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Monitoramento online de riscos operacionais no desenvolvimento de 
software: um framework baseado em mineração de processos e de dados 

 

 

RESUMO 

 

 

Um grande desafio para a engenharia de software é entregar um produto com 

qualidade, no prazo acordado, a custos aceitáveis. Neste contexto, a gestão de risco 

é essencial para evitar ou minimizar os problemas durante a execução do projeto de 

software. Diversas abordagens foram propostas para o gerenciamento de riscos em 

projeto de software, mas esta ainda é uma atividade negligenciada nas organizações 

que desenvolvem software. Um fator que contribui para este cenário é a escassez 

de critérios para mensurar a incerteza, o que torna a gestão de riscos na engenharia 

de software uma atividade abstrata e subjetiva. Visando oferecer uma alternativa a 

essa situação, propomos um framework para monitoramento em tempo de execução 

de riscos operacionais no desenvolvimento de software. Esse framework utiliza 

mineração de processos e mineração de dados para extrair indicadores de 

desempenho e qualidade a partir dos logs das ferramentas de gestão de 

configuração de software. Esses indicadores são utilizados para monitorar, em 

tempo real, condições indesejadas no desenvolvimento de software. Para verificar 

sua viabilidade, conduzimos um estudo, aplicando o framework proposto em um 

ambiente real de desenvolvimento de software.  

 

 

Palavras-chave: gerenciamento de riscos; monitoramento de riscos; indicador; 

mineração de processos; detecção de anomalias. 
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Online monitoring of operational risks in software development: a 
framework based on Process Mining and Data Mining 

 

 

ABSTRACT 

 

Delivering software products respecting contract terms, such as schedule, quality 

level, and costs, is an important challenge for software engineering. Several 

approaches have been proposed for managing risks in software project, but, it’s in 

fact still usually overlooked by the organizations that develop software. One reason 

for this fact is the lack of criteria to measure uncertainty. This makes risk 

management in software engineering an abstract and subjective activity. Aiming to 

offer an alternative to this situation, we propose a framework for online monitoring of 

operational risks in software development. This framework uses process mining and 

data mining to extract performance and quality indicators from the logs of software 

configuration management tools. These indicators are used to monitoring in real time 

unwanted conditions on software development. To verify its feasibility, we conducted 

a study applying the proposed framework in a real environment of software 

development. 

 

 

Keywords: risk management; risk monitoring; indicator; process mining; anomaly 

detection. 



 
 

vii 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - Processo de coleta de métricas de software [24] .................................. 17 

FIGURA 2 - Utilização das ferramentas de GCS nas organizações [29] .................. 21 

FIGURA 3 – Possibilidades da mineração de processos [2] ..................................... 27 

FIGURA 4 – Descoberta de modelo de processo ..................................................... 28 

FIGURA 5 - Utilização das ferramentas de mineração de processos [37] ................ 32 

FIGURA 6 - Utilização dos plugins do ProM [37] ....................................................... 33 

FIGURA 7 - Exemplo de detecção de anomalias em um conjunto de dados 

bidimensional [43] ...................................................................................................... 35 

FIGURA 8 - Diferenças entre abordagens globais e locais para detecção de 

anomalias [43] ........................................................................................................... 37 

FIGURA 9 - Macroestrutura no framework ................................................................ 43 

FIGURA 10 - Log extraído ......................................................................................... 47 

FIGURA 11 - Log de eventos extraído ...................................................................... 61 

FIGURA 12 - Log de eventos integrado ao processo ................................................ 64 

FIGURA 13 - Modelo de processo preliminar ............................................................ 66 

FIGURA 14 - Modelo de processo com alta abstração máxima de fluxos ................ 67 

FIGURA 15 - Modelo de processo com redução da abstração dos fluxos ................ 69 

FIGURA 16 - Modelo de processo com anotação de tempo médio .......................... 70 

FIGURA 17 - Modelos de processo dos últimos 12 meses com anotação de tempo 

médio ......................................................................................................................... 72 

FIGURA 18 - Distribuição das rejeições a partir das fases do processo de software 74 

FIGURA 19 - Histograma da duração total média dos casos .................................... 80 

FIGURA 20 - Histograma da duração total média dos casos sem outliers ............... 80 

FIGURA 21 - Distribuição das instâncias de dados a partir da fase do processo, 

recurso e duração. ..................................................................................................... 84 

FIGURA 22 - Distribuição dos outliers extremos ....................................................... 85 

FIGURA 23 - Curvas ROC utilizadas na análise de desempenho ............................ 89!
 

 



 
 

viii 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - Gestão de riscos no PMBOK, CMMI, SPICE e RUP [14, 52] ................ 13 

TABELA 2 - Log de eventos para mineração de processos ...................................... 25 

TABELA 3 - Modelo de Quadro de Identificação de Fatores de Risco ...................... 45 

TABELA 4 – Modelo de mapeamento evento/atividade ............................................ 48 

TABELA 5 – Modelo do quadro de indicadores e valores de referência ................... 51 

TABELA 6 - Resumo do framework proposto ............................................................ 53 

TABELA 7 - Quadro de Identificação dos Fatores de Riscos .................................... 58 

TABELA 8 - Distribuição de eventos no log do Mantis por tipo ................................. 59 

TABELA 9 - Rótulos dos eventos registrados no Mantis ........................................... 60 

TABELA 10 - Rótulos para atribuições a recursos especiais .................................... 62 

TABELA 11 - Fusão de eventos com atribuições especiais ...................................... 62 

TABELA 12 - Mapeamento Atividades/Eventos ........................................................ 63 

TABELA 13 - Distribuição das rejeições por categoria e prioridade .......................... 74 

TABELA 14 - Valores de referencia para a Q1.1 ....................................................... 76 

TABELA 15 - Distribuição da cobertura de testes por categoria e prioridade ........... 77 

TABELA 16 - Evolução semestral da duração total média dos casos em horas 

trabalhadas ................................................................................................................ 78 

TABELA 17 - Evolução semestral da duração total média dos casos em horas 

trabalhadas (sem outliers) ......................................................................................... 79 

TABELA 18 - Evolução semestral da duração total média dos casos em horas 

trabalhadas (sem outliers) ......................................................................................... 80 

TABELA 19 - Relação dos maiores escores por técnica ........................................... 86 

TABELA 20 - Comparação entre os rankings das instâncias .................................... 87 

TABELA 21 - Matriz de confusão para o algoritmo kNN Global Anomaly Score ....... 90 

TABELA 22 - Matriz de confusão para o algoritmo Local Correlation Integral (LOCI)

 ................................................................................................................................... 90 

TABELA 23 - Quadro de indicadores e valores de referencia ................................... 90 

  



 
 

ix 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E ACRÔNIMOS 

 
 
GCS Gerência de Configuração de Software 

GQM Goal Question Métric 

CMMI Capability Maturity Model Integration 

SPICE Software Process Improvement and Capability Determination 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

SEI Software Engineering Institute 

ISO International Organization for Standardization 

RUP Rational Unified Process 

GDSM Goal-Driven Software Measurement 

CVS Concurrent Version System 

BPMN Business Process Model and Notation 

XES eXtensible Event Stream 

IEEE Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos 

KDD Knowledge Discovery in Database 

LTL Linear Temporal Logic 

ETL Extract Transform Load 

CRISP-DM CRoss Industry Standard Process for Data Mining 

BAM Business Activity Monitoring 

KDD Knowledge-discovery in databases 

  



 
 

x 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 1 

1.1. MOTIVAÇÃO ............................................................................................................. 2 
1.2. TRABALHOS RELACIONADOS ............................................................................... 4 
1.3. OBJETIVOS ............................................................................................................... 6 
1.4. METODOLOGIA ........................................................................................................ 7 
1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO .................................................................................. 8 

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE .. 9 

2.1. GERENCIAMENTO DE RISCOS ............................................................................. 10 
2.2. INDICADORES NA ENGENHARIA DE SOFTWARE ............................................. 15 
2.3. LIMITAÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RISCOS NA ENGENHARIA DE 

SOFTWARE ...................................................................................................................... 19 
2.4. FERRAMENTAS DE GCS COMO FONTE DE DADOS PARA O 

GERENCIAMENTO DE RISCOS ...................................................................................... 20 
2.5. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO ........................................................................ 22 

3. DESCOBERTA DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DE MINERAÇÃO DE 
PROCESSOS E DETECÇÃO DE ANOMALIAS ....................................................... 24 

3.1. MINERAÇÃO DE PROCESSOS ............................................................................. 24 
3.2. DETECÇÃO DE ANOMALIAS (MINERAÇÃO DE DADOS) ................................... 33 
3.3. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO ........................................................................ 38 

4. FRAMEWORK .................................................................................................... 39 

4.1. ESTUDOS PRELIMINARES .................................................................................... 39 
4.2. ESTUDOS EXPLORATÓRIOS ................................................................................ 41 
4.3. FRAMEWORK ......................................................................................................... 43 
4.3.1. PLANEJAMENTO .................................................................................................... 45 
4.3.2. PREPARAÇÃO DOS DADOS ................................................................................. 46 
4.3.3. EXTRAÇÃO DO CONHECIMENTO ........................................................................ 49 
4.3.4. MONITORAMENTO ................................................................................................ 52 
4.3.5. VISÃO SINTÉTICA DO FRAMEWORK ................................................................... 52 
4.4. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO ........................................................................ 54 

5. ESTUDO ............................................................................................................. 55 

5.1. PLANEJAMENTO .................................................................................................... 55 



 
 

xi 

5.1.1. ANÁLISE PRELIMINAR ........................................................................................... 55 
5.1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO ........................................................ 57 
5.2. PREPARAÇÃO DOS DADOS ................................................................................. 58 
5.3. EXTRAÇÃO DO CONHECIMENTO ........................................................................ 64 
5.3.1. ANÁLISE QUALITATIVA DO PROCESSO ............................................................. 64 
5.3.2. ANÁLISE QUANTITATIVA DO PROCESSO ........................................................... 73 
5.3.3. ANÁLISE QUALITATIVA DAS ATIVIDADES .......................................................... 82 
5.3.4. ANÁLISE QUANTITATIVA DAS ATIVIDADES ........................................................ 85 
5.4. CONCLUSÃO DA EXTRAÇÃO DO CONHECIMENTO .......................................... 90 
5.5. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO ........................................................................ 91 

6. CONCLUSÕES ................................................................................................... 92 

6.1. CONTRIBUIÇÕES ................................................................................................... 93 
6.2. LIMITAÇÕES ........................................................................................................... 94 
6.3. TRABALHOS FUTUROS ........................................................................................ 95 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 97 

 

 



 
 

1 

1. INTRODUÇÃO 

 Um grande desafio para a engenharia de software é entregar um produto com 

qualidade, no prazo acordado, a custos aceitáveis. Gerenciar riscos é uma 

estratégia reconhecidamente importante para superar as incertezas inerentes ao 

desenvolvimento de software e, com isto, aumentar a chance de sucesso. Porém, o 

gerenciamento dos riscos não é uma atividade simples [1] e requer conhecimento 

histórico sobre o negócio.  

 Por outro lado, o processo de desenvolvimento de software exige a utilização 

de ferramenta de apoio para auxiliar na execução de suas atividades, tais como, as 

ferramentas de Gestão de Configuração de Software (GCS). Estes sistemas 

possuem monitores que registram, na forma de logs, o que foi executado pela 

organização. Os dados, disponibilizados nos logs, são ricos em informações sobre a 

execução das atividades no desenvolvimento de software que podem ser utilizadas 

para identificar condições de risco. 

 Este estudo propõe extrair informações registradas nos logs de ferramentas 

de GCS e utilizar a mineração de processos e a mineração de dados para adquirir 

conhecimento sobre a execução do processo e suas atividades. Com isso, 

buscamos extrair indicadores de desempenho e qualidade no desenvolvimento de 

software e, com isso, monitorar condições indesejadas e fatores de risco em tempo 

real. 

 A mineração de processos é uma disciplina relativamente nova. Está situada 

entre a mineração de dados e a modelagem/análise de processos [2, 3]. O objetivo é 

a análise dos logs de eventos com a finalidade de extrair conhecimento sobre os 

processos executados. Em geral, a mineração de processos é utilizada para a 

descoberta de processos de negócios reais de uma organização e a verificação de 

sua conformidade em relação ao processo estabelecido. Contudo, novas 

perspectivas para a mineração de processos vêm sendo exploradas e, novos 

desafios como a aplicação associada a outras técnicas têm sido experimentados 

pela comunidade acadêmica. Seguindo este fluxo, buscamos estabelecer meios de 

aproveitar o potencial analítico das ferramentas de mineração de processo para 

resolver problemas no contexto da engenharia de software.  
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 Naturalmente a mineração de processos possui suas limitações, sobretudo 

quando buscamos aplicações alternativas a sua proposta original. Então, buscamos 

na mineração de dados abordagens que possam completar as lacunas encontradas. 

Toda esta investigação resultou na elaboração de um framework que estrutura e 

organiza as ações necessárias para construir um sistema automatizado para 

monitoramento de condições de riscos durante a operação de desenvolvimento de 

software. 

 O objetivo deste capítulo introdutório é apresentar o escopo desta 

dissertação, seus objetivos, metodologia, e as contribuições esperadas. 

1.1. MOTIVAÇÃO 

 A dinâmica do mundo moderno tem exigido das organizações qualidade e 

rapidez. O resultado disto é o aumento do impacto dos riscos operacionais para o 

atendimento das expectativas do cliente. Pois, em grande parte dos negócios, a 

interrupção das operações, devido à materialização de algum risco tornou-se uma 

séria ameaça para seus objetivos estratégicos. Nas últimas décadas, instituições 

financeiras e seguradoras têm experimentado perdas nas suas receitas devido a 

falhas (riscos) operacionais. Isto evidencia que o sucesso do negócio é dependente 

da redução de riscos operacionais, uma vez que isso amplia a eficiência 

operacional. Desta forma, as organizações necessitam apoiar suas operações 

continuamente de modo a evitar falhas operacionais [4].  

 Contudo, já comentamos que o gerenciamento de riscos é uma atividade 

complexa [1]. Podemos destacar algumas questões sobre o gerenciamento de riscos 

em ambientes de desenvolvimento de software: 

• Existe uma lacuna no processo de avaliação de riscos no desenvolvimento de 

software: A avaliação de riscos no processo de desenvolvimento de software 

é, via de regra, uma atividade subjetiva, que consiste em identificar os riscos 

e estimar a probabilidade e o impacto do risco com base na experiência do 

dos agentes envolvidos no processo. Contudo, este processo deveria ser 

baseado em fatos, visando a redução dos fatores de insucesso.  

• Dificuldades na implementação do monitoramento de riscos: uma vez que a 
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fonte de dados para suportar as atividades de identificação e análise de riscos 

não é clara, o monitoramento do risco torna-se uma atividade não-sistemática 

e de difícil execução. 

• Falta de indicadores para a gestão de riscos no contexto do desenvolvimento 

de software: programas de medição em engenharia de software tendem a 

avaliar os processos e produtos a partir do ponto de vista da eficiência e 

eficácia, mas não consideram que eles podem ser usados para avaliar os 

riscos. Sob essas premissas, esta dissertação aborda a definição de 

informações por meio de indicadores que podem auxiliar a atividade de 

avaliação de riscos em ambientes de desenvolvimento de software. 

 As observações relacionadas nos conduzem a observar que a gestão de 

riscos esbarra em dois problemas: falta de pessoal qualificado e de informação 

confiável. Contudo, é comum encontrarmos organizações com graves limitações ou 

escassez em ambos, o que termina inviabilizando ou comprometendo o 

gerenciamento de riscos. No que se refere aos riscos operacionais a situação é mais 

complexa. Pois, avaliar processos operacionais requer informações confiáveis em 

tempo de execução. Isto implica na identificação de riscos em nível estratégico sem 

um monitoramento adequado das operações. O resultado disso é um gerenciamento 

de riscos ineficiente e reativo. 

 Se por um lado existe a demanda por uma postura proativa frente aos riscos 

com uma atuação abrangente (em nível operacional), do outro lado temos sérias 

limitações impostas pela realidade das organizações. Este cenário nos motivou a 

encontrar alternativas para estas limitações. Buscamos superar estas limitações 

através da adoção de ferramenta para extração de conhecimento a partir do uso de 

informações diretamente registradas nas ferramentas de suporte ao 

desenvolvimento de software. Com isso, pretendemos extrair indicadores de 

desempenho e qualidade para monitorar condições indesejadas, possibilitando o 

monitoramento indireto dos riscos através do monitoramento de fatores de risco. 

 Esta dissertação aborda a definição de um framework para auxiliar a atividade 

de monitoramento de fatores riscos em ambiente de desenvolvimento de software. 
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1.2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Menezes conduziu estudos sobre indicadores no gerenciamento de riscos em 

projetos de software [5], [6] e [7]. Suas publicações ofereceram importante base para 

o nosso trabalho, uma vez que, trouxe um quadro geral sobre o tema e fundamentou 

a importância dos indicadores na avaliação de risco. Seu trabalho concentrou-se em 

uma abordagem teórica, buscando estabelecer indicadores por meio da realização 

de um mapeamento sistemático da literatura. Por outro lado, no nosso trabalho 

buscamos estabelecer e avaliar uma estratégia para monitoramento de riscos com 

base em indicadores extraídos por meio de técnicas de mineração de processos e 

mineração de dados.  

Em seu trabalho Wickboldt et al. [54] propôs um framework para avaliação de 

riscos com foco na infra estrutura de TI, buscando calcular escores para os riscos. 

Embora existam semelhança nos objetivos e nas fontes de dados (dados históricos 

de sistemas de workflow) entre o trabalho de Wickboldt et al. [54] e este trabalho, 

nossa abordagem segue outra direção. Em seu framework Wickboldt et al. [54] 

propõe um meio para calcular a similaridade entre as atividades registradas no log 

dos sistemas. Com base neste cálculo, é realizada a estimação da probabilidade e 

do impacto da atividade. O framework proposto neste trabalho foi pensado para o 

domínio do desenvolvimento de software, que diferentemente das atividades de 

configuração de equipamentos e software apresenta uma grande variabilidade entre 

casos de uma mesma atividade. Ou seja, o fato de estar realizando uma mesma 

atividade não garante que os riscos associados a esta sejam semelhantes a outras 

realizações desta atividade. Por exemplo, a correção de um erro em uma aplicação 

pode diferir completamente em termos de impacto e severidade de outra correção 

de erro na mesma aplicação ou em qualquer outra aplicação. Desta forma, 

buscamos aplicar técnicas que pudessem considerar este característica e como 

resultado obtivemos um proposta completamente diferente da abordagem de 

WICKBOLDT et al. [54]. 

 Em sua tese de doutorado [49] e em suas publicações [46, 47, 48], 

Šamalíková buscou investigar a aplicação da mineração de processos no domínio 

da qualidade de software. Para tanto, organizou seu trabalho apresentando 

respostas para as seguintes perguntas:  
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• Quais são os argumentos teóricos e práticos que motivam a utilização da 

mineração de processos para a avaliação do processo de software em 

oposição as técnicas e estratégias convencionais de coleta de informação? 

• A mineração de processos de software é apropriada para apoiar, na prática, a 

avaliação de processos de software? 

• Quais são os critérios para identificar áreas de processos adequados para a 

mineração processos em apoio à avaliação de processos de software, e como 

elas podem ser aplicadas? 

• Quais são os critérios para avaliar o nível de adequação das ferramentas de 

suporte ao desenvolvimento de software como fontes de dados para a 

mineração de processos, e como elas podem ser aplicadas? 

 Ao responder estas perguntas Šamalíková et al. contribuiu com o arcabouço 

teórico sobre a aplicação das técnicas de mineração de processos no domínio da 

engenharia de software. Porém, diferentemente do enfoque teórico adotado nos 

trabalhos de Šamalíková et al., buscamos propor uma alternativa prática para 

aplicação da mineração de processos. Outra diferença básica entre os trabalhos 

consiste na perspectiva de aplicação, uma vez que nosso trabalho focou em fatores 

de riscos no desenvolvimento de software. 

 O trabalho de Lemos et. al. [32] também versa sobre a avaliação do processo 

de desenvolvimento de software por meio da mineração de processos, mas aplica as 

técnicas em ambientes reais. Com isto, lança luz sobre os desafios inerentes a 

trabalhar com dados reais, tais como, dados inconsistentes, ou mesmo manipular 

uma massa grande de dados. A opção adotada foi extrair conhecimento de forma 

exploratória e utilizar os resultados como elementos para avaliação do processo de 

software. Diferentemente, propomos uma abordagem estruturada para responder 

questões relacionadas aos riscos operacionais no desenvolvimento de software. 

 Pika et al. [59] apresentou uma abordagem para previsão de atrasos em 

cronograma a partir da análise de log de eventos. Para tanto, definiu cinco 

indicadores de riscos de atraso: (i) Tempo anormal de execução da atividade, (ii) 

Tempo anormal de espera, (iii) Múltiplas repetições de uma atividade, (iv) Atividades 

atípicas e (v) quantidade anormal de recursos em um caso. A partir destes 

indicadores aplicou técnicas estatísticas não supervisionadas para detecção de 
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outliers a fim de identificar se algum destes indicadores era verificado na base de 

dados. Em nosso trabalho também utilizamos técnicas não supervisionada para 

detecção de outliers. Porém, o nosso objetivo não se restringe a identificação de 

riscos de atraso. Com isso, investigamos técnicas que pudessem oferecer respostas 

mais abrangentes, como as técnicas de detecção de anomalias. Além disso, 

também buscamos inserir na análise dos dados as técnicas de mineração de 

processos para obter uma visão de riscos associados ao processo. Também 

podemos destacar diferenças no enfoque entre o nosso trabalho e o de PIKA et al. 

[59], trabalhamos na direção de oferecer um método detalhado para monitoramento 

de riscos operacionais no desenvolvimento de software, e com isto buscamos 

oferecer estratégias para superar seus desafios desde o planejamento até a 

apresentação dos resultados. 

 O estudo de Poncin et. al. [39] sugere a utilização dos logs dos repositórios 

de software com fonte de dados para mineração de processos e apresenta duas 

aplicações com dados de repositórios públicos de software de projetos abertos. 

Outro trabalho de Poncin et. al. [56], propõe uma abordagem semelhante, porém, 

aplicando as informações para verificação de conformidade em projetos 

acadêmicos. Estes estudos contribuíram com uma visão inicial da aplicação dos logs 

das ferramentas gestão de configuração de software na mineração de processos, 

contudo, limita-se a oferecer uma prova de conceito sobre o tema. 

1.3. OBJETIVOS 

 O principal objetivo desta dissertação é propor um framework para 

monitoramento automático de fatores de riscos operacionais em ambientes de 

desenvolvimento de software. Os objetivos específicos deste trabalho são:  

• Propor um framework para monitoramento de riscos operacionais no 

desenvolvimento de software com base nas técnicas de mineração de 

processos e detecção de anomalias; 

• Investigar as técnicas de mineração de processo e detecção de anomalias 

como alternativa para identificação de fatores de riscos no desenvolvimento 

de software; 
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• Aplicar o framework proposto em um ambiente real de desenvolvimento de 

software; 

1.4. METODOLOGIA 

 A metodologia estabelecida para nosso trabalho consistiu em quatro fases: (i) 

estudos preliminares, (ii) estudos exploratórios, (iii) elaboração do framework e (iv) 

estudo de caso. 

• Estudos preliminares: esta fase visou estudar a mineração de processos com 

o intuito de analisar sua aplicação em ambientes de desenvolvimento de 

software. Para tanto, realizamos uma revisão ad hoc de aplicação da 

mineração de processos e trabalhos relacionados ao tema. Estes estudos 

contribuíram para definição do escopo da pesquisa, e da metodologia. Este 

estudo resultou na seguinte publicação: 

o D'CASTRO, R. J. ; OLIVEIRA, A. L. I. ; GUSMAO, C. M. M. G. ; Lima, 

R. M. F. . Garantia de Qualidade de Software através da Mineração de 

Processos. In: X Workshop de Teses e Dissertações em Qualidade de 

Software (SBQS 2012), 2012, Fortaleza. Anais do XI Simpósio 

Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS), 2012. 

• Estudos exploratórios: durante esta fase realizamos experimentos ad hoc 

para testar as técnicas e ferramentas da mineração de processos atuando 

sobre os dados disponíveis nas ferramentas de apoio ao desenvolvimento de 

software. Com isto, conseguimos estabelecer quais dados, técnicas e 

ferramentas poderiam contribuir com os nossos objetivos. Buscamos também 

identificar as limitações destes elementos e quando possível procuramos 

estabelecer estratégias para superá-las.  

• Elaboração do framework: esta etapa consistiu na sistematização de toda a 

aprendizagem obtida durante os estudos preliminares e exploratórios. Assim, 

procuramos estabelecer um framework, descrevendo as atividades, técnicas 

e ferramentas necessárias para o estabelecimento de um sistema de 

monitoramento de riscos operacionais apoiado por técnicas de extração de 

conhecimento.  
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• Estudo: esta fase compreendeu a aplicação do framework proposto em um 

ambiente real de desenvolvimento de software e a avaliação dos indicadores 

de desempenho e qualidade extraídos a partir do framework. 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Além deste capítulo introdutório, esta dissertação foi organizada em cinco 

capítulos como segue: 

• Capítulo 2 – Gerenciamento de riscos no desenvolvimento de software: 

Apresenta os conceitos relacionados ao gerenciamento de riscos e da 

definição de indicares de riscos no desenvolvimento de software. 

• Capítulo 3 – Descoberta de conhecimento através da mineração de 

processos e detecção de anomalias: Apresenta os conceitos, técnicas e 

ferramentas relacionadas à mineração de processos e à detecção de 

anomalias. 

• Capítulo 4 - Framework: Apresenta o framework proposto, bem como seu 

processo de elaboração. 

• Capítulo 5 - Estudo: Descrição detalhada da aplicação do framework em um 

ambiente real de desenvolvimento de software. 

• Capítulo 6 - Conclusões: Este capítulo discute os resultados encontrados bem 

como as contribuições esperadas com este trabalho. 
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2. GERENCIAMENTO DE RISCOS NO DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE 

 As incertezas fazem parte das atividades humanas. Com o objetivo de reduzir 

o grau de incertezas, procuramos utilizar várias ferramentas, a fim de minimizar a 

probabilidade e impacto de efeitos negativos, e essas geralmente se baseiam em 

informações e na experiência. Este processo compreende, basicamente, na 

avaliação de risco. Com base nisso que tomamos decisões com o intuito de reduzir 

ou eliminar um conjunto de fatores críticos por meio de dados. 

 Diversos fatores contribuem para tornar o desenvolvimento de software uma 

atividade de risco. O SEI publicou uma taxonomia de riscos [55] onde os riscos são 

classificados em três grupos:  

• Engenharia de produtos se refere aos riscos relacionados aos aspectos 

técnicos no desenvolvimento do software. Ou seja, diz respeito a todos os 

riscos associados as atividades necessárias ao desenvolvimento de software  

(requisitos, análise e projeto, implementação, testes, integração e etc.). 

• Ambiente de desenvolvimento, diz respeito aos riscos associados aos 

métodos, procedimentos e ferramentas utilizadas no desenvolvimento de 

software, tais como: problemas de gerenciamento das atividades 

(comunicação, qualidade, etc.), falhas na configuração do ambiente de 

desenvolvimento (servidor de aplicação, banco de dados, etc.) e etc. 

• Restrições do Programa trata dos riscos referente a limitações externas 

impostas a demanda. Entre estes citar restrições no cronograma, pessoal, 

orçamento e etc.  

 A materialização dos riscos citados tende a provocar impactos indesejados 

nos custos de produção, nos prazos acordados e/ou na qualidade do produto. Em 

nosso trabalho vamos abordar fatores de risco da Engenharia de produtos. 

 Neste capítulo vamos apresentar o estado da arte do gerenciamento de riscos 

na engenharia de software. Também abordaremos a definição de indicadores de 

riscos no desenvolvimento de software e como as ferramentas de gestão de 

configuração de software podem colaborar neste processo. 
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2.1. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

A norma ISO 31000 [60] descreve o processo de gerenciamento de riscos 

com o propósito de que este deve possibilitar, dentre outros fatores, um aumento no 

cumprimento dos objetivos de uma organização e uma melhora na identificação de 

oportunidades e ameaças, na confiança das partes interessadas, nos controles e na 

eficácia e eficiência operacional. 

O gerenciamento de riscos de software abrange técnicas e diretrizes para 

identificar, analisar e mitigar os riscos de software. Um item de risco denota um 

aspecto particular ou propriedade de uma tarefa de desenvolvimento, processo ou 

ambiente, que, se for ignorada, irá aumentar a probabilidade de uma falha, por 

exemplo, retrabalho, dificuldade de implementação ou atraso [51]. 

 Nas últimas décadas o gerenciamento de riscos de software evoluiu 

significativamente. Isto pode ser observado pela importância dispensada ao tema 

em referências tradicionais para área, tais como: CMMI [13], SPICE (ISO/IEC 15504) 

[9], Processo Unificado e PMBOK [10] e, mais recentemente, diversas publicações 

analisaram a gestão de riscos nas metodologias ágeis de desenvolvimento de 

software [8, 11, 12]. A seguir detalharemos melhor a visão de riscos para as 

referencias citadas. 

 O CMMI (Capability Maturity Model Integration) [13], desenvolvido pelo SEI 

(Software Engineering Institute), é um modelo de referência que contém práticas 

(Genéricas ou Específicas) necessárias à maturidade das organizações que 

desenvolvem software. Este modelo estabelece cinco níveis de maturidade: inicial 

(nível 1), gerenciado (nível 2), definido (nível 3), quantitativamente gerenciado (nível 

4) e em otimização (nível 5). Cada nível é constituído por um conjunto de áreas de 

processos, compostas por objetivos específicos e objetivos genéricos. Cada objetivo 

específico pode ser composto por um conjunto de práticas específicas. Os riscos 

são abordados nas seguintes áreas dos processos:  

• Planejamento do Projeto (Nível 2) – A prática específica “Identificar os riscos 

do projeto” é definida junto ao objetivo específico “Desenvolvimento do plano 

de projeto”. Sua função é identificar e analisar os riscos para estabelecer sua 

probabilidade, impacto e quando podem ocorrer. 
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• Acompanhamento e Controle do Projeto (Nível 2) – Aqui, a prática específica 

“Monitorar os riscos do projeto” está presente juntamente ao objetivo 

específico “Monitorar o projeto de acordo com o plano”.  

• Gerência de Riscos (Nível 3) – O nível 2 prevê uma abordagem reativa aos 

riscos, mas o objetivo neste nível é identificar previamente problemas para 

mitigar possíveis impactos adversos. Os seguintes objetivos específicos e 

práticas específicas são previstas: 

• Preparar-se para a gerência de riscos – Prevê as práticas específicas 

“Determinar fontes” e “Categorias de riscos”, “Definir parâmetros de riscos” e 

“Estabelecer uma estratégia para gestão de riscos”.  

• Identificar e analisar risco – Define as práticas especificas “Identificação de 

riscos e “Avaliar, categorizar e priorizar riscos”. 

• Mitigar riscos – As seguintes práticas específicas são esperadas para este 

objetivo específico: “Desenvolver planos de mitigação de riscos” e 

“Implementar planos de mitigação de riscos”. 

 A norma ISO 15.504, também denominada Software Process Improvement 

and Capability dEtermination (SPICE), surgiu da necessidade de padronização da 

avaliação dos processos de desenvolvimento de software. Como o próprio nome 

indica o modelo SPICE possui duas dimensões; a primeira se propõe orientar as 

organizações para a melhoria contínua dos processos de desenvolvimento de 

software; a segunda constitui um padrão para avaliação do processo de software, 

visando determinar a capacidade de desenvolvimento de uma organização. Esta 

segunda dimensão é compatível com o CMMI. No tocante aos riscos, o modelo 

SPICE prescreve um processo específico: MAN.3 Gerenciar riscos [9]. 

 O Processo Unificado, também conhecido como Rational Unified Process 

(RUP) é um processo de engenharia de software baseado em boas práticas. No 

RUP os riscos devem ser identificados e tratados o quanto antes no ciclo de vida do 

projeto. O gerenciamento de riscos no RUP está inserido dento da disciplina de 

Gerenciamento de Projeto. O papel envolvido com o gerenciamento de riscos é o 

gerente de projeto, que executa as atividades: Desenvolver o plano de 
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Gerenciamento de Riscos, Identificar e Avaliar Riscos, e Monitorar o Status do 

Projeto [14]. 

 O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [10] é um guia genérico 

publicado pelo PMI (Project Management Institute) que descreve o conhecimento e 

as melhores práticas de gerenciamento de projetos em qualquer área de atuação. O 

PMBOK é largamente adotado como referencia para o gerenciamento de projetos de 

software. Segundo este Guia, o gerenciamento de projetos está dividido em nove 

áreas: Gerência de Riscos, Gerência de Integração, Gerência de Escopo, Gerência 

de Tempo, Gerência de Custo, Gerência de Qualidade, Gerência de Recursos 

Humanos, Gerência de Comunicação e Gerência de Aquisições. Os objetivos da 

Gerência de Riscos são aumentar a probabilidade de ocorrência e o impacto dos 

eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos aos 

objetivos do projeto. Os processos para gestão de riscos são: 

• Planejamento do gerenciamento de riscos – Definição de como serão 

realizadas as atividades de gerenciamento de risco do projeto. 

• Identificação de Riscos – Determinação dos riscos que serão gerenciados 

durante a execução do projeto. 

• Análise qualitativa de riscos – Visa a priorização dos riscos com base na 

probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos identificados. 

• Análise quantitativa de riscos – Visa mensurar a probabilidade de ocorrência 

e o impacto da incidência dos riscos identificados para o projeto.  

• Planejamento de resposta a riscos – Elaboração de plano de reação aos 

riscos avaliados durante a execução do projeto. 

• Monitoramento e controle de riscos – Visa monitorar os riscos residuais, 

identificar novos riscos, executar plano de mitigação de riscos e avalia sua 

efetividade durante todo o ciclo de vida do projeto. 

 Em [52], Gusmão e Moura realizaram uma analise sobre o gerenciamento de 

riscos nas normas ISO, no CMMI e no PMBOK. Este trabalho foi complementado por 

Rocha e Belchior, em [14], que incluiu o RUP na análise. Estes trabalhos nos 
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possibilitam uma boa visão sobre as principais referencias no desenvolvimento 

tradicional de software. A Tabela 1 apresenta um quadro com o mapeamento da 

equivalência entre as atividades associadas ao gerenciamento de riscos no PMBOK, 

CMMI, SPICE e RUP. Como pode ser observado, embora a abordagem para 

gerenciamento de riscos seja diferente entre as quatro referências, existe uma 

equivalência entre as atividades definidas para o gerenciamento de riscos. Um ponto 

importante a ser observado é que, segundo as referências em questão, o 

gerenciamento de riscos está vinculado ao gerenciamento de projetos. 

TABELA 1 - Gestão de riscos no PMBOK, CMMI, SPICE e RUP [14, 52] 

PMBOK CMMI SPICE RUP 

Identificação dos 
Riscos 

Identificar Risco 
(SP 2.1) 

Identificação dos 
Riscos 

Identificar e Avaliar 
os Riscos 

Análise Qualitativa 
dos Riscos e 
Análise 
Quantitativa dos 
Riscos 

Avaliar, 
Categorizar e 
Priorizar Riscos 
(SP 2.2) 

Análise e 
Priorização dos 
Riscos 

Identificar e Avaliar 
os Riscos  

Planejamento das 
Respostas aos 
Riscos 

Desenvolver 
Planos de 
Mitigação de 
Riscos (SP 3.1) 

Definição de 
Estratégia de 
Gerenciamento dos 
Riscos 

Identificar e Avaliar 
os Riscos 

Monitoração e 
Controle dos 
Riscos 

Implementar os 
Planos de 
Mitigação de 
Riscos (SP 3.2) 

Definição de 
métricas para 
Riscos de 
Software, 
Execução da 
Estratégia de 
Gerenciamento de 
Riscos, Avaliação 
da Estratégia de 
Gerenciamento de 
Riscos e Execução 
de Ações 
Corretivas. 

Monitorar o Status 
do Projeto 

 Nos últimos anos, a engenharia de software foi marcada pelo advento das 

metodologias ágeis de desenvolvimento de software, também conhecidas como 

desenvolvimento ágil. Este movimento surgiu a partir das necessidades do mercado 

atual que exige resultados imediatos em condições de altas incertezas e constantes 
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mudanças. O desenvolvimento ágil é caracterizado por iterações curtas e dirigidas a 

produtos, com decisões colaborativas, contínua integração das novas 

funcionalidades e rápida incorporação de alterações [8]. Segundo Nyfjord [12], unir 

gerenciamento de risco ao processo ágil de desenvolvimento é semelhante a unir o 

preto ao branco e ter dificuldade em escolher a tonalidade correta de cinza. Isto se 

deve ao fato das metodologias ágeis preconizarem a iteração em detrimento a 

procedimentos e ferramentas e as abordagens para gerenciamento de riscos 

seguem na direção oposta. Contudo, nos últimos anos, este tema tem sido 

investigado e diversos estudos têm lançando luz sobre a questão. Em [11] Ribeiro et 

al. apresentou os resultados da aplicação do seu modelo para gestão de riscos em 

projetos ágeis. 

A atenção das referências tradicionais de desenvolvimento de software e a 

busca da comunidade de desenvolvimento ágil de software em incorporar o 

gerenciamento de riscos em sua prática demonstram que o gerenciamento de riscos 

é relevante para o desenvolvimento de software, independentemente da forma de 

gestão ou paradigma de desenvolvimento. Contudo, o gerenciamento de riscos 

continua sendo negligenciado pelas organizações que desenvolvem software. Uma 

razão para isto deve-se ao fato do conceito de riscos ser abstrato e subjetivo e, os 

resultados práticos oferecidos pelo seu gerenciamento são pouco visíveis [15].  

O gerenciamento de riscos é um tema recente no contexto do 

desenvolvimento de software e isso constitui um problema adicional, uma vez que a 

sua aplicação prática tende a ser enviesada [16], devido ao alto grau de 

subjetividade – especialmente durante a atividade de avaliação de risco. Atualmente, 

o gerenciamento de riscos é fundamental para as empresas que trabalham no 

campo do desenvolvimento de software, embora tal atividade não esteja 

consolidada, como se observa no mercado financeiro, onde ela é amplamente 

aplicada [5]. Estas práticas só se tornaram efetivamente consolidadas no mercado 

financeiro quando as incertezas passaram a ser mensuradas. Seguindo esta linha, 

alguns trabalhos têm buscado estabelecer indicadores para tornar mais objetivo o 

gerenciamento de riscos no desenvolvimento de software. Menezes, Gusmão e 

Moura, em [17], realizaram um mapeamento sistemático da literatura em busca de 

evidências sobre estes trabalhos. Essa pesquisa chegou a vinte quatro (24) 
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trabalhos relevantes sobre o tema, dos quais vinte e dois (22) abordam indicadores 

de riscos em projetos de desenvolvimento de software e apenas dois (2) estão 

relacionados a aspectos organizacionais no ambiente de desenvolvimento de 

software [18, 19].  

Um aspecto importante no contexto dos riscos no desenvolvimento de 

software diz respeito à exigência, por parte dos clientes, de entregas cada vez mais 

rápidas. Esta restrição temporal eleva os riscos operacionais, tanto no 

desenvolvimento de software como em outros negócios. É importante conceituar que 

riscos operacionais consistem na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 

de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou 

de eventos externos. 

Nas últimas décadas, instituições financeiras e seguradoras têm 

experimentado perdas nas suas receitas devido a falhas (riscos) operacionais, ou 

seja, o sucesso do negócio é largamente dependente da redução de riscos 

operacionais. Desta forma, as organizações necessitam apoiar suas operações 

continuamente, de modo a ampliar sua eficiência operacional [4]. 

Neste contexto, buscamos estudar uma estratégia para utilizar indicadores de 

desempenho e qualidade para apoiar o monitoramento em tempo de execução de 

fatores de risco operacional no desenvolvimento de software. 

2.2. INDICADORES NA ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Nesta seção apresentamos o estado da arte da definição de indicadores na 

engenharia de software e como estes indicadores podem contribuir para o 

gerenciamento de riscos. 

A definição de uma abordagem objetiva frente aos riscos no desenvolvimento 

de software passa pela definição de indicadores de riscos. Indicadores são 

desenvolvidos com o intuito de tratar a informação de modo a torná-la acessível, 

possibilitando a compreensão de fenômenos complexos. Eles tornam esses 

fenômenos quantificáveis e compreensíveis, para que possam ser analisados e 

utilizados pelos gestores e também permitem a melhoria organizacional e de 

processos, melhorando a gestão da informação. [5].  
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A definição de indicadores não é uma tarefa trivial [20]. Existem diversas 

dimensões e pontos de vistas envolvidos, como a natureza da variável observada e 

especialmente as fontes de informação.!Deve-se ainda levar em consideração que 

alguns aspectos e evidências às vezes são difíceis de monitorar, devido à 

quantidade excessiva de informações disponíveis.  

A seleção de quais informações têm relevância para o gestor, bem como a 

avaliação da sua contribuição, é uma tarefa complexa, que requer o apoio de 

indicadores de modo a permitir a medição e, consequentemente, a tomada de 

decisão bem fundamentada. Por outro lado, o processo de extração de informação 

não é o maior problema: a principal preocupação é a possibilidade de consolidar 

informações úteis por meio de indicadores representativos. Alguns estudos mostram 

que existe um limite na capacidade cognitiva de cada indivíduo para processar a 

informação e, se o limite for superado, haverá sobrecarga de informações [21]. 

Park et al. [22] abordaram a realização de medições no domínio da 

engenharia de software. Neste trabalho, elencaram quatro (4) razões para realização 

dessas medições: i) para caracterizar, possibilitando uma melhor compreensão do 

processo, produtos, recursos ou ambiente, estabelecendo modelos de referência 

para avaliações futuras; ii) para avaliar a situação de acordo com o que foi 

planejado; iii) para previsão, obtendo referência para estimativas mais precisas e; iv)!
para melhorar a qualidade do produto e os desempenhos do processo e do projeto, 

através de dados quantitativos concretos, o que permite visualizar de forma mais 

clara eventuais pontos de melhoria. Portanto, o uso de medição em engenharia de 

software reduz a subjetividade associada a esta atividade, minimizando decisões 

baseadas apenas em sentimentos, opiniões e ideias. 

A diferença entre os termos "Métricas" e "Indicadores" não é tão clara 

em engenharia de software. As principais diferenças encontram-se no propósito e no 

refinamento da informação. Segundo Goodman [23], métricas podem ser definidas 

como aplicações contínuas de técnicas baseadas em medições. Já os indicadores, 

são métricas que fornecem informações adicionais de estimativas ou avaliações de 

atributos especificados. Eles são a base para as atividades de análise ou o processo 

de tomada de decisão. Os indicadores são estabelecidos a partir de um modelo de 

análise que define a relação entre duas ou mais métricas através do seu 
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comportamento ao longo do tempo e/ou a partir de um critério de decisão. Um 

indicador compara métricas para um resultado esperado, o que permite a tomada de 

decisão por meio da visualização da situação real dos aspectos observados [6]. 

A Figura 1 descreve o processo de definição de métricas e indicadores na 

engenharia de software. O processo de coleta de dados utiliza informações dos 

processos, projetos e produtos, para estabelecer métricas de software. A avaliação 

destas produz um conjunto de indicadores.  

 

 

 

 

 

O Goal-Driven Software Measurement (GDSM) é um processo para definição 

de métricas e indicadores com base nos objetivos de negócio da organização [22]. 

GDSM é fortemente baseado na abordagem GQM – Goal Question Métrics [25], que 

define uma forma de medição de software através da definição de metas (objetivo da 

medida), perguntas quantificáveis para atingir as metas definidas, e um conjunto de 

métricas que visam responder às perguntas definidas. 

Em [6], Menezes observou as seguintes diferenças entre GDSM e GQM: 

• GQM tem foco nos objetivos de medição, enquanto que GDSM considera 

os objetivos de medição de acordo com os objetivos da organização. 

Assim, antes de definir métricas, o processo GDSM identifica objetivos de 

medição com base em objetivos de negócios. 

• GDSM propõe uma adaptação do GQM, chamado GQ(I)M, em que "I" 

refere-se a indicadores. Ele é colocado antes da definição de métricas. 

GDSM considera como entidades a serem medidas: artefatos, atividades e 

agentes. Outro ponto importante é que GDSM incentiva o uso de medidas 

objetivas e subjetivas, de modo que ambos os tipos de medidas que 

FIGURA 1 - Processo de coleta de métricas de software [24] 
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poderiam ser úteis para alcançar os objetivos de negócio. 

O processo GDSM é composto por dez (10) passos [22]: 

1. Identificação de objetivos do negócio;  

2. Identificação do que se quer saber ou aprender; 

3. Identificação de objetivos específicos; 

4. Identificação das entidades e atributos relacionados aos objetivos 

específicos;  

5. Formalização dos objetivos de medição; 

6. Identificação de questões quantificáveis e respectivos indicadores que 

serão usados para ajudar a atingir os objetivos de medição; 

7. Identificação dos elementos de dados que serão coletados para 

construir os indicadores que ajudam a responder às perguntas 

definidas; 

8. Definição das medidas a serem utilizadas, e operacionalização destas 

medidas; 

9. Identificação das ações que serão tomadas para implementar as 

medidas; 

10. Preparação do plano para a implementação das medidas. 

Os passos de 1 até 4 visam analisar os objetivos de negócio da organização, 

a fim de fornecer subsídios para os objetivos de medição. Uma ferramenta chamada 

Modelo Mental apoia a definição dos objetivos do negócio. Ela apenas ajuda a 

concretizar ideias sobre metas de negócios através do relacionamento entre as 

principais entidades e atributos e sua definição. Os objetivos específicos constituem, 

por sua vez, o desmembramento dos objetivos principais em objetivos mais 

detalhados, que considerem os atributos e suas metas específicas de medição. Os 

objetivos de negócio devem representar os objetivos estratégicos da organização. 

Os passos 5 até 7 aplicam a abordagem GQ(I)M, ou seja, dizem respeito a 

definição de indicadores e métricas. Finalmente, os passos de 8 a 10 fornecem uma 

sistemática para coletar, calcular e analisar resultados. Esses passos são 

importantes para definir as entidades e os atributos certos e comunicar claramente 

os métodos de medição e mostrar os resultados.  
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2.3. LIMITAÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RISCOS NA ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 

Menezes [6] observou que os temas indicadores e avaliação de riscos, 

individualmente, são considerados relevantes na engenharia de software. Em seu 

trabalho, propõe a utilização de indicadores como ferramenta de apoio para o 

gerenciamento de riscos. Contudo, a definição de indicadores não é uma atividade 

trivial. As dificuldade iniciam com os dados. Além disso, a definição de indicadores é 

uma atividade altamente dependente da habilidade do analista. Outro ponto que o 

trabalho de Menezes apresenta é a falta de referencias para o gerenciamento de 

riscos associados à operação de desenvolvimento de software.  

Resumidamente, verificamos as seguintes limitações para implementação, na 

engenharia de software, de gestão de riscos baseada em evidências objetivas: 

1. Alta dependência de pessoal qualificado; 

2. Alta complexidade para manipulação dos dados; 

3. Escassez de abordagem para riscos operacionais; 

O primeiro item está relacionado à dificuldade, por parte dos recursos 

qualificados, em dispor de tempo suficiente para se dedicar a dedicar aos processos 

de construção e revisão contínua de indicadores. De modo que, devemos pensar na 

utilização de ferramenta contribuir neste processo. O segundo item diz respeito ao 

grande volume de informação gerado dentro do ambiente de desenvolvimento, o que 

torna complexo o processo de seleção das informações. Devemos considerar ainda 

que estas informações estão espalhadas em diversas fontes e, em geral, não estão 

estruturadas. Para avançar neste ponto, consideramos focar a análise nos dados 

armazenados nas ferramentas de GCS, uma vez que estas ferramentas dispõem de 

informações relevantes e estruturadas. O último item diz respeito ao enfoque das 

abordagens de gerenciamento de riscos de software. 
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2.4. FERRAMENTAS DE GCS COMO FONTE DE DADOS PARA O 
GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Durante o processo de desenvolvimento de software várias informações são 

coletadas, armazenadas e analisadas [26]. A engenharia de software preconiza um 

desenvolvimento de software em diversas fases e, cada fase requer um esforço de 

pessoas com diferentes experiências para gerar produtos intermediários. Em geral, 

são adotadas ferramentas para apoiar a coordenação dessas atividades. Neste 

contexto, as ferramentas de gestão de configuração de software (GCS) se 

destacam. 

A gestão de configuração de software é a disciplina que tem a finalidade de 

identificar a configuração do sistema em um ponto discreto no tempo, com o 

propósito de controlar as mudanças de configuração sistematicamente e manter a 

integridade e rastreabilidade da configuração, através do ciclo de vida do sistema 

[26]. Segundo Conradi et al. [27], as ferramentas de gestão de configuração de 

software são as ferramentas centrais no processo de desenvolvimento devido a sua 

habilidade para modelar, apoiar e aprovar o processo na qual supostamente todos 

os desenvolvedores manipulam o produto. 

As ferramentas de gestão de configuração de software automatizam a parte 

crítica do processo de desenvolvimento de software, e possibilitam o monitoramento 

e controle do processo de desenvolvimento de software. Atualmente, existe uma 

grande variedade destas ferramentas. Podemos distinguir as ferramentas que 

oferecem funcionalidades básicas específicas, como o controle de versão, das mais 

abrangentes que são chamadas de suítes de gestão de configuração de software. 

Estas últimas oferecem uma gama de funcionalidades adicionais, como: controle de 

mudanças, controle de demandas, gerenciamento de linhas de base, gerenciamento 

de builds e releases e gerenciamento do fluxo das atividades. Com isto, as 

ferramentas de gestão de configuração de software, apoiam o trabalho colaborativo 

dos desenvolvedores, apoiam a manutenção do software, registram o histórico do 

desenvolvimento e, provêm um ambiente estável e coordenam mudanças 

simultâneas nos softwares [28]. 

Em [29] é apresentado um survey sobre a utilização das ferramentas de 
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gestão de configuração de software nas Américas. A Figura 2 apresenta o gráfico 

com o percentual de utilização das ferramentas nas organizações que responderam 

o survey. Como pode ser observado o Subversion aparece como a ferramenta de 

gestão de configuração de software mais adotada nas organizações que 

participaram do survey. Outro aspecto interessante de se observar é que, entre as 

principais ferramentas, o Subversion é a única ferramenta freeware. Diante do fato 

de estar entre as principais ferramentas do mercado, adotamos o Subversion como 

referência neste trabalho. 

!

FIGURA 2 - Utilização das ferramentas de GCS nas organizações [29] 

O Subversion é uma ferramenta básica, open-source, para o gerenciamento 

de versões, que controla as mudanças realizadas em arquivos e diretórios sob seu 

domínio. O Subversion disponibiliza um ou mais repositórios para armazenamento 

remoto de arquivos. Os usuários trabalham em cópias destes arquivos, em seus 

ambientes, e quando desejam submeter as suas modificações para o repositório, 

realizam um commit. Cada commit gera uma revisão e as informações sobre 

responsável, data e hora, o comentário do usuário, arquivos afetados e o próprio 

conteúdo da revisão são registrados em logs.  
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Como o Subversion é uma ferramenta que basicamente provê o serviço de 

controle de versão, as organizações geralmente adotam ferramentas de issue 

tracking em complementação ao Subversion. Estes sistemas são ferramentas 

projetadas para reportar e controlar demandas de desenvolvimento de software. 

Tipicamente constituem-se de ferramentas de workflow, possibilitando a 

configuração de um fluxo de trabalho em consonância com o processo de software 

da organização. Dentre as ferramentas utilizadas em complemento ao Subversion 

podemos destacar o Mantis. O Mantis é uma aplicação web freeware, bastante 

popular, que possibilita integração com GIT, Subversion e CVS [30]. Esta integração 

possibilita o relacionamento entre as demandas e as mudanças nos artefatos de 

software. Uma característica importante deste sistema é o registro de todos os 

eventos na forma de logs. 

Os logs registrados nas ferramentas de GCS constituem-se em informações 

valiosas sobre o processo de desenvolvimento, uma vez que oferece dados 

relevantes sobre o desenvolvimento de software, como: as características das 

demandas, as atividades realizadas para atender a demanda, duração das 

atividades realizadas, quem realizou as atividades. A aplicação de técnicas de 

Mineração de Processos de Negócios ou Mineração de Dados sobre estes dados 

possibilita a extração de conhecimento valioso para a engenharia de software. No 

próximo capítulo abordaremos como estas técnicas podem contribuir no âmbito do 

gerenciamento de riscos. 

Diante da qualidade e da facilidade de extração das informações registradas 

nos logs das ferramentas de GCS, consideramos que estes dados têm potencial 

para ser utilizado como fontes primárias de dados em uma abordagem baseada em 

indicadores para gerenciamento de riscos no desenvolvimento de software. 

2.5. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Alguns fatores levam as organizações a negligenciar o gerenciamento de 

riscos no desenvolvimento de software. Neste capítulo apresentamos uma 

abordagem que propõe a adoção de indicadores com alternativa para superar estas 

limitações. Contudo, observamos que a definição de indicadores não é uma 

atividade trivial.  
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Este capítulo apresentou os principais conceitos sobre o gerenciamento de 

risco e definição de indicadores com foco na engenharia de software. Neste 

contexto, destacamos a abordagem GDSM que propõe um modelo de processo para 

medida de software, incluindo a definição de indicadores. 
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3. DESCOBERTA DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DE MINERAÇÃO 

DE PROCESSOS E DETECÇÃO DE ANOMALIAS 

Vimos que existe uma demanda por dispor de informações concretas para 

suportar o gerenciamento de riscos no desenvolvimento de software, sendo que este 

processo passa pela definição de indicadores. Observamos ainda que as 

ferramentas de GCS têm potencial como fonte de dados primária na definição 

destes indicadores. Contudo, sem ferramentas para apoiar a extração e a análise 

destes dados, esta atividade se torna demasiadamente penosa ou mesmo 

impossível de ser feita. Por outro lado, existe uma área da computação que avançou 

no estudo de formas de extração de conhecimento em bases de dados (knowledge-

discovery in databases - KDD). Mais recentemente, um novo campo surgiu para 

extração de conhecimento a partir de logs de eventos (process mining – mineração 

de processos). Então buscamos trazer essas técnicas para apoiar na resolução dos 

problemas identificados neste trabalho.  

Iniciamos este capítulo com as técnicas de mineração de processos de 

negócio, ou, simplesmente, mineração de processos. Na sequência, abordamos as 

técnicas de detecção de anomalias, que se encontram no domínio da mineração de 

dados. 

3.1. MINERAÇÃO DE PROCESSOS 

 Os sistemas de informação estão cada vez mais entrelaçados com os 

processos operacionais que os suportam. Como resultado, uma quantidade enorme 

de eventos é registrada por sistemas de informação nos dias de hoje. No entanto, as 

organizações têm problemas de extração de valor a partir destes dados. O objetivo 

da mineração de processo é a utilização de dados de eventos para extrair 

informações relacionadas ao processo, por exemplo, para descobrir 

automaticamente um modelo de processo observando os eventos registrados por 

sistemas corporativos [31].  

 Segundo Lemos et al. [32], a descoberta de processos é útil para responder 

questões fundamentais, tais como: como os casos (instâncias de processos) são 

efetivamente executados?; as regras estabelecidas pela organização estão sendo 

obedecidas?; qual o nível de conformidade entre os casos e os modelos de 
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processos definidos pela organização?; em caso de não conformidade, onde estão 

os problemas?  

 É importante deixar claro que essa técnica se aplicam a processo de 

negócios em geral, e não apenas a processos de software, tais como: levantamento 

de dinheiro em um caixa multibanco, a afinação de uma máquina de raio X por um 

especialista, o pedido de renovação de uma carta de condução, o envio de uma 

declaração de impostos e a recepção de um bilhete eletrônico por um viajante. O 

desafio é explorar os dados de eventos de uma forma proveitosa, como por 

exemplo, compreender o processo, identificar pontos de estrangulamento, antecipar 

problemas, registrar violações de regras, recomendar medidas e agilizar processos. 

[2] 

 O ponto de partida para a mineração de processos é o conceito de evento. 

Um evento consiste em uma instância do processo, também denominado caso (no 

contexto das ferramentas de bug tracking um caso é uma issue). Um evento pode 

ter diversas propriedades, como timestamp (data/hora), responsável pelo evento, 

atividade e outros elementos. [50]. A Tabela 2 apresenta um exemplo de log de 

eventos. 

TABELA 2 - Log de eventos para mineração de processos 

CASO ID ATIVIDADE RECURSO TIMESTAMP 

1 Analyze Defect Tester2 1970-01-01T11:09:00.000+01:00 

2 Analyze Defect Tester3 1970-01-02T12:23:00.000+01:00 

1 Repair (Simple) SolverS1 1970-01-02T11:35:00.000+01:00 

2 Repair (Complex) SolverC1 1970-01-02T12:31:00.000+01:00 

3 Test Repair Tester4 1970-01-03T09:08:00.000+01:00 

1 Inform User System 1970-01-04T03:20:00.000+01:00 

1 Archive Repair System 1970-01-04T03:28:00.000+01:00 

 

 Nesta tabela podemos identificar quatro elementos básicos importantes para 

a mineração de processos, sendo eles as identificações do caso, da atividade, do 
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recurso responsável e do momento da realização do evento. A coluna CASO ID 

indica à qual caso (instância do processo) o evento faz parte. A coluna seguinte 

indica qual atividade está relacionada ao evento ocorrido. A coluna RECURSO 

identifica o recurso, humano ou não, responsável pelo evento. A coluna 

TIMESTAMP registra o momento (data/hora) em que o evento ocorreu.  

 O Manifesto da Mineração de Processos [2], publicado pelo grupo de trabalho 

IEEE em Mineração de Processos, define três possibilidades de aplicação da 

mineração de processos: (i) descoberta, (ii) conformidade e (iii) extensão.  

 A Figura 3 ilustra estas possibilidades. Nela podemos ver que as técnicas 

voltadas para a descoberta utilizam, exclusivamente, o registro de eventos para 

produzir um modelo. Para tanto, não necessitam de qualquer tipo de informação à 

priori. As técnicas com foco em conformidade comparam modelos de processos 

existentes com um conjunto de registros de eventos do mesmo processo. A 

verificação de conformidade pode ser utilizada para verificar se o processo, tal como 

descrito nos registros de eventos, está em conformidade com os modelos e vice-

versa. A extensão se refere às técnicas que buscam complementar ou aperfeiçoar 

um modelo de processo existente usando informação sobre um processo descrito 

em um conjunto de registro de eventos. Diferente da conformidade, este tipo de 

Mineração de processos busca complementar ou enriquecer o modelo fornecido à 

priori. Por exemplo, usando as referências temporais para complementar o modelo 

com informações sobre o nível de serviço, duração das tarefas e frequências. 

A Mineração de processos pode abranger diferentes perspectivas: (i) a 

perspectiva de controle de fluxo se baseia na ordem de execução das atividades. O 

objetivo desta perspectiva é encontrar uma boa caracterização das sequências 

possíveis. O resultado é expresso, tipicamente, em termos de uma Rede de Petri 

[33] ou alguma notação de processo, como Business Process Model and Notation 

(BPMN) [34]. (ii) a perspectiva organizacional tem foco nos recursos que executaram 

as atividades e como estes se relacionam. (iii) a perspectiva de caso foca em 

analisar aspectos relacionados aos casos, onde um caso pode ser caracterizado 

pelo seu caminho (atividades executadas) e os recursos que colaboraram durante a 

execução. (iv) a perspectiva temporal diz respeito à temporização e frequência dos 

eventos. Assim, os eventos que dispõem de anotações temporais possibilitam a 
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descoberta de pontos de estrangulamento, medição dos níveis de serviço e previsão 

do tempo necessário para conclusão de casos em execução [53]. 

!

FIGURA 3 – Possibilidades da mineração de processos [2] 

Um aspecto importante consiste no formato dos dados para a mineração de 

processos. Inicialmente o formato MXML foi testado como padrão. Contudo, a 

experiência decorrente da aplicação do MXML em aproximadamente uma centena 

de organizações evidenciaram as limitações desta representação. Para resolver os 

problemas encontrados com o MXML um novo formato para log de eventos foi 

desenvolvido. Este novo formato é denominado XES (eXtensible Event Stream). A 

criação e atualização deste padrão são de responsabilidade da IEEE Task Force 

Process Mining. Em outubro de 2012 a versão 1.4 do padrão foi disponibilizada [35].  

A Figura 4 ilustra a descoberta do modelo de processo, neste caso, 

apresentado através de uma rede de Petri a partir do log de eventos.! Na figura 

podemos observar que os eventos são ordenados por caso, resultando em uma lista 

com sequências temporais de eventos. Posteriormente, estas sequências (ou fluxo) 

são referenciadas para facilitar sua manipulação. Em nosso exemplo cada atividade 

foi identificada por uma letra. O passo seguinte difere entre as técnicas para 

descoberta de processo em dois aspectos: na estratégia para construção do modelo 

e na apresentação. O primeiro aspecto diz respeito ao algoritmo empregado na 
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construção do modelo. Este ponto é fundamental, pois estratégias diferentes levam 

a modelos distintos. O outro aspecto diz respeito à forma de apresentação do 

modelo. Neste exemplo o modelo resultante foi apresentado através de uma Rede 

de Petri. Contudo, como citado anteriormente, existem outras possibilidades de 

apresentação do modelo resultante.    

!

FIGURA 4 – Descoberta de modelo de processo 

A Mineração de processo é uma disciplina relativamente nova [36] e, assim 

como toda técnica emergente oferece vários desafios para os pesquisadores. O 

Manifesto da Mineração de Processos [2], lançado recentemente, apresenta uma 

relação com onze (11) importantes desafios na área, são eles: 

• D1 - Procurar, integrar e melhorar a qualidade dos dados de eventos: A 

extração de dados de eventos ainda requer um esforço considerável, onde, 

normalmente, vários obstáculos precisam ser superados: os dados podem 

estar distribuídos em uma variedade de programas e precisam ser integrados; 

os dados de eventos estão muitas vezes em torno de objetos ao invés de 

estarem em torno de processos; dados com ruído; dados ausentes; diferentes 

níveis de granularidade no registro dos eventos e ausência de contexto dos 

eventos. São necessárias melhores ferramentas e métodos para resolver 

estes problemas. 

• D2 - Lidar com registros de eventos complexos e com diversas 

características: Em alguns domínios são registrados enormes quantidades de 
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eventos. As ferramentas existentes têm dificuldade em trabalhar com dados 

da ordem de petabytes. Além disso, alguns registros possuem baixo nível de 

abstração. Em alguns casos queremos agregar eventos de nível inferior em 

um evento de mais alto nível de abstração. Atualmente é necessário um 

processo de tentativa e erro para saber se o conjunto de registros é adequado 

para Mineração de Processos. Portanto, as ferramentas devem permitir uma 

avaliação de viabilidade dado um conjunto de dados em particular.  

• D3 - Criar valores de referência para estabelecer pontos de comparação: A 

Mineração de processos é uma tecnologia emergente e por isso não possui 

valores de referência para comparação entre as técnicas. Algumas inciativas 

podem ser encontradas, tais como: métricas para medir a qualidade dos 

resultados (robustez, simplicidade, precisão e generalização) e vários 

conjuntos de registros estão disponíveis publicamente em 

www.processmining.org. Porém, ainda é necessário um conjunto mais 

representativo de valores de referência e maior consenso sobre os critérios 

utilizados para avaliar a qualidade dos resultados em mineração de 

processos. 

• D4 - Lidar com o desvio do conceito do processo (concept drift): O desvio do 

conceito refere-se à situação em que o processo muda durante a análise. Os 

processos podem mudar devido a questões sazonais (por exemplo, “maior 

demanda em dezembro“) ou por alterações no contexto empresarial. Estes 

desvios podem ser descobertos dividindo o conjunto de registros em 

conjuntos menores analisando a diferença entre as partes. Este tipo de 

análise requer muito mais dados de eventos. Uma melhor investigação e 

ferramentas são necessárias para lidar com desvios do conceito. 

• D5 - Melhorar a representação de resultados para a descoberta de processos: 

Uma técnica utilizada para descoberta do processo produz um modelo de 

representação usando uma notação particular (por exemplo, BPMN ou Redes 

de Petri). No entanto, é importante separar a visualização do resultado da 

representação utilizada durante o processo de descoberta. Assim, a escolha 

da representação utilizada para descoberta do processo não deve ser 

impulsionada, apenas, pela preferência de representação gráfica do 

processo. 
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• D6 - Equilíbrio entre os critérios de qualidade (Robustez, Simplicidade, 

Precisão e Generalização): Os modelos de processos geralmente permitem 

um número exponencial, ou até mesmo infinito, de variantes e recursividade 

(ciclos). Além disso, algumas instâncias de processo podem ter uma 

probabilidade muito menor do que outras. Portanto, não é realista supor que 

estão disponíveis todas as evidências nos registros de eventos. As instâncias 

de processo menos frequentes podem ser consideradas como ruído. Os 

ruídos e dados incompletos transformam a descoberta do modelo um desafio, 

que consiste em gerar modelos que equilibrem as quatro dimensões de 

qualidade do modelo (Robustez, Simplicidade, Precisão e Generalização). É 

preciso desenvolver melhores algoritmos para equilibrar as quatro dimensões 

de qualidade que concorrem entre si. Além disso, quaisquer parâmetros 

utilizados devem ser compreensíveis pelos usuários finais. 

• D7 - Mineração de Processos Interorganizacional: Tradicionalmente, a 

Mineração de Processos é aplicada dentro do universo de uma organização. 

No entanto, devemos considerar que atualmente as empresas colaboram 

entre si, fazendo parceria na execução de instâncias do processo. Analisar o 

registro de eventos relativo a apenas uma das organizações envolvidas é 

insuficiente. Para se descobrir o processo em uma perspectiva fim a fim, os 

conjuntos de registros de diferentes organizações precisam ser integrados. 

Novas técnicas precisam ser desenvolvidas para a mineração de processos 

interorganizacionais.  

• D8 - Fornecer suporte operacional: Inicialmente, o foco da mineração de 

processos debruçava-se sobre a análise de dados históricos. Atualmente, 

muitas fontes de dados são atualizadas em tempo (quase) real, que, em 

conjunto com o poder computacional disponível, tornam possível a análise de 

eventos ainda em execução. Portanto, a mineração de processos não deve 

ser limitada a uma perspectiva restrita de análise, podendo também ser 

utilizada para o apoio operacional em tempo real. Aplicando as técnicas de 

mineração de processos em tempo real, é possível criar desafios adicionais 

em termos de poder computacional e qualidade dos dados. 

• D9 - Utilizar Mineração de Processos conjuntamente com outros tipos de 

análise: A gestão de operações (pesquisa operacional) e mineração de dados 
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são exemplos de domínios que fornecem técnicas de análise de valor. 

Combinar estas técnicas com a mineração de processos é um desafio atual 

para a mineração de processos. 

• D10 - Melhorar a usabilidade para os que não são especialistas: A ligação 

entre dados de eventos e os modelos de processo permite prever o estado 

atual do processo e das atividades que estão sendo executadas (em tempo 

real). Assim, os usuários finais podem interagir com os resultados da 

mineração de processos. Tais interações são valiosas, mas exigem interface 

intuitiva. O desafio é esconder os sofisticados algoritmos da mineração de 

processos sob uma interface amigável. 

• D11 - Melhorar a compreensão para os que não são especialistas: Nem 

sempre os resultados obtidos com a mineração de processos são realmente 

úteis. O utilizador pode ter problemas em entender os resultados, ou ser 

tentado a inferir conclusões erradas. Por isso, o nível de confiança dos 

resultados deve ser claramente indicado. Na verdade, as técnicas de 

descoberta de processos existentes não alertam sobre a robustez do 

processo. 

Após a publicação do Manifesto da Mineração de Processos [2], Claes e 

Poels [37] realizaram uma pesquisa, durante os meses de março e abril de 2012, 

para consultar e conhecer melhor a comunidade de mineração de processos. Esta 

pesquisa buscou traçar o perfil do usuário da mineração de dados, bem como, 

analisar as técnicas e ferramentas utilizadas por estes usuários.  

No tocante ao perfil dos usuários, a pesquisa concluiu que a comunidade é 

composta, em sua maioria, por jovens pesquisadores. Esta característica pode ser 

explicada pelo fato da área existir há pouco mais de 15 anos. Os respondentes, em 

geral, utilizam a mineração de processos para avaliação de qualidade e 

desempenho dos processos, ou para realização de auditoria no processo. A 

pesquisa atraiu respondentes de 26 países, com uma concentração na Holanda e 

Bélgica. Este fato pode ser consequência da alta concentração de membros da 

comunidade nestes países.  

No que se referem às técnicas, os respondentes indicaram que o maior 

benefício obtido pela mineração de processos é a objetividade da análise, 
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proporcionada pelos resultados serem embasados em dados reais. Com relação às 

desvantagens, a maioria dos respondentes pontuou a dificuldades em encontrar e 

preparar os dados para a mineração de processos. Sobre as ferramentas, a 

pesquisa apontou importantes limitações: elas proveem pouca orientação, não se 

integram a outras técnicas e os resultados são difíceis de compreender e explicar. 

Ainda sobre as ferramentas, a pesquisa questionou sobre o uso e nível de 

conhecimento a cerca das ferramentas para mineração de processo.  

A Figura 5 apresenta um gráfico indicando o nível de conhecimento e de 

utilização das ferramentas para mineração de processos. Como pode ser observado, 

o framework ProM é a ferramenta mais utilizada para a mineração de processos, 

inclusive outras duas ferramentas entre as mais populares (ProM Import e XESame) 

fazem parte da família ProM. Outras ferramentas de destaque são as ferramentas da 

Fluxico (Nitro e Disco). Chama atenção o Disco, pois quando da realização da 

pesquisa esta ferramenta ainda não havia sido liberada oficialmente, estava na fase 

de testes beta. 

!

FIGURA 5 - Utilização das ferramentas de mineração de processos [37] 

O ProM é um framework open-source genérico para implementação de 

ferramentas de mineração de processos em um ambiente padrão [38]. Atualmente 

existem mais de 170 plugins disponíveis para mineração, análise, monitoramento e 

conversão. Os plugins de mineração visam descobrir modelos de processos a partir 

de um conjunto de logs. Os plugins para análise proveem ideias acerca do 

desempenho ou identificam desvio a partir dos processos refletidos nos logs. Já os 

Process Mining and the ProM Framework: An Exploratory Survey  5 

Discussion 

These main drawbacks are also addressed by the process mining manifesto [1]. 
Challenge 1 reports on the difficulties in finding, merging, and cleaning event data. 
Challenges 8 and 9 indicate that techniques and tools need to be more integrated with 
other analysis approaches. Challenges 10 and 11 concern the difficulty for non-
experts to use and understand the techniques. 

3.3 Tools for process mining 

Results 

The most popular process mining tool for research and practice is the ProM 
framework (see Fig. 4). Notice that the next three tools in the ranking are tools that 
help prepare event logs for the ProM framework. Another remarkable conclusion to 
draw is that the Disco tool - that was not officially released and only available to beta 
testers at the time of the survey - completes the top 5.  

Discussion 

We found three documented case studies in academic papers [3–5], they mentioned 
only ProM as a tool used in the study. 

 
Fig. 4. Tools for process mining (question 2 2, 119 respondents) 

3.4 Benefits and drawbacks of ProM 

Results 

The main indicated benefit of the ProM framework is that it comes with many plug-
ins (see Fig. 5). Also the fact that it is open source is perceived as a main benefit 
(whether this relates to the possibility to change or extend the software or to the fact it 
is a free tool is not clear). Another suggested benefit is the clear interface of the 
framework. The limited ease of use of the software is the main indicated drawback. 
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plugins de conversão são responsáveis pela transformação entre os formatos de 

modelos de processo, como BPMN e Redes de Petri. Os plugins de monitoramento 

observam o comportamento do processo, detectam desvios com relação ao 

comportamento esperado e tentam diagnosticar a origem dos problemas [39].  

A importância do ProM para a comunidade de mineração de processos levou 

Claes e Poels a questionar a comunidade sobre a utilização dos plugins do ProM (na 

versão 6). A Figura 6 apresenta o resultado desta consulta, que destacou os plug-ins 

para geração de modelos baseados em lógica fuzzy e em heurística como os mais 

utilizados. Este resultado é interessante, pois os trabalhos acadêmicos destacam o 

algoritmo alpha (Mine for a PN using Alpha-algorithm) na descoberta de modelo de 

processo, mas esta pesquisa indica que outras técnicas são mais adequadas para 

aplicações práticas. 

 !

FIGURA 6 - Utilização dos plugins do ProM [37] 

3.2. DETECÇÃO DE ANOMALIAS (MINERAÇÃO DE DADOS) 

 A mineração de dados é o processo de extração ou mineração de 

conhecimento em grandes quantidades de dados [40]. Como parte de um processo 

maior de pesquisa denominado Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados 

8 Jan Claes and Geert Poels 

Results 

Fig. 8 shows the perception of the respondents concerning 5 (possible) characteristics: 
intuitiveness of the technique, understandability of the results, trust in the result, 
speed of the technique and whether users adapt parameter settings. Each colored bar 
in Fig. 8 represents how many percent of the respondents classified the technique as 
belonging to the category that corresponds to the color of the bar. Notice that there 
seems to be no clear relation between the usage of a technique (Fig. 7) and its 
perceived characteristics (that, perhaps except for using default parameter settings,  
might be seen as quality indicators). 

Discussion 

In [13] strong   indications  are   found   that  Heuristics  Miner   is      “the most appropriate 
and robust technique in a real-life context in terms of accuracy, comprehensibility, 
and scalability”   from  a   set  of  8   investigated  miners   (see   [13]). It scores better than  
Alpha miner and Genetic miner, which is also the case for our survey, although there 
are 6 miners that score even better than Heuristics Miner in our survey (see Fig. 8). 

3.8 Used process mining techniques in ProM 6 

 
Fig. 9. Used process mining techniques in ProM 6.1 (question 8 2, 115 respondents) 

Results 

Also in ProM 6.1 Heuristics Miner, Fuzzy Miner and Dotted Chart analysis are the 
most popular techniques. Furthermore, we observe a lot of popular plug-ins of ProM 
5.2 (Fig. 7) are not in the list of ProM 6.1 (e.g., Genetic algorithm plug-in [14], Basic 
Performance Analysis). For some of them the reason is simply because they do not 
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(Knowledge Discovery in Database – KDD) [41, 42]. Geralmente a mineração de 

dados utiliza mais de uma técnica, dentre as quais, técnicas clássicas da área de 

estatística, redes neurais, árvores de decisão, indução de regras ou outras de 

acordo com a natureza do problema em questão e das funcionalidades desejadas. 

Neste trabalho, observamos que a família de técnicas destinadas à detecção de 

anomalias tem potencial para oferecer uma importante contribuição na descoberta 

de condições indesejadas no desenvolvimento de software. Esta seção apresenta as 

técnicas de detecção de anomalias. 

A detecção de anomalia se refere ao problema de encontrar padrões de 

dados que não correspondem ao comportamento esperado. Existem diversas 

denominações para estes padrões de não conformidade, a depender do domínio de 

aplicação: anomalias, outliers (valores discrepantes), observações discordantes, 

exceções, aberrações, surpresas, peculiaridades ou contaminantes. Entre estes, 

anomalias e outliers são os termos mais comuns no contexto da detecção de 

anomalia. A detecção de anomalia tem sido aplicada em diversos problemas, tais 

como detecção de fraudes em cartões de crédito, seguro ou planos de saúde, 

detecção de intrusão em redes, detecção de falhas em sistemas críticos, e vigilância 

militar das atividades do inimigo. [43] 

Um importante tópico relacionado à detecção de anomalias é a detecção de 

ruídos, que consiste no pré-processamento dos dados com o objetivo de remover 

dados indesejados (ruídos) de modo a permitir uma melhor análise nos padrões nos 

dados. Esta é uma visão diferente da que precisamos no nosso problema, uma vez 

que, na forma de detecção de anomalias almejamos encontrar esses registros, em 

vez de removê-los. [44] 

Alguns desafios tornam a detecção de outliers um problema complexo. Para 

começar, a fronteira entre o comportamento normal e anormal é muitas vezes 

imprecisa. Também, em determinados domínios, o comportamento normal está em 

constante evolução, podendo provocar uma confusão entre um comportamento 

anormal e um comportamento em mutação. Outro obstáculo é a escassez de dados 

rotulados para treinamento e validação que impõe limitações sobre os resultados e 

as conclusões alcançadas [44].  
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Para ilustrar este problema apresentamos a Figura 7, que mostra um exemplo 

hipotético da detecção de anomalias em uma base de dados bidimensional. Os 

dados normais estão agrupados em N1 e N2. Os dados do pequeno agrupamento O3 

foram considerados anômalos, assim como as duas instâncias isoladas (o1 e o2). 

Podemos dividir as técnicas de detecção de anomalias de acordo com o tipo 

de treinamento executado. O primeiro tipo consiste no aprendizado supervisionado. 

Estas técnicas operaram em duas fases, a primeira fase é o treinamento e, em 

seguida, temos a fase de testes. O conjunto de treinamento para os algoritmos 

supervisionados contém rótulos para os registros normais e anormais, e a partir 

desse conjunto um modelo é aprendido e replicado nos demais registros. O segundo 

tipo é o semissupervisionado, que semelhantemente ao tipo anterior requer uma 

fase de treinamento. No entanto, o conjunto de treinamento contém apenas os 

registros normais. Neste caso, um registro é considerado anormal se desviar-se do 

modelo aprendido (normal). O terceiro tipo é a aprendizagem não supervisionada, 

que não esperam rótulos no conjunto de treinamento. Estas técnicas esperam que 

todos os registros estejam presentes antes da sua inicialização e assumem que as 

anomalias são muito menos comuns do que os dados normais no conjunto de dados 

[43]. As técnicas que detectam anomalias por meio de uma abordagem não 

supervisionada são menos robustas que as demais, contudo são as mais utilizadas. 

Isto se deve ao fato das técnicas que adotam aprendizagem supervisionada ou 

semissupervisionada exigirem dados rotulados para produzir um conjunto 

apropriando de treinamento, e isto muitas vezes é inviável.  

!

FIGURA 7 - Exemplo de detecção de anomalias em um conjunto de dados 
bidimensional [43] 
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As técnicas de detecção de outliers podem ser classificadas em duas formas 

de apresentação dos resultados, sendo elas: por meio de escores e através de 

rótulos. As técnicas que produzem escores atribuem um escore de anormalidade 

para cada instância dos dados com base no grau de anormalidade mensurado. 

Assim, a saída destas técnicas é uma lista classificada pelo grau de anormalidade. 

Isto requer intervenção humana para escolher um limiar para diferenciar os dados 

anômalos dos normais. Este processo pode ser apoiado por técnicas para avaliação 

de desempenho. As técnicas atribuem rótulos que indicam diretamente para cada 

registro do conjunto de dados se é normal ou anômalo. 

As técnicas de detecção de anomalias também podem ser classificadas como 

global e local. Abordagens globais referem-se às técnicas que consideram todo o 

conjunto de dados para determinar o escore de anomalia de uma instância. Já as 

abordagens locais se caracterizam por considerar apenas as instâncias vizinhas na 

definição do escore de anomalia. 

 As abordagens locais têm a capacidade de detectar anomalias que não 

podem ser detectadas com as abordagens globais. A Figura 8 mostra um exemplo 

hipotético de tal caso. Como mostrado, existem dois grupos C1 e C2, onde C2 é mais 

denso que C1. A instância o1 é um exemplo de um caso isolado, que pode ser 

igualmente detectada por métodos globais e locais. No entanto, o2 é um outlier, que 

só pode ser detectado pelos métodos locais. A instância o2 é atípica em relação ao 

conjunto C2, no entanto ela não será rotulada como outlier pelas abordagens 

globais, uma vez que a distância relativa entre ela e os elementos em C2 é 

semelhante à distância entre os elementos do conjunto C1. Assim, ao definir um 

limiar global de distância, as abordagens globais não conseguem capturar a 

instância o2. 

 Nesse trabalho utilizamos o RapidMiner como ferramenta para detecção de 

anomalias. RapidMiner [45] é um framework open-source para mineração de dados. 

Ele permite aos usuários realizar processos complexos de descoberta de 

conhecimento, pois suporta operações aninhadas em cadeias. Várias razões nos 

levaram a esta escolha. Dentre elas podemos destacar a disponibilidade de vários 

métodos para carga, modelagem, pré-processamento e visualização, o que facilita o 

trabalho de pré-processamento dos dados, que é um aspecto crítico nas aplicações 
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de mineração de dados. Além disso, sua interface favorece o trabalho com 

processos complexos, permitindo operar com diferentes técnicas de detecção de 

anomalias simultaneamente, favorecendo o processo de comparação dos 

resultados. Adicionalmente, pode ser utilizado como biblioteca por outros programas, 

o que habilita sua integração em um sistema de automatizado para avaliação de 

riscos. 

!

FIGURA 8 - Diferenças entre abordagens globais e locais para detecção de 
anomalias [43] 

 Basicamente o RapidMiner oferece duas famílias de algoritmos para detecção 

de anomalias. A primeira consiste em algoritmos baseados na proximidade com a 

vizinhança. A segunda é baseada na agregação de instâncias semelhantes, 

processo conhecido como clusterização.  

 Os algoritmos baseados na proximidade com a vizinhança assumem que os 

outliers residem em uma região esparsa e por isso estão distantes dos seus vizinhos 

mais próximos. O conceito de vizinhança é definido como o conjunto de pontos que 

ficam perto do objeto, afetando assim o seu escore de anomalia. O RapidMiner 

implementa os seguintes algoritmos baseados na proximidade com a vizinhança: K 

Nearest Neighbors (kNN), Local Outlier Factor (LOF), Connectivity-Based Outlier 

Factor (COF), Influenced Outlierness (INFLO), Local Outlier Probability (LoOP) e 

Local Correlation Integral (LOCI). 

 As técnicas de detecção de anomalias baseadas em clusterização operam na 

saída de algoritmos de clusterização. Estas técnicas partem do pressuposto que os 

pontos anômalos podem ser encontrados em três situações: em grupos esparsos e 

pequenos, pontos que não foram atribuídos a qualquer agrupamento ou pontos 

localizados longe do centroide do agrupamento. Todas as técnicas desta família 
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inicialmente classificam os agrupamentos em pequenos e grandes. O passo 

seguinte consiste em calcular o escore de anormalidade, que é realizado de forma 

diferente por cada técnica. O RapidMiner implementa os seguintes algoritmos 

baseados em clusterização: Cluster-Based Local Outlier Factor (CBLOF), 

Unweighted Cluster-Based Local Outlier Factor (Unweighted-CBLOF) e Local 

Density Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF). 

3.3. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

 Neste capítulo apresentamos os conceitos, as técnicas e as ferramentas 

utilizadas no apoio à definição de indicadores de riscos no desenvolvimento de 

software.  

 Na primeira seção abordamos uma relativamente nova e promissora área do 

conhecimento conhecida como mineração de processos, que possui uma 

comunidade bastante atuante. Esta comunidade estabeleceu padrões para registro 

de logs de eventos dos sistemas de informações e técnicas para extração de 

conhecimento desses. Contudo, como se trata de uma área recente ainda oferece 

muitos desafios. 

 A seção seguinte aborda as técnicas de detecção de anomalia. Vimos que 

estas técnicas possibilitam identificar valores discrepantes em um conjunto de 

dados. Observamos que estas técnicas podem ser aplicadas no contexto das 

avaliações de riscos no desenvolvimento de software, pois, podemos considerar que 

os casos que apresentam comportamento anormal oferecem alto risco em relação 

tanto ao desempenho quanto à qualidade. Apresentamos ainda as diferentes 

abordagens para classificar os dados quanto ao seu grau de anomalia. 
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4. FRAMEWORK 

 Em nossos estudos sobre os riscos no desenvolvimento de software 

observamos a importância de evidências para um gerenciamento de riscos 

consistente. Neste contexto, os indicadores se apresentam como uma boa 

estratégia. Contudo, observamos que existem importantes limitações na implantação 

desta estratégia. Visando contribuir com esta questão, investigamos meios para 

superação destas limitações. Investigamos e experimentamos diversas abordagens, 

técnicas e ferramentas que consideramos com potencial para cooperar com o tema. 

Com isto, conseguimos obter importantes contribuições pontuais. Visualizamos 

também que estas soluções poderiam ser integradas de modo a oferecer uma 

solução abrangente para o problema. Seguindo esta linha, adotamos a estratégia de 

construir um framework que integre uma solução para os problemas observados 

neste estudo.  

 Neste capítulo apresentamos: a concepção do nosso framework, os estudos 

conduzidos para definição e adaptação das técnicas adotadas e o detalhamento do 

framework proposto. 

4.1. ESTUDOS PRELIMINARES 

 Observamos que o gerenciamento de riscos deve oferecer suporte aos 

processos operacionais de modo a favorecer a eficiência operacional. Contudo, este 

processo demanda um esforço significativo por parte de agentes relevantes na 

cadeia produtiva das organizações. Verificamos ainda que a manipulação das 

informações compreende outro desafio neste processo. 

 O suporte operacional exige um acompanhamento ágil e eficiente, uma vez 

que, a demora em descobrir um problema fatalmente acarreta na interrupção da 

produção ou na qualidade do produto. Estabelecemos assim o foco do nosso 

framework, que consiste em um modelo para monitoramento de fatores de risco 

operacionais de desenvolvimento de software, em tempo de execução, suportado 

por indicadores de desempenho e qualidade.  

 Como nosso framework está fundamentado sobre o registro das operações, o 

primeiro aspecto a considerar diz respeito às fontes de informação que suportarão 
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este modelo. Em se tratando de informações sobre as operações do 

desenvolvimento de software as ferramentas de gestão de configuração (e 

mudanças) – GCS – são candidatos naturais. Isso porque, nessas ferramentas estão 

as informações no mais baixo nível de abstração em um ambiente típico de 

desenvolvimento de software. Em outras palavras, os dados brutos sobre o processo 

de desenvolvimento de software se encontram em suas bases de dados e de logs. 

 Uma vez traçada a estratégia para os dados, consideramos o problema dos 

profissionais. Conforme mencionado, o processo de definição, monitoramento e 

melhoria de indicadores exige um significativo esforço humano. Isto torna o processo 

caro e passível de falhas. Determinamos assim que o framework deveria perseguir o 

máximo nível de automação possível. Com isto, chegamos ao objetivo de construir 

um framework para monitoramento online de fatores de riscos operacionais no 

desenvolvimento de software. 

 A nossa proposta foi estruturada para utilizar as informações registradas nas 

bases de dados e logs das ferramentas de GCS. Considerando ainda que o nosso 

modelo pede um alto grau de automação, apostamos no caminho óbvio das técnicas 

de extração de conhecimento em bases de dados (KDD).  

 Com base nestas diretrizes partimos para estudar quais técnicas e como 

estas técnicas de KDD poderiam compor o nosso framework. Esta investigação foi 

conduzida com os seguintes objetivos: avaliar a aderência das técnicas de KDD ao 

nosso problema, selecionar um conjunto de técnicas para condução de estudos mais 

profundos.  

 Referenciado nos trabalhos de Lemos et al. [32] e Šamalíková [47, 48], 

apostamos na extração de indicadores de desempenho e qualidade através da 

mineração de processo. Embora o enfoque destes trabalhos tenha sido a avaliação 

do processo de software, eles nos indicaram que havia o potencial das ferramentas 

em extrair conhecimento a partir dos logs das ferramentas de GCS. Assim, partimos 

para compreender melhor como as técnicas de mineração de processos poderiam 

ser adaptadas para este contexto. 
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4.2. ESTUDOS EXPLORATÓRIOS 

 Durante os estudos exploratórios conduzimos uma investigação detalhada 

sobre as técnicas e ferramentas de mineração de processos, buscando 

compreender seus potenciais e suas aplicações. Na sequência partimos para 

realizar experimentos aplicando as ferramentas de mineração em resposta a 

questões específicas.  

 Nesta fase investigamos as seguintes ferramentas Inspector (ProM), Rede 

Social (ProM), Clusterização (ProM), Heuristic Miner (ProM), Fuzzy Miner (ProM), 

Alpha Miner (ProM), Check conformance (ProM), LTL Checker (ProM), Dotted Chart 

(ProM) e geração de modelo via Disco. Também observamos as ferramentas de 

suporte a manipulação dos dados como XESame e Nitro.  

 Visando analisar as ferramentas de mineração de processos elaboramos um 

conjunto de questões que consideramos relevantes para o nosso problema. Desta 

forma, buscamos responder as questões abaixo com o intuito de investigar a 

capacidade das ferramentas de mineração de processo em atender as necessidade 

dos nosso framework. Os tópicos abaixo apresentam as questões elaboradas: 

• É possível extrair conhecimento para avaliar o impacto no desempenho das 

atividades com base na experiência do ator responsável e/ou das 

características da demanda e do sistema?  

• É possível extrair um indicador de qualidade das atividades com base na 

experiência do ator responsável e/ou das características da demanda e do 

sistema?  

• É possível estabelecer um indicador da carga de trabalho de um ator ou 

unidade organizacional no sentido de identificar gargalos no processo de 

desenvolvimento?  

• É possível estabelecer um indicador de nível de prioridade real das 

atividades, para verificar se os objetivos estratégicos da organização estão 

sendo considerados? 

• Estas técnicas favorecem a descoberta de evidências sobre o atendimento 

das exigência do processo de software?  
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• É possível estabelecer um indicador de estabilidade de um sistema em 

implementação e com isto inferir sobre a ocorrência de erros no sistema? 

 Os estudos exploratórios foram conduzidos a partir de bases de dados 

públicas para mineração de processos. Também produzimos dados fictícios no 

Mantis para simular o cenário de um ambiente de desenvolvimento de software. 

Com a realização dos experimentos constatamos que as técnicas contribuíam nas 

questões que se referem ao processo de desenvolvimento de software. Porém, 

quando a análise se destinava a avaliar uma atividade de forma isolada o resultado 

não foi satisfatório. Isto pode ser explicado pelo fato das técnicas de mineração de 

processos terem sido projetadas para análise do fluxo das atividades. Para 

contornar este fato, partimos para investigar a possibilidade de utilizar alguma 

técnica de mineração de dados. Esta investigação nos levou às técnicas para 

detecção de anomalias.  

 Do ponto de vista teórico percebemos uma forte aderência entre o problema 

que investigamos e os objetivos das técnicas de detecção de anomalias. Como o 

próprio nome sugere, a detecção de anomalias visa identificar dados que destoam 

dos demais, assim, sua aplicação sugere que possamos detectar atividades com 

características que fogem a normalidade e isto por si só é um fator de risco. Desta 

forma, partimos para investigar a aplicabilidade destas técnicas no nosso estudo. 

 As técnicas de detecção de anomalias diferenciam-se em dois tipos: as que 

separam o conjunto de dados em dois grupos (anômalos e normais) e as técnicas 

que calculam um escore indicando o nível de anormalidade de cada registro. 

Investigamos ambas as abordagens e concluímos que as duas ofereciam valor para 

o nosso propósito. A primeira se mostrou mais adequada para remoção de ruídos 

que comprometiam a classificação. A segunda se mostrou uma boa alternativa como 

indicador de risco, uma vez que, oferece um escore de anormalidade que pode ser 

aplicado sobre as atividades ou sobre o recurso responsável por elas. Nestes 

experimentos, utilizamos a seguintes ferramentas do Rapidminer: Detect Outlier 

(Distance) para realizar a identificação de ruídos e; k-NN Global Anomaly Score e 

Local Outlier Factor (LOF) para estimar o grau de anomalia de uma atividade. 
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 Estes experimentos nos mostraram que estas técnicas oferecem valor 

justamente no ponto em que as técnicas de mineração de processos não 

conseguem atuar. Com isto, fechamos o conjunto de técnicas para extração de 

indicadores do nosso framework.  

 Cabe destacar que a realização destes experimentos possibilitou uma melhor 

compreensão sobre um aspecto não menos importante no processo de extração de 

conhecimento, a preparação dos dados. As ferramentas de GCS não foram 

projetadas para extração de informação diretamente dos seus logs. Isto demanda 

um esforço significativo para transformar estes dados de modo a utilizá-los junto às 

ferramentas de extração do conhecimento. Estruturamos em nosso framework um 

procedimento para realização desta atividade. 

4.3. FRAMEWORK 

 Com base no conhecimento adquirido nos estudos preliminares e 

exploratórios partimos para a construção do framework. Inicialmente definimos a 

macro estrutura do framework, que pode ser vista na Figura 9.  

FIGURA 9 - Macroestrutura no framework 

 Nos tópicos abaixo detalhamos cada elemento da macroestrutura 

apresentada: 

• Ferramentas de GCS (Base de dados das ferramentas de gestão de 

configuração de software): estes dados correspondem à fonte primária de 

dados do nosso framework. Fornecem informação tanto para o 

monitoramento quanto para a extração de conhecimento. O monitoramento 

requer apenas os logs de eventos para acompanhamento das condições de 
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risco. Já a extração do conhecimento requer tanto os logs quanto outras 

informações que possam qualificar estas informações, tais como: processo de 

software vigente, classificações das demanda, classificação dos elementos do 

ambiente e etc. 

• Identificação dos Fatores de Risco: a identificação dos fatores de risco 

consiste no processo de definição da abrangência do monitoramento e 

avaliação destes fatores. Esta atividade prevê a definição explícita dos 

objetos e objetivos de investigação. 

• Extração do Conhecimento: este processo consiste em aplicar as técnicas de 

extração de conhecimento com o intuito de gerar indicadores para os fatores 

de risco com base nos objetivos definidos na identificação dos fatores de 

risco. 

• Monitoramento de Fatores de Risco: consiste no mecanismo para 

monitoramento online dos fatores de risco a partir dos log de eventos. Este 

mecanismo utiliza os indicadores definidos na extração do conhecimento para 

realizar a avaliação das condições de risco e, caso alguma condição de risco 

seja identificada é enviado um alerta para a ferramenta de comunicação de 

fatores de risco. 

• Comunicação de Fatores de Risco: é uma ferramenta para comunicação das 

condições de risco. Esta ferramenta recebe os alertas emitidos pelo 

monitoramento e os repassa aos usuários interessados pelos meios 

disponíveis (painel de riscos, notificação via e-mail ou outra forma de 

comunicação implementada). 

 A partir da macroestrutura do framework definimos as fases e atividades do 

nosso framework. É importante destacar que estas atividades foram referenciadas 

nas metodologias reconhecidas em seus domínios (GDSM – Indicadores; Modelo L* 

- Mineração de Processos e; CRISP-DM – Mineração de dados) de modo que nossa 

proposta consiste em uma compilação das boas práticas prescritas por essas 

abordagens com as adaptações necessárias. 

 As seções a seguir apresentam as fases do framework e suas respectivas 

atividades. 
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4.3.1. PLANEJAMENTO 

 A experiência no processo de extração de conhecimento indica que é 

fundamental a realização de um planejamento para realização da extração de 

conhecimento. É importante deixar claro os objetivos, de modo a orientar as ações 

na direção destes. Assim, estabelecemos que a primeira fase do nosso framework 

consiste no planejamento. Esta fase se materializa através de duas ações: Análise 

Preliminar e Identificação dos Fatores de Risco.  

  A função da Análise Preliminar é fornecer um entendimento, ainda que 

superficial, sobre os dados e sobre o domínio de aplicação. O objetivo é identificar 

as possibilidades e limitações de aplicação do framework. De forma resumida, 

buscamos conhecer melhor os dados disponíveis e como estes dados refletem a 

realidade do ambiente de desenvolvimento. A análise preliminar deve fornecer 

elementos suficientes sobre o ambiente de desenvolvimento, possibilitando a 

realização da atividade de identificação dos fatores de risco. 

 A definição clara dos objetivos e a limitação do escopo são pontos cruciais 

para um sistema de monitoramento e avaliação. A definição de questões concretas 

para nortear os objetivos de investigação está explicitada tanto no GDSM quanto no 

Modelo L*. Desta forma, propomos um artefato baseado no GQ(I)M para registro dos 

objetivos, que denominamos Quadro de identificação de riscos. A Tabela 3 

apresenta o modelo do Quadro de identificação de fatores de risco.  

TABELA 3 - Modelo de Quadro de Identificação de Fatores de Risco 

META (M) 

QUESTÃO (Q) INDICADOR (I) 

M1: Analisar o <objeto de estudo> com a finalidade de monitorar com respeito ao 
<enfoque> do ponto de vista de <ponto de vista> no seguinte contexto <contexto> 

Q1.1: <questão concreta 
alinhada a meta M1>  I1.1: <Indicador para a questão Q1.1> 
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 Os tópicos abaixo descrevem os elementos do artefato: 

• META: Cada meta corresponde a um risco específico a ser monitorado. Sua 

descrição deve seguir o modelo indicado no artefato. 

• QUESTÕES: As questões devem ser elaboradas com o intuito de oferecer 

meios objetivos de identificar condições de risco.  

• INDICADORES: Para cada questão formulada deverá ser especificado um ou 

mais indicadores (ver Seção 2.2).  

4.3.2. PREPARAÇÃO DOS DADOS 

 Após a realização do planejamento, o passo seguinte consiste em preparar os 

dados. Esta etapa visa transformar dados brutos das ferramentas de GCS em um 

conjunto de dados pronto para realização da Extração do Conhecimento. Também 

faz parte desse processo o enriquecimento dos dados com outras fontes. O 

processo de preparação dos dados está estruturado em duas atividades: extração 

de dados e integração dos dados.  

  A Extração de dados consiste no processo de limpeza, extração e tratamento 

dos dados brutos. O objetivo desta atividade é obter um conjunto único e 

padronizado de eventos que reflitam os indicadores definidos. A Figura 10 ilustra um 

conjunto de dados brutos extraídos do Mantis. Na figura podemos observar oito (8) 

colunas: id, user_id, bug_id, date_modified, field_name, old_value, new_value e 

type. A coluna id corresponde a identificação única do evento. As colunas user_id e 

bug_id registram, respectivamente, a identificação do responsável pela execução do 

evento e a identificação do caso ao qual o evento está relacionado. Na coluna 

date_modified está registrado a data e hora da realização do evento. As três (3) 

colunas seguintes indicam a alteração nos dados devido a ocorrência de um evento, 

onde a coluna field_name registra o campo que foi alterado e as colunas old_value e 

new_value registram, respectivamente, o valor anterior a mudança e posterior a 

mudança. Por fim a coluna type indica o tipo da mudança registrada.  
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!

FIGURA 10 - Log extraído 

 Os retângulos coloridos destacam situações a serem tratadas durante a 

extração dos dados. Os tópicos abaixo detalham cada situação:  

• O verde destaca a necessidade de tratamento na classificação do evento de 

modo a torna-lo compreensível. Para tanto, é necessário realizar um 

mapeamento dos tipos de eventos e rotulá-los adequadamente.  

• O vermelho indica informações irrelevantes para o nosso problema. Estes 

registros correspondem à mudanças nos dados que não caracterizam uma 

mudança no estado do caso. São informações complementares que não 

agregam valor na compreensão do processo de desenvolvimento de software. 

Esses precisam ser removidos, pois tornam o modelo mais complexo sem 

oferecer qualquer benefício.  

• O azul mostra os relacionamentos com entre o evento e outros elementos do 

processo de desenvolvimento de software. Em nosso exemplo, temos um 

relacionamento com o responsável pela demanda e com a descrição do caso 

que motivou este evento. Estes relacionamentos possibilitam o 

enriquecimento dos logs de eventos com informações adicionais, tais como: 

experiência da pessoa que promoveu o evento, contexto tecnológico ao qual 

o evento está inserido e etc. 

 Com o processo de tratamento dos dados obtemos um conjunto de dados 

com eventos relevantes para o problemas em questão. Contudo, os registros do 

Mantis não indicam diretamente a relação entre o evento registrado e a fase do 
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processo de software. Em outras palavras, da forma que o Mantis registra as 

informações fica difícil entender o que um evento registrado em seu log representa 

na prática. Para resolver este problema precisamos: mapear os eventos existes, 

colocar um rótulo adequado neles e associá-los a uma atividade do processo. 

Denominamos esta atividade de integração dos dados.  

 A integração dos dados transforma o conjunto de eventos brutos em um 

conjunto de eventos contextualizado com o processo de desenvolvimento de 

software. Como exemplo podemos pegar a quarta linha da Figura 10, onde está 

indicado que um evento modificou o atributo status (estado) do caso de 76 para 81. 

A partir da investigação dos estados existentes observamos que o estado 76 é o 

estado de EM_HOMOLOGAÇÃO e o estado 81 é HOMOLOGADO. Logo, podemos 

concluir que o evento em questão se refere ao evento que marca o final da atividade 

de homologação. Este trabalho deve ser realizado para todos os eventos existentes 

a fim de obtermos um mapeamento completo relacionando os eventos as fases do 

processo de desenvolvimento de software da organização. Este mapeamento é 

registrado em um artefato denominado Mapeamento evento/atividade. A Tabela 4 

apresenta um exemplo hipotético deste artefato. Este artefato é importante para 

possibilitar a mudança de perspectiva de análise dos dados, tanto na direção do 

evento para atividades quanto no sentido inverso. Isto se faz necessário uma vez 

que a análise requer uma visão de atividade, mas o monitoramento requer uma 

visão de eventos. 

TABELA 4 – Modelo de mapeamento evento/atividade 

ATIVIDADE EVENTO DE INICIAL EVENTO FINAL 

Atividade A Evento 1 Evento 2 + Evento 7 

Atividade B Evento 3 + Evento 8 Evento 4 

Atividade C Evento 5 Evento 6 

 Ao final da preparação dos dados teremos dois artefatos: o conjunto de dados 

integrado e o mapeamento evento/atividade.  
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4.3.3. EXTRAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 A Extração de conhecimento consiste no processo de aplicação das técnicas 

de mineração de processos e mineração de dados com intuito de estabelecer 

indicadores de desempenho e qualidade. Estruturamos o processo de Extração do 

Conhecimento nas seguintes atividades: análise qualitativa e quantitativa do 

processo e, análise qualitativa e quantitativa das atividades.  

 A análise qualitativa do processo consiste em gerar modelos de processo 

com o suporte da mineração de processos, a fim de observar o processo “real” de 

desenvolvimento de software. Nesta atividade selecionamos e aplicamos uma 

técnica para descoberta de processo. Como vimos, as técnicas heuristic miner e 

fuzzy miner são mais adequadas para aplicações reais.  

 Uma vez gerado o modelo de dados devemos buscar elementos que 

propiciem o melhor entendimento acerca do comportamento do processo real de 

software e, com isto, contribuir para responder as questões e atingir objetivos de 

monitoramento estabelecidos no planejamento. Com a análise do modelo de 

processo podemos descobrir aspectos relevantes sobre o desempenho ou qualidade 

no desenvolvimento de software. Contudo, antes de tirarmos conclusões, 

precisamos considerar que um modelo de processo é uma abstração intencional da 

realidade, portanto, precisamos verificar se a realidade não foi distorcida por algum 

ruído ou operação mal executada. Desta forma, é fundamental que os modelos 

sejam validados para evitar conclusões equivocadas.  

 A análise dos modelos de processo nos permite construir um panorama geral 

sobre o desenvolvimento de software na organização. Isto é muito importante, pois 

favorece a descoberta de situações indesejadas. Assim, propomos que esta análise 

seja complementada por uma análise quantitativa. 

 O objetivo da análise quantitativa do processo é aprofundar a investigação 

sobre pontos levantados durante a análise qualitativa. Para tanto, buscamos analisar 

os dados de modo a obter indicadores para o fenômeno observado. Esta atividade 

pode ser apoiada pelas funcionalidades voltadas para análise existentes nas 

ferramentas de mineração de processos e, com isso, explorar melhor o 

comportamento das instâncias do processo, a fim de estimar valores esperados para 
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cada situação.  

 As análises qualitativa e quantitativa do processo através da mineração de 

processo possibilitam estabelecer indicadores e valores de referência para as 

instâncias do processo. Porém, quando precisamos analisar, isoladamente, 

elementos como uma atividade (ou fase do processo) verificamos que a mineração 

de processos apresenta limitações. Já as técnicas de detecção de anomalias 

mostraram um bom desempenho nesta perspectiva (ver Seção 3.2). Com isso, 

estabelecemos duas atividades análogas para análise exclusiva das atividades, 

suportadas pelas técnicas de detecção de anomalias. Denominamos estas 

atividades de análise qualitativa da atividade e análise quantitativa da atividade. 

 Estas duas atividades estão amparadas pela ideia de que existe um alto risco 

associado a uma situação atípica. Por razões óbvias, uma atividade realizada por 

um profissional que nunca trabalhou com um sistema específico oferece mais riscos 

do que se realizada por outro profissional experiente no sistema em questão. 

Também podemos considerar que casos que apresentam uma duração além do 

normal em uma etapa específica tende a apresentar uma duração total maior que o 

normal. Logo, trazem um risco de comprometer os prazos acordados previamente. 

Seguindo esta linha de raciocínio consideramos que analisando o comportamento 

em relação a suas características podemos nos antecipar a eventuais problemas. As 

ferramentas de detecção de anomalias se mostraram eficientes neste propósito. 

 O objetivo da análise qualitativa das atividades é possibilitar uma melhor 

compreensão sobre o comportamento anômalo das atividades. Esta atividade se faz 

necessária, pois o comportamento anômalo pode ser reflexo de uma condição 

atípica, ou pode ser oriundo de falhas no registro das informações. Embora ambos 

os casos ofereçam riscos ao desenvolvimento de software, o segundo caso tende a 

apresentar um comportamento extremamente atípico, e isto prejudica a construção 

de um modelo para classificação de anomalias. Denominamos o primeiro grupo de 

outliers típicos e o segundo de outliers extremos.  

 Com a análise qualitativa das atividades esperamos identificar os extremos e 

eliminá-los do conjunto de dados. Isso se faz necessário, pois as técnicas de 

detecção de anomalias se baseiam em alguma medida de distância entre as 
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instâncias e a existência de outliers extremos no conjunto de dados reduz a 

sensibilidade do modelo. Assim, utilizaremos as ferramentas de detecção de 

anomalias com o intuito de entender os dados anormais e excluir os outliers 

extremos. Observamos nos estudos exploratórios que a técnica Detect Outlier 

(Distance) do RapidMiner é eficiente para esta finalidade, uma vez que possibilita 

cortar os dados a partir de um parâmetro. Assim, o que precisamos fazer na análise 

qualitativa das atividades é descobrir o valor a ser utilizado como parâmetro no 

Detect Outlier (Distance).  

 Após a eliminação dos ruídos da base de dados, procedemos com a análise 

quantitativa dos elementos do processo, que consiste em aplicar as técnicas não 

supervisionadas de detecção de anomalias com o intuito de estabelecer um escore 

de anormalidade para cada ocorrência. Esta atividade pode ser realizada através da 

aplicação de uma das técnicas de detecção de anomalias baseadas em escore.  

 Qualquer técnica de detecção de anomalias baseada em escore vai gerar 

como saída um escore de anormalidade para cada instância do conjunto de dados, 

que no nosso caso se refere a atividades no desenvolvimento de software. Contudo, 

dois pontos precisam ser considerados. O primeiro diz respeito a qual técnica 

escolher. E o segundo diz respeito à escolha do limiar entre a normalidade e a 

anormalidade. Este dois pontos são melhores abordados no próximo capítulo. 

Ao final da fase de extração do conhecimento esperamos obter as 

informações necessárias para preencher o quadro de indicadores e valores de 

referência. Este artefato sintetiza as informações que serão utilizadas como base 

para implementação do sistema de monitoramento. A Tabela 5 apresenta o modelo 

para registro dos indicadores e valores de referência. 

TABELA 5 – Modelo do quadro de indicadores e valores de referência 

Objeto de investigação Indicador Referência 

Questão A Indicador A1 Condição A1 

Questão B Indicador B1 Condição B1 
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4.3.4. MONITORAMENTO 

A função do processo de monitoramento de nosso framework é verificar 

periodicamente as condições de risco e comunicar aos interessados. Verificamos 

duas abordagens para atingir estes objetivos. Uma possibilidade consiste em adotar 

uma ferramenta de Business Activity Monitor (BAM). O objetivo das ferramentas de 

BAM é fornecer informações em tempo real sobre o status e os resultados de várias 

operações de negócios, processos e transações. Uma importante funcionalidade do 

BAM é monitorar muitos sistemas corporativos simultaneamente e exibir situações 

excepcionais em um painel de instrumentos se os sintomas de problema são 

identificados por indicadores pré-definidos [57]. Estas ferramentas oferecem uma 

infraestrutura compatível com a operação de monitoramento proposto pelo nosso 

framework, de tal forma, que as regras definidas na Extração do Conhecimento 

podem ser implementadas nestas ferramentas de modo a obter um painel de 

monitoramento de riscos em tempo real. Embora as ferramentas BAM possam 

fornecer toda a infraestrutura para o monitoramento, grande parte das organizações 

não dispõe de meios para adquirir a ferramenta. Contudo, a ferramenta de BAM 

pode ser substituída por uma solução implementada pela própria organização. 

Considerando esta limitação, vamos descrever sucintamente as bases para 

implementação do sistema de monitoramento.  

O sistema proposto é composto por dois subsistemas: Monitoramento dos 

Fatores de Risco e Comunicação dos Fatores de Risco. O Monitoramento dos 

Fatores de Riscos é composto por um serviço (Monitor) que verifica periodicamente 

as condições de risco. Este Monitor utiliza os dados primários das ferramentas de 

gestão de configuração de software. Ou seja, consulta diretamente os logs destas 

ferramentas. Sua tarefa é basicamente monitorar se os indicadores definidos se 

encontram dentro de um intervalo de normalidade. Caso seja detectada uma 

situação que fuja da normalidade um alerta é emitido para o subsistema de 

comunicação de fatores de risco. Este subsistema tem a função de comunicar para 

as partes interessadas a incidência de uma condição de risco.  

4.3.5. VISÃO SINTÉTICA DO FRAMEWORK 

 A Tabela 6 apresenta uma visão sintética dos elementos apresentados em 

nosso framework.  
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TABELA 6 - Resumo do framework proposto 

Fase Atividade Objetivo Artefatos 

Planejamento 

Análise 
Preliminar 

Conhecer o ambiente e 
os dados disponíveis. 

E: Bases de dados das ferramentas 
de GCS e informações 
complementares. 

S: Não existe. 

Identificação 
dos Fatores de 
Risco 

Definir o escopo e 
objetivos do 
monitoramento  

E: Bases de dados das ferramentas 
de GCS e informações 
complementares. 

S: Quadro de Identificação de 
Fatores de risco 

Preparação 
dos dados 

Extração dos 
dados 

Extrair e tratar os dados 
brutos das ferramentas de 
GCS. 

E: Bases de dados das ferramentas 
de GCS e informações 
complementares. 

S: Conjunto de dados padronizado. 

Integração dos 
dados 

Transformar os dados 
para oferecer uma 
perspectiva de atividade 
com base no ambiente de 
desenvolvimento. 

E: Conjunto de dados padronizados  

S: Conjunto de dados integrado 

Extração do 
conhecimento 

Análise 
Qualitativa do 
Processo 

Descobrir informações 
quantitativas (indicadores) 
para identificar condições 
indesejadas. 

E: Conjunto de dados integrado 

S: Modelo de processo 

Análise 
Quantitativa do 
Processo 

Estabelecer valores de 
referencia para os 
indicadores de riscos 
associados ao processo. 

E: Conjunto de dados integrado 

S: Quadro de indicadores e valores 
de referencia 

Análise 
Qualitativa das 
Atividades 

Separar os ruídos dos 
comportamentos 
anormais. 

E: Conjunto de dados integrado 

S: Conjunto de dados integrado 
livre de ruídos 

Análise 
Quantitativa 
das Atividades 

Estabelecer valores de 
referencia para os 
indicadores de riscos 
associados às atividades. 

E: Conjunto de dados integrado 

S: Quadro de indicadores e valores 
de referencia 

Monitoramento 

Monitoramento 
de Fatores de 
risco 

Verificar periodicamente 
as condições de risco. 

E: Quadro de indicadores e valores 
de referencia 

S: Alertas de fatores riscos 

Comunicação 
dos Fatores de 
risco 

Comunicar a incidência 
de condições indesejadas 
aos interessados. 

E: Alertas de riscos 

S: Notificação de fatores de risco 

Legenda: E = Artefatos de Entrada e S = Artefatos de saída!
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4.4. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

 Este capítulo descreve o processo de elaboração do framework e a proposta 

de framework. Foram conduzidos estudos preliminares com o intuito de fornecer as 

bases teóricas do nosso framework. Nestes estudos buscamos conhecer aplicações 

práticas da mineração de processos no domínio da engenharia de software e com 

isto entender melhor como suas técnicas podem contribuir para o gerenciamento de 

riscos operacionais. Posteriormente conduzimos experimentos para verificar os 

pressupostos dos estudos preliminares. Com isto, podemos observar limitações e 

procurar estratégias para superação destas.  

 Finalmente, o conhecimento obtido com a realização destes estudos foi 

sistematizado na forma de um framework. Suas fases foram apresentadas em 

seções específicas e, por fim, foi incluída uma seção com o resumo do framework 

contendo as atividades, objetivos e artefatos. 
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5. ESTUDO 

 Neste capítulo apresentamos uma prova de conceito sobre a extração de 

indicadores e valores de referência através do framework proposto. Para tanto, 

buscamos um ambiente real de desenvolvimento de software que nos oferecesse as 

condições necessárias para sua realização. Recebemos o apoio de uma instituição 

pública brasileira classificada entre as de maior porte na sua área de atuação. Este 

apoio consistiu no acesso aos logs de suas ferramentas de gestão de configuração 

de software.  

 As seções abaixo descrevem a execução das etapas do framework. Porém, é 

importante registrar que neste estudo de caso não implementamos o sistema de 

Monitoramento. Como o nosso objetivo consiste em realizar uma prova de conceito 

sobre a extração dos indicadores, entendemos que uma análise de desempenho 

sobre os resultados obtidos seria a forma mais adequada para avaliação dos 

resultados. Assim, ao final da extração de dados apresentaremos a avaliação dos 

resultados obtidos.  

 Este capítulo foi organizado nas seguintes seções: Planejamento, Preparação 

dos dados, Extração do Conhecimento, Avaliação de desempenho e Considerações 

do capítulo.  

5.1. PLANEJAMENTO 

 A primeira etapa do nosso framework consiste em realizar o Planejamento, 

que contempla uma análise preliminar e a identificação dos fatores de risco. 

5.1.1. ANÁLISE PRELIMINAR 

 A análise preliminar visa compreender o ambiente de desenvolvimento de 

software e os dados disponíveis para a gestão de riscos. Para tanto, buscamos 

documentação para apoiar este entendimento. Analisando os documentos 

disponíveis, verificamos que a instituição possui um processo de software definido, 

contemplando a disciplina de gerencia de configuração. O processo de software foi 

publicado a cerca de quatro (4) anos e disponibiliza políticas para utilização das 
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ferramentas de gestão de configuração de software. Dentre estes artefatos, 

podemos destacar um guia para utilização do Mantis e o plano de gerência de 

configuração.  

 O guia para utilização do Mantis consiste em um documento que define 

regras de utilização do sistema Mantis no desenvolvimento de software da 

instituição. Para tanto, descreve as regras de acesso ao sistema, como se dá a 

organização dos projetos, quais são os fluxos de estados previstos, as categorias 

existentes e outras informações relevantes. Este guia também registra que a 

ferramenta foi estendida pela instituição para se tornar um gerenciador de 

solicitações em projetos e, portanto, serve como um centralizador de solicitações 

relacionadas ao desenvolvimento de sistemas em seus diversos projetos. 

 O plano de gerência de configuração de software (GCS) da instituição 

compreende as informações pertinentes à padronização de repositório para 

armazenamento e nomenclatura dos itens de configuração, além das informações 

relativas ao versionamento dos itens. Com relação à tecnologia adotada para este 

fim, estabelece o Subversion como ferramenta padrão. Dentre as políticas contidas 

no plano de GCS, destacamos as políticas de localização dos itens de configuração 

e de commit. A política de localização dos itens de configuração define uma 

estrutura padrão de pastas para os repositórios e onde deve ser armazenado cada 

tipo de artefato. Já a política de commit descreve como deve ser registrada cada 

mudança. Um ponto importante a destacar do plano de GCS da instituição é a 

exigência que cada mudança esteja relacionada a um caso do Mantis.  

  A existência de um processo de software definido e de políticas de GCS 

indicam boas perspectivas para implantação do nosso framework neste ambiente. 

Estas características propiciam uma melhor compreensão da visão institucional 

sobre o desenvolvimento de software. Além disso, os procedimentos padronizam os 

registros das atividades, o que favorece o processo de extração e análise de dados.  

 A instituição utiliza o Mantis como ferramenta de bug tracker e o Subversion 

como repositório de sistemas há pouco mais de cinco anos. Porém, apenas em 2010 

a disciplina de gerencia de configuração foi estabelecida. De tal forma que existe 

uma grande diferença entre a qualidade dos registros após a estruturação da 
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disciplina de GCS na instituição. Antes, cada partícipe realizava os registros da sua 

forma, não havendo qualquer padrão nos registros. A partir de 2010 observamos a 

consolidação de um modelo de registro. Com isto, decidimos nos concentrar nos 

últimos 36 meses (mar/2010 até mar/2013). 

 Os logs de eventos do Mantis são armazenados em uma tabela no seu banco 

de dados, logo, precisamos compreender como esta base de dados foi estruturada 

para conseguir extrair informações relevantes. Para isto, contamos com o apoio da 

equipe de administração de dados da instituição que gerou o modelo de dados do 

Mantis através de engenharia reversa. Este modelo nos ajudou no entendimento dos 

dados registrados no Mantis da instituição.  

  Verificamos ainda as seguintes características sobre a utilização Mantis pela 

instituição: (i) cada caso representa uma demanda específica, (ii) todos os casos 

possuem classificações quanto a categoria e nível de prioridade, (iii) algum casos 

têm seu esforço estimado em story points e (iv) os casos são agrupados por 

versões. Para os itens iii e iv foram criadas variáveis personalizadas para este fim. 

Observamos também que a máquina de estados do Mantis foi configurada de modo 

a refletir as políticas estabelecidas no guia de utilização do Mantis. 

 Diante destas características, observadas na Análise Preliminar, 

consideramos viável investigar os riscos em relação as seguintes perspectivas: 

qualidade e tempo. 

5.1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO 

 Após a Análise Preliminar, passamos à definição do escopo do 

monitoramento de riscos. Conforme definido em nosso framework esta atividade 

deve ser conduzida de modo a definir os riscos que serão considerados. Para tanto, 

devemos elaborar o Quadro de Identificação dos Fatores de Riscos. Em nosso 

estudo, consideramos quatro (4) questões distribuídas, em duas (2) perspectivas 

diferentes. Como o objetivo do estudo de caso é realizar uma prova de conceito, 

buscamos escolher fatores de riscos que explorassem diferentes desafios para 

extração de conhecimento. A Tabela 7 apresenta o quadro de identificação de 

fatores de riscos resultante. 
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TABELA 7 - Quadro de Identificação dos Fatores de Riscos 

META (M) 

QUESTÃO (Q) INDICADORES (I) 

M1: Analisar os casos com a finalidade de monitorar com respeito a qualidade do 
ponto de vista dos gestores no contexto do desenvolvimento de software. 

Q1.1: As atividades estão sendo 
executadas com qualidade? I1.1: Taxa média de rejeição. 

Q1.2: Os casos estão sendo testados? I1.2: Incidência de teste 

M2: Analisar a atividade com a finalidade de monitorar com respeito ao 
desempenho do ponto de vista dos gestores no contexto do desenvolvimento de 
software. 

Q2.1: A atividade está dentro de um 
intervalo aceitável de duração 
considerando suas características? 

I2.1: Escore de Anormalidade 

Q2.2: Alguma atividade crítica sob o 
ponto de vista da performance? 

I2.2: Participação da atividade na 
duração média total. 

 

5.2. PREPARAÇÃO DOS DADOS 

 Nosso framework estabelece duas atividades para a preparação dos dados. A 

primeira consiste na Extração dos Dados e a segunda na Integração dos Dados 

brutos ao processo de software.  

 A partir das informações obtidas seguimos para a extração dos logs do Mantis 

e do Subversion. O Mantis registra os eventos na tabela mantis_bug_history_table 

que conta com os seguintes atributos: id, user_id, bug_id, date_modified, 

field_name, old_value, new_value, type. Esta tabela faz referência a elementos de 

outras tabelas como: usuário responsável pelo evento (user_id), o caso ao qual o 

evento se refere (bug_id). Além de registrar a data/hora do evento (date_modified), o 

tipo de evento (type) e os valores anteriores (old_value) e posteriores (new_value) 

ao evento. No momento da extração dos dados, esta tabela continha 229.677 

registros de eventos, distribuídos em 21 diferentes tipos de eventos. A Tabela 8 

apresenta a distribuição de eventos registrados no log do Mantis, por tipo de evento. 
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TABELA 8 - Distribuição de eventos no log do Mantis por tipo 

TYPE 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Quant. 137320 9295 40918 3424 710 4566 920 88 9256 740 27 

TYPE 12 13 14 18 19 20 21 23 25 26 TOTAL 

Quant. 908 64 25 15671 1421 1976 1940 122 248 38 229677 

 Ao verificar se todos estes tipos de eventos agregam valor para os objetivos 

de monitoramento definidos no planejamento concluímos que apenas os eventos do 

tipo 0 e 1 oferecem valor para o estudo. Os eventos do tipo 0 registram as 

atualizações nos atributos dos casos (estado, atribuição e etc.). Os eventos do tipo 1 

registram a criação de um novo caso. As demais classes se referem ao registro de 

operações consideradas irrelevantes para o nosso contexto, tais como operações 

sobre anotações e a arquivos anexados. Assim, excluímos da nossa base de dados 

os demais registros, resultando em uma base com 146.615 eventos registrados, 

divididos em eventos de atualização de atributos (tipo 0) e  novo caso (tipo 1).  

 Embora os eventos do tipo 1 sejam bem definidos, os eventos do tipo 0 não 

apresentam a mesma característica. Eventos completamente distintos do ponto de 

vista do processo de software, como mudança do estado do caso e definição da 

prioridade do caso, são classificados no mesmo tipo de evento. Isto decorre do fato 

do log do Mantis não ter sido projetado com o intuído de análise dos dados, mas 

para favorecer o processo de registro e apresentação dos eventos na ferramenta. 

Desta forma, partimos para analisar melhor os eventos do tipo 0.  

 Ao analisar os eventos do tipo 0, verificamos que podemos diferenciar estes 

eventos a partir do campo field_name, que indica qual atributo do caso foi 

atualizado. Observamos que os eventos do tipo 0 poderiam ser divididos 44 grupos 

distintos a partir campo field_name. Mas, uma vez investigamos quais destes 

ofereciam informações relevantes e os eventos que registraram alteração nos 

seguintes atributos: status (estado), handler_id (recurso), target_version (versão) e 

story_points (estimativa em story points). Os demais eventos do tipo 0 foram 

eliminados resultado em um conjunto de dados com cinco (05) tipos de eventos: 

novo caso, alteração no estado, alteração no recurso responsável (atribuição), 

alteração da versão e definição da estimativa de esforço.  
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 Com esta reclassificação, nosso conjunto de dados se aproxima da nossa 

necessidade, mas ainda não suporta a construção de um modelo de processo, pois, 

saber apenas que houve uma transição de estado não é suficiente para 

compreender o que está ocorrendo. Precisamos dar significado a estas transições. 

Desta forma, aprofundamos nossa investigação no sentido de rotular todos os 

eventos identificados. A Tabela 9 mostra o resultado do mapeamento realizado para 

rotular os eventos. 

TABELA 9 - Rótulos dos eventos registrados no Mantis 

TYPE FIELD_NAME NEW_VALUE RÓTULO 

1 - - EM_ANÁLISE 

0 status 56 A_EXECUTAR 

0 status 65 EM_EXECUÇÃO 

0 status 66 EM_TESTE 

0 status 67 LIBERADO_PARA_HOMOLOGAÇÃO 

0 status 76 EM_HOMOLOGAÇÃO 

0 status 81 HOMOLOGADO 

0 status 85 EM_PRODUÇÃO 

0 status 22 REJEITADO  

0 status 21 IMPEDIMENTO 

0 handler_id - ATRIBUIÇÃO 

0 Story Points - STORY_POINTS 

0 target_version - PREVISTO_PARA_VERSÃO 

 Com a operação de rotular os eventos de interesse e eliminar os demais, 

obtivemos um conjunto de dados com 98.339 eventos devidamente rotulados. Com 

isto, partimos para buscar informações que pudessem qualificar os registros dos 

eventos. Baseados nos objetivos de monitoramento, decidimos enriquecer o log de 

eventos com os seguintes dados: a identificação do sistema, a categoria do caso e o 

nível prioridade do caso. A Figura 11 apresenta um trecho do log de eventos 
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rotulado e enriquecido, que corresponde ao produto final da extração dos dados. 

!

FIGURA 11 - Log de eventos extraído 

 Conforme previsto em nosso framework, a atividade seguinte à extração dos 

dados é a integração dos dados, que consiste na operação de mapear os eventos 

de modo a refletir as atividades do processo de software. Inicialmente verificamos 

que alguns eventos não fazem sentido, do ponto de vista do processo de software, 

de forma isolada. Este problema é um efeito colateral decorrente da customização 

realizada no Mantis para ajustá-lo ao processo da instituição. Em sua adaptação do 

Mantis, a instituição criou recursos “especiais“ para representar unidades 

organizacionais (unidade de testes, equipe de GCS e etc). Com isto, a atribuição do 

caso (eventos rotulados como ATRIBUIÇÃO) a um destes recursos “especiais“ em 

situações específicas também significam mudança de estado. Diante disto, tivemos 

um esforço adicional para desmembrar os eventos rotulados como ATRIBUIÇÃO e 

reclassificá-los. A Tabela 10 apresenta as condições para reclassificação destes 

eventos. 

 Apenas classificar as atribuições não resolve o problema, pois, estas 

atribuições devem ser combinadas a eventos específicos para fazer sentido. Por 

exemplo, os eventos A_EXECUTAR e A_FABRICA quando ocorrem em sequência, 

independentemente da ordem de ocorrência, devem ser fundidos em um único 

evento, pois, do ponto de vista do processo de software, apresenta uma única ação, 

que neste caso rotulamos como A_EXECUTAR_FABRICA. O mesmo ocorreu com 

outras sequências de eventos com esta característica. A Tabela 11 mostra a relação 

das sequências que foram unidas para gerar um novo evento. Esta operação foi 

realizada com o apoio dos seguintes plug-ins do ProM 6.2: Add Artificial Eventos, 

LTL Checker, Filter Log by Attributes e Rename/Merge Events. 
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TABELA 10 - Rótulos para atribuições a recursos especiais 

RÓTULO 
ANTERIOR CONDIÇÃO NOVO 

RÓTULO 

ATRIBUIÇÃO mantis_bug_history_table.new_valor = 
mantis_bug_table.handler_id AO_RELATOR 

ATRIBUIÇÃO mantis_bug_history_table.new_valor = 
{46,111,112,113} A_FABRICA 

ATRIBUIÇÃO mantis_bug_history_table.new_valor = 173 A_TESTES 

ATRIBUIÇÃO mantis_bug_history_table.new_valor = 165 A_UGC 

ATRIBUIÇÃO Se diferente das condições acima A_OUTRO 

 

TABELA 11 - Fusão de eventos com atribuições especiais 

SEQUÊNCIA RÓTULO 

A_EXECUTAR >> A_FABRICA 
A_EXECUTAR_FABRICA 

A_FABRICA >> A_EXECUTAR 

EM_EXECUCAO >> A_FABRICA 
EM_EXECUCAO_FABRICA 

A_FABRICA >> EM_EXECUCAO 

EM_EXECUCAO >> A_UGC 
LIBERADO_PARA_UGC 

A_UGC >> EM_EXECUCAO 

  Após a fusão destes eventos, obtivemos um conjunto de dados coerente com 

o processo. Assim, partimos para mapear os eventos em relação às atividades do 

processo. Para isto, listamos as atividades previstas no processo de software da 

instituição e identificamos quais eventos desencadeiam o início e o final de uma 

atividade. O resultado deste mapeamento é o artefato apresentado na Tabela 12. 

 Com a descoberta dos eventos de início e fim de uma atividade podemos 

obter a duração desta atividade. A princípio, esta informação pode ser facilmente 

obtida a partir do cálculo direto da diferença entre os horários dos eventos finais e 

iniciais. Inclusive, este método é empregado nas ferramentas de mineração de 
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processos. Porém, esta operação pode nos levar a conclusões equivocadas quando 

analisamos com respeito ao desempenho da execução, pois, estaremos 

considerando como tempo de execução das atividades períodos sem atividade como 

finais de semana e feriados. Para obter uma informação confiável sobre duração 

efetiva das atividades incluímos no log de eventos uma anotação da duração efetiva 

das atividades em horas trabalhadas. A duração efetiva foi calculada através da 

multiplicação da quantidade de horas dentro do expediente regular na instituição nos 

dias úteis (não considerados sábados, domingos e feriados). 

TABELA 12 - Mapeamento Atividades/Eventos 

ATIVIDADE EVENTO DE INICIAL EVENTO FINAL 

Análise EM_ANÁLISE A_EXECUTAR _FABRICA 

Backlog de 
Implementação 

A_EXECUTAR_FABRICA EM_EXECUCAO_FABRICA 

Implementação EM_EXECUCAO_FABRICA LIBERADO_PARA _UGC 

Backlog de Testes LIBERADO_PARA_TESTE EM_TESTE 

Testes EM_TESTE LIBERADO_PARA _UGC 

Backlog de 
Homologação 

LIBERADO_PARA_HOMOL
OGACAO 

EM_HOMOLOGAÇÃO 

Homologação EM_HOMOLOGAÇÃO LIBERADO_PARA _UGC 

Rejeitado REJEITADO QUALQUER 

Impedimento IMPEDIMENTO QUALQUER 

Liberação (interna) LIBERADO_PARA _UGC LIBERADO_PARA_TESTE ou 
LIBERADO_PARA_HOMOLO
GACAO 

   

 A Figura 12 apresenta um trecho do conjunto de dados resultante após as 

transformações para integração com o processo e a anotação da duração efetiva 

dos eventos. 
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5.3. EXTRAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 O foco deste estudo é promover uma prova de conceito sobre a aplicação do 

framework em um ambiente real. Para isto, vamos avaliar com o apoio de 

especialistas da instituição os resultados obtidos na atividade de extração do 

conhecimento. Para chegar a um conjunto viável de informações a serem avaliadas 

pelos especialistas reduzimos o escopo da análise, e consequentemente da avalição 

de desempenho, para um sistema específico. O critério para escolha do sistema foi 

a quantidade de eventos, onde selecionamos o projeto com mais eventos 

registrados. Chamaremos a partir de agora este sistema de Sistema S. 

 O Sistema S conta com 3.522 eventos (integrados ao processo), distribuídos 

em 325 casos. Estes casos são intervenções requisitadas no sistema e estão 

categorizadas da seguinte forma: Erro (necessidade de correção de erro), Melhoria 

(necessidade de melhoria no sistema) e Novo requisito (necessidade de nova 

funcionalidade). Os casos também são priorizados nas seguintes prioridades: Baixa, 

Média, Alta e Urgente.  

 Após a escolha do sistema S procedemos com a exportação dos dados para 

o formato XES a fim de realizar o processo de análise qualitativa do processo de 

software da instituição. 

5.3.1. ANÁLISE QUALITATIVA DO PROCESSO 

 Segundo o nosso framework, o processo de extração de conhecimento deve 

ser iniciado através da geração do modelo do processo de software para realização 

da análise qualitativa do processo de software. Motivado por aspectos já abordados 

nos estudos exploratórios, decidimos utilizar o Disco como ferramenta para geração 

FIGURA 12 - Log de eventos integrado ao processo 
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do modelo de processo de software da instituição.  

 Antes de gerar os modelos, realizamos uma verificação de consistência dos 

dados, sob o ponto de vista do processo de software, com o apoio da própria 

ferramenta. É importante registrar que esta operação é diferente da realizada na 

preparação dos dados, pois, aqui estamos observando inconsistências nos dados 

sob o ponto de vista do negócio. Nossa verificação nos conduziu a exclusão de 12 

casos, pois, quando da extração dos dados os mesmos ainda se encontravam em 

execução. A remoção destes casos é importante para evitar distorções no modelo 

gerado. Após a eliminação destes casos geramos o primeiro modelo do processo 

considerando os 313 casos restantes. A Figura 13 apresenta o modelo gerado com 

anotação da ocorrência dos fluxos. Neste modelo, os retângulos representam as 

fases do processo e a tonalidade indica a sua frequência. Quanto mais escuro maior 

a ocorrência do mesmo. As setas indicam os fluxos entre os estados e a sua largura 

indica a frequência da sequência. Os números nas caixas e setas indicam, 

respectivamente, as frequências absolutas de ocorrência das fases do processo e 

da transição.  

 O modelo da Figura 13 foi gerado com a seguinte configuração: exibição de 

100% das atividades e abstração máxima dos caminhos. Esta configuração significa 

que todas as atividades foram consideradas no modelo, porém, só os fluxos mais 

significativos são exibidos. Ou seja, caminhos com pouca ocorrência relativa são 

eliminados. Esta é uma boa configuração para obter uma visão geral do processo. 

Ao analisar o modelo gerado, observamos uma importante inconformidade 

com o processo real. Como pode ser observado no modelo, o estado FECHADO foi 

considerado como ponto final do processo. Porém, o processo preconiza que o 

ponto final é o estado EM_PRODUÇÃO. Observando o modelo, percebemos que 

este fato se deve a ocorrência de casos (107) que estavam prontos para serem 

implementados (A_EXECUTAR_FABRICA) e foram fechados. Partimos então para 

verificar junto aos especialistas se esta situação era decorrente de registro 

inadequado, desvio do processo ou outra questão. Descobrimos que estes casos 

são oriundos de uma grande quantidade de erros que foram reportados para 

correção, mas, uma análise posterior apontou que eram decorrentes de problemas 

arquiteturais da aplicação. Desta forma, todas as correções foram canceladas 
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(FECHADO) e casos para refatoração do sistema foram criados. Com isso, 

evidenciou a necessidade em eliminar estes dados e gerar um novo modelo. A 

Figura 14 apresenta o modelo gerado após a eliminação dos casos cancelados. 

 

FIGURA 13 - Modelo de processo preliminar 

O modelo da Figura 14 foi gerado a partir de 153 casos com 2.776 eventos. 

Como podemos observar este modelo não apresenta a distorção do estado final 

apresentado pelo modelo anterior. Analisando com relação às questões sobre 

qualidade levantadas no modelo, observamos alguns pontos importantes que foram 

listados abaixo: 

• Q1.1 (Rejeições): observando o estado REJEITADO podemos perceber 274 

ocorrências do mesmo. Considerando que o modelo foi gerado a partir de 153 
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casos, temos próximo de duas rejeições por caso. Podemos ainda ver que 

metade (143) destas rejeições ocorreu durante os testes e a outra metade 

são rejeições oriundas de outras atividades. Inclusive podemos destacar que 

houveram 12 rejeições de casos (aproximadamente 8% do total) que já 

estavam em produção. 

• Q1.2 (Cobertura dos testes): o modelo registrou 314 ocorrências de teste, 

porém, aproximadamente 20% casos não passaram por testes. Isto significa 

que temos em média mais de dois ciclos de testes por caso. 

• Q2.2 (Impedimentos): o modelo indicou a ocorrência de 105 impedimentos. 

Ou seja, em 105 ocasiões a execução foi interrompida por algum fator 

externo. Identificamos impedimentos em 65 casos dos 153, ou seja, pouco 

mais de 40% dos casos sofreram com algum tipo de impedimento, chegando 

ao extremo de um único caso registrar cinco episódios de impedimento. 

!

FIGURA 14 - Modelo de processo com alta abstração máxima de fluxos 
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 Um ponto importante que observamos é que o modelo da Figura 14 não 

indica rejeições a partir da homologação como um fluxo significativo. Porém, diante 

de um cenário de alta incidência de rejeições conforme identificamos, e agravado 

pelo fato de que apenas metades das rejeições são oriundas de testes, podíamos 

esperar algo indicando este fato no modelo. Então, decidimos investigar melhor esta 

situação. Para tanto, reduzimos a abstração dos caminhos em 20% e obtivemos o 

modelo apresentado na Figura 15. 

 O modelo da Figura 15 confirmou nossa suspeita, uma vez que indicou a 

incidência de 58 rejeições oriundas da atividade de homologação. Embora esta 

informação seja importante para estabelecermos critérios de qualidade no 

desenvolvimento de software, precisamos analisar melhor esta situação para 

entender os fatores que influenciam na rejeição. Desta forma, estudamos melhor 

esta questão durante a análise quantitativa do processo. 

 Um ponto que nos chamou a atenção é a existência, no último modelo, de um 

fluxo com a rejeição de casos fechados. O modelo indica que esta situação é pouco 

representativa (apenas quatro ocorrências), mas, não faz sentido rejeitar um caso 

que foi cancelado. Portanto, este fluxo não deveria existir. Investigamos melhor esta 

situação e descobrimos que se trata de casos remanescentes do lote de casos que 

foram cancelados. Porém, algum tempo após o cancelamento destes casos, 

verificou-se que quatro destes casos precisavam ser implementados. Então, estes 

casos foram reabertos. Contudo, segundo o processo de software, a reabertura de 

casos prevê que ele retorne para o estado de EM_ANÁLISE, porém, diferente do 

que preconiza o processo os casos foram rejeitados e em seguida foram enviados 

para implementação (EM_EXECUCAO e atribuído à fábrica de software). É 

importante observar esta situação, pois ela evidencia uma possibilidade de burla da 

máquina de estados do Mantis. Como já comentado aqui, a instituição mapeou seu 

processo no Mantis e esta ferramenta não permite que a sequência FECHADO � 

A_EXECUTAR_FABRICA seja executada. Porém, a rejeição pode ser obtida através 

de qualquer estado, e uma vez o caso neste estado ele pode ir para qualquer 

estado. Isto ajuda a explicar o grande número de rejeições (61 ocorrências) que não 

são oriundas dos testes ou da homologação. Com isto, identificamos um grave risco 

de desvio no processo de software. 
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FIGURA 15 - Modelo de processo com redução da abstração dos fluxos!

 Com os modelos destacando a frequência de ocorrência das atividades, 

conseguimos obter importantes informações sobre rejeições, cobertura de testes e 

outras. Porém, as questões Q2.1 e Q2.2 estão direcionadas para uma perspectiva 

de desempenho das atividades. Diante desta necessidade, geramos um novo 

modelo com anotação de tempo médio a partir da configuração anterior. A Figura 16 

apresenta um modelo com anotação de tempo médio, onde a largura das setas 

vermelhas é proporcional à duração média das transições. Ou seja, quanto mais 

larga a seta maior a duração média das atividades. Os números indicados nas setas 

indicam justamente o tempo médio decorrido para realização da transição entre os 

estados vinculados pela seta. É importante registrar que este modelo também indica 
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o tempo médio em um determinado estado. Contudo, a base de dados disponível 

para nosso estudo de caso não registra a data/hora de início e final de uma fase. 

Como vimos na extração dos dados, o encerramento de uma fase é marcado pelo 

início da fase seguinte. Assim, temos apenas o tempo de transição de uma fase para 

outro. Com isso, não temos como diferenciar na geração do modelo o tempo de 

execução do tempo de transição. Este fato pode ser observado a partir das palavras 

instant abaixo nos modelos com anotação de tempo. Indicando uma duração 

instantânea para a atividade. Considerando que em nosso framework estes modelos 

são utilizados em uma abordagem qualitativa esta característica não compromete a 

análise.  

!
FIGURA 16 - Modelo de processo com anotação de tempo médio 
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Analisando o modelo da Figura 16 chegamos as seguintes conclusões:  

• Q2.1 (Duração anormal): o modelo gerado nos oferece uma visão geral sobre 

o desempenho das atividades. Porém, não é adequado como ferramenta para 

observação de particularidades de uma instância do processo. Com isto, 

abordamos melhor este problema através da análise quantitativa das 

atividades. 

• Q2.2 (Atividade crítica): os arcos de maior destaque (mais largos) são pontos 

prováveis de gargalos no processo, uma vez que a duração média destas 

atividades é bastante superior às demais. Porém, é importante investigar a 

situação antes de concluir que se trata de uma atividade crítica. Observando 

os modelos, podemos facilmente destacar cinco fluxos críticos: (i) 

A_EXECUTAR_FABRICA � FECHADO, (ii) FECHADO � REJEITADO, (iii) 

EM_ANALISE � A_EXECUTAR_FABRICA, (iv) A_EXECUTAR_FABRICA � 

EM_EXECUCAO_FABRICA e (v) LIBERADO_PARA_UGC � 

LIBERADO_PARA_HOMOLOGACAO. Diante desta observação, partimos 

para analisar detalhadamente cada um destes casos.!!

 Os fluxos (i) e (ii) não devem ser considerados atividades críticas, uma vez 

que já havíamos verificado que estes casos se referem a desvios no processo. Já os 

fluxos (iii) e (iv) se referem às atividades de priorização da demanda (sob a 

responsabilidade da área de negócio) e o estado de espera (fila) dentro da fábrica 

de software, e segundo o modelo em questão uma nova demanda (caso) demora 

pouco mais de 20 dias (em média) para ser priorizado pela área de negócio e mais 

37 dias (em média) para sua implementação ser iniciada. Ou seja, após a 

especificação, um caso passa quase dois meses até sua implementação ser 

iniciada. Este fato poderia levar a crer que isto decorre da baixa prioridade do 

sistema S perante outros serviços da instituição, porém, o sistema S está entre os 

serviços críticos da instituição. O modelo foi elaborado com base em casos que 

cobrem um período relativamente longo (aproximadamente 38 meses) de evolução 

do Sistema S. Partimos então para verificar se a duração destas atividades 

atualmente se encontra dentro da média histórica, ou se o modelo foi distorcido pelo 

desempenho pífio de alguns casos específicos ou em um período específico. Assim, 

resolvemos gerar um modelo considerando apenas os últimos 12 meses.  
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 A Figura 17 mostra um modelo considerando apenas os 26 casos finalizados 

dentro dos últimos doze (12) meses. Pode ser questionada a representatividade de 

um modelo gerado com poucos casos. Porém, não estamos interessados em 

modelar o processo de software da organização, apenas buscamos investigar a 

evolução do desempenho das atividades nos últimos meses. Seguindo esta linha 

pudemos observar um cenário bem diferente quando consideramos apenas as 

demandas em períodos mais recentes. O modelo com informações sobre as 

operações no último ano mostra uma melhoria no desempenho das atividades. Com 

isto, resolvemos explorar melhor a evolução do desempenho das atividades do 

Sistema S durante a análise quantitativa. 

!
FIGURA 17 - Modelos de processo dos últimos 12 meses com anotação de tempo 

médio 
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5.3.2. ANÁLISE QUANTITATIVA DO PROCESSO 

 O primeiro ponto que investigamos se refere a Q1.1, onde buscamos expandir 

nosso conhecimento acerca das rejeições em atividades. Inicialmente verificamos 

que 63% casos apresentaram ao menos uma rejeição, dentre estes, um único caso 

apresentou 18 rejeições. Resolvemos então identificar a origem das rejeições. Ou 

seja, em quais fases do processo as rejeições estão ocorrendo. A Figura 18 

apresenta a distribuição das rejeições encontradas no sistema S a partir das fases 

do processo de software. 

 

 

 

 

 

 

 

  

O gráfico nos mostra que 86% das rejeições ocorrem durante os testes ou 

homologação. Estas rejeições são decorrentes de falhas na implementação ou 

problemas no ambiente. Os outros 14% estão distribuídos entre as demais fases. 

Com isto, concluímos que as rejeições em testes e homologação devem ser 

consideradas como algo comum ao processo de desenvolvimento do sistema S. Já 

as rejeições nas demais fases são atípicas, e portanto não devem ser esperadas. 

 A partir desta conclusão partimos para entender melhor as rejeições em teste 

e homologação. Para isto, distribuímos as rejeições oriundas dos testes e 

homologações a partir da categoria dos casos e da prioridade atribuída ao caso. 

Esta análise teve o objetivo de verificar se estes fatores influenciam na quantidade 

de erros encontrados durante os testes e homologação. A Tabela 13 apresenta a 

FIGURA 18 - Distribuição das rejeições a partir das 
fases do processo de software 
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média de rejeições em duas dimensões. Na primeira dimensão (colunas) temos as 

rejeições distribuídas a partir do nível de priorização atribuída ao caso rejeitado. Na 

outra dimensão (linhas) temos as rejeições distribuídas a partir da categoria à qual o 

caso rejeitado pertence. Cada célula informa o Valor médio (VM), o Desvio padrão 

(DP) e quantidade de casos para uma dada dupla (categoria/priorização). Ao final de 

cada linha ou coluna temos os valores acumulados na dimensão em questão. 

TABELA 13 - Distribuição das rejeições por categoria e prioridade 

 Baixa Média Alta Urgente  

Erro 
VM: 0,20 
DP: 0,40 
Casos: 5 

VM: 1,24 
DP: 1,46 

Casos: 35 

VM: 0,77 
DP: 1,21 

Casos: 26 

VM: 1,20 
DP: 2,24 

Casos: 20 

VM: 1,00 
DP: 1,57 

Casos: 86 

Melhoria - 
VM: 1,79  
DP: 1,78 

Casos: 39 

VM: 2,67 
DP: 1,75 
Casos: 6 

VM: 0 
DP: 0 

Casos: 2 

VM: 1,83 
DP: 1,79 

Casos: 47 

Novo requisito - 
VM: 4,33 
DP: 3,94 
Casos: 9 

VM: 2,67 
DP: 3,06 
Casos: 3 

VM: 14,00 
DP: 0 

Casos: 1 

VM: 4,69 
DP: 4,50 

Casos: 13 

 
VM: 0,20 
DP: 0,40 
Casos: 5 

VM: 1,80 
DP: 2,17 

Casos: 83 

VM: 1,26 
DP: 1,67 

Casos: 35 

VM: 1,65 
DP: 3,42 

Casos: 23 

 

 

 Observamos que existe uma variação significativa na média entre as 

categorias. É visível que as rejeições ocorrem em muito maior grau nos novos 

requisitos do que nas melhorias e erros. O nível de rejeições também é 

significativamente maior nos casos de melhoria do que nos erros. Inclusive, este fato 

é observado em quase todos os cenários: a exceção fica por conta das melhorias e 

novos requisitos com prioridade alta. Neste caso, os valores médios foram iguais, 

porém, esta informação não é confiável uma vez que a quantidade de amostras 

(casos) nestes dois cenários é baixa e a variabilidade (desvio padrão) no caso do 

novo requisito é muito grande. Com isto, concluímos que devemos esperar uma 

quantidade diferente de rejeições dada uma categoria. Este resultado pode ser 
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explicado pelo grau de complexidade maior apresentado por estas categorias. 

Corrigir um comportamento, em geral, é mais simples do que melhorar uma 

funcionalidade. Seguindo a mesma linha de raciocínio, geralmente, é mais simples 

implementar uma melhoria em algo existente do que implementar algo 

completamente novo. Isto não significa que estamos tentando comprovar o óbvio. 

Nosso objetivo foi quantificar esta variação e nossa análise nos permite estimar 

valores esperados para rejeições a partir da categoria ao qual o caso foi classificado. 

Analisando a Tabela 13 no tocante à dimensão priorização, observamos que 

a variação entre a priorização é pequena. Temos uma exceção que é o cenário de 

casos com prioridade baixa. Porém, temos poucos exemplos neste cenário para 

considerar este resultado confiável. Já os casos com prioridade urgente 

apresentaram, em média, um pouco menos rejeições que os casos com prioridade 

média e um pouco mais de rejeições que os casos com prioridade alta. Este 

fenômeno pode ser explicado por um único caso extremo que apresentou 14 

rejeições em testes. Se desconsiderarmos este caso, a média cai para 1,09 com um 

desvio padrão de 2,16. Ou seja, embora discreta, podemos observar uma tendência 

a redução da quantidade de rejeições dada a prioridade do caso. A explicação para 

esta redução pode ter a seguinte explicação: os casos com mais alta prioridade, em 

geral, são oriundos de problemas descoberto em produção ou demandas com prazo 

fixo da alta gestão. Isto termina impactando na quantidade e qualidade dos testes e 

homologação realizada. Ou seja, aparentemente estes dados não estão indicando 

uma implementação de melhor qualidade para os casos com prioridade mais alta, o 

que temos é uma qualidade baixa nos testes e homologação. Desta forma, 

resolvemos não considerar esta variável para estimar a quantidade de rejeições. 

 Com base nestas conclusões podemos estipular valores de referência para 

rejeições nos casos. A partir do histórico de rejeições apresentados na Tabela 13, 

podemos considerar que existe uma alta probabilidade de um caso de erro 

apresentar uma (1) rejeição durante o processo de desenvolvimento. Observando o 

desvio padrão para os casos de erros, podemos considerar uma possibilidade média 

de haver nenhuma ou duas rejeições para estes casos. A partir de três rejeições já 

podemos considerar como algo com uma probabilidade baixa para este caso. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, para os casos de melhorias podemos 
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considerar duas rejeições como o valor esperado (alta probabilidade), uma ou três 

rejeições com uma probabilidade média e zero ou mais de três rejeições como uma 

probabilidade baixa de ocorrer. Para os novos requisitos temos uma situação um 

pouco mais complicada para definir, pois a variabilidade é bem maior nestes casos. 

Como já comentamos, um caso extremo compromete as análises dos novos 

requisitos. Desta forma, retiramos este caso e recalculamos o valor médio e o desvio 

padrão para os casos de novos requisitos. O resultado, após a eliminação deste 

caso, foi um média de 3,92 e um desvio padrão de 3,68. Ainda continuamos com 

uma variância alta. Desta forma, resolvemos ampliar o intervalo da nossa 

classificação do risco. Ou seja, consideramos de três até cinco rejeições como uma 

probabilidade alta de ocorrência. Para probabilidade média consideramos uma, 

duas, seis e sete rejeições. Para os demais valores, consideramos baixa 

probabilidade de ocorrência.  

 O nosso objetivo neste framework é emitir alertas quando algo atípico está 

ocorrendo e que pode impactar negativamente no projeto. Assim, não faz sentido 

emitir um alerta quando um caso que se esperava com duas rejeições não teve 

nenhuma. Então, organizamos os valores encontrados para os casos de acordo com 

esta perspectiva. A Tabela 14 apresenta os valores de referencia para as rejeições 

(Questão Q1.1). 

TABELA 14 - Valores de referencia para a Q1.1 

CATEGORIA 
VALORES DE REFERÊNCIA (PROBABILIDADE) 

Alta Média Baixa 

Erro 1 2 3 

Melhoria 2 3 4 

Novo requisito  4 6 8 

 

 A questão Q1.2 do nosso planejamento aborda a cobertura dos testes. Já 

havíamos observado na análise qualitativa do processo que cerca de 20% dos casos 

do sistema S não passaram por testes. Partimos então para analisar a cobertura dos 

testes a partir das categorias e priorização atribuídas ao caso. A Tabela 15 



 
 

77 

apresenta a cobertura de testes para todos os possíveis cenários de categorização e 

priorização dos casos implementados no sistema S. 

TABELA 15 - Distribuição da cobertura de testes por categoria e prioridade 

 Baixa Média Alta Urgente  

Erro 100% 86% 73% 50% 74% 

Melhoria - 95% 100% 100% 94% 

Novo requisito - 89% 100% 100% 92% 

 100% 90% 80% 52%  

 

 Observando qualquer cenário para os casos de Melhoria e Novo requisito, 

percebemos que a não realização dos testes é uma exceção. Porém, para os erros 

não podemos dizer o mesmo, sobretudo os erros classificados com alta prioridade 

ou urgentes. Os valores destes dois cenários induzem a ideia que a priorização, 

independente da categoria, influencia na realização dos testes. Mas, analisando 

melhor os dados, fica claro que isto é reflexo da influência dos casos categorizados 

como erro. Ao buscar a explicação deste fato, identificamos algumas justificativas: 

alguns erros eram impossíveis de reproduzir no ambiente de testes, alguns erros 

(principalmente os urgentes) provocaram indisponibilidade em produção, então o 

processo foi “abreviado” para resolver mais rapidamente o problema e outros casos 

foram considerados muito simples para serem submetidos a testes. Como podemos 

observar, existe um alto grau de subjetividade nas justificativas para não realizar os 

testes. Isto é um fator de risco grave, pois, os impactos das mudanças podem estar 

sendo subestimados e um problema pequeno pode virar um grande problema. 

Mesmo assim, o processo de software não determina critérios para os casos 

passarem por testes. A equipe de testes é quem escolhe os casos que serão 

testados de acordo com sua capacidade. Porém, constamos que os analistas 

solicitam que determinados casos passem direto para homologação. Diante deste 

cenário consideramos todos os casos que não passam por testes como alto risco em 

relação qualidade. 

 As questões Q2.1 e Q2.2 abordam aspectos relacionados a performance de 



 
 

78 

uma instância específica do processo (caso) e de uma atividade específica 

respectivamente. Um ponto crucial para responder estas questões é estabelecer o 

que seria uma duração aceitável para o sistema S. Em nosso contexto, 

consideramos que uma duração aceitável é uma duração dentro da média, 

considerando as características da demanda. Julgar se algo é aceitável pressupõe 

que existe uma expectativa sobre os resultados. Em nosso caso, a expectativa é que 

as atividades transcorram dentro de um intervalo de normalidade. Ou seja, uma 

duração aceitável é equivalente a uma duração próxima da média. Seguindo esta 

linha, buscamos compreender melhor os fatores que afetam o desempenho dos 

casos e das atividades. A Tabela 16 apresenta a evolução semestral (não 

cumulativa) da duração em horas trabalhadas para conclusão dos casos. 

TABELA 16 - Evolução semestral da duração total média dos casos em horas 
trabalhadas 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Média 92 113 150 347 278 446 

Desvio Padrão 45 99 149 423 469 694 

Legenda: [1] – set/12 à fev/13; [2] – mar/12 à ago/12; [3] – set/11 à fev/12; [4] – 

mar/11 à ago/11; [5] – set/10 à fev/11; [6] – mar/10 à ago/10. 

 Analisando a Tabela 16 verificamos uma variabilidade muito alta na duração 

total dos casos o que inviabiliza qualquer conclusão a partir da duração média. 

Resolvemos então verificar a existência de valores discrepantes comprometendo a 

análise. Para tanto, elaboramos o histograma apresentado na Figura 19. A partir do 

histograma vimos que a grande maioria dos casos encontra-se com a duração 

dentro do primeiro decíl. Então, resolvemos considerar os demais valores como 

outliers. A Figura 20 apresenta o histograma eliminando os valores fora do primeiro 

decíl. 

 A Figura 20 mostra que os valores ficaram melhor distribuídos após a 

eliminação dos outliers. Então, partimos para calcular a duração total média o 

impacto da eliminação dos outliers. A Tabela 17 apresenta a evolução semestral 

(não cumulativa) da duração em horas trabalhadas para conclusão dos casos que 

não foram considerados outliers. 
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TABELA 17 - Evolução semestral da duração total média dos casos em horas 
trabalhadas (sem outliers) 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Média 92 68 87 61 55 69 

Desvio Padrão 45 70 67 53 47 35 

Legenda: [1] – set/12 à fev/13; [2] – mar/12 à ago/12; [3] – set/11 à fev/12; [4] – 

mar/11 à ago/11; [5] – set/10 à fev/11; [6] – mar/10 à ago/10. 

 Como era de se esperar, a eliminação dos valores considerados outliers fez a 

variabilidade cair drasticamente. Porém, ainda existe uma grande variação no desvio 

padrão calculado entre os semestres. Observando as colunas [2] e [6] da Tabela 17 

FIGURA 20 - Histograma da duração total 
média dos casos sem outliers 

FIGURA 19 - Histograma da duração total 
média dos casos 
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percebemos que o desvio padrão no período de março à agosto de 2012 é o dobro 

do registrado no mesmo período do ano de 2010. Com isso, decidimos investigar se 

existe alguma fase do processo que em algum semestre influenciou o desempenho 

total. A Tabela 18 apresenta a evolução semestral (não cumulativa) da duração 

média, em horas, das fases do processo de desenvolvimento de software.  

TABELA 18 - Evolução semestral da duração total média dos casos em horas 
trabalhadas (sem outliers) 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 

set/12 à fev/13 0 11 15 0 5 39 0 1 1 20 25 

mar/12 à ago/12 2 11 15 0 2 4 1 11 1 19 95 

set/11 à fev/12 4 12 6 0 4 8 0 9 2 41 58 

mar/11 à ago/11 0 21 4 1 1 15 0 2 2 17 25 

set/10 à fev/11 0 8 7 3 0 2 0 1 5 28 17 

mar/10 à ago/10 0 4 8 5 1 4 0 10 7 29 25 

Legenda: [1] – Análise; [2] – Fila de Implementação; [3] – Implementação; [4] – Fila 

de Teste; [5] – Testes; [6] – Fila de Homologação; [7] – Homologação; [8] – 

Impedimento; [9] – Rejeitado; [10] – Liberação Interna; [11] – Liberação Externa. 

 Ao analisar a Tabela 18 observamos comportamentos variados entre as fases 

do processo. Dentre estes comportamentos podemos destacar: 

• Análise: Em geral a duração média registrada na fase de análise é menor que 

uma hora. A exceção fica por conta do ano de 2012. 

• Implementação: A duração média da fila da implementação variou bastante, 

mas nos últimos dezoito meses estabilizaram. Já implementação parece ter 

aumentado significativamente no último ano. 

• Testes: A duração da fila de espera dos testes caiu significativamente e 

estabilizou nos últimos 18 meses em uma duração média inferior a uma hora. 

Já a execução dos testes tem apresentado uma variação alta, mas 

comparado as demais fases sua participação é baixa na duração total dos 

casos. 

• Homologação: No último semestre a fila de espera para homologação 
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apresentou valores muito acima dos outros semestres, e isso fez com que se 

tornasse a fase com a maior duração média no semestre. A homologação 

apresentou tempo médio de até uma hora em todos os semestres. 

• Liberações: Durante todo o período analisado, as liberações internas e 

externas estão entre as atividades de maior duração. 

• Impedimento e Rejeições: A duração media no estado de impedimento variou 

drasticamente na comparação entre os semestres. Já a duração das rejeições 

apresentou quedas sistemáticas e a dois anos apresenta valores baixos 

considerando a duração média das demais fases. 

 O comportamento da fase de Análise e Homologação dos casos 

apresentaram, em geral, duração média inferior a uma hora. Este tempo é 

incompatível com a natureza destas atividades. Contudo, observamos que o 

problema está no registro destas atividades. No caso da análise o analista 

responsável só cria o caso quando análise foi finalizada, momento em que ele 

dispõe de todas as informações necessárias para criar o caso. Por tanto, não 

podemos considerar que existe registro desta atividade. Já no caso da 

homologação, verificamos que os analistas, em geral, não atualizam o status do 

caso ao iniciar a homologação. Ou seja, a homologação é iniciada com o status 

LIBERADO_PARA_HOMOLOGAÇÃO e quando da sua conclusão o status é 

atualizado para  EM_HOMOLOGAÇÃO (é um estado obrigatório) e em seguida 

LIBERADO_PARA_GC. Assim, o tempo gasto com a homologação está sendo 

registrado como tempo de fila de espera para homologação. 

 Também consideramos a duração média das etapas de liberações 

incompatíveis com a sua natureza. Mas, nestes casos a duração registrada é maior 

do que a esperada. Ao verificar este fenômeno observamos que esta duração não é 

decorrente das operações necessárias para execução das operações, nem mesmo 

indisponibilidade da gerência de configuração. O processo de software define que as 

liberações para testes e homologação devem contemplar uma versão completa. O 

que ocorre é que os casos são implementados, testados e homologados em tempos 

diferentes e os que são finalizados primeiro esperam os demais no estado 

LIBERADO_PARA_GC. Isto impossibilita a análise sobre as liberações internas e 

externas a partir do método que estamos propondo. 
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 Não conseguimos explicar os demais comportamentos, pois diversos fatores 

influenciam na duração das atividades, como: característica das demandas, 

disponibilidade de recursos, concorrência com outros projetos, demandas sazonais, 

mudanças de prioridade da alta gestão e etc. Com isto, constatamos o que já 

havíamos observado durante os estudos exploratórios. Análise quantitativa do 

processo de software possibilita uma valiosa aquisição de conhecimento sobre o 

desenvolvimento. Mas, não responde ao nosso objetivo de estabelecer valores 

esperados para uma determinada instância do processo (Q2.1). Por outro lado, 

podemos utilizar este conhecimento para estabelecer critérios para responder a 

Q2.2. Observando a Tabela 18 fica visível que no período de março à agosto de 

2011 a fila de espera da implementação teve um contribuição importante na duração 

média dos casos. Se excluirmos da conta as liberações, a fila de implementação 

representou sozinha 45% da duração média dos casos no período. Algo semelhante 

ocorreu com a homologação nos últimos seis meses. O tempo de homologação (fila 

+ execução) representou 54% da duração média dos casos no período. Estes fatos 

nos levaram a observar que somente em situações críticas uma atividade específica 

pode representar mais de 25% da duração média do caso. Assim, estabelecemos 

que o critério para responder a Q2.2 é: a duração líquida média de uma fase do 

processo nos últimos seis meses não pode ser superior a 25% da média da duração 

líquida total dos casos no mesmo período. 

5.3.3. ANÁLISE QUALITATIVA DAS ATIVIDADES 

 Com a execução das análises qualitativas e quantitativas do processo 

observamos a dificuldade em obter um indicador para a questão Q2.1. A limitação 

das análises baseadas em mineração de processos para este tipo de questão já 

havia sido observada durante os estudos exploratórios. Assim, seguimos para 

explorar a questão Q2.1 a partir de uma abordagem mais adequada, que consiste na 

adoção de técnicas para detecção de anomalias. Esta abordagem proporciona uma 

análise em uma perspectiva completamente diferente, provocando uma inversão na 

lógica de análise. De agora em diante passamos a focar diretamente nas atividades. 

Ou seja, paramos de considerar uma atividade como parte de um fluxo e passamos 

a considerar como uma ação estanque. A lógica de análise também é diferente 
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nessa nova perspectiva. Ao invés de buscar um padrão de comportamento do 

processo para estabelecer um desempenho esperado, analisamos o quão diferente 

uma instância é das demais. Ou seja, detectar anomalias (outliers).  

 Para obter os resultados que almejamos com a aplicação das técnicas de 

detecção de anomalia precisamos separar os outliers em dois grupos: típicos e 

extremos O primeiro corresponde ao objeto da nossa investigação. O segundo 

corresponde a valores extremos. Os outliers típicos serão objeto de estudo durante a 

análise quantitativa das atividades; já os outliers extremos serão analisados durante 

a análise qualitativa.  

 Partimos então para identificar os outliers extremos. A preparação dos dados 

nos proporcionou um conjunto de dados com os seguintes atributos: estado do 

processo (fase), recurso responsável, categoria do caso, prioridade do caso, 

estimativa de esforço do caso (em story points) e duração da fase (em horas 

trabalhadas). Observando estes atributos podemos observar que a categoria, 

priorização e estimativa de esforço são atributos do caso. Embora estes atributos 

tenham importante contribuição, eles não são os atributos chave na análises das 

atividades. Os atributos determinantes são os atributos inerentes a atividade que 

são: a fase do processo, o recurso responsável e a duração. Então, buscamos 

analisar o nosso conjunto de dados com base nestes atributos. A Figura 21 

apresenta um gráfico ilustrando a distribuição das instâncias do conjunto de dados a 

partir destes atributos. No gráfico cada ponto representa uma instância do conjunto 

de dados. O eixo X indica a fase do processo (atividade), o eixo Y o recurso que 

executou a atividade e o eixo Z a duração das atividades. Também atribuímos cores 

as instâncias de acordo com a sua duração, conforme a legenda indicada.  

 Analisando o gráfico da Figura 21 podemos perceber que existe um 

comportamento predominante (pontos em azul escuro) no que se refere a duração 

das atividades. Isto nos permite classificar facilmente os pontos azuis escuro como 

não extremos e os demais como extremos. Porém, não consideramos nesta 

classificação os pontos azuis com tons mais claros. Diferenciar elementos a partir de 

uma escala de cores se torna difícil quando a variação é pequena. Então, 

resolvemos verificar o percentual de ocorrência da classe majoritária (azul escuro). 

Observamos que os pontos azuis escuro representam próximo de 90% do total. 
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Diante deste fato, decidimos considerar os 10% restantes como valores extremos. 

  

 

 

 

 

 

 

!

FIGURA 21 - Distribuição das instâncias de dados a partir da fase do processo, 
recurso e duração. 

   Conforme definido no framework, utilizamos o algoritmo Detect Outlier 

(Distance) do RapidMiner para remover os 10% com maior nível de anomalia do 

conjunto de dados. A Figura 22 apresenta os resultados da classificação das 

instâncias em outlier extremos ou não por meio do algoritmo Detect Outlier 

(Distance). Os pontos vermelhos são as instâncias consideradas outliers extremos e 

os azuis indicam as instâncias consideradas não extremo. 
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FIGURA 22 - Distribuição dos outliers extremos 

 Comparando as Figuras 21 e 22 podemos observar que todos os pontos a 

partir de certa tonalidade de azul também foram classificados como outliers 

extremos. Contudo, pode ser observado que alguns pontos com tons escuros de 

azul também foram considerados como outliers extremos. Este fato é justificado pela 

utilização de todos os atributos do conjunto de dados no processo de classificação 

de outliers extremos. Embora tenhamos utilizado apenas a duração da atividade em 

nossa análise inicial sobre os valores extremos, consideramos importante que os 

demais atributos fossem submetidos ao mesmo critério de verificação. Da mesma 

forma que uma duração muito diferente pode degradar o modelo às outras variáveis 

também podem provocar o mesmo efeito. Certamente, em nosso contexto, a 

ocorrência de valores extremos na outras variáveis é muito menos frequente, e isto 

justifica nossa opção por considerar apenas a duração das atividades para 

estabelecer o universo dos valores extremos. Com isto, concluímos que modelo 

gerado para detecção de outliers extremos atendeu nossa expectativa. Desta forma, 

eliminamos do nosso conjunto de dados às instâncias que aparecem em vermelho 

na Figura 22. 

5.3.4. ANÁLISE QUANTITATIVA DAS ATIVIDADES 

 Após a eliminação dos outliers extremos partimos para análise quantitativa 

das atividades. Conforme definido pelo nosso framework, a analise quantitativa das 

atividades consiste na identificação do nível de anormalidade de uma instância em 
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relação às demais. Isto pode ser realizado através da aplicação de uma técnica de 

detecção de anomalia. Contudo, estamos realizando um estudo de caso com o 

objetivo de avaliar a eficácia deste método em um ambiente. Então, optamos por 

aplicar seis técnicas diferentes de detecção de anomalia e avaliar o desempenho 

destas técnicas na identificação de riscos associados à duração das atividades 

(questão 2.1 do planejamento). 

 As técnicas selecionadas foram: k-NN Global Anomaly Score (k-NN), Local 

Correlation Integral (LOCI), Local Outlier Factor (LOF), Influenced Outlierness 

(INFLO), Local Outlier Probability (LoOP) e Connectivity-Based Outlier Factor (COF). 

O critério de seleção consistiu em utilizar todas as técnicas de aprendizagem não 

supervisionada para detecção de anomalias implementadas no RapidMiner. 

 Todas as seis técnicas foram aplicadas sobre o mesmo conjunto de dados. 

Com isto, obtivemos um conjunto com seis escores para cada instância. Ao observar 

os escores entre si, observamos uma grande variação. Contudo, é pouco relevante o 

para o nosso problema o escore absoluto. O que importa é o escore da instância em 

relação ao demais. Assim, buscamos ordenar o conjunto de dados pelo escore em 

cada técnica. Com isto, podemos observar se existe uma equivalência entre os 

resultados. Na Tabela 19 listamos a instância com maior escore em cada uma das 

seis técnicas.  

TABELA 19 - Relação dos maiores escores por técnica 

Téc. Esc. Id Fase Rec. Cat. Prior. SP Dur 

k-NN 22,474 
1 LIBERADO_PA

RA_GC ANA_1 Melhoria Alta ? 117 
LOCI 4,731 

INFLO 2,661 
45 REJEITADO ANA_3 Melhoria Alta 40 40 

LOF 2,077 

COF 1,528 814 EM_EXEC_FAB
RICA PRO_1 Melhoria Média 13 0 

LoOP 0,999 28 REJEITADO TES_4 Erro Média 20 76 
 

 As selecionar as instâncias com maior escore atribuído por cada técnica 
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percebemos uma grande disparidade. Quatro instâncias diferentes receberam o 

escore máximo, havendo apenas duas concordâncias: k-NN e LOCI para a instância 

1 e, INFLO e LOF para a instância 45. Contudo, buscamos identificar como estas 

instâncias foram classificadas pelas demais técnicas. A Tabela 20 apresenta a 

posição relativa de cada uma das quatro instâncias listadas na Tabela 19 para cada 

uma das técnicas empregadas. Cabe registrar que nosso conjunto de dados possui 

1.922 instâncias.  

 Ao observar a Tabela 20 percebemos que o todas as técnicas posicionam a 

instância 1 entre as mais anômalas do conjunto de dados. Porém, estas mesmas 

técnicas divergem bastante com relação à instância 814. Com isto, ficou evidente a 

necessidade de adoção de um método robusto para avaliação o desempenho das 

técnicas. Optamos por utilizar o operador Generate ROC do RapidMiner. 

TABELA 20 - Comparação entre os rankings das instâncias 

 1 28 45 814 

k-NN 1o. 2o. 16o. 179o. 

LOCI 1o. 22o. 45o. 415o. 

INFLO 2o. 3o. 1o. 919o. 

LOF 5o. 11o. 1o. 197o. 

COF 2o. 722o. 607o. 1o. 

LoOP 2o. 1o. 5o. 297o. 
 

 O Generate ROC é um operador interessante pois oferece importantes 

elementos para a avaliação de desempenho dos algoritmos não supervisionados 

para detecção de outliers, como: matriz de confusão, acurácia e a curva ROC. Em 

seu processo de avaliação, o Generate ROC ordena os registros a partir do escore 

de outlier e utiliza diferentes limiares (threshold) para definir até qual escore um 

registro deve ser considerado normal. Porém, deve existir uma base para 

comparação se classificação atribuída está correta, o que requer que os dados 

estejam rotulados. Com isso, tivemos que rotular as 1.922 instâncias do conjunto de 

dados como normal ou outlier. Para isto, contamos com o apoio dos especialistas. 
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Com a base rotulada executamos o operador para avaliação de desempenho. A 

Figura 23 apresentam as seis curvas ROC avaliadas em nosso estudo de casos. Os 

tópicos abaixo apresentam um resumo de resultados encontrados: 

• k-NN Global Anomaly Score: Apresentou o melhor desempenho dentre as 

seis técnicas avaliadas. A área sobre a curva ROC para esta técnica ficou em 

0,907 foi verificado uma acurácia de 90,11%. Estes resultados foram obtidos 

a partir de um threshold de 1,849. 

• Local Correlation Integral (LOCI): Apresentou um resultado próximo do kNN, 

com uma área sobre a ROC de 0,876 e uma acurácia de 89,91%. Estes 

resultados foram obtidos a partir de um threshold de 1,375. Outro aspecto de 

deve ser considerado na comparação com o k-NN diz respeito ao tempo de 

execução do algoritmo. O LOCI demorou 1.348 segundos contra apenas 2 

segundos do k-NN . 

• Local Outlier Factor (LOF): Esta técnica apresentou desempenho bem inferior 

ao k-NN e LOCI. Para um threshold de 1,18 sua acurácia foi calculada em 

84,29%, e a sua área sobre a curva ROC ficou com apenas 0,617. 

• Influenced Outlierness (INFLO): O INFLO apresentou desempenho 

semelhante ao LOF, com área sobre a curva ROC de 0,6 e acurácia 83,35%, 

para um threshold de 1,241. 

• Local Outlier Probability (LoOP): O desempenho do LoOP foi o segundo pior, 

ficando com uma área sobre a curva ROC de 0,571 e uma acurácia 80,44%, 

considerado threshold de 0,345. 

• Connectivity-Based Outlier Factor (COF): Com uma área sobre a curva ROC 

de 0,503, o COF, em nosso contexto, pode ser comparado a um classificador 

aleatório. Sua acurácia foi calculada em: 79,60%. Estes resultados foram 

obtidos a partir de um threshold de 1,16. 

 A avaliação de desempenho indicou resultados, do ponto de vista da 

qualidade, muito próximos para o k-NN e o LOCI. Então, resolvemos avaliar melhor 

estes dois algoritmos. As Tabelas 21 e 22 apresentam as matrizes de confusão 

obtidas para os dois algoritmos.  

 Como podemos observar a diferença entre os dois algoritmos é muito sutil 

para o nosso conjunto de dados. Considerando que o processo de rotular uma 
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grande de registros não é tão preciso o que significa que não podemos afirmar com 

convicção qual dos dois algoritmos é o melhor classificador. Porém, o kNN 

apresentou resultados muito superiores no que se refere ao tempo de execução. 

Considerando que o nosso propósito é utilizar a técnica para detecção de outliers 

em tempo real, o tempo de execução do algoritmo é um aspecto crítico. Assim, 

definimos o escore de anormalidade do k-NN Global Anomaly Score como indicador 

para a Q2.1, com 1,849 como valores de referencia. 

 

!

FIGURA 23 - Curvas ROC utilizadas na análise de desempenho 
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TABELA 21 - Matriz de confusão para o algoritmo kNN Global Anomaly Score 

 Genuínos 
(positivos) 

Impostores 
(negativos) 

Precisão 

Verdadeiro (previsto) 130 95 57,78% 

Falso (previsto) 95 1602 94,40% 

 57,78% 94,40%  

 

TABELA 22 - Matriz de confusão para o algoritmo Local Correlation Integral (LOCI) 

 Genuínos 
(positivos) 

Impostores 
(negativos) 

Precisão 

Verdadeiro (previsto) 128 97 56,89% 

Falso (previsto) 97 1600 94,28% 

 56,89% 94,28%  

  

5.4. CONCLUSÃO DA EXTRAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 As análises realizadas sobre o processo e as atividades nos possibilitarem 

definir os indicadores de riscos para responder as questões levantadas no 

planejamento. A Tabela 23 apresenta uma síntese destes indicadores e seus 

respectivos valores de referencia. 

 

TABELA 23 - Quadro de indicadores e valores de referencia 

Objeto de investigação Indicador Referência 

Q1.1: As atividades estão 
sendo executadas com 
qualidade? 

I1.1: Taxa média de 
retorno 

Erro: até 2 rejeições 
Melhoria: até 3 

rejeições 
Novo Requisito: até 6 

rejeições 
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Q1.2: Os casos estão sendo 
testados? I1.2: Incidência de teste 100% dos casos 

testados 

Q2.1: A atividade está dentro 
de um intervalo aceitável de 
duração considerando suas 
características? 

I2.1: Escore de 
Anormalidade (k-NN 
Global Anomaly Score) 

Até 1,849 

Q2.2: Alguma atividade crítica 
sob o ponto de vista da 
performance? 

I2.2: Participação da 
atividade na duração 
média total. 

Até 25% 

 O quadro apresentado na Tabela 23 define os parâmetros para a 

implementação do sistema de monitoramento. Estes resultados foram validados com 

os colaboradores da instituição à qual o estudo de caso foi conduzido. Desta forma, 

consideramos que o estudo demostrou que o framework proposto é plenamente 

aplicável em um ambiente real de desenvolvimento.!

5.5. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

 Neste capítulo apresentamos o estudo de caso conduzido com o propósito de 

avaliar a aplicabilidade do nosso framework em um ambiente real de 

desenvolvimento de software. As etapas de Planejamento, Preparação dos Dados e 

Extração do Conhecimento foram detalhadas. Com base nos resultados encontrados 

concluímos que a favor da viabilidade de utilização do framework.  
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6. CONCLUSÕES 

 Este capítulo apresenta os resultados, contribuições e limitações desta 

dissertação. O principal objetivo deste trabalho foi estruturar um framework para 

monitoramento automático de riscos operacionais em ambientes de 

desenvolvimento de software. Para atingir este objetivo, realizamos estudos 

baseados na literatura, complementados pela realização de experimentos.  

 Analisando a gestão de riscos no desenvolvimento de software percebemos  

que se trata de uma atividade com alto grau de subjetividade e possui baixa adesão 

por parte das organizações. Por outro lado, os objetivos estratégicos estão cada vez 

mais dependentes da eficiência operacional. Com isto, organizamos uma estratégia 

para acompanhamento e comunicação, em tempo real, dos fatores de riscos 

associados ao processo de desenvolvimento de software.  

 Esta estratégia foi centrada em dois pilares: (i) as ferramentas de GCS 

acumulam dados relevantes sobre as operações para desenvolvimento de software 

e (ii) as ferramentas de mineração de processos e mineração de dados podem 

transformar estes dados em indicadores de risco sobre as operações no 

desenvolvimento de software. Assim, conduzimos estudos teóricos e práticos que 

nos confirmou a viabilidade desta estratégia. Posteriormente sistematizamos os 

resultados destes estudos na forma de um framework para que esta solução possa 

ser aplicada nas organizações que desenvolvem software. 

 Neste trabalho, buscamos ainda avaliar o framework proposto sob o ponto de 

vista da qualidade dos indicadores obtidos. Para tanto, conduzimos um estudo em 

um ambiente real de desenvolvimento de software, e, com isto, obtivemos duas 

conclusões. A primeira, que conseguimos extrair indicadores de desempenho e 

qualidade em um ambiente real de desenvolvimento de software a partir do 

framework proposto. A segunda é que os indicadores extraídos oferecem evidências 

para o monitoramento de fatores de risco. Tanto para a realização do estudo de 

caso quanto para uma correta interpretação dos resultados, nós contamos com o 

apoio de um instituição pública e de seus colaboradores.  

 As próximas seções apresentam as contribuições (Seção 6.1), limitações 

(Seção 6.2) e trabalhos futuros (Seção 6.3). 
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6.1. CONTRIBUIÇÕES 

 A principal contribuição deste trabalho está relacionada à utilização das 

técnicas de mineração de processos, complementadas por técnicas de detecção de 

anomalias para apoiar o monitoramento de riscos em ambientes de desenvolvimento 

de software. A utilização destas ferramentas no contexto da gestão de riscos 

descortina novas perspectivas e possibilidades para a área e oferece novos 

horizontes para a mineração de processos.  

 No contexto do gerenciamento de projetos, consideramos que trazer para 

literatura abordagens com estas questões é uma importante contribuição, já que 

muitas práticas de gerenciamento de projetos são baseadas na experiência, prática 

e sentimento do gerente. Este fato ocorre especialmente na gestão de risco. 

Sabemos que o desenvolvimento de software é uma ação cercada de incertezas e, 

consequentemente, por riscos. Contudo, a gestão destes riscos normalmente é feita 

de forma implícita. Outro desafio é a transformação de dados e informação em 

conhecimento de valor, como discutido em [58]. Talvez o uso de informações e 

dados para avaliar os riscos possa fazer da gestão de risco uma atividade mais 

frequentemente adotada em ambientes de desenvolvimento de software, tornando-o 

menos subjetivo.  

 O fato deste trabalho ter utilizado dados reais e contar com a participação de 

profissionais da área confere maior credibilidade aos resultados. Certamente, os 

resultados são preliminares e a proposta requer mais ajustes, mas as evidências 

iniciais demostram que o trabalho tem valor para pesquisadores e organizações de 

desenvolvimento de software. 

 Também observamos contribuições no campo da mineração de processos. 

Como esta é uma área relativamente nova, ainda existem muitos desafios 

associados a sua aplicação. Nosso trabalho aplicou a mineração de processos em 

uma perspectiva pouco explorada (riscos), usando dados reais e, com isso, nos 

deparamos com desafios reconhecidos pela comunidade da mineração de 

processos através do seu manifesto [2]. Dentre estes desafios, podemos destacar os 

seguintes: lidar com registro de eventos complexos e com diversas características, 

criar valores de referência para estabelecer pontos de comparação, lidar com o 

desvio do conceito de processo, fornecer suporte operacional e utilizar mineração de 
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processos conjuntamente com outro tipo de análise. Assim, consideramos que a 

realização deste estudo oferece importante contribuição para o campo da mineração 

de processos, uma vez que, oferece estratégias pontuais para superação destes 

desafios e comprova o valor das suas técnicas no suporte ao gerenciamento dos 

riscos. 

 Esta dissertação oferece uma maneira diferente de pensar sobre gestão de 

riscos no desenvolvimento de software, uma vez que os fatores de risco 

operacionais podem ser medidos e monitorados em tempo de execução, permitindo 

pensar em um modelo de gestão baseada em risco  (risk-driven). Neste sentido, as 

contribuições trazidas por este trabalho podem fornecer formas iniciais na 

concepção deste modelo através da disponibilidade e uso de informações que 

indiquem riscos, 

6.2. LIMITAÇÕES 

 Este trabalho tem limitações e pontos de melhoria que precisam ser melhor 

investigado no futuro. Podemos destacar: 

• O assunto é pouco abordado na literatura. O mapeamento da literatura 

publicado em [7] mostra a pequena quantidade de trabalhos e a pouca 

variedade de obras sobre o gerenciamento de risco de software. 

Restringirmos o mapeamento dos estudos a aplicação das técnicas de 

mineração de processo e/ou mineração de dados no contexto do 

gerenciamento de riscos encontramos pouquíssimas publicações. A 

disponibilidade limitada de abordagens, no contexto da presente dissertação, 

torna este trabalho mais difícil. 

• Sob o ponto de vista da origem dos dados, os estudos realizados foram 

desenvolvidos utilizando apenas dados oriundos de duas ferramentas de 

GCS (Mantis e Subversion). Embora tenhamos visto em [46] que as 

ferramentas de GCS, em geral, têm potencial para aplicação da mineração de 

processos, podem surgir limitações adicionais quando da utilização de 

ferramentas de GCS como fonte de dados. Outro ponto importante é que a 

capacidade de extração de conhecimento está diretamente relacionada a 

qualidade dos registros nas ferramentas de GCS. Desta forma, a aplicação do 

framework proposto está condiciona aos dados disponíveis. 
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• O framework não foi executado na prática. Realizamos um estudo para 

avaliar os indicadores obtidos. Contudo, não executamos o processo de 

monitoramento de riscos com base nos indicadores avaliados. Com isto, não 

temos como avaliar sua efetividade no que se refere ao monitoramento dos 

riscos. Por outro lado, nós podemos afirmar que conseguimos extrair 

indicadores relevantes e que é possível implementar um sistema para 

monitoramento destes indicadores em tempo real. Logo, temos um forte 

indício que a ferramenta tem potencial para contribuir com a gestão de riscos 

operacionais no desenvolvimento de software. 

• A extração dos indicadores foi limitada a um projeto. Isto restringiu a 

possibilidade de avaliar a influência mútua dos projetos, que é uma condição 

que impacta diretamente no desempenho (duração das atividades) e 

alocação dos recursos. Assim, ao limitar o estudo restringimos nossa 

capacidade de avaliar importantes fatores de risco. 

• A avaliação dos resultados foi conduzida em colaboração com os 

profissionais da mesma instituição que apoiou o projeto. Isto pode ter 

provocado um viés otimista na avaliação resultados. Para superar esta 

condição adotamos técnicas mais robustas para avaliação dos resultados. 

Porém, em outras circunstâncias, como a avaliação dos indicadores 

extraídos, exige o conhecimento sobre o ambiente observado, tivemos que 

contar exclusivamente com a opinião destes profissionais sobre os 

resultados.    

6.3. TRABALHOS FUTUROS 

 Esperamos ampliar o escopo deste trabalho e identificar novas oportunidades 

de pesquisa neste tema. Como trabalhos futuros podemos listar: 

• Realizar uma análise mais profunda para extrair novos indicadores a partir 

dos dados de vários projetos; 

• Avaliar outras técnicas para apoiar o processo de extração dos indicadores; 

• Aplicar o processo de monitoramento proposto em nosso framework e avaliar 

o seus benefícios e limitações para o gerenciamento de riscos em um 

ambiente de desenvolvimento de software; 
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• Aplicar o framework proposto em outros ambientes de desenvolvimento de 

software, para avaliar o comportamento do framework frente a cenários com 

diferentes metodologias de desenvolvimento e ferramentas de GCS. 
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