas e 

produtos do desenvolvimento de software. Enquanto os desenvolvedores mensuram os 

resultados do desenvolvimento do software de maneira a averiguar que os requisitos entregues 

atendam as demandas dos clientes de forma coesa e completa, que tenham a qualidade 

necessária e que podem ser aplicados os testes, os gerentes de projetos, por seu lado, visam 

medir os atributos do processo e do produto. Buscam, com isso, dar consistência a suas 

previsões de finalização e entrega do projeto ou mesmo se os parâmetros de esforço, prazo 

e/ou custo serão ultrapassados ou não. As medições podem servir também para que as equipes 

de manutenção possam avaliar se o produto necessita de melhorias, como desempenho e 

ergonomia, entre outras. 

 

Um dos motivos pelo qual a sociedade moderna evolui é porque compara 

desempenho. O ser humano, por si só, caminha numa marcha interminável na busca pelo 

melhor desempenho pessoal e profissional. Não dá para imaginar corredores amadores 

melhorando seus desempenhos, se não pela utilização de boas práticas, trazidas por 

treinadores e técnicos de academias, e ferramentas, como monitores para controle de 

freqüência cardíaca, tênis adequados para longas corridas, dentre outros equipamentos. Ou 

seja, a combinação do conhecimento, boas ferramentas e lições aprendidas conduzindo 

pessoas a uma melhor saúde, entre outros benefícios. 

 

A medição de software é um dos aspectos que tem evoluído continuamente, de uma 

maneira que não é mais vista como uma disciplina marginal ou atividade atípica, e que 

tornou-se atividade-chave aos gerentes de projeto de software (CALERO, 2006). 

 

Quando se trata de desenvolvimento de software, conforme Ambler (1999), a medição 

é o processo de definir, coletar, analisar e tomar ações sobre medições que denotem a 

possibilidade de conduzir a melhorias tanto ao processo utilizado no desenvolvimento quanto 

ao produto gerado. Para isto, existem diversas propostas de melhorias na literatura, o 

Practical Software Measurement (2008), por exemplo, apresenta cinquenta e uma (51) 
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sugestões de medidas. A seleção das medidas mais adequadas depende das necessidades e 

objetivos de cada organização. 

 

Conforme Humphrey (1989), as medições podem ser utilizadas para atender aos 

seguintes objetivos: 

 conhecer: dados são coletados de maneira a fornecer um conhecimento correto 

sobre um processo ou um produto; 

 avaliar: a interpretação dos dados em informação quantitativa possibilita a sua 

utilização na avaliação de um produto ou um processo e se os mesmos atendem 

a determinados critérios de aceitação; 

 controlar: os mesmos dados podem servir ao propósito de monitoramento e 

controle de processos e atividades; e 

 prever: outro resultado deve ser a geração de indicadores de tendências ou 

estimativas. 

 

Na década de 1990, Zuse (1989) propôs os objetivos da mensuração de software, os 

quais compreendem em responder, entre outras, às seguintes questões: 

 é possível prever a sensibilidade a erros de um sistema usando medições de 

software, a partir de sua fase de projeto? 

 é possível extrair características quantitativas da representação de um projeto 

de software de maneira a capacitar a previsão do grau de manutenabilidade de 

um sistema de software? 

 existem características-chave quantificáveis do código de programa de um 

módulo que possibilitem a previsão do grau de dificuldade de testar aquele 

módulo e o número de erros residuais no módulo após um nível particular de 

testes terem acontecido? 

 é possível extrair características quantificáveis da representação de um desenho 

de software para possibilitar a previsão da quantidade de esforço necessário 

para construir o software descrito por aquele projeto? 

 existem características quantificáveis que podem ser extraídas do código do 

programa de uma sub-rotina que podem ser usadas para ajudar a prever a 

quantidade de esforço necessário para testar a sub-rotina? 
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 existem características de maneira a prever o tamanho do projeto a partir da 

fase de especificação? 

 que propriedades de mensuração de software são necessárias de maneira a 

determinar a qualidade de um projeto? e, 

 quais são as corretas medições de software para evidenciar aderência em 

números de qualidade de software em relação aos atributos da ISO 9126 (NBR 

13596, 1991)? 

 

 

2.2.1 Histórico da mensuração 

 

Pouca literatura de pesquisa sobre mensuração tem dado enfoque em programas de 

mensuração de software. De outro lado, milhares de tipos de medição foram propostos por 

pesquisadores e praticantes, e mais de cinco mil artigos sobre o assunto foram publicados, 

tipicamente falando de uma empresa isoladamente, com pouca comparação inter-resultados 

(BERRY, 2000). 

 

Apesar disso, os pesquisadores estão ativos há mais de trinta anos na área de 

mensuração de software ou de engenharia de software. Em 1980, Curtis (1980) já afirmava 

que procedimentos científicos rigorosos devem ser aplicados para estudar o desenvolvimento 

de sistemas de software, e se é desejado transformar programação em uma disciplina de 

engenharia. No núcleo destes procedimentos está o desenvolvimento de técnicas de 

mensuração e a determinação dos relacionamentos entre causa e efeito. 

 

Grady (1992) formulou a relevância da mensuração de projetos de software. Ela é 

usada para medir atributos específicos de um processo de software ou processo de 

desenvolvimento de software. As medições de software são usadas: 

1 como base para estimativas; 

2 para rastrear o progresso do software; 

3 para determinar a complexidade; 

4 para auxiliar quando se alcança um desejado estado de qualidade; 

5 para analisar defeitos; 

6 para validar experimentalmente as melhores práticas; e 

7 para auxiliar a tomada de decisões. 
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A mais antiga medição de software conhecida é a medida LOC, ou Linhas de Código, 

a qual, segundo Park (1992), é usada até hoje, e que, aparentemente foi citada pela primeira 

vez em 1968 por Rubey (1968). Em 1979, Belady (1979) citou uma dissertação sobre 

complexidade de software. 

 

Em 1980, Oviedo (1980) desenvolveu um modelo de programa de qualidade. Este 

modelo trata juntos a complexidade de controle de fluxos e a complexidade do fluxo dos 

dados. Oviedo define a complexidade de um programa pelo cálculo do controle de 

complexidade e pela complexidade do fluxo de dados com uma medida. 

 

Com a publicação em 1991 da versão 1.0 do CMM (Capability Maturity Model) for 

Software (SW-CMM) (PAULK, 1993), teve-se a proposição de um modelo de boas práticas 

para a construção de medição e análise associados às KPIs (Key Process Areas ou Áreas 

Chave de Processo). Com a publicação do CMMI em 2000, criou-se, também, áreas de 

processo (o equivalente às KPIs do SW-CMM) específicas ao suporte do processo, 

principalmente a área de processo Medição e Análise, a qual orienta com suas práticas a 

planejar, conhecer, avaliar, controlar e prever, conforme proposto por Humphrey (1989). 

 

 

2.2.2 Histórico do CMMI 

 

Desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute), na Universidade de Carnegie 

Mellon, nos Estados Unidos da América, o CMMI (ou Capability Maturity Model 

Integration) é um modelo de apoio a melhoria da capacidade de gestão e engenharia de 

projetos, primeiramente voltado à gestão de projetos de software, e atualmente com uma 

proposta voltada a todas as áreas da engenharia. A história do CMMI começa com a criação 

do SEI – Software Engineering Institute (http://www.sei.cmu.edu), órgão ligado à 

Universidade Carnegie Mellon. Ele é responsável pelos modelos CMMI
®
 e por suas 

respectivas avaliações formais junto a organizações que visam adotar um dos modelos 

mantidos pelo órgão, o qual foi fundado em 1984. Patrocinado pelo DOD (Departamento 

Americano de Defesa), sua fundação foi motivada pela crescente necessidade de aquisição de 

software nos processos de compra do mesmo (BAMFORD, 1993). Isto culmina com a 

publicação em 1991 da versão 1.0 do CMM for Software (SW-CMM). Conforme pode ser 
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observado na Figura 3, uma atualização (SW-CMM V. 1.1) foi lançada em 1993 e o rascunho 

da versão 2 em 1997. Porém, esta última atualização foi desprezada e não chegou a ser 

utilizada, pois no mesmo ano foi iniciado o projeto do CMMI. O objetivo era criar um modelo 

que pudesse acomodar os modelos então vigentes e os futuros modelos, bem como alinhar o 

CMM com os padrões internacionais, o que culmina com a publicação do CMM Integration 

v.1.02 em 2000, sendo atualizado em 2002, com a versão 1.1 e culminando com os atuais 

modelos publicados em 2006 denominados CMMI for Development v.1.2, CMMI for 

Aquisition v.1.2 e CMMI for Services v.1.2. Neste trabalho o enfoque é o CMMI for 

Development v.1.2. 

 

 

Figura 3 - A história dos CMMs. Fonte: (CMMI, 2002). 

 

 

2.2.3 Histórico do PSM – Practical Software Measurement 

 

Patrocinado pelo departamento de defesa e exército dos Estados Unidos, o método 

Practical Software Measurement (PRACTICAL SOFTWARE MEASUREMENT, 2008) tem 

como alvo especificar uma série de práticas, ferramentas e serviços de maneira a prover os 

gerentes de projetos de software com informações adequadas sobre seus projetos, aumentando 

assim sua capacidade de atingir as metas de qualidade, custo e prazo. Contou, além da 
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participação de orgãos do governo dos Estados Unidos da América, com a Carnegie Mellon 

University e diversas empresas. O enfoque é montar uma base de conhecimento e práticas de 

sucesso na área de medição de software de maneira a propiciar um processo comum e que 

possa ser utilizado como base pelas organizações na sua busca pela criação de uma política de 

medição. 

 

Como resultado, as atividades do projeto produziram: 

 um livro com diretrizes, práticas e recomendações técnicas (DOD, 2000); e 

 um software para propiciar a aplicação do processo, chamado PSM Insight 

(PSM, 2008). 

 

Sua primeira versão foi lançada em 1997, e o software atualmente está em sua quarta 

versão. Posteriormente, deve ser  destacado que o PSM serviu de referência para a elaboração 

e desenvolvimento da área de processo de nível 2 Medição e Análise do CMMI (CMMI, 

2000). Fortalecendo seus princípios, em 2001 veio a formalização do PSM no padrão 

ISO/IEC 15939 (ISO/IEC 15939, 2001), que estabeleceu algumas convenções terminológicas. 

Com isso, o PSM é um guia de implementação para ISO/IEC 15939 e Medição e Análise nos 

níveis 2/3 da CMMI. 

 

 

2.2.4 A ISO/IEC 15504 

 

A norma ISO/IEC 15504 é um padrão internacional para avaliação de processos de 

software (KITSON, 2006). Durante o curso de seu desenvolvimento, ela evoluiu de um 

modelo de referência de boas práticas de software para uma estrutura para avaliação e 

melhoria de processos de engenharia de software, a qual fornece as práticas a serem 

trabalhadas e adaptadas de modo que a empresa alcance determinados níveis de maturidade 

(LAHOZ, 2003). 

A versão completa da norma ISO/IEC 15504, publicada entre 2003 e 2006, consiste de 

cinco documentos: 

 15504-1 (Concepts and Vocabulary); 

 15504-2 (Performing an Assessment); 

 15504-3 (Guidance on Performing an Assessment); 
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 15504-4 (Guidance on Use for Process Improvement and Process Capability 

Determination); e 

 15504-5 (An Exemplar Process Assessment Model). 

 

Segundo CMMI (2002), o CMMI deve ser consistente com a ISO/IEC 15504. 

Inclusive, tem usado a norma como referência na evolução do CMMI. A SEI trabalha com 

seus patrocinadores de maneira a alinhar o CMMI com a norma 15504. Porém, um aspecto 

importante a considerar é que a norma foi criada com o objetivo de ser usada em conjunto 

com os diversos modelos já existentes e com os futuros, de maneira a prover uma estrutura 

comum a estes.  

 

2.2.5 A NBR 12207 

 

A Norma NBR ISO/IEC 12207 - Processos do Ciclo de Vida do Software (NBR 

12207, 1997) deriva da ISO/IEC 12207 e tem como principal objetivo prover um processo 

para o desenvolvimento e manutenção de software, por meio da um conjunto de processos 

bem definidos e ações que devem ser executadas para a obtenção de um software. São três os 

tipos de processos: fundamentais, de apoio e organizacionais, de acordo com a Figura 1. Os 

processos de apoio e organizacionais são obrigatórios para quaisquer tipos de organização e 

projeto. Já os processos fundamentais são aplicados e adaptados de acordo com cada situação. 

Outro aspecto importante é sua adaptabilidade aos padrões e concepções de cada organização. 

Segundo LAHOZ (2003), a SEI desenvolveu um relacionamento entre o modelo de processos 

proposto pelo CMMI e o modelo de processo de referência proposto pela ISO/IEC 12207, de 

maneira a que se possa verificar níveis de aderência a ambos os modelos.  Além disso, a 

ISO/IEC 15504 provê mecanismos para o estabelecimento de relacionamentos importantes 

entre o CMMI e a NBR 12207. 

 

 

2.3 ESTADO DA ARTE 
 

2.3.1 Etapas para a mudança 

 

Segundo Pressman (2002), “a única maneira racional de melhorar qualquer processo é 

medir características específicas do processo, desenvolver um conjunto de métricas 
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significativas baseadas nestas características, e então prover indicadores que irão conduzir 

para uma estratégia para melhoria”. 

 

Díaz-Ley (2008) pondera que um programa de mensuração de software é o resultado 

de uma inciativa que objetiva definir e implementar todo o processo necessário para obter e 

tratar determinadas necessidades de informação sobre software. É considerado um programa 

de medição de sucesso aquele em que o conjunto de produtos gerados contribuem diretamente 

em resolver parte dos problemas da engenharia de software e projeto e agrega valor, ao invés 

de apenas fornecer dados. Porém, a tarefa da medição de software tem provado ser complexa 

e difícil de levar adiante, principalmente nas pequenas e médias empresas. 

 

Ainda segundo Díaz-Ley (2008), podem ser encontrados vários fatores que estão 

envolvidos na implementação com sucesso de programas de medição. Em um deles, o sucesso 

de um programa de medição é medido usando duas variáveis: o uso das métricas na tomada 

de decisão e na melhoria do desempenho organizacional. Ainda, os fatores de sucesso 

selecionados seriam divididos em dois grupos: fatores organizacionais e técnicos. Em outra 

visão, o programa de medição está integrado ao resto dos processos de software da 

organização. 

 

Fenton (1997), propõe 15 fatores de sucesso: 

1 implementação incremental; 

2 estrutura/conjunto de métricas bem planejada; 

3 uso de materiais existentes de métricas; 

4 envolvimento dos desenvolvedores durante a implementação; 

5 processo de medição transparente aos desenvolvedores; 

6 utilidade dos dados sobre as medidas; 

7 retorno aos desenvolvedores; 

8 garantir a integridade dos dados; 

9 utilizar os dados coletados; 

10 obter e garantir comprometimento junto aos gerentes de projeto; 

11 uso de ferramentas automatizadas de coleta de dados; 

12 melhorar continuamente o programa de medição; 

13 profissionais internos com melhores desempenhos utilizados para gerenciar o 

programa; 
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14 uso de consultores externos em métricas; e 

15 prover treinamento aos usuários. 

 

Pfleeger (1999) afirma ser necessário ligar o estabelecimento de um programa de 

mensuração ao nível de maturidade de uma organização. “Medidas são bem-vindas somente 

quando são claramente necessárias, fáceis de coletar e compreender.” Como exemplo, uma 

organização imatura não deve pretender implementar um modelo preditivo. Isto pode levar a 

resultados inesperadamente negativos, positivos, mas adulterados ou falsos, difíceis de 

interpretar ou difíceis de melhorar em estudos subsequentes. Além disso, a medição não pode 

sobrepor o processo de software: se o processo de desenvolvimento não define pontos de 

medição, não é possível avaliar a eficiência de alguns testes em comparação a outros. 

 

Ebert (2006) propõe que a mensuração tem que ser útil (isto é, percebida como 

ferramenta auxiliar no atingimento de um objetivo) e utilizável (isto é, aplicável 

operacionalmente). 

 

Desta forma, o processo de software é um dos pilares que dão sustentação para a 

consecução das estratégias organizacionais relacionadas a projetos de desenvolvimento de 

software (Figura 4), que contempla ainda três fatores com profunda influência na qualidade 

do software e no desempenho da organização. A habilidade, competência e motivação das 

pessoas são os fatores com maior influência na qualidade e desempenho. A estrutura 

organizacional pode ter um impacto substancial na qualidade e no desempenho da equipe do 

projeto. A tecnologia (conforme os métodos de Engenharia de Software e de Gestão de 

Projetos) que popula os processos também tem seu impacto. As ferramentas de suporte 

disponíveis para o andamento dos trabalhos, como ferramentas de gestão de projetos, business 

inteligence, ferramentas Case, ambiente de desenvolvimento de software, infra-estrutura de 

framework, entre outros, devem ser somadas ao contexto. 
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Figura 4 – Os pilares do processo de mudança. 

 

Uma importante razão porque a implementação de um programa de medição falha é 

que a maturidade das empresas não é levada em conta nas fases iniciais do programa. 

Inclusive, os principais métodos não endereçam este assunto diretamente. Ou seja, de acordo 

com Ebert (2006), a introdução de medição de software nos projetos deve ser feita de maneira 

comedida e bem planejada. Inclusive, é sugerido na Tabela 2.2 uma série de atividades e um 

cronograma para o estabelecimento de um programa de medição, no qual deve ser destacada a 

atividade 1 – Estabelecimento dos objetivos primários, onde a forma de introdução do 

programa deverá ser discutida exaustivamente. 

 

Tabela 2.2 – Sugestão de cronograma para estabelecer um programa de medição. Fonte: (EBERT, 2006). 

ATIVIDADE PRAZO DECORRIDO DURAÇÃO 

1. Estabelecimento dos objetivos primários 0 2 semanas 

2. Criação e lançamento da equipe de mensuração 2 semanas 1 dia 
3. Determinação de objetivos para projetos e 

processos 
3 semanas 2 semanas 

4. Identificação dos fatores de impacto 4 semanas 2 semanas 
5. Seleção do conjunto inicial de medidas 5 semanas 1 semana 
6. Definição do relatório 6 semanas 1 semana 
7. Lançamento com a Gerência Sênior 6 semanas 2 horas 
8. Seleção e configuração inicial da ferramenta 6 semanas 3 semanas 
9. Seleção dos projetos e estabelecimento dos planos 

de medição 
6 semanas 1 semana 

10. Lançamento com os gerentes e a equipe dos 

projetos 
7 semanas 2 horas 

11. Coletar a linha de base de medição 7 semanas 2 semanas 
12. Relatórios de medição e aplicação da ferramenta 8 semanas Atividade contínua 
13. Revisão e ajuste dos relatórios 10 semanas 1 semana 
14. Relatórios de posicionamento de medidas mensais 12 semanas Atividade contínua 
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por projeto 

15. Aplicação das medições por projeto para 

rastreameto e melhoria de processo 
16 semanas Atividade contínua 

16. Controle e feedback do programa de medição 24 semanas 2 horas 
17. Melhoria contínua do programa de medição 1 ano Atividade contínua 

 

Ebert (2006) conclui dizendo que não se deve esperar dados ou mesmo análises 

estatísticas com grande qualidade nas primeiras atividades de coleta. Isto poderia desmotivar 

seus gerentes de projeto e outras pessoas envolvidas no programa. O objetivo inicial é que as 

definições sejam debatidas e aceitas pelos envolvidos, deixando de lado sua maneira 

individual de relatar sobre o andamento dos projetos. Além disso, treinamento dos envolvidos 

e muita atividade de comunicação devem estar na pauta dos responsáveis pelo programa. 

 

 

2.3.2 Propostas de modelos de processos 

 

Já podem ser encontrados na literatura alguns modelos propostos. Oliveira (2007), 

propõe o Processo Organizacional para Medição de Software (POMS), conforme pode ser 

observado na Figura 5. O fluxo principal do processo proposto compreende as seguintes 

macroatividades: 

1 planejamento organizacional para medição; 

2 planejamento da medição do projeto; 

3 execução da medição; 

4 análise dos dados da medição; 

5 monitoração e controle; 

6 avaliação do processo de medição; e 

7 avaliação organizacional. 

 

Outro modelo, apresentado na Figura 6 e proposto por Ebert (2006), apresenta uma 

visão geral de um processo de medição sob a ótica do projeto. São propostos quatro passos 

para cada projeto, quais sejam: 

1 selecionar as medidas, as quais devem ser derivadas de medidas corporativas; 

2 coletar medidas, de maneira a executar os cálculos; 

3 analisar e comunicar as medidas para as partes interessadas; e 

4 implementar decisões derivadas das análises efetuadas. 
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Figura 5 – Fluxo do POMS. Fonte: (OLIVEIRA, 2007). 

 

 

Figura 6 – Visão geral de um programa de medição integrado cobrindo controle de projeto e melhorias de 

processo. Fonte: (EBERT, 2006). 
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Um terceiro modelo é o APSEE-Metrics: um modelo para mensuração em processos 

de software, proposto por Garcia Jr. (2007), cujo objetivo, conforme apresentado na Figura 7, 

é “prover suporte ao planejamento e execução de programas de mensuração em processos de 

software, envolvendo atividades como: definição das métricas, modelagem do processo de 

mensuração, coleta, visualização e análise das métricas obtidas, avaliação do programa de 

mensuração, bem como a integração destas atividades com o processo de desenvolvimento”. 

O APSEE-Metrics está organizado com as seguintes macro-atividades: 

1 planejamento, o qual apoia o processo de planejamento da mensuração; 

2 coleta, o qual, baseado no plano de mensuração, suporta o processo de 

mineração dos dados das métricas; 

3 análise e controle, o qual visa propiciar a apresentação e o registro das 

informações geradas pela análise, e também ações efetuadas com base nestas 

análises; e 

4 avaliação, com enfoque em propiciar a melhoria contínua através do 

armazenamento das experiências obtidas e apresentadas a partir da avaliação 

das métricas utilizadas. 

 

 

Figura 7 – Componentes do APSEE-Metrics. Fonte: (GARCIA JR., 2007). 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 

Com a reunião das diversas áreas de processo acima detalhadas, o CMMI é uma das 

opções de modelos úteis a programas de melhoria contínua de processos para projetos de 

software, por sua natureza concisa, totalmente relacionada à realidade da área de negócio e às 

técnicas utilizadas para resolver suas necessidades. Porém, como qualquer programa de 

melhoria de processos, a base para sua justificativa é o retorno sobre o investimento (ROI). 

 

Os processos relacionados à medição e análise serão extremamente relevantes para o 

sucesso destes programas, pois será com o auxílio das medições implementadas que será 

percebida e comprovada a melhoria esperada. 

 



3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O enfoque deste capítulo é apresentar a metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa. Durante a seção 3.2, serão contextualizados os métodos usados como base para a 

execução das atividades, abordando informações a respeito do CMMI for Development e do 

PSM. Já na seção 3.3, o objetivo é apresentar o modelo proposto de maneira plena. 

Finalmente, a seção 3.4 visa apresentar os materiais utilizados para sua implementação. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

De maneira a atingir os objetivos propostos, inicialmente foi estabelecido um 

referencial teórico ao estudo, com o levantamento bibliográfico acerca do assunto em questão. 

Em seguida, o processo básico foi formulado, com o objetivo de estabelecer um modelo sobre 

o qual as organizações pudessem formular uma base de modo a configurar seu processo de 

medição. 

 

Conforme será apresentado no capítulo 4, o estudo de caso foi o método escolhido 

para conduzir a pesquisa exploratória aplicada neste trabalho. De acordo com Gil (1999), a 

pesquisa exploratória “tem por finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores”. Além disso, “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”. 

 

A realização do estudo de caso prático é justicada pela aplicação real da implantação e 

uso de um processo de mensuração em ambiente organizacional de desenvolvimento de 

produtos de software, o que permite a avaliação e comprovação do modelo e possibilita o 

desenvolvimento tecnológico do tema dentro da organização, bem como valida a pesquisa 

empírica. De acordo com Yin (1989), o estudo de caso é “uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real”, onde situações 

reais não podem ser tratadas e situações são viabilizadas, processos podem ser aplicados e 
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entrevistas são conduzidas, ou seja, viabiliza a “capacidade de lidar com uma completa 

variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações”. 

 

A validade deste enfoque está justamente caracterizado, pois o fenômeno a ser 

estudado (desenvolvimento de um processo de mensuração de software) é um campo de 

estudos novo, com literatura escassa a disposição. Muito embora a implantação de processos 

de medição e análise, conforme descrito no capítulo 2 deste trabalho, tenha iniciado em 

empresas de porte nos Estados Unidos ao final da década de 80, é somente a partir do início 

da década atual que os primeiros resultados começaram a ser apresentados e discutidos no 

Brasil. 

 

A implantação e utilização de processos de produtividade e qualidade é normalmente 

um fenômeno complexo e de forte impacto na estrutura e cultura de desenvolvimento de 

software. Também, as organizações buscam diferenciais competitivos em relação à 

concorrência na busca por saltos de qualidade, lançando mão do desenvolvimento de novas 

tecnologias, inclusive em seus processos. 

 

 

3.2 MÉTODOS 
 

 

3.2.1 Capability Maturity Model Integration (CMMI) for Development Staged 

 

3.2.1.1 O modelo CMMI For Development V.1.2 

 

O CMMI for Development V.1.2 é um modelo com forte enfoque nos conceitos de 

melhoria contínua de processos. O modelo propõe, basicamente, um guia para a descrição de 

políticas, processos e atividades em diversas áreas de conhecimento, de maneira a propiciar 

que uma organização possa ter avaliada sua maturidade em desenvolvimento de produtos de 

engenharia, seja de software ou outra área da engenharia, bem como produzir informação 

suficiente para sua melhoria contínua. Possui dois tipos de representação, denominadas 

Contínua e Por Estágios. O enfoque deste trabalho é a representação Por Estágios. Conforme 

apresentado na Tabela 3.1, é uma escala de evolução que denota o nível de melhorias de 

processo, e, consequentemente, a maturidade da organização em engenharia de sistemas e na 



 30 

gestão de projetos de software, bem como a capacidade da empresa implementar controles 

estatísticos de produtividade e melhorar a partir de seus resultados. 

 

Tabela 3.1 – Níveis de maturidade da representação por estágios do CMMI. Fonte: (CMMI, 2002). 

Nível Nome Descrição 

1 Inicial No nível de maturidade 1 os processos são normalmente informais e caóticos. A 

organização não provê um ambiente estável para suporte aos processos. O 

sucesso destas organizações depende da competência e do heroismo das pessoas 

da organização e não do uso de processos comprovados. Apesar deste caos, 

organizações com nível de maturidade 1 produzem produtos e serviços que 

funcionam; entretanto, elas frequentemente excedem seus orçamentos e não 

alcançam seus prazos. 

Organizações de nível de maturidade 1 são caracterizadas pela tendência de 

comprometimento além da capacidade, abandono de processos em momento de 

crise e a inabilidade de repetir seus sucessos. 

2 Gerenciado O nível de maturidade 2 visa garantir que os projetos da organização tenham 

processos planejados e executados de acordo com a política; profissionais 

capacitados são alocados aos projetos e têm recursos adequados para produzir 

entregas controladas; envolve partes interessadas relevantes; são monitorados, 

controlados, revisados e sua aderência a processos descritos é avaliada. A 

disciplina refletida pelo nível de maturidade 2 garante que as práticas existentes 

sejam respeitadas durante os momentos de crise. Quando estas práticas estão 

disponíveis, os projetos são executados e gerenciados de acordo com planos 

documentados. 

No nível de maturidade 2, o estado dos produtos do trabalho e a entrega de 

serviço é apresentada aos gestores superiores em momentos pré-definidos (por 

exemplo, nos marcos principais e ao completar tarefas importantes). 

Compromissos são estabelecidos entre partes interessadas relevantes e são 

revisadas quando necessário. 

Produtos do trabalho são apropriadamente controlados. Os produtos do trabalho e 

serviços satisfazem processos, padrões e procedimentos previamente 

especificados. 

3 Definido No nível de maturidade 3, os processos são bem caracterizados e entendidos, e 

são descritos em padrões, procedimentos, ferramentas e métodos. O conjunto 

padrão de processos da organização, o qual é a base para o nível de maturidade 3, 

é estabelecido e melhora ao longo do tempo. Estes processos padrão são usados 

para estabelecer consistência por toda a organização. 

Os projetos estabelecem seus processos definidos pela adaptação do conjunto 

padrão de processos da empresa, de acordo com as normas de adaptação. 

Uma distinção crítica entre os níveis 2 e 3 é o escopo dos padrões, descrição de 

processos e procedimentos. No nível de maturidade 2, os padrões, descrição de 

processos e procedimentos podem ser completamente distintos entre diferentes 

projetos. No nível de maturidade 3, os padrões, descrições de processos e 

procedimentos para um projeto são adaptados a partir do conjunto de processos 

padrão para atender as demandas de uma determinada unidade organizacional ou 

projeto, e por isso, são mais consistentes, exceto pelas diferenças permitidas pelas 

normas de adaptação. 

Outra distinção crítica é que no nível de maturidade 3, os processos são descritos 

mais rigorosamente que no nível de maturidade 2. Um processo definido expõe 

de maneira clara o propósito, entradas, critério de início, atividades, papéis, 

medições, passos para verificação, saídas e critério de encerramento. No nível de 

maturidade 3, os processos são gerenciados proativamente através da 

compreensão dos interrelacionamentos das atividades dos processos e medições 

detalhadas do processo, seus produtos e seus serviços. 

No nível de maturidade 3, a organização deve aprofundar a maturidade das áreas 

de processo do nível de maturidade 2. As práticas genéricas associadas com as 

metas genéricas no nível 2 que não foram tratadas devem ser para o alcance do 

nível de maturidade 3. 



 31 

Nível Nome Descrição 

4 Gerenciado 

Quantitativamente 

No nível de maturidade 4, a organização e os projetos estabelecem objetivos 

quantitativos para qualidade e desempenho do processo e os utiliza como critério 

no gerenciamento dos processos. Objetivos quantitativos são baseados nas 

necessidades do cliente, usuários finais e implementadores de processos. 

A qualidade e o desempenho dos processos é compreendida através de termos 

estatísticos e é gerenciada por toda a vida dos processos. 

Para sub-processos selecionados, medições detalhadas do desempenho são 

coletadas e analisadas estatisticamente. Medições de qualidade e desempenho são 

incorporadas ao repositório de medições da organização para suportar a tomada 

de decisões baseada em fatos. Causas especiais de variação do processo são 

identificadas e, quando apropriado, as fontes das causas especiais são corrigidas 

de maneira a prevenir ocorrências futuras. 

Uma distinção crítica entre os níveis 3 e 4 é a previsibilidade do desempenho dos 

processos. No nível de maturidade 4, o desempenho dos processos é controlado 

usando técnicas estatísticas e outros métodos quantitativos, e é quantitativamente 

previsível. No nível de maturidade 3, os processos normalmente são apenas 

qualitativamente previsíveis. 

5 Otimizado No nível de maturidade 5, uma organização melhora continuamente seus 

processos, baseado na compreensão quantitativa das causas mais comuns de 

variação inerentes aos processos. 

O nível de maturidade 5 objetiva melhorar continuamente o desempenho dos 

processos através de melhorias incrementais de tecnologias e processos 

inovadores. São estabelecidos objetivos de melhorias quantitativas de processo 

para a organização, revisados continuamente de modo a refletir as mudanças de 

objetivos de negócio, e usados como critérios no gerenciamento da melhoria de 

processos. Os efeitos das melhorias de processo implantadas são medidos e 

avaliados contra os objetivos quantitativos de melhoria de processo. Tanto os 

processos definidos quanto o conjunto de processos padrão da organização são 

alvos de atividades de medição de melhorias. 

Uma distinção crítica entre os níveis 4 e 5 é o tipo de variação de processo 

tratado. No nível de maturidade 4, a organização está preocupada em tratar 

causas especiais de variação e em prover previsibilidade estatística dos 

resultados. Embora os processos possam produzir resultados previsíveis, os 

resultados podem ser insuficientes para alcançar os objetivos estabelecidos. No 

nível de maturidade 5, a organização está preocupada em tratar causas comuns de 

variação de processo e mudar o processo (para alterar o desempenho do processo 

ou reduzir as variações inerentes de processo já experimentadas) de maneira a 

melhorar o desempenho dos processos e os objetivos quantitativos estabelecidos 

de melhoria de processo. 

 

 

3.2.1.2 Conceitos fundamentais 

 

O CMMI incorpora três importantes conceitos: capacidade, desempenho e maturidade 

de processo de software, conforme descritos nesta seção. 

 

Por capacidade do processo de software entende-se os resultados da sua utilização 

dentro de determinados limites especificados. Isto proporciona à organização o incremento da 

previsibilidade nos projetos de software. Segundo o guia geral do Modelo de Referência para 

Melhoria do Processo de Software – MR-MPS (MPS.BR, 2006), a capacidade do processo é 
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representada por um conjunto de atributos de processo descrito em termos de resultados 

esperados. 

 

Já o desempenho do processo de software é medido pelos efeitos causados pelo seu 

uso e, consequentemente, o nível de aderência ao mesmo, ou seja, quais foram os resultados 

alcançados. Difere da capacidade do processo de software, que se orienta pela expectativa de 

resultados previstos. De acordo com o MPS.BR (2006), ”a capacidade do processo expressa o 

grau de refinamento e institucionalização com que o processo é executado na organização”. 

Uma das abordagens quantitativas mais reconhecidas para melhoria de desempenho de 

processos é o Seis Sigma (MPS.BR, 2006). Segundo Pande (2001), esta abordagem foi 

desenvolvida pela Motorola em 1987 com o objetivo de remover completamente defeitos de 

produtos e processos, visando reduzir seus problemas de qualidade e lucratividade. O Seis 

Sigma é dividido em cinco fases distintas: 

1 definir os objetivos de melhoria do processo de forma consistente com as 

necessidades do cliente e as estratégias da organização; 

2 medir o processo atual com base nas medidas identificadas de eficiência e de 

eficácia e traduzi-las para o conceito do sigma; 

3 analisar as causas dos problemas que precisam ser tratados para melhorar os 

processos; 

4 melhorar o processo por meio do planejamento e implementação de ações de 

melhoria para resolver as causas dos problemas do processo; e 

5 controlar para garantir que as melhorias se sustentem ao longo do tempo por 

meio de tratamento das variações no desempenho dos processos. 

 

Com relação à maturidade do processo de software, visa detalhar quão 

institucionalizado está um processo, ou seja quão definido, gerenciado, gerenciado 

quantitativamente e otimizado, conforme os estágios do CMMI. De acordo com MPS.BR 

(2006), à medida que se evolui nos níveis de maturidade, um maior nível de capacidade para 

desempenhar o processo deve ser atingido pela organização. 

 

 

3.2.1.3 As áreas de processo do modelo 
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Uma área de processo é um conjunto de práticas relacionadas que, quando 

implementadas coletivamente, satisfazem um conjunto de metas consideradas importantes 

para fazer melhorias naquela área (CMMI, 2002). Na representação Por Estágios não existem 

áreas de processo no nível 1. Além disso, toda área de processo é composta por 2 tipos de 

metas: 

1 metas específicas – descrevem as características que devem estar presentes 

para satisfazer a área de processo; e 

2 metas genéricas – são chamadas de genéricas porque as mesmas declarações 

são aplicadas a múltiplas áreas de processo. Uma meta genérica descreve 

características que devem estar presentes para institucionalizar o processo. 

 

Estas metas e práticas são associadas de maneira a juntas conduzir à capacidade 

esperada em cada nível. Ou seja, os processos de gestão e engenharia (neste trabalho 

especificamente engenharia de software) são estabelecidos baseados no atingimento destas 

práticas, o que deve ser avaliado para cada projeto para a evolução e maturidade da disciplina 

na organização. 

 

Assim sendo, os níveis de maturidade vão sendo alcançados através da padronização 

de processos, avaliação quantitativa de resultados, nível de aderência dos projetos e 

implementação de melhorias continuamente. Na sequência, podemos encontrar as descrições 

sobre as áreas de processo do CMMI. Detalhes de cada área de processo podem ser 

encontrados no Anexo A. 

 

 

3.2.1.4 Áreas de processo do nível 2 

 

São seis as áreas de processo do nível 2. Todas têm metas específicas a tratar, 

conforme mostrado na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Áreas de processo do nível de maturidade 2. Fonte: CMMI (2002). 

GERENCIAMENTO DE REQUISITOS 

O propósito do Gerenciamento de Requisitos é gerenciar os requisitos dos produtos do projeto e dos 

componentes dos produtos e identificar inconsistências entre aqueles requisitos, o planejamento do projeto e o 

produto do trabalho. 

GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO 

O propósito do Gerenciamento de Configuração é estabelecer e manter a integridade dos produtos do trabalho 
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utilizando identificação de configuração, controle de configuração, contabilidade do estado da configuração e 

auditorias de configuração. 

 

PLANEJAMENTO DE PROJETOS 

O propósito do Planejamento do Projeto é estabelecer e manter planejamentos que definem as atividades do 

projeto. 

MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS 

O propósito do Monitoramento e Controle do Projeto é fornecer um entendimento do progresso do projeto para 

que ações corretivas apropriadas possam ser tomadas quando o desempenho do projeto desviar 

significativamente do planejado. 

GARANTIA DA QUALIDADE DE PROCESSO E DE PRODUTO 

O propósito da Garantia da Qualidade de Processo e do Produto é fornecer à equipe e à gerência uma percepção 

dos objetivos dos processos e produtos de trabalhos associados. 

MEDIÇÃO E ANÁLISE 

O propósito da Medição e Análise é desenvolver e sustentar uma capacidade de executar medições, que é usada 

para dar suporte às necessidades de informações gerenciais. 

 

 

3.2.1.5 Áreas de processo do nível 3 

 

São onze as áreas de processo do nível 3. Todas têm metas específicas a tratar, 

conforme mostrado na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Áreas de processo do nível de maturidade 3. Fonte: CMMI (2002). 

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS 

O propósito do Desenvolvimento de Requisitos é produzir e analisar requisitos de clientes, produtos e 

componentes de produtos. 

SOLUÇÃO TÉCNICA 

O propósito de Solução Técnica é criar o desenho, desenvolver e implementar soluções para os requisitos. 

Soluções, designs e implementações englobam produtos, componentes de produtos e processos relacionados 

com o ciclo de vida do produto, isoladamente ou combinados, conforme apropriado. 

INTEGRAÇÃO DE PRODUTO 

O propósito da Integração de Produtos é montar o produto a partir dos componentes de produtos, assegurar que 

o produto, uma vez integrado, funciona apropriadamente e entregar o produto. 

VERIFICAÇÃO 

O propósito da Verificação é assegurar que os produtos de trabalho selecionados atenderão seus requisitos 

específicos. 

VALIDAÇÃO 

O propósito da Validação é demonstrar que o produto ou componente do produto atende plenamente seu uso 

pretendido, quando colocado no seu ambiente pretendido. 

ENFOQUE NO PROCESSO ORGANIZACIONAL 

O propósito do Enfoque no Processo Organizacional é planejar, implementar e implantar melhorias no processo 

organizacional baseada em um entendimento abrangente dos pontos fortes e fracos dos atuais processos e ativos 

de processos da organização. 

DEFINIÇÃO DO PROCESSO ORGANIZACIONAL 
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O propósito da Definição do Processo Organizacional é estabelecer e manter um conjunto útil de ativos de 

processos organizacionais. 

 

TREINAMENTO ORGANIZACIONAL 

O propósito do Treinamento Organizacional é desenvolver as habilidades e conhecimentos das pessoas, de 

forma que elas possam desempenhar seus papéis de maneira efetiva e eficiente. 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PROJETO 

O propósito do Gerenciamento Integrado do é estabelecer e gerenciar o projeto e o envolvimento dos 

stakeholders relevantes, de acordo com um processo integrado e definido que é adaptado a partir do conjunto de 

processos padrão da organização. 

GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O propósito do Gerenciamento de Riscos é identificar problemas potenciais antes que eles ocorram, de forma 

que as atividades de tratamento de riscos possam ser planejadas e invocadas, conforme necessário, durante a 

vida do produto ou projeto para mitigar os impactos adversos no atendimento dos objetivos. 

ANÁLISE DE DECISÕES E RESOLUÇÕES 

O propósito das Análises de Decisões e Resoluções é analisar as decisões possíveis, utilizando um processo 

formal de avaliação que avalia as alternativas identificadas contra os critérios estabelecidos. 

 

 

3.2.1.6 Áreas de processo do nível 4 

 

São duas as áreas de processo do nível 4. Todas têm metas específicas a tratar, 

conforme mostrado na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 – Áreas de processo do nível de maturidade 4. Fonte: CMMI (2002). 

DESEMPENHO DE PROCESSO ORGANIZACIONAL 

O propósito de Desempenho de Processo Organizacional é estabelecer e manter um compreendimento 

quantitativo do desempenho do conjunto de processos padrões da organização no suporta dos objetivos de  

qualidade e desempenho dos processos, prover os dados de desempenho de processo e modelos para gerenciar 

quantitativamente os projetos da organização. 

GERENCIAMENTO DE PROJETO QUANTITATIVO 

O propósito de Gerenciamento de Projeto Quantitativo é gerenciar quantitativamente os processos definidos 

para projeto para alcançar os objetivos estabelecidos de qualidade e desempenho de processos de projeto. 

 

 

3.2.1.7 Áreas de processo do nível 5 

 

São duas as áreas de processo do nível 5. Todas têm metas específicas a tratar, 

conforme mostrado na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 – Áreas de processo do nível de maturidade 5. Fonte: CMMI (2002). 

INOVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ORGANIZACIONAL 

O propósito de Inovação e Implementação Organizacional é selecionar e implementar melhorias incrementais e 

inovativas que melhoram mensuravelmente os processos e tecnologias da organização. As melhorias suportam 

os objetivos de qualidade e desempenho de processo da organização como eles derivaram dos objetivos de 

negoócio organizacional. 

ANÁLISE DE CAUSA E RESOLUÇÃO 

O propósito de Análise de Causa e Resolução é identificar causas dos defeitos e outros problemas e tomar ações 

para prevení-los de ocorrer no futuro.  

 

 

3.2.1.8 Metas Genéricas 

 

Todas as áreas de processo, independente do nível de maturidade a que atende, têm 

metas e práticas genéricas a atender, definidas na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 – Metas genéricas. Fonte: CMMI (2002). 

GG 1 – ALCANCE METAS ESPECÍFICAS 

O processo suporta e habilita que o alcance das metas específicas da área de processo pela transformação de 

produtos de entrada identificados em produtos do trabalho de saída identificados. 

GG 2 - INSTITUIR UM PROCESSO GERENCIADO 

O processo é instituído como um processo gerenciado. 

GG 3 - INSTITUIR UM PROCESSO DEFINIDO 

O processo é instituído como um processo definido. 

GG 4 - INSTITUIR UM PROCESSO QUANTITATIVAMENTE GERENCIADO 

O processo é instituído como um processo quantitativamente gerenciado. 

GG 5 - INSTITUIR UM PROCESSO OTIMIZADO 

O processo é instituído como um processo otimizado. 

 

A área de processo Medição e Análise é uma capacidade de nível 2. Porém, o CMMI 

volta a tratar de mensuração em seu nível quatro, onde o enfoque são os aspectos 

quantitativos de qualidade dos produtos e desempenho dos processos, com vistas ao 

estabelecimento de melhorias contínuas. As técnicas para análise de processo e estatística são 

aplicadas, com o apoio das duas áreas de processo propostas neste nível, as quais são 

Desempenho dos Processos Organizacionais e Gestão Quantitativa de Projetos. 
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3.2.2 Practical Software Measurement (PSM) 

 

Basicamente, o PSM considera que um software deve possuir duas características para 

o sucesso das atividades de medição de software: 

 Existir um alinhamento coeso entre as demandas de informação dos 

profissionais responsáveis pela tomada de decisão e as partes interessadas de 

um projeto e as ações de coleta, análise e divulgação de dados medidos; e 

 A institucionalização de um processo de medição definido, com políticas, 

procedimentos, atividades papéis e todos os ativos necessários a sua 

consecução. 

 

Assim é que o PSM, de maneira a respeitar estes princípios, é suportado por dois 

fortes alicerces: 

1 A definição estrutural das medidas a serem utilizadas, com especificação 

detalhada de cada uma delas; e 

2 A política de medição e análise, que norteia como o processo de medição e 

análise é conduzido, formando o modelo de informação. 

 

Este mecanismo organiza as necessidades de informação através dos atributos do 

produto ou do processo a serem medidos. Através dele, para que os indicadores possam 

fornecer a segurança na tomada de decisões, a especificação de uma medida deve informar a 

maneira que os atributos serão quantificados e posteriormente combinados. Assim, tem-se a 

definição de medidas em três níveis: 

1 Medidas básicas: aquelas em que a medição é função da observação direta dos 

atributos envolvidos; 

2 Medidas derivadas: aquelas que são decorrentes de outras medições, ou seja, 

dependem da combinação de medidas básicas ou variáveis para a sua medição; 

e 

3 Indicadores: por indicador entende-se um gráfico ou uma tabela que auxilia 

significativamente na identificação e definição das medições apropriadas. 

 

A proposta da Figura 8 é apresentar a forma como o PSM as combina, formatando 

uma infra-estrutura para a criação das medições, em modelo top-down. 
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Figura 8 - Construção de uma medição pelo PSM. 

 

A base do processo são quatro atividades principais, consideradas pontos-chave no 

sucesso da implementação da política de medição pelo PSM. São elas: 

 planejar a medição: são as atividades que relacionam todas as demandas 

internas de informação de uma organização referentes aos seus projetos e 

consequentemente a escolha das medidas que consideram essenciais para o seu 

atingimento. Na prática, visa a definição da Política de Medição, com a 

definição geral dos procedimentos e regras para condução do processo 

(planejamento, execução, análise e divulgação), convenções e artefatos, 

recursos necessários, treinamentos necessários aos responsáveis pela área e 

infra-estrutura tecnológica disponível. Individualmente, como será a definição 

dos indicadores, a especificação de seus detalhes como objetivo da medição, 

fórmula de cálculo, seus atributos, fontes de dados, método de coleta, 

exemplos, métodos para sua análise, referenciais de comparação, modelo de 

apresentação, forma de divulgação das informações e responsabilidades por 

cada medição; 
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 executar a medição: visa colocar em prática o planejamento de medição 

durante a execução de cada projeto, de forma a coletar e analisar as medidas e 

apoiar os gestores em seu uso. Isto é feito apoiado na especificação de cada 

indicador, e visa aplicar os métodos e técnicas previstos; 

 avaliar o processo: visa avaliar a política de medição como um todo e aplicar 

métodos e técnicas de mercado no sentido de viabilizar melhorias ao processo, 

de maneira que novas demandas de medição possam ser atendidas, o processo 

seja continuamente melhorado, enfim, que a empresa possa constantemente 

amadurecer com o uso adequado das melhores medidas; e 

 institucionalizar e manter comprometimento: promover o apoio dos níveis 

executivos da organização, com o fornecimento crescente de recursos e infra-

estrutura necessários à manutenção do programa. 

 

Na Figura 9 pode-se observar como as diversas atividades da política e sua interação 

com outros processos gerenciais e técnicos da organização podem acontecer, de maneira a 

formatar o processo do PSM. 

 

 

Figura 9 - Modelo de processo de medição do PSM. 

 

Com base na experiência prática obtida com a implementação e implantação de 

diversos projetos de medição nas organizações participantes do programa, o PSM sugere 
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diversas medidas, num total de cinquenta e uma (DOD, 2000) (BORGES, 2003). Elas visam 

cobrir às seguintes categorias: 

 cronograma e progresso: categoria de medidas responsáveis pelas informações 

sobre cumprimento de prazos e marcos de um projeto; 

 recursos e custo: categoria de medidas responsáveis por fornecer informações 

sobre adequação de trabalho restante e recursos alocados ao projeto; 

 tamanho e estabilidade de produtos: categoria de medidas responsáveis por 

sustentar a estabilidade dos requisitos ou funções e a capacidade requerida do 

produto, bem como o volume de produtos necessários; 

 qualidade dos produtos: categoria de medidas responsáveis por fornecer 

informações sobre o atendimento das demandas das partes interessadas pelo 

produto entregue; 

 desempenho de processos: categoria de medidas responsáveis por fornecer 

informações sobre adequação do processo às demandas de cada projeto 

(velocidade, formalismo, entre outros); 

 eficácia de tecnologia: categoria de medidas responsáveis por tratar a eficácia 

das soluções técnicas utilizadas em virtude das necessidades intrínsecas de 

cada projeto; e 

 satisfação dos clientes: categoria de medidas responsáveis por fornecer 

informações sobre o atendimento das expectativas das partes interessadas. 

 

Utilizado como fonte para detalhamento e implementação da área de processo do 

CMMI Medição e Análise, as  medidas sugeridas pelo PSM estão mais adequadas aos 

processos de planejamento, monitoramento e controle dos projetos, em conformidade 

inclusive com as demais áreas de processo de nível dois do modelo CMMI, conforme descrito 

na seção 2.4.2. Entretanto, é possível usá-las como base para a criação de um banco de dados 

históricos, para a futura utilização nos controles quantitativos de processo e da qualidade, 

conforme nível quatro do modelo CMMI. 
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3.3 PROPOSTA DE MODELO DE MEDIÇÃO E ANÁLISE 
 

3.3.1 Introdução 

 

O propósito da medição e análise é desenvolver e sustentar a capacidade de executar  

medições, que é usada para dar suporte às necessidades de informações gerenciais. Assim 

sendo, o ponto inicial do processo está baseado no estabelecimento de uma política 

institucional que contemple as estratégias organizacionais. Conforme apresentado na Figura 4, 

a partir desta política, será possível fornecer às equipes de projeto de software da organização 

os quatro pilares motores de processos de mudança, que são as seguintes: 

1 a definição dos processos e metodologia disponíveis para medição e análise; 

2 em qual estrutura organizacional ela será enquadrada; 

3 os profissionais e seus papéis relacionados a este assunto; e 

4 as ferramentas disponíveis. 

 

Desta forma, este trabalho propõe um modelo de processo de medição e análise, 

baseado em uma política, procedimentos documentados, contemplando definições e passos 

essenciais para sua execução, definições de papéis, modelos de artefatos e sugestões de 

ferramentas, de maneira a permitir sua adaptação aos diversos tipos de organizações 

existentes e auxiliar o coerente gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software. 

Como produto, foi produzido um site estático, de maneira que o mesmo possa estar disponível 

em uma estrutura de rede interna às organizações. 

 

 

3.3.2 Definição da política para medição e análise 

 

A política para medição e análise tem como objetivo descrever como será conduzida a 

gestão dos indicadores dos projetos de desenvolvimento de software. Inclui os processos e as 

atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os diversos 

processos e atividades de gerenciamento de indicadores de projetos de software. Define 

diretrizes e padrões adequados a cada organização para institucionalizar a execução das 

atividades de medição e análise. Define formas de prover pessoas, processos de 

gerenciamento e métodos objetivos de identificação de indicadores com a finalidade de 

coletar dados relativos à qualidade e desempenho de projetos, processos e produtos, analisar e 
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interpretar tais dados e comunicar os resultados obtidos através da análise aos envolvidos 

como forma de dar visibilidade aos mesmos. 

 

Conforme a Figura 10, a política de medição e análise envolve: 

1 especificar os objetivos de medição e análise, de maneira alinhada com as 

necessidades de informações e objetivos específicos da organização; 

2 especificar métricas, medições, coleta e armazenamento de dados, técnicas de 

análise e mecanismos de apresentação de resultados; 

3 definir procedimentos para implementar a coleta, armazenamento, análise e 

relatórios sobre medições; e 

4 prover resultados objetivos que possam ser utilizados na tomada de decisões e 

a ações corretivas e preventivas. 

 

 

Figura 10 – Composição da política de medição e análise. 

 

Desta maneira, as informações componentes de uma política de medição seriam: 

1 definição da Política, onde é descrito de forma sucinta o que é a política em 

questão, preferencialmente com aderência ao descritivo da área de processo no 

modelo CMMI ou no modelo de referência adotado; 
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2 objetivos, onde deve ser descrito que objetivos organizacionais e estruturais 

devem ser atingidos mediante as práticas estabelecidas pela política; 

3 âmbito de aplicação, a qual define a amplitude da política dentro da 

organização, se ela será de uso corporativo ou restrito a departamento(s) 

específico(s) da empresa, os quais devem ser listados quando for o caso. 

Eventualmente, pode ser necessário adotar políticas diferentes para 

determinados departamentos dentro da organização, o que deve ser atendido 

com a confecção deste documento diferenciadamente para cada departamento a 

ser atendido; 

4 metas a atingir, onde as metas que se pretende atingir são definidas. Pode se 

referir a metas empresarias ou referentes à implementação de um método, 

como CMMI; 

5 departamento responsável, define que área na empresa e onde no organograma 

está localizado o departamento responsável pela política dentro da 

organização; 

6 papéis relacionados, que visa identificar papéis que se relacionam à política e 

são necessários à consecução do processo. Além disso, as atribuições e 

responsabilidades de cada um destes papéis também devem ser descritas; 

7 procedimentos documentados, os quais relacionam os procedimentos 

documentados previstos para aplicação da política. Cada procedimento 

documentado descreve as atividades necessárias para a execução de uma 

determinada etapa do processo; 

8 métricas, contendo a lista dos indicadores de qualidade e produtividade 

escolhidos para compor a política; 

9 ferramentas, identificando a(s) ferramenta(s) de apoio à política e a forma de 

aplicação de cada uma delas. 

10 artefatos, contemplando seu nome, descrição, forma de utilização do artefato, 

caminho onde se encontra o artefato na rede e ferramenta utilizada na 

manutenção do artefato; 

11 capacitação, informando as necessidades de treinamento que os profissionais 

responsáveis por manter a política e os usuários da mesma têm necessidade de 

obter; e 

12 mudanças à política de medição e análise, o qual informa. 
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3.3.3 Métricas 

 

O PSM sugere diversas medidas, num total de cinquenta e uma, conforme visto no 

item 3.2.2 e apresentado na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 – Lista de indicadores. Fonte: (PSM, 2008). 

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE DESVIO – CATEGORIA - MEDIÇÃO 

Área Comum Categoria da Medição Indicadores 

Cronograma e 

Progresso 

Desempenho  no Ponto de 

Controle 

1. Datas dos Pontos de Controle 

2. Desempenho do Caminho Crítico 

Progresso das Unidades 

de Trabalho 

3. Situação dos Requisitos 

4. Relatório de Situação dos Problemas 

5. Situação de Andamento 

6. Situação das Requisições de Mudança 

7. Situação dos Componentes do projeto 

8. Situação dos Testes 

9. Situação das Ações a serem Tomadas 

Capacidade Incremental 10. Incremento de Conteúdo – Componentes 

11. Incremento de Conteúdo – Funções 

Recursos e 

Custos 

Pessoal 12. Esforço 

13. Experiência da Equipe 

14. Rotatividade da Equipe 

Desempenho Financeiro 15. Valor Agregado 

16. Custo 

Ambiente e Recursos de 

Suporte 

17. Disponibilidade de Recursos 

18. Utilização de Recursos 

Tamanho e 

Estabilidade de 

Produto 

Tamanho Físico e 

Estabilidade 

19. Tamanho da Base de Dados 

20. Componentes 

21. Interfaces 

22. Linhas de Código 

23. Dimensões Físicas 

Tamanho Funcional e 

Estabilidade 

24. Requisitos 

25. Carga de Mudanças Funcionais 

26. Pontos por Função 

Qualidade de 

Produto 

Com relação às 

Funcionalidades 

27. Defeitos 

28. Desempenho Técnico 

Suportabilidade e 

Manutenibilidade 

29. Tempo para Restauração 

30. Complexidade Ciclomática 
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MAPEAMENTO DE ÁREAS DE DESVIO – CATEGORIA - MEDIÇÃO 

Área Comum Categoria da Medição Indicadores 

31. Ações de Manutenção 

Eficiência 32. Utilização 

33. Dados Processados (throughput) 

34. Tempo 

Portabilidade 35. Aderência a Padrões 

Usabilidade 36. Erros do Operador 

Dependência – 

Confiabilidade 

37. Falhas 

38. Tolerância a Falhas 

Desempenho de 

Processo 

Aderência a Processo 39. Razão de Aderência ao Modelo de Referência 

40. Achados dos Processos de Auditoria 

Eficiência do Processo 41. Produtividade 

42. Tempo para cada Ciclo 

Efetividade do Processo 43. Contenção de Defeitos 

44. Retrabalho 

Eficácia de 

Tecnologia 

Adequação da Tecnologia 45. Cobertura dos Requisitos 

Impacto 46. Impacto da Tecnologia 

Volatilidade da 

Tecnologia 

47. Mudanças da Linha de Base 

Satisfação do 

Cliente 

Retorno do Cliente 48. Resultado de Pesquisas 

49. Classificação do Desempenho 

 

Suporte ao Cliente 50. Requisições de Suporte 

51. Tempo de Suporte 

 

 

3.3.4 Ferramentas para suporte a métricas 

 

O processo não exige a existência obrigatória de ferramentas de suporte ao processo e 

a análise dos resultados das métricas. Comumente, documentos do tipo MS-Word da 

Microsoft e planilhas eletrônicas do tipo MS-Excel da Microsoft são utilizados para este fim. 

Porém, alguns tipos de ferramentas que poderiam auxiliar ao processo são listados abaixo. 

1 ferramentas para definição das medições; 

2 planilhas eletrônicas do tipo MS-Excel da Microsoft; 
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3 documentos do tipo MS-Word da Microsoft; 

4 ferramentas para coleta e armazenamento de dados; 

5 ferramentas para controle de atividades e de workflow, como ISO-Project da 

SoftExpert e MS-EPM da Microsoft, entre outras; 

6 ferramentas para análise de dados de medição, tomada de decisão e divulgação 

dos resultados; 

7 Business Inteligence; 

8 ferramentas de ETL (Extract/Transform/Load); 

9 ferramentas de Data Morphing; e 

10 ferramentas para publicação de dados, como planilhas e páginas publicadas em 

uma Intranet. 

 

 

3.3.5 Artefatos 

 

De maneira a propiciar a definição adequada do processo e mecanismos efetivos para 

sua execução, são propostos alguns artefatos básicos para seu andamento. São eles: 

1 ata de reunião: modelo de documento para registro de assuntos discutidos, 

decisões tomadas e ações planejadas em reuniões; 

2 caracterização do indicador: artefato para sugerir e especificar dos indicadores. 

É um documento utilizado para que qualquer profissional que utiliza a 

metodologia possa solicitar a criação de um determinado indicador e 

especificar seus dados, de acordo com normas gerais da organização; 

3 lista de indicadores: modelo de documento para listar os indicadores 

selecionados a um determinado projeto; 

4 política de medição e análise: artefato para definição da política de medição e 

análise, conforme visto no item 3.3.2; 

5 procedimento documentado: artefato para definição de procedimentos 

documentados. Procedimentos documentados são documentos que orientam 

como uma prática ou artefato deve ser elaborado, de acordo com as políticas 

organizacionais. Uma espécie de guia ou instrução de trabalho. Algumas 

práticas do CMMI indicam a necessária existência de um procedimento 

documentado para uma atividade ou artefato específico, porém, a grande 

maioria das práticas não exige a existência desses; 
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6 painel do projeto: artefato para apresentação de resultados. Este é um artefato 

bastante específico para cada situação e a aplicação de cada empresa. Assim, 

cada organização precisará construir o seu de acordo com: 

6.1 necessidades dos envolvidos; 

6.2 tipos de indicadores; e 

6.3 ferramentas disponíveis para comunicação. 

7 plano de implantação do processo: modelo de documento para planejamento de 

uma implantação de um processo definido; 

8 plano de projeto: modelo de documento para detalhar as definições relativas a 

um projeto de software; 

9 questionário “Demandas organizacionais”: modelo de questionário utilizado no 

reconhecimento e entendimento das necessidades da empresa no que diz 

respeito a aprendizagem de seu processo e aspectos de seu desempenho 

organizacional; 

10 repositório: um repositório pode ser uma planilha, um arquivo de dados ou 

mesmo um banco de dados. Serve para armazenar os dados no estado bruto e 

também para que o mesmo seja tratado; 

11 sugestão de mudança de processo: artefato para sugestão de melhoria de 

processo. É importante que os responsáveis pelo processo possam receber 

sugestões controladas de melhorias, de forma a tomar decisões de maneira 

controlada e de acordo com os interesses da alta direção. É um documento 

utilizado para que qualquer usuário da metodologia possa formalizar um desejo 

de melhoria ou apenas uma mudança no processo, com o intuito de melhorar, 

corrigir, adaptar ou simplesmente agilizar um processo qualquer; e 

12 termo de aceite: modelo de documento para receber aceite de uma determinada 

etapa ou entrega de um projeto. 

 

 

3.3.6 Papéis relacionados 

 

Um papel é uma definição abstrata que especifica um conjunto de atividades 

realizadas e artefatos produzidos. Possui um conjunto coeso de atividades. Essas atividades 

são fortemente relacionadas e acopladas funcionalmente, além de serem realizadas pelo 

mesmo indivíduo (ou equipe). 
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Dentro do processo proposto pode-se listar os seguintes papéis: 

1 Gerente Sênior - As habilidades que deverão ser desempenhadas pelo Gerente 

Sênior são: 

o responder pelo cumprimento do planejamento estratégico e metas 

estabelecidas; 

o assessorar as equipes internas, fornecendo informações das 

necessidades e expectativas observadas; 

o elaborar e propor políticas de medição e análise; 

o avaliar a performace de cada projeto e definir estratégias. 

2 Gerente de Projeto - As habilidades que deverão ser desempenhadas por um 

Gerente de Projeto são: 

o responsável pelos resultados bem como riscos, impactos e premissas 

dos projetos desenvolvidos; 

o responsável pelo gerenciamento dos projetos desenvolvidos até sua 

entrega em piloto, garantindo o cumprimento dos prazos acordados 

com os clientes; 

o responsável pelos resultados finais dos projetos em produção, 

garantindo sempre a plena satisfação dos usuários; 

o responsável por executar a tabulação e apresentação das informações da 

área como recursos humanos e financeiros utilizados no período; 

o zelar pelo bem estar e satisfação dos colaboradores da equipe; 

o viabilizar o alcance das metas estabelecidas; 

o elaborar e acompanhar a execução dos planos de ação; 

o criar e estabelecer processos de melhoria contínua, com foco no sistema 

de qualidade; 

o gerenciar os indicadores de desempenho; 

o gerenciar prazos e custos; 

o responder pela capacitação e desenvolvimento da equipe, bem como 

pela elaboração do plano de treinamento. 

3 Responsável pelo PMO (Escritório de Gerenciamento de Projetos) – a função 

de Responsável pelo PMO geralmente é parte integrante da maior parcela das 

atividades comuns a um Escritório de Projetos. Este papel deverá ser 

responsável por processos relacionados ao que segue, num primeiro momento: 
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o manutenção de processos e mecanismos (Painel de Projetos), que 

permitam a visualização integrada dos portfólios de projetos de TI 

(Tecnologia da Informação); 

o manutenção de processos e informações que permitam uma melhor 

coordenação entre projetos; 

o identificação, seleção e priorização de novos projetos; 

o manutenção de informações que permitam um melhor controle de 

alocação e capacidade; 

o identificação, seleção e priorização de métricas de desempenho; 

o alocação de líder de projeto; 

o gerenciamento de conteúdo (processos). 

4 Analista de Métricas - As habilidades que deverão ser desempenhadas pelo 

Analista de Métricas são: 

o participar das equipes de trabalho na definição de indicadores de 

desempenho, produtividade e qualidade; 

o monitorar/acompanhar a coleta de dados/informações de desempenho, 

produtividade e qualidade; 

o manter base histórica das métricas; 

o analisar os dados coletados, elaborar relatórios gerenciais sobre o 

desempenho das equipes e efetuar apresentações as áreas; 

o aprimorar junto as equipes os indicadores de desempenho, 

produtividade e qualidade; 

o montar programa de treinamento e desenvolvimento, elaborar material 

e ministrar eventos; 

o pesquisar alternativas de métricas, bem como de ferramentas de apoio 

aos mesmos. 

5 Partes Interessadas - São pessoas, áreas ou organizações que influenciam ou 

são influenciados pelos produtos e pelas atividades dos projetos. Suas 

atribuições são: 

o aprovar mudanças; 

o aprovar entregas; 

o homologar produto; 

o fornecer informações aos projetos; 

o receber informações sobre andamento dos projetos. 
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3.3.7 Procedimentos documentados 

 

Os procedimentos documentados devem tratar os processos de maneira ampla, de 

maneira   a absorver todos os processos vinculados ao tratamento de indicadores em projetos. 

Desta forma, os procedimentos básicos a serem tratados pela metodologia, conforme 

apresentado pela Figura 11, são as seguintes: 

1 manter política de medição – visa a manutenção da política de medição, seus 

indicadores, papéis e demais definições. A adaptação do modelo às 

necessidades específicas da organização deve ser avaliada neste momento. 

2 planejar necessidades de medição – em todo novo projeto, o gerente deve 

avaliar o que a política oferece em termos de indicadores, se a mesma atende 

suas necessidades específicas de medição e selecionar os indicadores 

escolhidos. Pode, também, adaptar o modelo às necessidades específicas do 

projeto. 

3 manter indicadores de projeto – durante a execução dos projetos, o PMO atua 

sobre os mesmos, de maneira a garantir que as informações necessárias são 

disponibilizadas. 

4 consolidar informações – o PMO trata e distribui as informações obtidas. 

 
Figura 11 – Contexto da política de medição e análise. 

 

Para sua descrição, foi concebido um modelo de documento para a descrição 

padronizada destes procedimentos, conforme apresentado nas Figuras 12 e 13: 
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Figura 12 – Modelo de procedimento documentado – Parte 1. 

 

 

Figura 13 – Modelo de procedimento documentado – Parte 2. 

 

A partir deste modelo foi possível descrever os processos informados anteriormente, 

pois desta forma é estabelecida uma maneira comum de descrição de processos. Além disto, a 

organização que está adaptando este modelo de processos a sua realidade corporativa, pode 

aproveitar o mesmo modelo para a descrição de novos processos, vinculados a área de 

medição e análise ou não. 
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A seguir é apresentada a descrição dos procedimentos definidos. 

 

 

3.3.7.1 Procedimento documentado - Manter política de medição e análise 

 

De modo a permitir a correta implementação de uma estrutura de medição e análise, 

este procedimento visa entender os motivos que levaram a organização a estabelecer uma 

política de medição e análise, o que ela deseja aprender e melhorar. Deste modo, é possível 

definir adequadamente os objetivos da implantação do processo, como os projetos serão 

beneficiados com sua utilização, que partes interessadas serão atendidas, enfim, que objetivos 

estratégicos serão atendidos. E este é um aspecto importante a ser considerado, pois saber que 

objetivos estratégicos estarão sendo tratados dará maior força a implantação da política de 

medição e análise. 

 

Assim, conforme definido no diagrama da Figura 14, este procedimento documentado 

orienta a adaptação e manutenção da política de medição e análise. Suas atividades são: 

1 avaliar demandas organizacionais; 

2 estabelecer compromissos; 

3 adaptar ou manter política; e 

4 implementar métricas organizacionais. 

 

Em cima disso e de futuras mudanças, deve-se estabelecer compromissos e efetuar as 

alterações necessárias. 

 

Atividade - Avaliar demandas organizacionais 

 

Esta atividade visa entender os motivos que levam a organização a estabelecer e 

manter um processo de medição e análise, ou seja, porque ela sente tal necessidade e o que ela 

quer melhorar, pontos fortes e pontos fracos, infra-estrutura disponível, que tipos de 

treinamentos são necessários, de maneira a fornecer informações suficientes que darão o 

apoio necessário para sustentar a definição dos objetivos da medição e da especialização do 

processo de medição. 
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Figura14 – Diagrama “Manter política de medição e análise”. 

 

Complementar a estes dados, é de fundamental importância conhecer aspectos 

organizacionais e culturais da empresa como sua missão e visão, objetivos e metas, seu 

organograma e estilo de administração e como ela considera a gestão de projetos de software. 

 

É importante também conhecer a missão da organização, sua visão de futuro, seus 

objetivos estratégicos. 

 

Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 

1 Adaptar questionário: de responsabilidade do Responsável pelo PMO, este 

passo visa a adaptação do modelo de questionário “Demandas 

Organizacionais” para a sua aplicação adequada na organização. 

2 Agendar reunião: de responsabilidade do Responsável pelo PMO, este passo 

visa o estabelecimento de envolvidos com a definição do processo e datas para 

que os mesmos possam responder ao questionário. 

3 Responder questionário: as Partes Interessadas respondem ao questionário e 

contam com o apoio e orientação do Responsável pelo PMO. 

4 Avaliar questionário: o Responsável pelo PMO, após receber o questionário 

respondido pelas Partes Interessadas, avalia seu conteúdo e começa a adaptar a 

política de medição e análise e os processos de maneira específica para a 

organização. 
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5 Definir objetivos do projeto: sob comando do Responsável pelo PMO, a 

definição geral é avaliada e sua versão final é definida. Para este passo podem 

ser necessários vários encontros entre o Responsável pelo PMO e as Partes 

Interessadas. 

 

Com isto, a adaptação da política para a organização é iniciada. 

 

Atividade - Estabelecer compromisso 

 

O objetivo desta atividade é oficializar um patrocinador ao empreendimento, através 

dos mecanismos comuns da organização, de maneira a oficializar a iniciativa e comprometer 

os envolvidos. 

 

Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 

1 Definir Gerente Sênior: de responsabilidade do Responsável pelo PMO, este 

passo visa a oficialização do profissional dentro da organização que será o 

principal responsável pelas diretrizes do empreendimento. 

2 Oficializar o escritório de projetos como responsável: de responsabilidade do 

Gerente Sênior, a oficialização do escritório de projetos como responsável 

pelos processos de medição e análise visa estabelecer uma área dentro da 

organização que terá a responsabilidade de manter e fazer cumprir a política 

aqui estabelecida. Se a organização já conta com uma área responsável por 

qualidade, por processos organizacionais, enfim, alguma área equivalente, a 

mesma pode ser definida como a responsável. 

3 Oficializar o Analista de métricas como assistente: cabe ao Gerente Sênior 

arregimentar e definir um profissional que terá a incumbência de atuar como 

Analista de Métricas. 

4 Distribuir informação: o Responsável pelo PMO, após todas estas definições, 

conclui uma ata de reunião e a distribui às Partes Interessadas. 

 

Com isto, o estabelecimento da área responsável pela medição e análise na 

organização é oficializada. 

 

Atividade - Adaptar ou manter política 
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O enfoque a ser dado aqui é a análise do modelo de política de medição e análise 

proposto neste trabalho e adaptá-lo, de acordo com as normas, regras e políticas existentes na 

organização. 

 

As etapas necessários para a consecução desta atividade são: 

1 Avaliar política de medição e análise iniciada: sob responsabilidade do 

Responsável pelo PMO, este passo visa a complementação da política já 

iniciada. 

 

As próximas etapas só ocorrem se a organização ainda não tiver uma política de 

medição e análise: 

2 Avaliar o processo modelo contra as demandas organizacionais: o Responsável 

pelo PMO avalia o processo modelo proposto e estabelece quais modificações 

e adaptações são necessárias. 

3 Estabelecer implementações: o Responsável pelo PMO, de posse das 

modificações e adaptações descobertas, as discute com as pessoas ou áreas 

necessárias e as implementa. 

4 Estabelecer modo de implantação da política: em conjunto com o Gerente 

Sênior, o Responsável pelo PMO estabelece um Plano de Implantação do 

processo. Este passo pode requerer negociações com as diversas Partes 

Interessadas em virtude do momento dos projetos e disponibilidade de pessoal 

e recursos em geral. 

5 Apresentar a política: o Responsável pelo PMO agenda e apresenta a 

metodologia completa ao Gerente Sênior para sua avaliação e validação, o qual 

dá seu aval para a implantação da mesma. 

6 Implantar a política: o Responsável pelo PMO, após aprovação da metodologia 

adaptada, agenda e apresenta a mesma às Partes Interessadas, oficializando sua 

implantação a partir de um determinado momento. É sugerido que esta 

implantação seja feita cuidadosamente, com a escolha de alguns projetos de 

software que possam validar e aprovar seu conteúdo. 

 

As próximas etapas ocorrem quando alterações são sugeridas à política de medição e 

análise: 
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7 Coletar mudanças sugeridas: o Responsável pelo PMO coleta todas as 

sugestões de alterações e melhorias ao processo, demandas pelas Partes 

Interessadas. 

8 Avaliar sugestões e impactos das mudanças: o Responsável pelo PMO, em 

conjunto com o Gerente Sênior, avalia as sugestões e avalia seu impacto 

organizacional no processo. 

9 Selecionar mudanças: o Responsável pelo PMO, em conjunto com o Gerente 

Sênior, selecionam e implementam as mudanças que julgam interessantes para 

a política. 

10 Implementar mudanças: o Responsável pelo PMO executa as alterações 

autorizadas. Eventualmente o Analista de Métricas pode auxiliá-lo no trabalho. 

11 Apresentar modelo alterado: o Responsável pelo PMO agenda e apresenta a 

metodologia alterada ao Gerente Sênior para sua avaliação e validação, o qual 

dá seu aval para a implantação da mesma. 

12 Implantar mudanças: o Responsável pelo PMO, após aprovação da 

metodologia alterada, agenda e apresenta a mesma às Partes Interessadas, 

oficializando sua implantação a partir de um determinado momento. É 

sugerido que esta implantação seja feita cuidadosamente, com a escolha de 

alguns projetos de software que possam validar e aprovar seu conteúdo. 

13 Comunicar sugestões de mudanças aceitas: o Responsável pelo PMO, após 

aprovação da metodologia alterada, emite um comunicado formal via e-mail 

(ou outro mecanismo oficial de comunicação da organização) informando o 

que foi alterado e sua disponibilização. 

14 Comunicar sugestões de mudanças descartadas: o Responsável pelo PMO 

informa às Partes Interessadas as sugestões que foram descartadas e seu 

motivo, sempre que necessário. 

 

Assim, a política e seus procedimentos se tornam efetivamente uma metodologia viva, 

ou seja, adaptada às necessidades da organização e sofrendo melhorias contínuas por seu uso. 

 

Atividade – Implementar métricas organizacionais 

 

Os indicadores organizacionais são definidos de acordo com as demandas 

organizacionais. Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 
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1 Selecionar indicadores a partir de sugestões internas ou de sugestões de 

mercado: o Responsável pelo PMO avalia as demandas organizacionais, 

sugestões de novos indicadores pelas Partes Interessadas, bem como as 

sugestões de mercado e define quais serão os indicadores da política, gerando 

uma lista ainda informal de indicadores. 

2 Avaliar viabilidade de cada indicador: o Responsável pelo PMO, em conjunto 

com o Gerente Sênior, avalia a viabilidade de extração e levantamento de cada 

indicador pré-selecionado, levando em conta inclusive ferramentas e pessoal 

disponível, atualizando a lista informal de indicadores. 

3 Selecionar os indicadores: o Responsável pelo PMO, em conjunto com o 

Gerente Sênior, avalia a lista de indicadores pré-selcionados e, levando em 

conta os recursos computacionais e humanos disponíveis, bem como as 

demandas organizacionais, seleciona os indicadores mais adequados a sua 

organização. 

4 Validar lista de indicadores selecionados: o Responsável pelo PMO avaliar as 

demandas organizacionais bem como as sugestões de mercado e define quais 

serão os indicadores da política, gerando uma lista ainda informal de 

indicadores. 

5 Descrever os indicadores: o Analista de Métricas preenche ou atualiza (quando 

não fornecido por quem o está sugerindo/solicitando) para cada indicador o 

documento “Caracterização do Indicador”. 

6 Implementar indicadores: o Analista de Métricas executa as implementações e 

alterações autorizadas. 

7 Comunicar métricas organizacionais: o Responsável pelo PMO, após 

aprovação pelo Gerente Sênior da metodologia alterada, emite um comunicado 

formal via e-mail (ou outro mecanismo oficial de comunicação da 

organização) informando o que foi alterado e sua disponibilização. 

8 Comunicar sugestões de indicadores descartados: o Responsável pelo PMO 

informa às Partes Interessadas as sugestões que foram descartadas e seu 

motivo, sempre que necessário. 

 

Assim, os indicadores também se tornam efetivamente vivos, ou seja, adaptada às 

necessidades da organização e sofrendo melhorias contínuas por seu uso. 
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3.3.7.2 Procedimento documentado - Planejar necessidades de medição 

 

O objetivo deste procedimento é orientar os Gerentes de Projeto, de maneira que os 

mesmos possam fazer adequadas seleções de indicadores à necessidade específica de seu 

projeto. Para isto, o mesmo não deve esquecer-se de avaliar os indicadores já disponibilizados 

pela metodologia e, quando necessário, solicitar novos indicadores. 

 

Assim, conforme definido no diagrama da Figura 15 este procedimento documentado 

orienta projetos que utilizarão a metodologia. Suas atividades são: 

1 avaliar necessidades do projeto; 

2 descrever novos indicadores; e 

3 dispor indicadores. 

 

 

Figura15 – Diagrama “Planejar Necessidades de Medição”. 

 

Atividade – Avaliar necessidades do projeto 

 

Cada projeto de software, de acordo com sua natureza, prazo, complexidade, 

amplitude e distribuição geográfica, pode ter necessidades específicas de acompanhamento. 

Aspectos como a existência ou não de fornecedores de software, o trabalho que cada um deles 
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fornecerá, a distância da equipe central, lingua falada, enfim, as condições eventualmente 

diferenciadas devem ser levadas em consideração. 

 

Assim, a partir do planejamento do projeto, o Gerente do Projeto deve avaliar e 

selecionar os indicadores que melhor atendem aos critérios de aceite, premissas e restrições de 

seu projeto e todas as outras condições satélite. Para tanto, deve-se levar em conta os 

indicadores já disponíveis na política de medição e análise. 

 

Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 

1 Avaliar indicadores da política de medição e análise: o Gerente do Projeto 

analisa a lista de indicadores disponíveis na metodologia e avalia se os mesmos 

satisfazem suas necessidades. De acordo com as dificuldades ou dúvidas do 

mesmo, o Analista de Métricas pode auxiliar no entendimento dos indicadores. 

2 Selecionar indicadores: os indicadores melhores adequados às necessidades do 

projeto são selecionados pelo Gerente do Projeto, o qual gera sua lista de 

indicadores. 

 

É possível que determinadas organizações não permitam a criação de novos 

indicadores, ou seja, que os projetos devem seguir à metodologia como a mesma está 

definida. Porém, esta avaliação é recomendada, devido às razões colocadas. 

 

Atividade – Descrever novos indicadores 

 

Quando o projeto precisa de métricas específicas que não se encontram na política de 

medição e análise, os mesmos precisam ser descritos e submetidos ao escritório de projetos. 

Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 

1 Descrever novos indicadores: de responsabilidade do Gerente de Projetos, este 

passo visa a descrição do novo indicador. O Analista de Métricas pode auxiliar 

nesta descrição. 

2 Submeter indicadores descritos na atividade “Manter política de medição e 

análise”: como se trata de uma solicitação de novo indicador, o mesmo deve 

ser avaliado. Por isso, o mesmo deve ser submetido a atividade mencionada. 
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Desta forma, um projeto pode ser satisfeito sobre suas necessidades de novos 

indicadores. 

 

Atividade – Dispor indicadores 

 

O enfoque a ser dado aqui é garantir que o projeto será monitorado contra os 

indicadores selecionados, inclusive se novos foram aprovados. Os passos necessários para a 

consecução desta atividade são: 

1 Receber resposta da demanda por novos indicadores: o Gerente de Projetos 

recebe via e-mail do Responsável pelo PMO a resposta por suas sugestões. 

2 Atualizar Planejamento do Projeto: o Gerente de Projetos, a partir da lista de 

novos indicadores e dos selecionados a partir da metodologia disponível, 

atualiza seu planejamento de projeto, de modo a acomodar esta infomação. 

 

É possível que em uma determinada organização ou mesmo um projeto de software 

específico seja necessário um plano de medição. Neste modelo, sugere-se que os indicadores 

façam parte de uma lista dentro do plano de projeto modelo. Entretanto, os dados do modelo 

de política de medição e análise devem ser adaptados e acrescentados ao plano de projeto. 

 

 

3.3.7.3 Procedimento documentado - Manter indicadores de projeto 

 

O enfoque deste procedimento está na necessidade de ordenar o levantamento dos 

dados e a geração das informações associadas para cada projeto de uma organização.  

 

Assim, o objetivo é produzir os indicadores selecionados pelo projeto e garantir o 

levantamento e a distribuição das informações sobre a produtividade do(s) projeto(s) 

conforme apresentado na Figura 16. Suas atividades são: 

1 Levantar indicadores selecionados pelo(s) projeto(s); 

2 Tratar dados no repositório; 

3 Discutir indicadores do projeto; e 

4 Comunicar disponibilização do painel do projeto. 
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Figura16 – Diagrama “Manter Indicadores de Projeto”. 

 

Atividade - Levantar indicadores selecionados pelo(s) projeto(s) 

 

Consiste no levantamento dos dados relativos aos indicadores selecionados 

especificamente para cada projeto de software. Como visto anteriormente, um determinado 

projeto de software não precisa necessariamente utilizar-se de todos os indicadores 

disponibilizados pela organização. Assim, somente os dados relativos aos indicadores 

selecionados pelo projeto deverão ser levantados. 

 

Muitas vezes, a geração de dados depende da intervenção humana, como é o caso 

apontamento de horas, produtos entregues e respectivas datas, aceites, entre outros. Na 

ocorrência dos dados base para o levantamento dos indicadores não estarem completos, a 

equipe do projeto deve providenciar sua atualização, ou seja, deve-se garantir que os 

responsáveis pela disponibilização dos dados façam sua parte. 

 

Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 

1 selecionar indicadores por projeto no período: o Analista de Métricas, de 

acordo com planejamento dos projetos e com a lista de indicadores por projeto, 

identifica quais identificadores devem ser selecionados. Como já comentado, 

algumas organizações vão definir que todos os indicadores serão usados para 

todos os projetos. 
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2 agendar reunião: o Analista de Métricas, de acordo com a caracterização de 

indicador e com a lista de indicadores por projeto, extrai das fontes definidas 

os dados necessários e os coloca no repositório definido. A equipe do projeto 

pode auxiliar fornecendo os dados necessários e a área de infra-estrutura apóia 

com o uso do Repositório, quando necessário. 

3 responder questionário: o Analista de Métricas, de acordo com a caracterização 

de indicador e com a lista de indicadores por projeto, coloca no repositório 

definido os dados levantados. 

 

A partir disto estão disponíveis os dados brutos necessários para a geração das 

informações necessárias. 

 

Atividade - Tratar dados no repositório 

 

Uma vez que os dados estão disponíveis, agora é o momento de gerar as informações. 

Assim, de acordo com as especificações de cada indicador, os dados são trabalhados e 

aprontados para sua discussão com o(s) Gerente(s) do(s) Projeto(s). 

 

Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 

1 Avaliar as especificações dos indicadores: o Analista de Métricas avalia as 

especificações contidas na caracterização de indicador para cada indicador. 

2 Tratar os dados conforme as especificações: a partir das fórmulas e forma de 

interpretação contidas na caracterização de indicador, o Analista de Métricas 

gera as informações referentes a cada indicador, gerando-os no repositório. 

3 Analisar as informações geradas e sua qualidade: em conjunto com o 

Responsável pelo PMO, o Analista de Métricas avalia e analisa os dados 

tratados para cada indicador, de maneira a verificar sua acuracidade. 

4 Ajustar repositório: o Analista de Métricas, após avaliação e análise das 

informações geradas para cada indicador, ajusta o repositório sempre que 

ajustes forem necessários. 

5 Disponibilizar os indicadores ao(s) Gerente(s) do(s) Projeto(s), conforme 

especificado: para cada indicador pode haver uma forma diferenciada de 

publicação. O Analista de Métricas deve estar atento e fazer a adequada 

disponibilização dos mesmos às Partes Interessadas. 
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Ao final desta atividade, os indicadores estarão distribuidos às Partes Interessadas. 

 

Atividade - Discutir indicadores do projeto 

 

Uma vez gerados, antes que os mesmos sejam distribuídos a todas as Partes 

Interessadas, talvez seja importante apresentá-los aos Gerentes de Projetos para validação, 

assim qualquer discrepância pode ser antecipadamente tratada e conflitos desnecessários são 

evitados. 

 

Assim, caso necessário, o painel do projeto inicial é discutido individualmente com 

cada Gerente de Projeto, para avaliação de sua qualidade, exatidão e analisar os resultados 

esperados e desvios identificados. 

 

Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 

1 agendar reunião de avaliação: de responsabilidade do Responsável pelo PMO, 

este passo visa o agendamento de data para avaliação do painel do projeto com 

o Gerente de Projetos. 

2 avaliar painel do projeto: o Gerente de Projetos, na data agendada, avalia o 

painel de projetos disponibilizado. O Responsável pelo PMO pode ser 

chamado para auxiliar sua interpretação. O Gerente de Projetos pode 

encaminhar ao Responsável pelo PMO suas considerações e solicitação de 

ajustes quando necessário. 

3 ajustar painel do projeto: sempre que solicitado, o Analista de Métricas 

implementa os ajustes autorizados pelo Responsável pelo PMO. 

 

Assim, os indicadores estão prontos e disponíveis para sua distribuição às Partes 

Interessadas. 

 

Atividade – Comunicar disponibilização do painel do projeto 

 

Grande parte dos problemas dos projetos de software é devida a falhas de 

comunicação. Assim, o objetivo desta atividade é distribuir e comunicar as informações no 
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painel de controle, de acordo com as políticas de apresentação de resultados da organização. 

Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 

1 publicar painel do projeto conforme definido pelo escritório de projetos: o 

Analista de Métricas, observando as regras de publicação do painel do projeto 

no plano de projeto ou mesmo na política de medição e análise, disponibiliza o 

painel do projeto. 

2 enviar e-mail comunicando a publicação do painel do projeto atualizado para 

as Partes Interessadas, conforme definido no planejamento do projeto: de modo 

a evitar questionamentos, o Analista de Métricas envia um e-mail às Partes 

Interessadas informando que o painel do projeto está disponível. 

 

 

3.3.7.4 Procedimento documentado - Consolidar informações 

 

O enfoque deste procedimento está no encerramento formal dos indicadores de um 

projeto encerrado também formalmente. Isto permite a análise do planejado contra o que foi 

realizado, ou seja, o desempenho do projeto, bem como o complemento da base histórica com 

os demais indicadores de um projeto também deve ser efetuado neste momento, conforme 

apresentado na Figura 17. Suas atividades são: 

1 coletar aceite do projeto; 

2 executar processo "Manter indicadores de projeto"; e 

3 consolidar o repositório. 

 

Atividade - Coletar aceite do projeto 

 

Ao final do projeto, os dados devem ser considerados finalizados. Assim, a partir do 

recebimento do documento de encerramento formal do projeto, providenciar o encerramento 

da coleta dos dados para determinado projeto. 

 

Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 

1 Receber termo de aceite do projeto: o Analista de Métricas recebe do Gerente 

de Projetos o documento que oficializa o encerramento formal do projeto. 

2 Avaliar condições de encerramento: o Analista de Métricas, de acordo com o 

planejamento do projeto e com a política de medição e análise, avalia se estão 
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cobertas as condições para o encerramento do projeto e, consequentemente, a 

coleta de dados ao projeto de software. 

 

 

Figura17 – Diagrama “Consolidar Informações”. 

 

Atividade - Executar processo "Manter indicadores de projeto" 

 

De maneira a se garantir que os dados finais sejam tratados, é solicitado que o 

procedimento “Manter indicadores de projeto” seja executado uma última vez para o projeto 

de software. 

 

Atividade - Consolidar repositório 

 

Ao encerramento, todo projeto de software deve passar por uma avaliação final, de 

modo a avaliar se o mesmo correu dentro dos índices esperados. Assim, usando como base os 

indicadores de projeto finais recém levantados, o projeto recebe uma análise final, mesmo que 

tenha sido suspenso ou cancelado. 

 

Os passos necessários para a consecução desta atividade são: 

../../../../../Note/0-EUAX/GEMCO/1.2%20-%20Etapa%202%20-%20MDS%20e%20MGP/7.0_Produtos_Gerados/MDGP/INT/GE_MGP_INT_Glossário.htm
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1 Avaliar painel do projeto final: o Gerente de Projetos avalia o painel de 

projetos final disponibilizado. O Responsável pelo PMO pode ser chamado 

para auxiliar sua interpretação.  

2 Encerrar projeto: o Analista de Métricas encerra os trabalhos vinculados ao 

projeto recém encerrado, conforme autorizado pelo Responsável pelo PMO. 

 

O ciclo completo foi trabalhado para um determinado projeto de software. 

 

 

3.4 MATERIAIS 
 

O trabalho de estabelecimento de uma política de medição e análise deve ser visto 

como um projeto. Para tal, sugere-se os seguintes passos: 

1 avaliação inicial; 

2 adaptação do processo; 

3 institucionalização do processo. 

 

 

3.4.1 Avaliação inicial 

 

Neste estágio, o objetivo deve ser o de entender as necessidades organizacionais e qual 

é sua situação atual frente a uma política de medição e análise. Assim sendo, sugere-se: 

1  entrevistados: selecionar dentro da organização os profissionais dos mais 

diversos níveis que tem interesse ou podem contribuir significativamente com 

o entendimento das demandas organizacionais; 

2 adaptação do questionário: o questionário “Demandas organizacionais” deve 

ser adaptado a cada organização, de modo a refletir as necessidades 

específicas; 

3 agendar entrevistas: elaborar uma agenda com datas para entrevistar cada um 

dos selecionados; 

4 aplicar questionário: através de entrevistas individuais e/ou em grupo, aplicar o 

questionário; e 
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5 relatório de avaliação: emitir um relatório de avaliação contemplando as 

descobertas encontradas, objetivos e metas da organização, pontos fortes e 

fracos da organização e as recomendações do grupo consultor. 

 

 

3.4.2 Adaptação do processo 

 

A partir deste momento, com os objetivos e recomendações definidas, deve ser 

iniciada a adaptação do modelo proposto neste trabalho. As principais atividades são: 

1 selecionar equipe: selecionar dentro da organização os profissionais que serão 

os responsáveis por adaptar o processo e posteriormente difundí-lo na 

organização; e 

2 estabelecer um cronograma: definir um cronograma de atividades, de modo a 

organizar e comprometer os envolvidos. Reuniões de avaliação também devem 

ser definidas, de modo a avaliar o andamento das atividades. 

 

 

3.4.3 Institucionalização do processo 

 

A partir do momento que a adaptação do processo esteja completa, a política deve ser 

colocada em prática. Assim sendo, os passos são: 

1 selecionar projetos piloto: de modo a validar o processo adaptado, é 

interessante que alguns poucos projetos de software homologuem a política; 

2 estabelecer um plano de implantação: definir um cronograma de treinamentos 

e acompanhamento de cada um destes projetos; 

3 avaliar resultados alcançados: os resultados alcançados devem ser avaliados, 

ajustes e melhorias devem ser implementados; e 

4 institucionalizar o processo: a partir da aprovação da política pelos projetos 

piloto, a mesma pode ser aplicada a todos os novos projetos de software da 

organização. Para tanto deve-se: 

o estabelecer o escritório de projetos como área responável; 

o identificar o Gerente Sênior; 

o acrescentar a atribuição ao Responsável pelo PMO; 

o identificar o Analista de Métricas; e 
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o definir um cronograma de treinamento para os profissionais da 

organização. 

 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 

Este capítulo abordou as bases teóricas utilizadas para a elaboração do modelo 

proposto apresentado, bem como os materiais utilizados para sua implementação. 

No próximo capítulo, será apresentada a aplicação do modelo adaptado para uma 

empresa de software. 
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4 RESULTADOS DA APLICAÇÃO NA EMPRESA HBSIS 

INFORMÁTICA 

 

 

Este capítulo apresenta a aplicação do modelo, conduzida em uma empresa de 

desenvolvimento de software da região de Blumenau, Santa Catarina, denominada HBSIS 

Informática. O projeto foi baseado num diagnóstico inicial e a posterior adaptação do modelo 

à realidade da organização, sendo posteriormente institucionalizada aos projetos da empresa. 

 

 

4.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

Este trabalho visou a adaptação da metodologia de mensuração de projetos de 

software apresentada no capítulo 3 para o caso HBSIS Informática. A adaptação desta 

metodologia levou em conta suas características, cultura e objetivos dentro do mercado em 

que está inserida. 

 

É objetivo da HBSIS melhorar o seu desempenho produtivo e alcançar 

reconhecimento nacional e internacional sobre a qualidade de seus produtos e serviços, visto o 

perfil de seus clientes. Por outro lado, o modelo de processo de mensuração de projetos de 

software aqui proposto é baseado no CMMI, que é uma certificação reconhecida 

internacionalmente. Desta maneira, a aplicação do referido modelo adaptado para a HBSIS 

transcorreu de maneira natural, pois atendia os objetivos técnicos e mercadológicos da 

empresa mencionada. 

 

 

4.2 PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 

 

A HBSIS é uma instituição de desenvolvimento de software fundada em 1990, voltada 

para o desenvolvimento de soluções de software para grandes corporações do segmento de 

bebidas. Tem como objetivo a melhoria de seus projetos de desenvolvimento de software, e 

como consequência, a avaliação formal CMMI nível 2. Assim sendo, a área de medição e 
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análise precisava ser contemplada, devendo assim ser definido um processo para atendimento 

de objetivo estratégico. 

 

É especializada em softwares de planejamento organizacionais, denominados ERP 

(Enterprise Resource Planning). Em sua evolução, a HBSIS ampliou sua equipe e consolidou 

sua carteira de clientes, com empresas de atuação internacional, atuando no desenvolvimento 

de projetos de software estratégicos para a maior cervejaria do mundo. 

 

Essa experiência acumulada permite que, hoje, a HBSIS desenvolva soluções em 

tecnologia da informação para empresas de diferentes segmentos, criando ambientes 

personalizados com completo domínio de ferramentas e práticas internacionais de gestão de 

tecnologia da informação: CMMI (Capability Maturity Model Integration), ITIL (The 

Information Technology Infrastructure Library) e PMI (Project Management Institute). 

 

O processo de medição dessa organização foi adaptado e institucionalizado a partir do 

modelo proposto no capítulo 3, e teve as seguintes etapas: 

1 avaliação das demandas organizacionais; 

2 adaptação do modelo de medição e análise; 

3 institucionalização do modelo; e 

4 avaliação formal CMMI. 

 

As próximas seções apresentarão estas etapas. 

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS 

 

Realizada entre 14 e 22 de junho de 2004, a avaliação das demandas organizacionais 

teve como objetivos, além de entender os motivos que levaram a HBSIS a estabelecer e 

manter um processo de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software com base 

no CMMI (por consequência também processos de medição e análise), entender, avaliar e 

coletar informações sobre as práticas atuais referente a gerenciamento de projetos de 

desenvolvimento de software, do ponto de vista dos executores e demais envolvidos. Para 



 71 

tanto, foram conduzidas 35 entrevistas, conforme modelo no Anexo B, com os seguintes 

perfis profissionais: 

 Gerente Sênior; 

 Coordenador de Serviços; 

 Coordenador de Suporte; 

 Coordenador de Revendas; 

 Consultor de Processos e Metodologia; 

 Líder de Projetos; 

 Analista de Sistemas; 

 Desenvolvedor; 

 Analista de Qualidade; 

 Implantador; 

 Documentador(a); e 

 Analista de Suporte. 

 

O enfoque principal, além de entender a organização, foi: 

 identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria; e 

 identificar questões prioritárias para institucionalização. 

 

Com isso, uma série de informações puderam ser levantadas para subsidiar os 

trabalhos nas fases seguintes. Além disso, o próprio processo de avaliação se coloca como um 

instrumento de sensibilização do grupo envolvido. 

 

 

4.3.1 Pontos fortes 

 

Os pontos fortes levantados pelos próprios entrevistados foram: 

 a melhoria dos processos é necessária; 

 a organização está concentrada nos resultados e necessidades do cliente; 

 a equipe é formada por profissionais extremamente capazes; 

 existem definidas atividades relacionadas a iniciação de projetos; 

 os requisitos dos projetos de software são controlados através da ferramenta 

definida pela organização; 
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 existe a prática de treinamentos internos para permitir a propagação e o 

nivelamento do conhecimento técnico para todos na organização; 

 estão disponíveis ferramentas para a gestão e engenharia de projetos de 

software; e 

 existe uma política sobre gestão de requisitos de software. 

 

Já os entrevistadores puderam constatar que: 

 a equipe conhece profundamente as tecnologias e tem bons conhecimentos dos 

processos envolvidos, o que subsidia a gestão dos projetos de software; 

 há registros e informação sobre todas as ocorrências e novas necessidades; 

 a equipe é altamente capacitada, possuindo excelente formação técnica; 

 a equipe encontra-se motivada e disposta a analisar e formalizar um processo 

metodológico; 

 a equipe de gestores de projetos de desenvolvimento de software da HBSIS 

reconhece a necessidade de melhoria contínua e definição de métodos e 

processos; e 

 a alta direção motiva a participação e a qualidade. 

 

Assim, foi possível constatar que existe um ambiente propício à mudança, o que 

favoreceu à implantação de um processo metodológico e, por conseguinte, um modelo para 

medição e análise. 

 

 

4.3.2 Oportunidades de melhoria 

 

As oportunidades de melhoria levantadas pelos próprios entrevistados foram: 

 necessidade de evoluir a gestão e o controle dos projetos de desenvolvimento 

de software, os padrões corporativos e dar enfoque nos processos; 

 é imprescindível o desenvolvimento de uma metodologia de gestão de projetos 

de desenvolvimento de software; 

 há a necessidade de capacitar pessoas sobre técnicas e processos relacionados 

ao gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software; 

 melhorar a comunicação entre as áreas da companhia; 
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 prover ferramentas para o controle de atividades; e 

 definir modelos, padrões, passo a passo para cada fase do projetos de 

desenvolvimento de software. Posteriormente, formalizar metodologia de 

gestão de projetos de desenvolvimento de software corporativa e que isso seja 

bem monitorado e divulgado. 

 

Já os entrevistadores puderam constatar que: 

 a equipe conhece profundamente as tecnologias utilizadas; 

 existe um método de trabalho informal, que orienta a maior parte das 

atividades de gestão e engenharia de software, porém, é necessário que estas 

práticas sejam formalizadas e definidas como padrões corporativos; 

 os fluxos de processos e atividades não estão claros; 

 a maior parte dos processos dependem das pessoas pela inexistência de 

procedimentos documentados, manuais e/ou controles; 

 não há classificação de “tamanhos” de projetos desenvolvidos, o que poderia 

identificar caminhos alternativos numa possível metodologia de gestão de 

projetos de desenvolvimento de software, identificar padrões opcionais, 

categorização para a criação de indicadores, entre outros aspectos; 

 a maioria dos entrevistados relatou desconhecer evidências das estimativas 

elaboradas ou comparação entre o previsto e o realizado; 

 não existem métricas formais instituídas para medir as atividades de software; 

 não existem políticas formais, como também não são planejadas e executadas 

medições ou análises sobre as atividades de qualidade, gestão e engenharia de 

software; e 

 não existem indicadores implementados. 

 

 

4.3.3 Estabelecer e sustentar compromissos para a medição 

 

Com base nos pontos fortes e fracos e oportunidades de melhoria levantados tanto pela 

equipe envolvida nas entrevistas quanto pelos entrevistadores, foi aprovado um plano de ação 

focado em três grandes aspectos: 

 Pessoas – especialmente treinamentos sobre técnicas: 
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o CMMI – apresentação e discussão das áreas de processo do modelo; 

o Modelagem de processos de negócios - voltados também à elaboração e 

adaptação de procedimentos documentados; 

o Métricas e estimativas de software; 

o Gestão de projetos de desenvolvimento de software; 

 Ferramentas – analisar as necessidades de adequação ou adoção de 

ferramentas, em especial voltadas ao apoio aos projetos de desenvolvimento de 

software. 

 Processos: adequar a MDS (Metodologia de Desenvolvimento e Gestão de 

Projetos de Software) em formação, de forma a incorporar: 

o Processos e atividades relacionadas ao gerenciamento de projetos de 

desenvolvimento de software (requisitos, estimativas, planejamento, 

acompanhamento, encerramento, configuração, métricas, indicadores e 

qualidade do processo e do produto); 

o Processos e atividades relacionadas à engenharia de software (Por 

exemplo, estudo de viabilidade, negócios, requisitos, análise, projeto, 

codificação, testes, homologação, implantação e pós-implantação); 

o Glossário técnico e de negócios; 

o Descrição de papéis e responsabilidades; 

o Caminhos alternativos para diferentes tipos e tamanhos de projetos, 

bem como para diferentes técnicas de análise (aproveitando as 

melhores práticas existentes); 

o Orientações sobre ciclos de vida de projetos de desenvolvimento de 

software para adoção na gestão; 

o Políticas, guias e padrões adotados pela organização (Por exemplo, 

padrões de codificação); 

o Produtos e Artefatos; 

o Ferramentas de apoio.  

 

Neste trabalho, o enfoque é dado aos processos de medição e análise, conforme 

proposto no CMMI. 

 

 

 



 75 

 

 

 

4.4 ADAPTAÇÃO DO MODELO DE MEDIÇÃO E ANÁLISE 

 

 

4.4.1 Criação do grupo de trabalho para medição e análise 

 

Tendo como base o treinamento de CMMI e os resultados das entrevistas, o primeiro 

passo foi a seleção de dois profissionais da organização que seriam responsáveis por adaptar o 

modelo definido no capítulo 3 à cultura e às necessidades da HBSIS. A importância de dois 

profissionais terem sido definidos está no fato de que, eventualmente, um deles pode ter 

necessidades diversas de sair do processo, permitindo assim a continuidade dos trabalhos sem 

prejuízos ao andamento das atividades. 

 

 

4.4.2 Adaptação do modelo - Política 

 

A política sofreu as seguintes adaptações: 

 Papéis relacionados: 

o o papel Gerente Sênior passa a ser denominado Diretor Executivo; 

o o papel Gerente do Projeto passa a ser denominado Supervisor de 

Projeto; 

o o papel Responsável pelo PMO passa a ser denominado Supervisor de 

Engenharia e Qualidade; e 

o o papel Partes Interessadas não foi definido e ficou a cargo do 

Supervisor de Projeto. 

 Procedimentos definidos: 

o o procedimento Manter Política de Medição foi incorporado pelo 

procedimento Estabelecer Objetivos das Medições; 

o o procedimento Planejar Necessidades de Medição foi incorporado pelo 

procedimento Estabelecer Objetivos das Medições; 
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o o procedimento Manter Indicadores de Projeto foi incorporado pelo 

procedimento Acompanhar o Indicador de Desempenho; e 

o o procedimento Consolidar Informações foi incorporado pelo 

procedimento Acompanhar o Indicador de Desempenho. 

 Artefatos definidos: 

o o artefato Ata de Reunião foi adaptado; 

o o artefato Caracterização do Indicador foi adaptado; 

o o artefato Lista de Indicadores não foi definido, passando a ser definido 

diretamente na Política de Medição e Análise; 

o o artefato Painel do Projeto não foi definido; 

o o artefato Plano de Implantação do Processo não foi definido; 

o o artefato Plano de Projeto foi definido por outra equipe; 

o o artefato Questionário “Demandas Organizacionais”; 

o o artefato Repositório foi definido em planilha, denominada Planilha de 

Medição e Análise; 

o o artefato Sugestão de Mudança de Processo foi definido por outra 

equipe; e 

o o artefato Termo de Aceite foi definido por outra equipe. 

 

 

4.4.3 Adaptação do modelo – Procedimento Documentado “Estabelecer Objetivos das 

Medições” 

 

Por entender que a mudança na Política de Medição e Análise poderia ser uma 

consequência de novas necessidades de indicadores, bem como ser esta uma atividade 

específica da área Engenharia de Software e Qualidade, esta atividade não foi descrita 

relacionada a área medição e análise. 

Por outro lado, a atividade planejar necessidades de medição, quando adaptado, teve o 

nome modificado para estabelecer objetivos das medições e tomou a forma apresentada na 

Figura 18. 

 



 77 

A0

Abrir Tarefa no

0800NET

Política

MA

0800Net

Tarefa

aberta

A0

Avaliar

solicitação

Política

MA

0800Net Excel Word

Política

MA

Defini-

ções do

CI

0800NET CDI Word

X

A0

Implementar CI

Política MA
Defini-ções

do CI

0800NET Word

A0

Preencher

CI

Necessidade

HBSis

CI

Preenchido

Política

MA

0800NET

Indicador

Implementado

Tarefa encerrada no

0800net

Lista de Indicadores

A0

Comunicar

Implementação

Lista Atualizada

Devolução da

tarefa ao solicitante

A0

Comunicar não

Implementação

 

Figura18 – Diagrama “Estabelecer Objetivos das Medições”. 

 

 

4.4.4 Adaptação do modelo – Procedimento documentado “Acompanhar o indicador 

de desempenho” 

 

No entendimento da HBSIS, as atividades Manter Indicadores de Projeto e Consolidar 

Informações poderiam ser simplificadas e foram reunidas e adaptadas num único 

procedimento documentado denominado Acompanhar o Indicador de Desempenho, conforme 

apresentado na Figura 19. 
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Figura19 – Diagrama “Acompanhar o Indicador de Desempenho”. 
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4.4.5 Definição da ferramenta 

 

A base de referência para extração de dados é a ferramenta 0800net. O 0800net é um 

software para Gestão de Serviços em Service Desk, Help Desk, Serviços ao Cliente e Controle 

de Atividades entre Departamentos. A função Controle de Atividades é a fonte de referência 

para a aplicação do modelo. 

 

 

4.5 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MODELO 

 

A importância de processos definidos e institucionalizados nas organizações que 

desenvolvem software tem sido bastante explorada em diversas publicações, simpósios e 

congressos. Alguns dos benefícios cumulativos buscados com os esforços para 

institucionalizar processos de software nas organizações são: prover uma linguagem comum 

para todos os participantes dos projetos, permitir a comparação entre projetos, e reutilizar 

artefatos e lições aprendidas (DURAN, 2005). Na HBSIS não era diferente e visava: 

 padronizar o processo de desenvolvimento de software e propiciar um modelo 

para melhoria contínua de qualidade, através da medição e análise de seus 

projetos, tanto à empresa quanto a seus clientes e colaboradores; 

 capacitar toda a equipe HBSIS sobre processos descritos referentes a gestão e 

engenharia de software tais como Gerência de Projetos, Métricas e Estimativas 

e Modelagem de Processos de Negócios; 

 gerar uma base histórica; e 

 ser reconhecida como referência nacional de desenvolvimento de software, 

através da avaliação formal CMMI SE/SW Nível 2.  

 

 

4.5.1 Cronograma 

 

Conforme apresentado na Tabela 4.1, o processo de institucionalização considerava a 

avaliação formal como elemento-chave do processo, visto que seria o aval final sobre o 

processo adaptado, não somente de medição e análise, mas também de projetos de 

desenvolvimento de software. 
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Tabela 4.1 – Cronograma de institucionalização do processo. 

CRONOGRAMA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

Período Ação Prevista 

Janeiro de 2005 a Fevereiro de 2006  
Internalização de processos e repasse da MIDS 

(Institucionalização) . 

Fevereiro de 2006 

Fase 3 – Verificação e Revisão (SCAMPI - Análise de 

Prontidão) ; 

Planejamento da Fase 4. 

Maio de 2006  Fase 4 – Avaliação Formal (SCAMPI – class “A”). 

 

 

4.5.2 Selecionar projetos 

 

A princípio, todos os projetos da HBSIS teriam que usar obrigatoriamente o processo 

definido. Porém, de maneira a facilitar o processo de acompanhamento dos resultados, três 

projetos foram escolhidos para a institucionalização. Os projetos escolhidos foram: 

 407 - Conhecimento de frete; 

 586 - Propulsão GECOBRA; e 

 740 - SRTRANS - Remuneração variável. 

 

 

4.5.3 Treinamento na metodologia 

 

Como base para a correta utilização do método adaptado, uma série de treinamentos 

foram propostos às equipes de projeto, no sentido de que as mesmas tomassem contato com a 

metodologia. Vale lembrar que a área de medição e análise era apenas um dos objetivos da 

HBSIS, o que incluia também: 

 planejamento de projetos; 

 monitoramento e controle de projetos; 

 gerenciamento de requisitos; 

 gerenciamento da qualidade de processo e de produto; e 

 gerenciamento de configuração. 
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Assim sendo, os treinamentos envolveram todas estas demais áreas para que os 

objetivos de melhoria em seus processos pudessem ser atingidos. A importância destes 

treinamentos está em propiciar o adequado conhecimento e habilidades necessárias para que 

os envolvidos pudessem desenvolver seus papéis dentro das expectativas organizacionais, 

traduzidas nos processos metodológicos. Além disso, busca-se sensibilizar a todos os 

envolvidos diretamente pelos projetos piloto escolhidos ou indiretamente pela necessidade da 

empresa, de maneira a possibilitar uma gradual e contínua institucionalização. Apesar de 

alguns poucos focos de relutância com a nova forma de trabalho, por receio do 

estabelecimento de burocracias desnecessárias, muito comum em projetos deste tipo, em 

geral, por entender a importância estratégica para a HBSIS, os profissionais adotaram o 

processo e passaram a utilizá-lo, pois viram também a possibilidade de acompanhar seus 

projetos de desenvolvimento de software com precisão. 

 

 

4.5.4 Selecionar indicadores organizacionais 

 

Especificamente, os objetivos de negócio da HBSIS são:  

1 melhorar a qualidade dos produtos fornecidos pelos projetos de 

desenvolvimento de software da HBSIS; 

2 aumentar a disponibilidade da equipe na execução dos projetos de 

desenvolvimento de software; 

3 melhorar os processos dos projetos para acomodar prazos fixos de entrega; 

4 gerenciamento de cronograma; e 

5 melhorar continuamente as capacidades da HBSIS, com foco específico em 

tornar-se mais eficiente nas seguintes áreas: 

o gerenciamento de projetos; e 

o definição e utilização de medições para melhorar a qualidade dos 

projetos de desenvolvimento de software. 

 

A seleção dos indicadores organizacionais demonstrados neste trabalho levou em 

conta o segundo objetivo. Assim sendo, os indicadores básicos selecionados e utilizados para 

estes projetos foram: 

 índice de disponibilidade consolidada; 

 índice de disponibilidade por projeto; e 
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 distribuição do esforço por projeto. 

 

 

4.5.5 Informações levantadas 

 

Para consolidar as informações, foi utilizada a planilha denominada Planilha de 

Medição e Análise, a qual consolidou dados exportados da ferramenta 0800net. 

 

A aba “Registro de Atividades” recebeu os dados em estado bruto, referentes às 

atividades realizadas em um determinado período. As informações básicas foram: 

 data, ou seja, em que data uma determinada atividade foi executada; 

 profissional, contendo o nome do profissional que executou a atividade; 

 projeto, determinando o projeto de onde seriam debitadas as horas consumidas; 

 tipo de atividade, com a informação do tipo de atividade executada, 

classificadas como: 

o iniciação: atividades relacionadas ao início formal do projeto, como 

definição de equipe inicial e estimativas orçamentárias, entre outras; 

o planejamento: atividades relacionadas ao planejamento do projeto, 

como definição das necessidades de recurso, orçamento, riscos do 

projeto com plano de mitigação, entre outras; 

o execução: atividades relacionadas às entregas do projeto; 

o controle: atividades relacionadas ao acompanhamento e tomadas de 

decisão no projeto; e 

o encerramento: atividades relacionadas ao encerramento formal do 

projeto, como liberação da equipe, avaliação do andamento do  projeto, 

entre outras. 

 horas consumidas, informando o número de horas consumidas em cada 

atividade executada. 

 

Já a aba “Índice de Disponibilidade” apresenta os resultados relacionados à capacidade 

em horas/homem disponíveis aos projetos selecionados para participarem da avaliação e 

visam atender aos indicadores: 

 índice de disponibilidade consolidada; e 
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 índice de disponibilidade por projeto. 

 

A Figura 20 apresenta a visão dos apontamentos consolidados dos três projetos e já 

no primeiro período de acompanhamento pode ser notada uma grande variação entre a 

capacidade disponível para os projetos e o que efetivamente foi realizado, chegando a um 

desvio de 36,20%. Ou seja, a disponibilidade realizada foi 36,20% menor do que a capacidade 

de horas de trabalho disponível. Além disso, o desvio esperado era de no máximo 10%. 

Assim, a HBSIS pode tomar ações baseada em informações consolidadas para que os 

apontamentos de seus profissionais estivessem dentro dos limites esperados e em novembro 

de 2.005 o índice já se colocava dentro dos parâmetros esperados, apresentando um desvio de 

apenas 5,13%. 

 

 

Figura 20 – Índice de disponibilidade consolidado. 

 

Posteriormente, analisando projeto a projeto, fica evidente os diferentes 

comportamentos. Conforme apresentado na Figura 21, o comportamento do Projeto 407 - 

Conhecimento de Frete – foi mais equilibrado, com uma pequena variação no terceiro mês. 
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Figura 21 – Índice de disponibilidade – Projeto 407. 

 

Já o projeto 740 - SRTRANS - Remuneração Variável – apresentado na Figura 22, 

mostra um forte desequilíbrio nos dois primeiros períodos, com uma tendência a um maior 

ajuste nos dois últimos. 

 

 

Figura 22 – Índice de disponibilidade – Projeto 740. 
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O projeto 586 - Propulsão GECOBRA – já apresentou um comportamento totalmente 

desequilibrado, com utilizações diferenciadas da capacidade disponível, conforme 

apresentado na Figura 23. 

 

 

Figura 23 – Índice de disponibilidade – Projeto 586. 

 

Ou seja, apesar de o gráfico consolidado mostrar uma tendência clara ao encontro da 

meta da HBSIS para o índice, analisados isoladamente, cada projeto fica evidente que o 

trabalho ainda não havia acabado, pois projetos com maior concentração de horas poderiam 

influenciar o resultado geral da organização. E isto pode ser notado na Figura 24, que mostra 

a maior consumo do projeto 407 - Conhecimento de Frete, justamente o que apresenta melhor 

comportamento dentro da expectativa da organização. Perguntas como “Porque alguns 

projetos não mantêm o mesmo comportamento?”, “Onde as demais horas estariam sendo 

consumidas?” ainda precisavam ser respondidas. 
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Figura 24 –Distribuição do esforço por projeto. 

 

Esta pequena mostra visou mostrar que a importância do uso de indicadores não está 

na sua complexidade, mas principalmente na clareza do objetivo, ou seja, o que se quer 

aprender e melhorar. Particularmente nos projetos em análise, as descobertas foram de 

fundamental importância, pois puderam auxiliar à HBSIS a melhorar a concentração de seus 

recursos aos projetos dentro dos ciclos esperados. 

 

 

4.6 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 

4.6.1 Análise de prontidão 

 

Além das melhorias consequentes da análise de indicadores, um dos benefícios 

esperados pela HBSIS era a avaliação formal CMMI SE/SW Staged Level 2. Para tanto, todos 

os processos da metodologia da HBSIS deveriam estar aderentes ao modelo citado, inclusive 

o modelo adaptado de medição e análise. 
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O primeiro passo foi a condução de uma análise de prontidão, a qual objetiva executar 

uma pré-avaliação de aderência ao modelo selecionado. A empresa responsável pela pré-

avaliação foi a Borland, empresa outorgada pela SEI para conduzir pré-avaliações e 

avaliações formais CMMI no mundo todo. O enfoque é a identificação das prioridades de 

melhoria dentro do próprio processo de uma organização. A ênfase está na coleta e análise de 

dados, buscando mais evidências de aderência do processo da empresa ao modelo selecionado 

e dos projetos escolhidos a este processo definido. A avaliação oficial é conduzida por um 

Lead Assessor ou Auditor Líder, que é um profissional registrado e autorizado pela SEI para 

este tipo de trabalho. 

 

A análise de prontidão da HBSIS ocorreu em março de 2006 e o propósito foi: 

 preparar a equipe de avaliação para o papel a ser executado na verificação e 

validação das evidências; 

 prover a HBSIS com informações iniciais sobre o nível de aderência das 

práticas de sua metodologia, deficiências identificadas e com questões sobre as 

evidências encontradas; 

 identificar desvios e/ou riscos de desvios na utilização dos procedimentos 

documentados, o que poderia evidenciar a falta de aderência aos mesmos e 

consequentemente a não aderência ao CMMI; 

 outros riscos que poderiam afetar a execução com sucesso do posterior 

processo de avaliação formal; e 

 enfim, determinar se a HBSIS estava preparada e pronta para a avaliação 

formal de maturidade CMMI SE/SW Staged Level 2. 

 

Especificamente sobre a área de processo medição e análise, conforme observado na 

Figura 25, foi encontrado um desvio de menor importância, identificado na planilha de 

medição tratada no item 4.5.5 e que não foi formalmente definida na metodologia de medição 

e análise. Ou seja, o trabalho da equipe HBSIS foi acrescentar na sua política e nos 

procedimentos documentados onde necessário. Isto foi considerado pelo Auditor Líder em seu 

relatório um risco baixo para o posterior processo de avaliação formal. 
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Figura 25 – Resultados da análise de prontidão da HBSIS. 

 

Um aspecto interessante em seu relatório foi o fato que o Auditor Líder considerou 

uma força muito positiva no uso dos processos da HBSIS o fato que muitos dos indicadores 

sendo extraídos e o seu consequente uso são significativamente mais avançados que o 

requerido pelo nível de maturidade em avaliação, ou seja, que o nível dois do CMMI. Ainda, 

que estas atividades estão mais proximamente relacionadas aos níveis de maturidade três e 

quatro do CMMI. 

 

Finalmente, o resultado do relatório do Auditor Líder recomendava a condução da 

avaliação formal em data a ser agendada, desde que: 

 os projetos em avaliação tivessem sido completados; e 

 todos os desvios e riscos levantados tivessem sido tratados. 
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4.6.2 Avaliação formal CMMI 

 

A segundo etapa foi a condução da avaliação formal CMMI, a qual objetiva executar a 

auditoria dos processos de uma organização, sua aderência ao modelo selecionado e 

evidências formais de sua utilização nos projetos da organização. A empresa responsável pela 

avaliação formal foi mais uma vez a Borland, empresa outorgada pela SEI para conduzir pré-

avaliações e avaliações formais CMMI no mundo todo. A ênfase está na coleta e análise de 

dados, buscando mais evidências de aderência do processo da empresa ao modelo selecionado 

e dos projetos escolhidos a este processo definido. Também a avaliação formal é conduzida 

por um Lead Assessor ou Auditor Líder, que é um profissional registrado e autorizado pela 

SEI para este tipo de trabalho. 

 

A avaliação formal da HBSIS ocorreu em maio de 2006 e o objetivo era que sua 

metodologia atendesse a todos os requisitos definidos no modelo. A base para o sucesso desta 

etapa estava na análise de prontidão executada em março do mesmo ano e suas orientações, e 

isto foi alcançado, conforme apresentado na Figura 26. 

 

 

Figura 26 – Documento oficial de outorga do SEI. 
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Especificamente sobre a área de processo medição e análise, conforme observado na 

Figura 25, nenhum desvio ou oportunidade de melhoria foi encontrado. Por outro lado, alguns 

aspectos foram considerados louváveis. São eles: 

 21 indicadores foram identificados para uso nas fases do ciclo de vida do 

projeto de software;  

 análises estatísticas e de regressão são feitas para algumas medidas; 

 interpretação de medidas é usada para justificar estimativas para o cliente; 

 medidas históricas são coletadas e usadas para estimar projetos futuros; 

 índices de produtividade são ajustados com base em dados reais do projeto; e 

 em alguns casos as medições são reportadas para o cliente. 

 

 

Figura 27 – Resultados da avaliação formal da HBSIS. 

 

Ainda relacionado a área de medição e análise, o Auditor Líder sugeriu positivamente 

a HBSIS considerar como objetivo para seus próximos passos: 
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 continuar a melhorar as áreas nas quais a HBSIS está desempenhando 

atividades do nível de maturidade 4:  

o análise estatística das medidas; e 

o calibração das medidas de produtividade baseadas em dados históricos 

de projetos. 

 continuar a crescer as atividades do nível de maturidade 4, especificamente: 

o identificar medidas e análises estatísticas de medidas relacionadas à 

qualidade (tais como defeitos entregues, taxa de remoção de defeitos, 

etc.). 

 

 

4.7 OUTROS RESULTADOS OBTIDOS  

 

Como informação complementar, este modelo de processo tem sido adaptado para 

outras organizações. Cronologicamente, entre outras aplicações, podem ser citadas: 

 2006 – Megasul Informática, de Blumenau, Santa Catarina. 

 2007 – Porto Seguro, de São Paulo, São Paulo. 

 2008 – CIASC – Centro de Informática e Automação, de Florianópolis, Santa 

Catarina. 

 2008 – TRT/SC – Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, de 

Florianópolis, Santa Catarina. 

 2008 – ALL – América Latina Logística, de Curitiba, Paraná. 

 

Nestas empresas, não havia o objetivo de avaliação formal CMMI. Porém, também 

nelas pode-se observar resultados significativos em termos de produtividade e da capacidade 

de gestão de seus projetos de software. 

 

 

4.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo abordou a adaptação do modelo proposto à realidade de uma empresa de 

software e os resultados alcançados pela mesma em relação a seus objetivos estratégicos. 

No próximo capítulo, será apresentada a conclusão do trabalho. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

5.1 SÍNTESE DO TRABALHO 
 

Este trabalho propiciou a realização de três atividades. Em primeiro lugar foi realizado 

um estudo conceitual a respeito da mensuração da área de desenvolvimento de software, 

apresentado no capítulo 2. Nele foram abordados diversos temas relacionados aos objetivos da 

dissertação: o ciclo PDCA, a evolução dos conceitos relacionados diretamente à mensuração 

como o histórico, o histórico do Capability Maturity Model (CMMI) e o histórico do 

Practical Software Measurement (PSM). Foi tratado, ainda, as etapas necessárias para a 

realização da mudança dentro das organizações. 

 

Já a segunda atividade, apresentada no capítulo 3, visou a proposta de um modelo de 

medição e análise que fosse ao mesmo tempo efetivo e aderente ao modelo CMMI, de modo a 

possibilitar às empresas que desejam adotá-lo uma maior certeza de estar de acordo com 

modelos e conceitos mundialmente aceitos. Assim, a partir dos conceitos de mensuração e dos 

modelos verificados no capítulo 2, bem como a conceituação sobre os modelos CMMI e 

PSM, foi proposto um modelo de medição e análise para organizações desenvolvedoras de 

software. Para tanto, foi utilizada como base a área de processo medição e análise do nível 2 

do CMMI. Este modelo é composto por uma política, artefatos e quatro procedimentos 

documentados, a saber: 

1 manter política de medição; 

2 planejar necessidades de medição; 

3 manter indicadores de projeto; e 

4 consolidar informações. 

 

Finalmente, a última atividade, apresentada no capítulo 4, foi aplicar e validar o 

modelo proposto em um projeto real. Assim a empresa HBSIS, que tinha o objetivo de atingir 

o nível 2 do CMMI, aplicou e adaptou o modelo, auxiliando neste sentido os seus objetivos de 

melhoria contínua de processos e a avaliação formal positiva de nível 2 do CMMI, tendo 

obtido tal outorga com louvores e proposições para seguir adiante e buscar a avaliação formal 

de nível 4. 
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5.2 PRINCIPAIS RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Esta dissertação tem seus principais resultados e contribuições resumidos a seguir. 

1 Um modelo de medição e análise totalmente aderente ao modelo CMMI nível 

2, com seus principais modelos como políticas, artefatos e procedimentos 

documentados já definidos e pronto para sua adaptação à maioria das 

organizações desenvolvedoras de projetos de software. 

2 O fato do modelo ser genérico com a clara visão de auxiliar a diversas 

organizações a rapidamente reconhecer suas necessidades e rapidamente 

adaptar suas demandas internas de medição e análise. 

3 A disponibilização de um repositório em formato preparado para a sua 

publicação na internet. 

4 Um estudo de caso da aplicação do modelo de medição e análise proposto. O 

projeto real onde o modelo foi adotado permitiu avaliar sua aplicabilidade e 

adaptabilidade, bem como sua real aderência a um modelo de referência 

mundiamente reconhecido na comunidade desenvolvedora de projetos de 

software. 

5 Com a adaptação do processo à HBSIS, a utilização de outros processos 

internos, como a ferramenta 0800NET, tiveram sua validade não mais 

contestada por seus profissionais, visto que a mesma, em conjunto com os 

processos adaptados permitiram responder a questionamentos existentes 

internamente sobre a validade de sua utilização em relação aos produtos 

gerados. Além disso, permitiu a evolução da mesma, com a descoberta e 

eliminação de deficiências e a exploração das vantagens competitivas da 

mesma, justificando sua utilização com significativo valor agregado. 

6 De outra parte, possibilitou uma melhor avaliação individual sobre o 

desempenho de cada profissional da HBSIS, com objetivos de diminuir 

deficiências através de treinamentos e acompanhamentos, bem como 

evidenciar as competências existentes. 
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5.3 CONCLUSÕES 
 

De maneira geral, estão resumidas a seguir as conclusões com a realização deste 

trabalho: 

1 Reconhecer adequadamente as demandas organizacionais sobre indicadores, o 

que ela deseja aprender e tratar são essenciais ao sucesso da implantação de um 

modelo de medição e análise, pois de nada adianta a institucionalização de 

muitos indicadores se a empresa não sabe exatamente o que deseja. Muita 

informação, neste caso, pode significar demora na tomada de decisão, e isto é 

justamente o que não é desejado. 

2 Falar em processo é falar em burocracia, na visão de alguns profissionais. A 

implementação de um modelo simples, que pôde ainda ser simplificado na sua 

adaptação, mesmo que com isso alguns detalhes tenham sido desprezados, 

demonstra que a simplicidade deve estar sempre dentre as prioridades na 

implementação de processos 

 

 

5.4 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 
 

Resumidas a seguir estão as principais limitações desta dissertação. 

1 O modelo não está aderente aos processos e procedimentos das áreas de 

processo de nível 4 do CMMI, denominadas desempenho de processo 

organizacional e gerenciamento de projeto quantitativo, as quais visam tratar a 

melhoria contínua de processos. 

2 O modelo de processos não propõe modelos para análise estatística. Não foram 

definidas métricas específicas por ser isto uma demanda específica de cada 

organização. 

 

 

5.5 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Resumidos a seguir estão os possíveis trabalhos consequentes desta dissertação. 

1 A aplicação do modelo de processos a outras organizações, de maneira a 

permitir sua melhoria e avaliar sua adaptabilidade. 
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2 Definição de procedimentos de mensuração aderentes ao nível 4 do CMMI. 

Isto permitiria a organizações já com maturidade em mensuração de projetos 

de desenvolvimento de software passar ao próximo estágio que é a melhoria 

contínua e o efetivo controle estatístico de processos. 

3 Especificação de indicadores. A eventual disponibilização de indicadores 

previamente especificados aceleraria a compreensão e adoção de técnicas de 

mensuração pelas organizações. 

4 Estudo de modelos para controle estatístico de processos adaptados a área de 

desenvolvimento de projetos de software. 
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ANEXO A – ÁREAS DE PROCESSO DO CMMI 

 

 

A.1 ÁREAS DE PROCESSO DO NÍVEL 2 
 

São seis as áreas de processo do nível 2. Todas têm metas específicas a tratar, como 

mostrado a seguir na Tabela A.1. 

 

Tabela A.1 – Áreas de processo do nível de maturidade 2. Fonte: CMMI (2002). 

GERENCIAMENTO DE REQUISITOS 

O propósito do Gerenciamento de Requisitos é gerenciar os requisitos dos produtos do projeto e dos 

componentes dos produtos e identificar inconsistências entre aqueles requisitos, o planejamento do projeto e o 

produto do trabalho. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Gerenciar 

Requisitos 

Requisitos são gerenciados e 

inconsistências com o 

planejamento do projeto são 

identificadas. 

 SP 1.1 - Obter um Entendimento dos Requisitos; 

 SP 1.2 - Obter Compromisso com os Requisitos; 

 SP 1.3 - Gerenciar Alterações nos Requisitos; 

 SP 1.4 - Manter Rastreabilidade Bidirecional dos 

Requisitos; 

 SP 1.5 - Identificar Inconsistências entre o 

Trabalho do Projeto e os Requisitos. 

GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO 

O propósito do Gerenciamento de Configuração é estabelecer e manter a integridade dos produtos do trabalho 

utilizando identificação de configuração, controle de configuração, contabilidade do estado da configuração e 

auditorias de configuração. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - 

Estabelecer 

Configurações-

base (baselines) 

São estabelecidas configurações-

base (baselines) de produtos de 

trabalho identificados. 

 SP 1.1 - Identificar Itens de Configuração; 

 SP 1.2 - Estabelecer um Sistema de Gerenciamento 

de Configuração; 

 SP 1.3 - Criar ou Liberar Configurações-base 

(baselines). 

SG 2 - Rastrear e 

Controlar 

Alterações 

 

Alterações nos produtos de 

trabalho sob gerenciamento de 

configuração são rastreadas e 

controladas. 

 SP 2.1 - Rastrear Solicitações de Alterações; 

 SP 2.2 - Controlar Itens de Configuração. 

SG 3 - 

Estabelecer 

Integridade 

A integridade das configurações-

base (baselines) é estabelecida e 

mantida. 

 SP 3.1 - Estabelecer Registros do Gerenciamento 

de Configuração; 

 SP 3.2 - Realizar Auditorias de Configuração. 

PLANEJAMENTO DE PROJETOS 

O propósito do Planejamento do Projeto é estabelecer e manter planejamentos que definem as atividades do 

projeto. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - 

Estabelecer 

Estimativas 

Estimativas dos parâmetros do 

planejamento do projeto são 

estabelecidas e mantidas. 

 SP 1.1 - Estimar o Escopo do Projeto; 

 SP 1.2 - Estabelecer Estimativas do Produto do 

Trabalho e Atributos das Tarefas; 

 SP 1.3 - Definir o Ciclo de Vida do Projeto; 

 SP 1.4 - Determinar as Estimativas de Esforço e 

Custo. 
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SG 2 - 

Desenvolver um 

Planejamento do 

Projeto 

Um planejamento do projeto é 

estabelecido e mantido como base 

para o gerenciamento do projeto. 

 SP 2.1 - Estabelecer o Orçamento e Cronograma; 

 SP 2.2 - Identificar os Riscos do Projeto; 

 SP 2.3 - Planejar o Gerenciamento dos Dados; 

 SP 2.4 - Planejar os Recursos do Projeto; 

 SP 2.5 - Planejar os Conhecimentos e Habilidades 

Necessárias; 

 SP 2.6 - Planejar o Envolvimento das Partes 

Interessadas; 

 SP 2.7 - Estabelecer o Planejamento do Projeto. 

SG 3 - Obter 

Comprometimen-

to com o 

Planejamento  

Compromissos com o planejamento 

do projeto são estabelecidos e 

mantidos. 

 SP 3.1 - Revisar Planejamentos que Afetam o 

Projeto; 

 SP 3.2 - Conciliar os Níveis de Trabalho e 

Recurso; 

 SP 3.3 - Obter Comprometimento com o 

Planejamento. 

MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS 

O propósito do Monitoramento e Controle do Projeto é fornecer um entendimento do progresso do projeto para 

que ações corretivas apropriadas possam ser tomadas quando o desempenho do projeto desviar 

significativamente do planejado. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Monitorar 

o Projeto de 

Acordo com o 

Planejamento 

O desempenho e o progresso reais 

do projeto são monitorados de 

acordo com o planejamento do 

projeto. 

 SP 1.1 - Monitorar os Parâmetros do Planejamento 

do Projeto; 

 SP 1.2 - Monitorar Compromissos; 

 SP 1.3 - Monitorar Riscos do Projeto; 

 SP 1.4 - Monitorar Gerenciamento de Dados; 

 SP 1.5 - Monitorar o Envolvimento das Partes 

Interessadas; 

 SP 1.6 - Conduzir Análises de Progresso; 

 SP 1.7 - Conduzir Análises de Marcos. 

SG 2 - 

Implementar 

Ações Corretivas 

até a Solução 

 

Ações corretivas são 

implementadas sempre que o 

desempenho ou o resultado do 

projeto desviam significativamente 

do planejado. 

 SP 2.1 - Analisar Desvios; 

 SP 2.2 - Tomar Ações Corretivas; 

 SP 2.3 - Gerenciar Ações Corretivas. 

GARANTIA DA QUALIDADE DE PROCESSO E DE PRODUTO 

O propósito da Garantia da Qualidade de Processo e do Produto é fornecer à equipe e à gerência uma percepção 

dos objetivos dos processos e produtos de trabalhos associados. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Avaliar 

Objetivamente 

Processos e 

Produtos do 

Trabalho 

A fidelidade dos processos 

realizados e produtos de trabalhos 

associados em relação às 

descrições de processos, padrões e 

procedimentos aplicáveis é 

objetivamente avaliada. 

 SP 1.1 - Avaliar Objetivamente Processos; 

 SP 1.2 - Avaliar Objetivamente Produtos de 

Trabalhos e Serviços. 

SG 2 - Fornecer 

Percepção dos 

Objetivos 

Não-conformidades são 

objetivamente rastreadas e 

comunicadas, e a solução é 

assegurada. 

 SP 2.1 - Comunicar e Assegurar a Solução de Não-

Conformidades; 

 SP 2.2 - Estabelecer Registros. 

MEDIÇÃO E ANÁLISE 

O propósito da Medição e Análise é desenvolver e sustentar uma capacidade de executar medições, que é usada 

para dar suporte às necessidades de informações gerenciais. 
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Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Alinhar 

Atividades de 

Medição e 

Análise 

Objetivos e atividades de medição 

são alinhados com as necessidades 

e objetivos de informações. 

 SP 1.1 - Estabelecer Objetivos das Medidas; 

 SP 1.2 - Especificar Medições; 

 SP 1.3 - Especificar Procedimentos de Coleta e 

Armazenamento de Dados; 

 SP 1.4 - Especificar Procedimentos de Análise. 

SG 2 - Fornecer 

Resultados de 

Medidas 

São fornecidos resultados de 

medições que se refiram às 

necessidades e objetivos de 

informação identificados. 

 SP 2.1 - Coletar Dados de Medições; 

 SP 2.2 - Analisar Dados de Medições; 

 SP 2.3 - Armazenar Dados e Resultados; 

 SP 2.4 - Comunicar Resultados. 

 

 

A.2 ÁREAS DE PROCESSO DO NÍVEL 3 
 

São onze as áreas de processo do nível 3. Todas têm metas específicas a tratar, como 

mostrado na Tabela A.2. 

 

Tabela A.2 – Áreas de processo do nível de maturidade 3. Fonte: CMMI (2002). 

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS 

O propósito do Desenvolvimento de Requisitos é produzir e analisar requisitos de clientes, produtos e 

componentes de produtos. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - 

Desenvolver 

Requisitos do 

Cliente  

As necessidades, expectativas, 

restrições e interfaces das partes 

interessadas são coletadas e 

traduzidas em requisitos de 

clientes. 

 SP 1.1 - Levantar, Identificar  e Coletar 

Necessidades; 

 SP 1.2 - Desenvolver os Requisitos do Cliente. 

SG 2 - 

Desenvolver 

Requisitos do 

Produto 

Os requisitos de clientes são 

refinados e elaborados para 

desenvolver requisitos de produtos 

e de componentes de produtos. 

 SP 2.1 - Estabelecer os Requisitos de Produtos e 

Componentes de Produtos; 

 SP 2.2 - Alocar Requisitos de Componentes de 

Produtos; 

 SP 2.3 - Identificar Requisitos de Interfaces. 

SG 3 - Analisar e 

Validar os 

Requisitos 

Os requisitos são analisados e 

validados e a definição da 

funcionalidade necessária é 

desenvolvida. 

 SP 3.1 - Estabelecer Conceitos e Cenários 

Operacionais; 

 SP 3.2 - Estabelecer uma Definição da 

Funcionalidade Necessária; 

 SP 3.3 - Analisar Requisitos; 

 SP 3.4 - Analisar Requisitos para Alcançar o 

Equilíbrio; 

 SP 3.5 - Validar Requisitos 

SOLUÇÃO TÉCNICA 

O propósito de Solução Técnica é criar o desenho, desenvolver e implementar soluções para os requisitos. 

Soluções, designs e implementações englobam produtos, componentes de produtos e processos relacionados 

com o ciclo de vida do produto, isoladamente ou combinados, conforme apropriado. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Selecionar 

Soluções de 

Componentes de 

Produtos  

Soluções de produtos ou 

componentes de produtos são 

selecionadas a partir de soluções 

alternativas. 

 SP 1.1 - Desenvolver Soluções Alternativas e 

Critérios de Seleção; 

 SP 1.2 - Selecionar Soluções para Componentes do 

Produto; 

 SP 1.3 - Criar ou Liberar Configurações-base 

(baselines). 
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SG 2 - 

Desenvolver o 

Desenho 

Desenhos de produtos ou 

componentes de produto são 

desenvolvidos. 

 SP 2.1 - Desenhar o Produto ou Componente do 

Produto; 

 SP 2.2 - Estabelecer um Pacote de Dados Técnicos; 

 SP 2.3 - Desenhar as Interfaces Utilizando 

Critérios; 

 SP 2.4 - Executar Análises de Fazer, Comprar ou 

Reutilisar. 

SG 3 - 

Implementar o 

Desenho do 

Produto 

Componentes de produtos e a 

documentação de suporte associada 

são implementados a partir dos 

seus desenhos. 

 SP 3.1 - Implementar o Desenho; 

 SP 3.2 - Desenvolver a Documentação de Suporte 

do Produto. 

INTEGRAÇÃO DE PRODUTO 

O propósito da Integração de Produtos é montar o produto a partir dos componentes de produtos, assegurar que 

o produto, uma vez integrado, funciona apropriadamente e entregar o produto. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Preparar 

para a Integração 

do Produto 

A preparação para a integração do 

produto é conduzida. 
 SP 1.1 - Determinar a Seqüência de Integração; 

 SP 1.2 - Estabelecer o Ambiente de Integração do 

Produto; 

 SP 1.3 - Estabelecer os Procedimentos e Critérios 

de Integração do Produto. 

SG 2 - Assegurar 

a 

Compatibilidade 

das Interfaces 

As interfaces, tanto internas quanto 

externas dos componentes do 

produto são compatíveis. 

 SP 2.1 - Revisar as Descrições das Interfaces 

quanto a sua Completitude; 

 SP 2.2 - Gerenciar as Interfaces. 

SG 3 - Montar os 

Componentes do 

Produto e 

Entregar o 

Produto 

Os componentes do produto 

verificados são montados e o 

produto integrado, verificado e 

validado é entregue. 

 SP 3.1 - Confirmar que os Componentes do 

Produto estão Prontos para Integração; 

 SP 3.2 - Montar os Componentes do Produto; 

 SP 3.3 - Avaliar os Componentes do Produto 

Montados; 

 SP 3.4 - Empacotar e Entregar o Produto ou 

Componente do Produto. 

VERIFICAÇÃO 

O propósito da Verificação é assegurar que os produtos de trabalho selecionados atenderão seus requisitos 

específicos. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Preparar 

para Verificação 

A preparação para a verificação é 

executada. 
 SP 1.1 - Selecionar Produtos de Trabalho para 

Verificação; 

 SP 1.2 - Estabelecer o Ambiente de Verificação; 

 SP 1.3 - Estabelecer os Procedimentos e Critérios 

de Verificação. 

SG 2 - Executar 

Revisões por 

Pares 

Revisões por pares são executadas 

em produtos de trabalho 

selecionados. 

 SP 2.1 - Preparar para as Revisões por Pares; 

 SP 2.2 - Conduzir as Revisões por Pares; 

 SP 2.3 - Analisar os Dados das Revisões por Pares. 

SG 3 - Verificar 

Produtos de 

Trabalho 

Selecionados 

Os produtos de trabalho 

selecionados são verificados de 

acordo com os requisitos 

especificados. 

 SP 3.1 - Executar a Verificação; 

 SP 3.2 - Analisar os Resultados da Verificação. 

VALIDAÇÃO 

O propósito da Validação é demonstrar que o produto ou componente do produto atende plenamente seu uso 

pretendido, quando colocado no seu ambiente pretendido. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Preparar 

para a Validação 

A preparação para a validação é 

conduzida. 
 SP 1.1 - Selecionar Produtos para Validação; 

 SP 1.2 - Estabelecer o Ambiente de Validação; 

 SP 1.3 - Estabelecer Procedimentos e Critérios de 

Validação. 
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SG 2 - Validar 

Produtos ou 

Componentes de 

Produtos 

O produto ou componentes do 

produto são validados para 

assegurar que eles estão adequados 

para o uso no pretendido ambiente 

operacional. 

 SP 2.1 - Executar a Validação; 

 SP 2.2 - Analisar os Resultados da Validação. 

ENFOQUE NO PROCESSO ORGANIZACIONAL 

O propósito do Enfoque no Processo Organizacional é planejar, implementar e implantar melhorias no processo 

organizacional baseada em um entendimento abrangente dos pontos fortes e fracos dos atuais processos e ativos 

de processos da organização. 

Meta Meta Meta 

SG 1 - 

Determinar 

Oportunidades de 

Melhorias de 

Processos 

SG 1 - Determinar Oportunidades 

de Melhorias de Processos 

SG 1 - Determinar Oportunidades de Melhorias de 

Processos 

SG 2 - Planejar e 

Implementar 

Melhorias de 

Processos 

SG 2 - Planejar e Implementar 

Melhorias de Processos 

SG 2 - Planejar e Implementar Melhorias de 

Processos 

SG 3 - Implantar 

Ativos de 

Processos 

Organizacionais 

e Incorporar 

Lições 

Aprendidas 

SG 3 – Implantar Ativos de 

Processos Organizacionais e 

Incorporar Lições Aprendidas 

SG 3 - Implantar Ativos de Processos 

Organizacionais e Incorporar Lições Aprendidas 

DEFINIÇÃO DO PROCESSO ORGANIZACIONAL 

O propósito da Definição do Processo Organizacional é estabelecer e manter um conjunto útil de ativos de 

processos organizacionais. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - 

Estabelecer os 

Ativos de 

Processos 

Organizacionais 

Um conjunto de ativos de 

processos organizacionais é 

estabelecido e mantido. 

 SP 1.1 - Estabelecer Processos Padrão; 

 SP 1.2 - Estabelecer Descrições de Modelos de 

Ciclo de Vida; 

 SP 1.3 - Estabelecer Critérios e Instruções de 

Adaptação; 

 SP 1.4 - Estabelecer o Repositório de Medições da 

Organização; 

 SP 1.5 - Estabelecer a Biblioteca de Ativos de 

Processos da Organização; 

 SP 1.6 - Estabelecer Ambiente de Trabalho Padrão. 

TREINAMENTO ORGANIZACIONAL 

O propósito do Treinamento Organizacional é desenvolver as habilidades e conhecimentos das pessoas, de 

forma que elas possam desempenhar seus papéis de maneira efetiva e eficiente. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - 

Estabelecer uma 

Capacidade de 

Treinamento 

Organizacional 

Uma capacidade de treinamento 

que suporta os papéis técnicos e de 

gerenciamento da organização é 

estabelecida e mantida. 

 SP 1.1 - Estabelecer as Necessidades Estratégicas 

de Treinamento; 

 SP 1.2 - Determinar quais as Necessidades de 

Treinamento são de Responsabilidade da 

Organização; 

 SP 1.3 - Estabelecer um Plano Tático de 

Treinamento Organizacional; 

 SP 1.4 - Estabelecer a Capacidade de Treinamento. 

 

 

SG 2 – Prover o 

Treinamento 

O treinamento necessário para os 

indivíduos executarem seus papéis 
 SP 2.1 - Fornecer o Treinamento; 

 SP 2.2 - Estabelecer Registros de Treinamento; 
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Necessário de forma eficiente é fornecido.  SP 2.3 - Analisar a Eficácia do Treinamento. 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PROJETO 

O propósito do Gerenciamento Integrado do é estabelecer e gerenciar o projeto e o envolvimento dos 

stakeholders relevantes, de acordo com um processo integrado e definido que é adaptado a partir do conjunto de 

processos padrão da organização. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Utilizar o 

Processo 

Definido do 

Projeto 

O projeto é conduzido utilizando 

um processo definido que é 

adaptado a partir do conjunto de 

processos padrão da organização. 

 SP 1.1 - Estabelecer o Processo Definido do 

Projeto; 

 SP 1.2 - Utilizar os Ativos de Processos 

Organizacionais para o Planejamento das 

Atividades do Projeto; 

 SP 1.3 - Estabelecer o Ambiente de Trabalho do 

Projeto; 

 SP 1.4 - Integrar os Planos; 

 SP 1.5 - Gerenciar o Projeto Utilizando os Planos 

Integrados; 

 SP 1.6 - Contribuir com os Ativos Organizacionais. 

SG 2 - Coordenar 

e Colaborar com 

as Partes 

Interessadas 

Relevantes 

A coordenação e colaboração do 

projeto com as Partes Interessadas 

relevantes é conduzida 

 SP 2.1 - Gerenciar o Envolvimento dos 

Stakeholders; 

 SP 2.2 - Gerenciar Dependências; 

 SP 2.3 - Resolver Questões de Coordenação. 

GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O propósito do Gerenciamento de Riscos é identificar problemas potenciais antes que eles ocorram, de forma 

que as atividades de tratamento de riscos possam ser planejadas e invocadas, conforme necessário, durante a 

vida do produto ou projeto para mitigar os impactos adversos no atendimento dos objetivos. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Preparar 

para o 

Gerenciamento 

de Riscos 

A preparação para o gerenciamento 

de riscos é conduzida. 
 SP 1.1 - Determinar Fontes e Categorias de Riscos; 

 SP 1.2 - Definir Parâmetros de Riscos; 

 SP 1.3 - Estabelecer uma Estratégia de 

Gerenciamento de Riscos. 

SG 2 - Identificar 

e Analisar Riscos 

Os riscos são identificados e 

analisados para determinar sua 

importância relativa. 

 SP 2.1 - Identificar Riscos; 

 SP 2.2 - Avaliar, Categorizar e Priorizar Riscos. 

SG 3 - Implantar 

Ativos de 

Processos 

Organizacionais 

e Incorporar 

Lições 

Aprendidas 

Os riscos são tratados e mitigados, 

quando apropriado, para reduzir os 

impactos adversos no atendimento 

dos objetivos. 

 SP 3.1 - Desenvolver Planos de Mitigação de 

Riscos; 

 SP 3.2 - Implementar Planos de Mitigação de 

Riscos. 

ANÁLISE DE DECISÕES E RESOLUÇÕES 

O propósito das Análises de Decisões e Resoluções é analisar as decisões possíveis, utilizando um processo 

formal de avaliação que avalia as alternativas identificadas contra os critérios estabelecidos. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Avaliar 

Alternativas 

Decisões são baseadas em uma 

avaliação de alternativas utilizando 

critérios estabelecidos. 

 SP 1.1 - Estabelecer Instruções para a Análise de 

Decisões; 

 SP 1.2 - Estabelecer Critérios de Avaliação; 

 SP 1.3 - Identificar Soluções Alternativas; 

 SP 1.4 - Selecionar Métodos de Avaliação; 

 SP 1.5 - Avaliar Alternativas; 

 SP 1.6 - Selecionar Soluções. 
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A.3 ÁREAS DE PROCESSO DO NÍVEL 4 
 

São duas as áreas de processo do nível 4. Todas têm metas específicas a tratar, como 

mostrado na Tabela A.3. 

 

Tabela A.3 – Áreas de processo do nível de maturidade 4. Fonte: (CMMI, 2002). 

DESEMPENHO DE PROCESSO ORGANIZACIONAL 

O propósito de Desempenho de Processo Organizacional é estabelecer e manter um compreendimento 

quantitativo do desempenho do conjunto de processos padrões da organização no suporta dos objetivos de 

qualidade e desempenho dos processos, prover os dados de desempenho de processo e modelos para gerenciar 

quantitativamente os projetos da organização. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - 

Estabelecer 

Linhas de Base 

(Baselines) e 

Modelos 

Linhas de Base (Baselines) e 

modelos que caracterizam 

desempenho esperados de 

processos do conjunto de processos 

da organização são estabelecidos e 

mantidos. 

 SP 1.1 - Selecionar Processo; 

 SP 1.2 - Estabelecer Medições de Desempenho de 

Processos; 

 SP 1.3 - Estabelecer Objetivos de Qualidade e 

Desempenho de Processos; 

 SP 1.4 - Estabelecer Linhas de Base (Baselines) de 

Desempenho de Processo; 

 SP 1.5 - Estabelecer Modelos de Desempenho de 

Processo. 

GERENCIAMENTO DE PROJETO QUANTITATIVO 

O propósito de Gerenciamento de Projeto Quantitativo é gerenciar quantitativamente os processos definidos 

para projeto para alcançar os objetivos estabelecidos de qualidade e desempenho de processos de projeto. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Gerenciar 

Quantitativamen-

te os Projetos  

O projeto é quantitativamente 

gerenciado utilizando objetios de 

qualidade e de desempenho dos 

processos. 

 SP 1.1 - Estabelecer os Objetivos dos Projetos; 

 SP 1.2 - Compor um Processo Definido; 

 SP 1.3 - Selecionar os Sub-processos que serão 

Estatisticamente Gerenciados; 

 SP 1.4 - Gerenciar o Desempenho do Projeto. 

SG 2 - Gerenciar 

Estatisticamente 

o Desempenho 

dos Sub-

processos 

O desempenho dos sub-processos 

selecionados dentros do processo 

definido do projeto é gerenciado 

estatísticamente. 

 SP 2.1 - Selecionar Medições e Técnicas 

Analíticas; 

 SP 2.2 - Aplicar Métodos Estatísticos para 

Entender Variações; 

 SP 2.3 - Monitorar o Desempenho dos Sub-

processos Selecionados; 

 SP 2.4 - Registrar Dados Estatísticos de 

Gerenciamento. 

 

 

A.4 ÁREAS DE PROCESSO DO NÍVEL 5 
 

São duas as áreas de processo do nível 5. Todas têm metas específicas a tratar, como 

mostrado na Tabela A.4. 
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Tabela A.4 – Áreas de processo do nível de maturidade 5. Fonte: (CMMI, 2002). 

INOVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ORGANIZACIONAL 

O propósito de Inovação e Implementação Organizacional é selecionar e implementar melhorias incrementais e 

inovativas que melhoram mensuravelmente os processos e tecnologias da organização. As melhorias suportam 

os objetivos de qualidade e desempenho de processo da organização como eles derivaram dos objetivos de 

negoócio organizacional. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - Selecionar 

Melhorias  

Melhorias em processos e 

tecnologias, as quais contribuem 

para alcançar objetivos de 

qualidade e desempenho de 

processo, são selecionados. 

 SP 1.1 - Coletar e Analisar propostas de Melhorias 

 SP 1.2 - Identificar e Analisar Inovações; 

 SP 1.3 - Aplicar Pilotos sobre as Melhorias; 

 SP 1.4 - Selecionar Melhorias para Implementação. 

SG 2 - 

Implementar 

Melhorias 

Melhorias mensuráveis aos 

processos e tecnologias 

organizacionais são contínua e 

sistematicamente implementados 

 SP 2.1 - Planejar Implementação; 

 SP 2.2 - Gerenciar Implementação; 

 SP 2.3 - Medir os Efeitos das Melhorias. 

ANÁLISE DE CAUSA E RESOLUÇÃO 

O propósito de Análise de Causa e Resolução é identificar causas dos defeitos e outros problemas e tomar ações 

para prevení-los de ocorrer no futuro. 

Meta Descrição Práticas Associadas 

SG 1 - 

Determinar 

Causas dos 

Defeitos  

Causas-raiz dos defeitos e outros 

problemas são sistematicamente 

determinados. 

 SP 1.1 - Selecionar Dados para Análise; 

 SP 1.2 - Analisar Caisas. 

SG 2 - Tratar as 

Causas dos 

Defeitos 

Causas-raiz de defeitos e outros 

problemas são tratados 

sistematicamente para prevenir sua 

futura ocorrência. 

 SP 2.1 - Implementar Propostas de Ação; 

 SP 2.2 - Avaliar os Efeitos das Mudanças; 

 SP 2.3 - Armazenar os Dados. 

 

 

A.5 METAS GENÉRICAS 
 

Todas as áreas de processo, independente do nível de maturidade a que atende, têm 

metas e práticas genéricas a atender, apresentadas na Tabela A.5. 

 

Tabela A.5 – Metas genéricas. Fonte: CMMI (2002). 

GG 1 – ALCANCE METAS ESPECÍFICAS 

O processo suporta e habilita que o alcance das metas específicas da área de processo pela transformação de 

produtos de entrada identificados em produtos do trabalho de saída identificados. 

Prática Descrição 

GP 1.1 - Executar Práticas Específicas Executar as práticas específicas da área de processo para desenvolver 

os produtos de trabalho e prover servicos para atingir metas 

específicas á área de processo. 

GG 2 - INSTITUIR UM PROCESSO GERENCIADO 

O processo é instituído como um processo gerenciado. 

Prática Descrição 

GP 2.1 - Estabelecer uma Política 

Organizacional 

Estabelecer e manter uma política organizacional para planejar e 

realizar o processo. 
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GP 2.2 - Planejar o Processo Estabelecer e manter o planejamento para realizar o processo. 

GP 2.3 - Fornecer Recursos Fornecer recursos adequados para realizar o processo, desenvolver os 

produtos do trabalho e fornecer os serviços do processo. 

GP 2.4 - Delegar Responsabilidades Delegar responsabilidades e autoridade para realizar o processo, 

desenvolver os produtos do trabalho e fornecer os serviços do 

processo. 

GP 2.5 - Treinar Pessoas Treinar as pessoas que realizam ou fornecem suporte ao processo 

conforme o necessário. 

GP 2.6 - Gerenciar a Configuração Colocar os produtos do trabalho designados pelo processo sob níveis 

apropriados de controle. 

GP 2.7 - Identificar e Envolver Partes 

Interessadas 

Identificar e envolver as partes interessadas relevantes do processo 

conforme planejado. 

GP 2.8 - Monitorar e Controlar o 

Processo 

Monitorar e controlar o processo de acordo com o planejado para 

realizar o processo e tomar ações corretivas apropriadas. 

GP 2.9 - Avaliar Objetivamente a 

Aderência 

Avaliar objetivamente a aderência ao processo em relação à sua 

descrição, padrões e procedimentos, e identificar não-conformidades. 

GP 2.10 - Rever o Status Com Níveis 

Gerenciais Superiores 

Rever as atividades, status e resultados do processo com nível de 

gerenciamento superior e resolver divergências. 

GG 3 - INSTITUIR UM PROCESSO DEFINIDO 

O processo é instituído como um processo definido. 

Prática Descrição 

GP 3.1 - Estabelecer um Processo 

Definido 

Estabelecer e manter a descrição de um processo definido. 

GP 3.2 - Coletar Informações sobre 

Melhorias 

Coletar produtos do trabalho, medidas, resultados de medidas e 

informações de melhorias derivados de planejar e executar o processo 

para suportar o futuro uso e a melhoria dos processos e ativos da 

organização.  

GG 4 - INSTITUIR UM PROCESSO QUANTITATIVAMENTE GERENCIADO 

O processo é instituído como um processo quantitativamente gerenciado. 

Prática Descrição 

GP 4.1 - Estabelecer Objetivos 

Quantitativos para o Processo 

Estabelecer e manter objetivos quantitativos para o processo, o qual 

trata a qualidade e desempenho do processo, baseado nas necessdades 

do cliente e nos objetivos de negócio. 

GP 4.2 - Estabilize o Desempenho dos 

Sub-processos 

Estabilize o desempenho de um ou mais sub-processos para determinar 

a habilidade do processo de alcançar os objetivos de qualidade e 

desempenho de processo.  

GG 5 - INSTITUIR UM PROCESSO OTIMIZADO 

O processo é instituído como um processo otimizado. 

Prática Descrição 

GP 5.1 - Garanta a Melhoria Contínua 

do Processo 

Garantir a melhoria continua do processo em preencher os objetivos 

relevantes de negócio da organização. 

GP 5.2 - Corrija as Causas-raiz dos 

Problemas 

Identifique e corrija as causas-raiz dos defeitos e outros problemas nos 

processos. 
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ANEXO B – MATERIAL DA METODOLOGIA 

 

 

B.1 AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO DE PROJETOS DE 

SOFTWARE E ENGENHARIA DE SOFTWARE 
 

Esse questionário tem por objetivo avaliar os processos de software existentes e 

praticados pela organização, focando atividades relacionadas à gestão de projetos e 

engenharia de software, identificando seus pontos fortes e oportunidades de melhoria, riscos e 

restrições. Com isso, subsidia-se a formulação de um plano de ações para a definição de uma 

metodologia de medição e análise, que abrangem as “boas práticas” atualmente desenvolvidas 

pela organização, além de atividades previstas pelo modelo de referência. 

 

a) Sobre o entrevistado: 

1 Papel; 

2 Descrição do papel na organização ou projeto; 

3 Capacitação; 

4 Últimos treinamentos voltados ao papel (assunto, data, carga horária); 

5 Equipe (papéis dos subordinados). 

 

b) Processos: descrição ou indicação do método empregado nos processos, em 

especial: 

1 Estimativas de projetos de Software; 

2 Planejamento/replanejamento de projetos de Software; 

3 Monitoramento e controle de projetos de Software; 

4 Encerramento de projetos de Software; 

5 Atividades desempenhadas pelo entrevistado; 

6 Fluxo geral das atividades; 

7 ESCM (entradas, saídas, controles, mecanismos) dos processos 

(diagramar). 

 

c) Projetos: descrição dos tipos de projetos desenvolvidos (desenvolvimento e 

tipos de manutenção): 
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1 Descrição dos tamanhos dos projetos desenvolvidos (métricas 

empregadas); 

2 Descrição dos ciclos de vida dos projetos de software; 

3 Descrição das fases ou atividades de engenharia de software. 

 

d) Técnicas e tecnologias: 

1 Técnicas envolvidas no desenvolvimento das atividades (técnicas de 

análise e projeto de software); 

2 Tecnologias envolvidas na construção dos projetos de software. 

 

e) Artefatos: 

1 Artefatos envolvidos nos processos (nome, descrição e aplicação); 

2 Modelos de artefatos entregues pelo entrevistado. 

 

f) Ferramentas: 

1 Ferramentas envolvidas nos processos (nome, descrição e aplicação). 

 

g) Visão do entrevistado (quanto a processos): 

1 Melhor prática desenvolvida pela organização; 

2 Maior oportunidade de melhoria. 

 

B.2 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ADERÊNCIA AO CMMI SE/SW 

STAGED NÍVEL 2 
 

Avaliação da aplicação prática da metodologia, com maior ênfase na coleta e análise 

de dados, buscando mais evidências de pontos fortes e fracos. Avaliação oficial orientada por 

um Lead Assessor, profissional outorgado pelo SEI. 

 

a) Os projetos acompanham o estado das atividades de gerência de requisitos através 

de medições? 

1 Sim 

2 Não 
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b) São utilizadas medições para acompanhar a situação das atividades de 

planejamento dos projetos de software (Por exemplo: conclusão dos marcos para 

as atividades de planejamento de projeto)? 

1 Sim 

2 Não 

 

c) Os projetos acompanham a situação das atividades de acompanhamento e 

supervisão de projeto através de medições (Por exemplo: esforço total gasto nas 

atividades de acompanhamento)? 

1 Sim 

2 Não 

 

d) São utilizadas medições para acompanhar o custo e a situação do cronograma das 

atividades de GQS – Garantia da Qualidade de Software (Por exemplo: o trabalho 

concluído, o esforço e o orçamento gastos comparados ao plano de GQS)? 

1 Sim 

2 Não 

 

e) São utilizadas medições para acompanhar a situação das atividades de gestão de 

configuração de software (Por exemplo: esforço e orçamento gastos para 

atividades da gestão de configuração)? 

1 Sim 

2 Não 

 

f) São usadas medições para determinar a situação das atividades de gestão integrada 

de fornecedores de software (Por exemplo: situação do cronograma com relação às 

datas de entrega planejadas; esforço gasto para controlar os fornecedores)? 

1 Sim 

2 Não 


