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À minha maior amiga, minha eterna namorada, minha amada esposa, pelo seu apoio,

pela sua compreensão, pelo seu grande amor, na alegria e na tristeza, na saúde e na
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RESUMO

Aumentar a maturidade dos processos de gerenciamento dos projetos é uma preocupação

materializada pelos vários modelos de maturidade em gerenciamento de projetos

existentes. Porém, deseja-se também aumentar a importância estratégica da melhoria

destes processos. Este desejo baseia-se na premissa de que alinhar a melhoria das

práticas de gerenciamento de projetos às estratégias do negócio facilita significativamente

o alcance de metas e estratégias organizacionais.

No entanto, apesar de alguns modelos de maturidade em gerenciamento de projetos

já terem incorporado a preocupação com o alinhamento estratégico, ainda são poucos os

estudos que oferecem guias práticos de como alcançar este alinhamento. Portanto, é nesta

lacuna em que se baseia o problema de pesquisa deste trabalho: como alinhar a melhoria

dos processos de gerenciamento de projetos de software aos objetivos estratégicos de uma

organização, de forma que maior atenção seja conferida às melhorias dos processos de

gerenciamento mais relacionados à estratégia da empresa.

Para tanto, este trabalho propõe um método, denominado Management Function

Deployment (MFD), o qual se baseia no método Quality Function Deployment (QFD).

Através do MFD, é posśıvel identificar quais melhorias nos processos de gerenciamento

de projetos devem ser priorizadas em função dos objetivos estratégicos traçados pela

organização.

Para avaliar a aplicabilidade industrial do MFD, foram realizados dois estudos de

campo no âmbito de empresas de desenvolvimento de software localizadas em Recife,

Pernambuco. A partir das análises realizadas nos dados coletados nos estudos de campo,

foram identificados os principais aspectos positivos e oportunidades de melhoria do MFD.

Portanto, as principais contribuições deste trabalho são: o método Management Function

Deployment, exemplos práticos de sua utilização, além de uma análise cŕıtica sobre o

mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: alinhamento estratégico, gerenciamento de projetos de

software, modelos de maturidade em gerenciamento de projetos, melhoria cont́ınua de

processos.
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ABSTRACT

Increasing the project management processes maturity is a concern materialized in several

project management maturity models that have been created. However, it is also

desirable to increase the strategic importance of the process improvement. This wish

is based on the premise that aligning the project management practices improvement to

the business strategies contributes to achieve the organizational goals and strategies.

Although some project management maturity models already give attention to

strategic alignment, there are few studies which provide practical guidelines to achieve

this alignment. Therefore, the research problem of this work is based on this gap: how

to align the software project management processes improvement to the organizational

strategic goals so that more attention is given to the improvement of management

processes more related to the company strategy.

This work proposes a method, called Management Function Deployment (MFD),

that is based on the Quality Function Deployment (QFD) method, to solve the problem

previously mentioned. Using the MFD it is possible to identify which improvements in

the project management processes should be prioritized according to the strategic goals

stated by the organization.

Two field studies were carried out on software development companies from Recife,

Pernambuco, to evaluate the industrial applicability of MFD. From the analysis done on

the data collected in the field studies, positive aspects and improvement opportunities

were identified to the MFD. Therefore, the main contributions of this work are: the

Management Function Deployment method, practical guidelines of its appliance, besides

a critical analysis of its use.

KEY-WORDS: strategic alignment, software project management, project

management maturity models, processes continuous improvement.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Capítulo

1
Introdução

Este caṕıtulo provê uma visão geral da dissertação de mestrado que aqui é descrita. A

partir desta visão geral é posśıvel compreender o foco deste trabalho e que caminho será

seguido. O caṕıtulo está estruturado conforme as seguintes seções:

1.1 Tema: o contexto no qual está inserido este trabalho.

1.2 Qualificação do Problema: o problema de pesquisa que será analisado e para o

qual será proposta uma posśıvel solução.

1.3 Qualificação da Suposição: a suposição de uma solução para o problema de

pesquisa.

1.4 Objetivos: os objetivos previstos e alcançados com a conclusão deste trabalho.

1.5 Contribuições Cient́ıficas: as contribuições cient́ıficas previstas e alcançadas a

partir da realização deste estudo.

1.6 Estrutura da Dissertação: a estrutura e o conteúdo dos demais caṕıtulos deste

trabalho.

1.1 Tema

Os requisitos nacionais e internacionais de qualidade encontram-se documentados e

detalhados em uma grande lista de modelos, padrões e normas. Pode-se dividir esta

lista em duas principais vertentes: a que se preocupa com a qualidade dos processos

de desenvolvimento de software e a que se preocupa com a qualidade dos produtos de

software.

1



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Na primeira vertente, têm-se normas como a ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 2008),

que define o ciclo de vida do desenvolvimento de software, e a ISO/IEC 15504

(ISO/IEC, 2004), que fornece diretrizes para avaliar o ńıvel de capacidade de processos.

Adicionam-se a esta lista modelos como o CMMI-DEV (SEI, 2006a), que define processos

chaves ao desenvolvimento de software e permite avaliar a capacidade e a maturidade dos

mesmos, e o MR-MPS (SOFTEX, 2006b), com fins similares. Além destas iniciativas,

outras contribuições também se destacam por sua preocupação direta com a melhoria da

qualidade: como o ciclo PDCA (TAPPING, 2008) e o modelo IDEAL (SEI, 1996).

Na segunda vertente, destacam-se, dentre outras iniciativas, as normas ISO/IEC

9126 (ISO/IEC, 2001), que define os atributos de qualidade de produtos de software, e

a ISO/IEC 25051 (ISO/IEC, 2006), que define os atributos de qualidade de pacotes de

software.

Além da preocupação com a qualidade, o mercado de desenvolvimento de

software, em função da sua instabilidade e de constantes mudanças, exige que as

empresas, especialmente as que têm tecnologia da informação como área fim, estejam

constantemente bem informadas e preparadas para mudanças; caso contrário, a

sobrevivência destas estará ameaçada. Neste contexto, gerenciar projetos de forma

efetiva e eficiente se apresenta como uma solução e um grande desafio do mundo dos

negócios (KERZNER, 2003). Logo, é preciso identificar maneiras efetivas e eficientes de

se gerenciar projetos.

Portanto, cresceu nas últimas décadas a preocupação com o estudo das práticas

que permitem gerenciar projetos de forma mais metódica. Desde então, o gerenciamento

de projetos vem aos poucos deixando de ser um conjunto de práticas baseadas em

experiências pessoais para formar um corpo de conhecimento, de práticas e de técnicas

reconhecidas internacionalmente. Há vários exemplos de iniciativas que procuram criar

estas consolidações: o guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (PMI,

2008b); as normas ISO 10006 (ISO, 2003) e ISO 16326 (ISO, 1999); o Projects in

Controlled Environments (PRINCE2) (OGC, 2009); o International Project Management

Association Competence Basline (ICB) (IPMA, 2006); entre outras iniciativas.

À medida que a consolidação dos conceitos e das práticas de gerenciamento de

projetos é feita, surge a preocupação com a excelência na gestão de projetos através da

melhoria cont́ınua dos seus processos.
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Algumas das normas e dos modelos de qualidade anteriormente mencionados

consideram aspectos do gerenciamento, como a ISO/IEC 12207 e o CMMI-DEV. Porém,

gerenciamento não é o foco destes; ou seja, a gerência de projetos aparece como parte do

processo de produção de software. A partir deste fato, nos últimos anos, surgiram modelos

de maturidade com foco espećıfico no gerenciamento: os modelos de maturidade em

gerenciamento de projetos; como, dentre outros, o Organizational Project Management

Maturity Model (OPM3), do PMI.

Por conseguinte, estes modelos são instrumentos que permitem mensurar o ńıvel

corrente de maturidade do gerenciamento de projetos de uma organização. De posse

desta informação, cada organização pode então estruturar a melhoria das suas práticas

de gerenciamento com o intuito de galgar ńıveis superiores de maturidade. Caminhando,

desta forma, continuamente em busca da excelência no gerenciamento de seus projetos.

Estudos recentes mostram que no Brasil o interesse pelos modelos de maturidade

em gerenciamento de projetos vem crescendo (Figura 1.1). De 373 empresas brasileiras

pesquisadas, 19% conhecem e utilizam estes modelos, 32% conhecem e pretendem utilizar

e 37% não conhecem, mas consideram a idéia interessante (PINTO, 2008).

Figura 1.1: Uso de Modelos de Maturidade em GP.
[Fonte: Pinto (2008)]

Logo, os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos fazem parte de

uma área de pesquisa aquecida pela busca de caminhos que proporcionem o aumento

da maturidade da gestão de projetos e, de forma correlata, o crescimento das taxas de

sucesso em projetos, especificamente as dos projetos de software.

Além de perseguir o aumento da maturidade dos processos de gerenciamento de

projetos, muitas empresas desejam também aumentar a importância estratégica da

melhoria destes processos. Este desejo baseia-se na premissa de que alinhar a melhoria das
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práticas de gerenciamento de projetos às estratégias do negócio facilita significativamente

o alcance de metas e estratégias organizacionais (SRIVANNABOON, 2006).

Desta forma, devem ser priorizadas as melhorias dos processos de gerenciamento

que apresentam maior relação positiva com as estratégias da empresa. No entanto, apesar

de alguns modelos de maturidade em gerenciamento de projetos já terem incorporado a

preocupação com o alinhamento estratégico (por exemplo, o OPM3 (PMI, 2008a)), ainda

são poucos os estudos que oferecem guias práticos de como alcançar este alinhamento

(SRIVANNABOON, 2006). É nesta linha que segue este estudo.

Portanto, a partir do que foi apresentado nos parágrafos antecedentes, este trabalho

de dissertação tem o seu foco de estudo no seguinte tema: A Melhoria Cont́ınua

da Maturidade em Gerenciamento de Projetos de Software Alinhada às

Estratégias Organizacionais.

1.2 Qualificação do Problema

A partir do cenário descrito na seção anterior, define-se o problema de pesquisa deste

trabalho da seguinte forma:

• Problema de pesquisa: como alinhar estrategicamente a melhoria dos processos

de gerenciamento de projetos de software de forma que maior atenção seja conferida

às melhorias dos processos mais positivamente relacionadas às metas estratégicas

da organização?

– Relevância: a relevância do problema aqui proposto é decorrente da

possibilidade de alinhar a melhoria cont́ınua da maturidade em gerenciamento

de projetos à estratégia organizacional. Criam-se, assim, as condições para

minimizar a ocorrência de investimentos em ações de melhoria nos processos

de gerenciamento não prioritários de acordo com a estratégia organizacional. O

que pode ainda conferir maior percepção dos benef́ıcios das melhorias uma vez

que maior atenção será conferida ao que é mais importante para a organização.
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1.3 Qualificação da Suposição

No decorrer do caṕıtulo 3, o método de pesquisa deste trabalho será detalhado; contudo,

pode-se antecipar que será dado um tratamento qualitativo à pesquisa e, de acordo com

Vergara (2009), deve-se utilizar o termo suposição e não hipótese no tratamento de uma

pesquisa qualitativa. Assim sendo, o termo suposição será adotado.

Para o problema de pesquisa enunciado na seção anterior, este trabalho assume a

seguinte suposição:

• Suposição da Pesquisa: Quality Function Deployment (QFD) (COHEN, 1995)

é um método que, se propriamente adaptado e aplicado, permite identificar, dentre

um grupo de melhorias de processos de gerenciamento de projetos, quais delas

devem ser priorizadas em função das metas estratégicas traçadas pela organização.

– Contextualização: logo, se a adaptação apropriada da técnica QFD for

desenvolvida, cria-se um instrumento que permite resolver o problema de

pesquisa proposto. Ou seja, será, então, posśıvel alinhar a melhoria da

maturidade em gerenciamento de projetos de software às metas estratégicas

de uma organização.

1.4 Objetivos

O objetivo geral e os objetivos espećıficos correlatos são descritos a seguir.

1.4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral está diretamente associado à suposição da pesquisa:

• Objetivo Geral: adaptar o método Quality Function Deployment de forma que

este possa ser aplicado para identificar, dentre um grupo de melhorias de processos

de gerenciamento de projetos, quais melhorias devem ser priorizadas em função das

metas estratégicas traçadas pela organização.

1.4.2 Objetivos Espećıficos

O objetivo geral é, por sua vez, decomposto nos seguintes objetivos espećıficos:
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1. Propor um processo de recomendação que indica quais modelos de maturidade em

gerenciamento de projetos são mais adequados a um dado contexto de avaliação.

Para tanto, será necessário comparar e identificar as semelhanças e diferenças

existentes entre os principais modelos com foco espećıfico no gerenciamento de

projetos.

2. Adaptar o método QFD para que este possa ser utilizado para priorizar melhorias

em processos de gerenciamento de projetos de software a partir das estratégias

organizacionais. Em particular, incorporar na adaptação o conceito de maturidade

em gerenciamento de projetos.

3. Estruturar o uso desta adaptação e propor um método que permita uma organização

planejar um programa de melhoria cont́ınua de processos de gerenciamento de

projetos considerando os seus objetivos estratégicos.

4. Aplicar este método em estudos de campo que envolvam empresas de

desenvolvimento de software.

5. Identificar os pontos positivos e a melhorar do método proposto a partir da

aplicação deste nos estudos de campo.

1.5 Contribuições Cient́ıficas

As principais contribuições deste trabalho são as seguintes:

1. Um processo de recomendação que sugere quais modelos de maturidade em

gerenciamento de projetos são mais adequados a um dado contexto de avaliação;

que é, por sua vez, definido pela organização avaliada.

2. Uma adaptação do QFD que permite identificar, dentre um conjunto de melhorias

de processos de gerenciamento de projetos, quais são as que exercem maior

influência positiva sobre as metas estratégicas de uma organização;

3. Um método que, estruturado a partir da contribuição anterior, permite uma

organização planejar um programa de melhoria cont́ınua de processos de

gerenciamento de projetos considerando os seus objetivos estratégicos.
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4. Por fim, estudos de campo com relatos da aplicação deste método a um conjunto

de empresas de desenvolvimento de software.

1.6 Estrutura da Dissertação

Esta dissertação encontra-se estruturada da seguinte maneira:

• Caṕıtulo 1 - Introdução: contextualizou este trabalho discriminando o tema da

pesquisa. O problema e a suposição da pesquisa, os objetivos e as contribuições

deste trabalho também foram especificados neste caṕıtulo.

• Caṕıtulo 2 - Referencial Teórico: apresenta os conceitos necessários para

a compreensão do tema desta pesquisa. São também descritos e analisados os

principais trabalhos, relacionados com o tema, publicados nos últimos anos.

• Caṕıtulo 3 - Método de Pesquisa: descreve o método de pesquisa que foi

utilizado durante a realização deste trabalho, assim como as suas etapas e os seus

instrumentos.

• Caṕıtulo 4 - Resultados: descreve um método denominado Management

Function Deployment (MFD) criado a partir da suposição antes apresentada. Em

seguida, apresentam-se os resultados da aplicação deste método nos estudos de

campo realizados; como também, uma análise cŕıtica do MFD a partir destes

resultados.

• Caṕıtulo 5 - Considerações Finais: resume os resultados da pesquisa, como

também analisa as limitações desta e, por fim, propõe trabalhos futuros pertinentes.
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Capítulo

2
Referencial Teórico

O segundo caṕıtulo descreve as teorias e os conceitos relacionados com este trabalho de

pesquisa, como também apresenta trabalhos relacionados relevantes. Este caṕıtulo está

estruturado conforme as seguintes seções:

2.1 Teorias e Conceitos: as teorias e os conceitos relacionados com o problema desta

pesquisa.

2.2 Conceitos Auxiliares: alguns conceitos auxiliares à compreensão dos conceitos

chaves associados a este trabalho.

2.3 Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos: os principais

modelos de maturidade em gerenciamento de projetos.

2.4 Alinhamento Estratégico: os principais trabalhos que abordam como alinhar a

melhoria de processos aos objetivos estratégicos de uma organização.

2.5 Considerações Finais: conclusões em torno do assunto abordado no caṕıtulo.

2.1 Teorias e Conceitos

Para compreender adequadamente este trabalho, algumas teorias e conceitos precisam

ser claramente definidos. Podem-se identificar quais são estes conceitos a partir da leitura

cuidadosa do problema de pesquisa.

• Problema de pesquisa: como alinhar estrategicamente a melhoria dos

processos de gerenciamento de projetos de software de forma que maior

atenção seja conferida às melhorias dos processos mais positivamente relacionadas

às metas estratégicas da organização?
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Os termos destacados em itálico e negrito constituem os conceitos chaves que

precisam ser definidos para a compreensão deste trabalho. A seguir estes conceitos, como

também conceitos auxiliares à sua compreensão, são listados e seu significado descrito.

1. Melhoria dos Processos de Gerenciamento de Projetos de Software

(a) Definição: é tomar ações para melhorar a capacidade dos processos de

gerenciamento, aumentando assim a maturidade organizacional em gerenciar

projetos. Para tanto, normalmente, faz-se uso de modelos de maturidade

em gerenciamento de projetos. Estes são modelos de maturidade cujo foco

é em processos de gerenciamento de projetos. Ou seja, buscam mensurar o

ńıvel de maturidade ou capacidade de processos de gerenciamento de projetos.

Conceitos auxiliares: ńıvel de capacidade, ńıvel de maturidade, modelos de

maturidade, modelos de referência de processos, modelos de avaliação de

processos e gerenciamento de projetos.

• Nı́vel de capacidade: é a caracterização da habilidade de um processo

atingir os objetivos de negócio atuais ou esperados (ISO/IEC, 2004).

• Nı́vel de maturidade: é o grau de melhoria de processo para um

predeterminado conjunto de processos, no qual todos os resultados

esperados dos processos e dos atributos destes são atendidos (SOFTEX,

2006b).

• Modelos de maturidade: é um modelo de referência de processo que

permite mensurar o ńıvel de maturidade de um grupo de processos ou

o ńıvel de capacidade de processos individuais através de um modelo de

avaliação de processos (ISO/IEC, 2004).

• Modelos de referência de processos: é um modelo que compreende

definições de processos do ciclo de vida, descrito em termos de propósitos

e resultados, junto com uma arquitetura que descreve as relações entre os

processos (ISO/IEC, 2004).

• Modelos de avaliação de processos: é um modelo que define um

processo de avaliação. Um processo de avaliação é um processo que

permite determinar a extensão com que o processo padrão da organização

contribui para alcançar seus objetivos de negócio e para ajudar a
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organização a focar na necessidade de melhoria cont́ınua de seu processo

(ISO/IEC, 2004).

• Gerenciamento de projetos: é a aplicação de conhecimento,

habilidades, ferramentas e técnicas em atividades de projeto com o

objetivo de atingir os requisitos deste (PMI, 2004).

2. Alinhamento Estratégico

(a) Definição: alinhar processos às metas estratégicas é garantir que os processos

institucionalizados sejam guiados por estas metas, e não só em função das

melhores práticas de engenharia de software estabelecidas em modelos de

referência (BECKER; PRIKLADNICKI; AUDY, 2008). Conceitos auxiliares:

metas estratégicas e planejamento estratégico.

• Metas estratégicas: são metas traçadas pela organização a partir do

seu planejamento estratégico.

• Planejamento estratégico: é, por sua vez, um processo cont́ınuo

de tomar decisões de forma sistemática e com o maior conhecimento

posśıvel do futuro. É organizar sistematicamente as atividades necessárias

à execução destas decisões e, através de um mecanismo organizado e

sistemático de feedback, medir os resultados destas decisões em relação

as suas expectativas (DRUCKER, 1993).

2.2 Conceitos Auxiliares

Os conceitos auxiliares serão discutidos, para em seguida aprofundar-se nos principais.

2.2.1 Modelos de Maturidade

A preocupação com a qualidade dos processos de desenvolvimento não é de hoje. Na

década de 80, os problemas de não conformidade dos processos de desenvolvimento

software foram inicialmente tratados com padrões contratuais mais ŕıgidos, como os

do Departamento de Defesa dos Estados Unidos: DoD-Std-2167 e MIL-STD-1521B

(BOEHM, 2006). Com o passar dos anos, criou-se, então, um arcabouço que permite

avaliar a qualidade dos processos de desenvolvimento conforme padrões de qualidade
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internacionalmente difundidos: os modelos de maturidade de desenvolvimento de

software.

Os resultados da adoção destes modelos mostram taxas de retorno de investimento

satisfatórias em função, na maioria das vezes, da redução de retrabalho durante

o desenvolvimento (BOEHM, 2006). Estes resultados estimularam e difundiram

mundialmente a adoção de modelos de maturidade. Preocupação que segue aquecida

até os dias atuais, através da atualização e criação de novas normas e novos modelos de

maturidade.

Alguns dos modelos mais conhecidos no Brasil são o Capability Maturity Model

Integration for Development (CMMI-DEV) (SEI, 2006a), uma evolução do antigo

SW-CMM (SEI, 1991), e o Modelo de Referência do programa para Melhoria de Processo

do Software Brasileiro (MR-MPS) (SOFTEX, 2006b). Estes dois serão brevemente

descritos a seguir.

2.2.2 Modelos de Referência de Processos

O CMMI é um framework para a melhoria de processos composto por modelos de

referência, para as disciplinas abordadas, material de treinamento e método de avaliação,

todos integrados e com uma terminologia comum. Este framework também oferece

um método padrão de avaliação, o SCAMPI (SEI, 2006b), que avalia a aderência da

organização às recomendações presentes nas disciplinas abordadas pelo CMMI.

Aqui será dado destaque ao modelo de referência CMMI-DEV, referente à disciplina

de desenvolvimento de sistemas e software, pois é o que mais se relaciona com este

trabalho. Porém, alguns dos conceitos apresentados fazem parte da terminologia comum

do CMMI; portanto, também são aplicáveis aos demais modelos de referência do CMMI.

O CMMI é composto por áreas de processo (PA, do inglês Process Area) que

constituem o principal componente do CMMI, com o qual se relacionam direta ou

indiretamente os demais componentes. Uma área de processo é um conjunto de práticas

relacionadas, que quando implementadas corretamente, satisfaz um conjunto de metas

consideradas importantes para melhorar a qualidade dos processos da área em questão.

As áreas de processo que o CMMI-DEV define são influenciadas pelos processos

descritos na norma ISO/IEC 12207. Esta norma é de autoria da International
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Organization for Standardization (ISO) em conjunto com o International Electrotechnical

Commission (IEC). Esta norma foi proposta em 1988 e teve a sua primeira versão

publicada em 1995. O principal objetivo da norma é criar uma estrutura comum e

internacional para os processos de ciclo de vida de desenvolvimento de software com o

intuito de esclarecer os componentes presentes tanto no fornecimento, como também na

aquisição de software (ISO/IEC, 2008). De forma que, assim, as organizações consigam

estabelecer contratos e executar projetos com maiores ı́ndices de sucesso.

O CMMI-DEV assume duas formas de representação: a cont́ınua e a estagiada.

Apesar dos componentes serem os mesmos tanto na representação cont́ınua, como na

representação estagiada, há diferenças na maneira de organizar, usar e apresentar estes

em cada uma das representações (CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2003).

Em ambas as representações, as áreas de processo consideradas são as mesmas.

Contudo, enquanto que na representação cont́ınua, as áreas de processo são organizadas

por categorias, na estagiada, as áreas de processo estão organizadas por estágios.

A representação cont́ınua permite uma organização selecionar uma ou mais áreas

de processos com o objetivo de melhorar os processos relacionados a estas. Esta

representação utiliza ńıveis de capacidade para caracterizar a melhoria em cada área

de processo. Esta representação também permite que a organização evolua áreas de

processo para diferentes ńıveis de capacidade. Na prática, há pequenas restrições em

função de dependências entre algumas áreas de processo (SEI, 2006a). Esta abordagem

é preferida quando a organização está comprometida com um programa de melhoria

cont́ınua atrelado à melhoria das áreas de processo mais cŕıticas para a organização.

Já a representação estagiada faz uso de conjuntos pré-definidos de áreas de processo

para definir um caminho para a melhoria da organização. Este caminho é caracterizado

por estágios que descrevem ńıveis de maturidade. Cada ńıvel de maturidade representa

um conjunto de áreas de processo que caracteriza um diferente estágio na maturidade da

organização (SEI, 2006a).

Os ńıveis de capacidade, que representam o alcance da melhoria de processo dentro

de uma área de processo individual, são designados por números de 0 até 5. No ńıvel

0 (Incompleto), o processo não é executado ou é executado parcialmente. No ńıvel 1

(Executado), o processo é executado. No ńıvel 2 (Gerenciado), o processo, além de

executado, tem a sua execução planejada e acompanhada para cada projeto. No ńıvel 3
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(Definido), o processo, além de gerenciado, é uma adaptação do conjunto de padrões da

organização. No ńıvel 4 (Quantitativamente Gerenciado), o processo, além de definido,

é controlado através de técnicas quantitativas. No ńıvel 5 (Em Otimização), o processo,

além de quantitativamente gerenciado, é modificado e adaptado para atingir objetivos

atuais e futuros da organização. Portanto, como pode ser visto, cada ńıvel inferior, de

menor capacidade, fornece a fundação para a implementação dos ńıveis superiores.

Já os ńıveis de maturidade, que representam a melhoria da maturidade

organizacional através de um conjunto pré-definido de áreas de processo, são designados

por números de 1 até 5. Cada ńıvel inferior, de menor maturidade, fornece a fundação

para a implementação dos ńıveis superiores. Os ńıveis de maturidade possuem significado

análogo aos ńıveis de capacidade, exceto o ńıvel 0 de maturidade que não existe.

Enquanto que a representação cont́ınua preocupa-se com o ńıvel de execução de cada

processo individual, e portanto possui o ńıvel 0 que reflete um processo não executado

ou executado parcialmente; a representação estagiada preocupa-se com o ńıvel de

maturidade organizacional e, portanto, tem o seu ińıcio no ńıvel 1 que representa uma

situação em que os processos da organização são executados mas não de forma planejada.

A Tabela 2.1 resume as diferenças apresentadas pelas duas representações.

Tabela 2.1: Comparação entre Representação Cont́ınua e Estagiada.
[Fonte: Adaptado de SEI (2006a)]

Representação Cont́ınua Representação Estagiada
Seleciona áreas de processo e ńıveis de capacidade
a partir dos objetivos do programa de melhoria de
processos da organização.

Seleciona áreas de processo a partir dos ńıveis de
maturidade.

A melhoria é medida usando ńıveis de capacidade (0
a 5) que mede a maturidade de uma área de processo
em particular.

A melhoria é medida usando ńıveis de maturidade
(1 a 5) que mede a maturidade de um conjunto
pré-estabelecido de áreas de processo.

Maior liberdade de escolha, pois cada organização
pode trilhar o seu caminho de melhoria de acordo com
os objetivos do negócio e com os riscos organizacionais.

Fornece um caminho de melhoria pré-definido e
testado.

Mais visibilidade à capacidade atingida por cada área
de processo.

Foco em um conjunto de processos que conferem um
ńıvel espećıfico de maturidade.

Permite evoluir processos para diferentes ńıveis de
capacidade.

Resume a melhoria dos processos em um valor único:
o ńıvel de maturidade.

Já o MPS.BR é um programa para a Melhoria de Processo do Software Brasileiro

(MPS.BR) coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software

Brasileiro (SOFTEX), com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT),

da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID) (SOFTEX, 2006b).

O programa MPS.BR tem como meta definir e manter um modelo de melhoria e
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avaliação de processo de software, com foco nas micro, pequenas e médias empresas de

forma que estas tenham a qualidade dos seus processos reconhecida (SOFTEX, 2006b).

Para tanto, faz uso de três componentes: um Modelo de Referência, que será descrito a

seguir; um Método de Avaliação, que será comentado na próxima subseção; e um Modelo

de Negócio, que descreve regras de negócio para a apoiar a implementação do Modelo de

Referência por empresas brasileiras de desenvolvimento de software. O conteúdo destes

três componentes é descrito através de guias e documentos.

O Modelo de Referência (MR-MPS) foi definido em conformidade com o modelo

CMMI-DEV, com a norma ISO/IEC 12207 e com os requisitos de modelos de referência

de processos da norma ISO/IEC 15504-2 (ISO/IEC, 2003). Ao contrário do CMMI, o

MR-MPS possui só uma representação (estagiada) que conta com 7 ńıveis de maturidade.

De menor para maior maturidade, estes são: (1) Nı́vel G - Parcialmente Gerenciado, (2)

Nı́vel F - Gerenciado, (3) Nı́vel E - Parcialmente Definido, (4) Nı́vel D - Largamente

Definido, (5) Nı́vel C - Definido, (6) Nı́vel B - Gerenciado Quantitativamente e (7) Nı́vel

A - Em Otimização.

Os ńıveis de maturidade do MR-MPS, apesar de baseados nos ńıveis de maturidade

do CMMI-DEV, possuem uma graduação diferente. Esta maior graduação foi criada

com o objetivo de possibilitar uma implementação e avaliação mais adequada à realidade

de micros, pequenas e médias empresas brasileiras (SOFTEX, 2006b). Porém, há um

mapeamento direto, percebido até pelo nome dos ńıveis de maturidade do MR-MPS,

com os ńıveis de maturidade do CMMI-DEV: os ńıveis G e F juntos correspondem ao

ńıvel 2 do CMMI, os ńıveis E, D e C juntos correspondem ao ńıvel 3, o ńıvel B ao ńıvel

4 e, por fim, o ńıvel A ao ńıvel 5 do CMMI.

2.2.3 Modelos de Avaliação de Processos

Além dos modelos de referência, é preciso definir também diretrizes que permitam avaliar,

de maneira isenta, formal ou informal, o ńıvel de maturidade da organização ou o ńıvel

de capacidade dos processos organizacionais. Para tanto, os modelos de referência são

complementados por modelos de avaliação de processos. No caso, o SCAMPI (para o

CMMI) e o MA-MPS (para o MPS.BR), respectivamente.

Estes modelos de avaliação são baseados na norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC,

2004). Esta norma é um produto do projeto SPICE (Software Process Improvement
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and Capability dEtermination) e provê um arcabouço flex́ıvel para a construção de

modelos de avaliação e melhoria de processos. Este arcabouço é formado por um modelo

bidimensional que pode ser utilizado para avaliar processos com o foco na melhoria e na

determinação da capacidade destes.

A partir de um processo de avaliação, cada processo recebe um ńıvel de capacidade.

A norma ISO/IEC 15504 considera 6 ńıveis de capacidade. Estes ńıveis são bem similares

aos ńıveis de capacidade do CMMI-DEV, até porque este último tomou como base os

ńıveis de capacidade desta norma.

O Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) é o

método de avaliação da maturidade ou da capacidade de organizações de acordo com

o CMMI (SEI, 2006b). Através deste é posśıvel determinar o ńıvel de aderência dos

processos, em projetos analisados de uma dada organização, às práticas do CMMI. Este

ńıvel de aderência reflete-se no cálculo de ńıveis de capacidade ou de maturidade e pode

conferir um certificado à organização avaliada, desde que seja de interesse desta e o ńıvel

mı́nimo almejado tenha sido atingido. Contudo, independente de ser uma avaliação de

certificação ou não, a aplicação do SCAMPI permite evidenciar os pontos fortes e fracos

dos processos executados.

A verificação da aderência às práticas do CMMI é executada através de um

método documentado baseado em evidências objetivas. A implementação das práticas

é verificada através de Indicadores de Implementação das Práticas (PIIs, do inglês

Practice Implementation Indicators). PIIs são tanto artefatos, produzidos diretamente

ou indiretamente pela prática, como também afirmações obtidas em entrevistas. A

organização avaliada é responsável por apresentar as evidências e a equipe de avaliação

deve então validá-las.

Já o modelo de avaliação do MPS.BR é o MA-MPS. Este é um guia que descreve o

processo e o método de avaliação do MR-MPS que também está em conformidade com

a norma ISO/IEC 15504 (SOFTEX, 2006a). Logo, por transitividade, é bem similar ao

SCAMPI.
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2.2.4 Gerenciamento de Projetos

Como dito anteriormente, gerenciar projetos de forma efetiva e eficiente é uma maneira

de estar preparado para as mudanças freqüentes do mercado de desenvolvimento de

software. Contudo, para colher os benef́ıcios esperados, é preciso ver o gerenciamento de

projetos (GP) como uma consolidação e validação de conhecimento, práticas e técnicas

internacionalmente aceitas.

Esta preocupação em formalizar o gerenciamento de projetos levou à construção

de vários modelos de gerenciamento. Dentre estes, destacam-se o Project Management

Body of Knowledge (PMBOK) (PMI, 2004) e o PRoject IN Controlled Environments

(PRINCE2) (OGC, 2009). Enquanto que o PMBOK é globalmente conhecido, em

particular nas Américas, o PRINCE2 tem maior força no Reino Unido.

O PMBOK é um conjunto de práticas em gerenciamento de projetos consolidado

pelo Project Management Institute (PMI) e constitui a base para a criação de

metodologias de gerência de projetos do PMI. O modelo tem como objetivo documentar

e padronizar práticas de gerenciamento de projetos mundialmente aceitas (PMI, 2004).

O guia PMBOK descreve as práticas de gerenciamento de projetos em termo de

processos que, por sua vez, estão agrupados em cinco grupos: os processos de (1) iniciação,

(2) planejamento, (3) execução, (4) monitoramento e controle e (5) encerramento. Cada

processo é descrito em termos de entradas, ferramentas e técnicas e sáıdas.

A terceira edição (2004) do guia reconhece 44 processos, enquanto que a quarta

edição (2008) considera 40, que estão organizados em nove áreas de conhecimento que

são t́ıpicas na maioria dos projetos: gerenciamento (1) da integração, (2) dos riscos, (3)

da comunicação, (4) do tempo, (5) dos custos, (6) do escopo, (7) da qualidade, (8) dos

recursos humanos e (9) das aquisições. Apesar de cada processo fazer parte de uma área

de conhecimento, há várias interações entre processos de diferentes áreas. Neste trabalho

será considerada somente a terceira edição do PMBOK, por ser a edição vigente durante

o levantamento do referencial teórico.

O PRINCE2 também cobre o gerenciamento, o controle e a organização de um

projeto (OGC, 2009). Ele é marca registrada do Office of Government Commerce (OGC),

um escritório independente do Her Majesty’s Treasury do Reino Unido.

Assim como o PMBOK, o PRINCE2 é uma abordagem baseada em processos para o
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gerenciamento de projetos. Cada processo é também inserido em um framework formado

por componentes essenciais que precisam ser aplicados durante um projeto. O PRINCE2

define 45 sub-processos e os organiza em oito processos: (1) organizando o projeto, (2)

iniciando o projeto, (3) planejando o projeto, (4) dirigindo o projeto, (5) controlando

estágios, (6) gerenciando as fronteiras dos estágios, (7) gerenciando as entregas do produto

e (8) encerrando o projeto.

Além destas duas iniciativas (PMBOK e PRINCE2), existem outras que buscam

consolidar as práticas de gerenciamento de projetos em torno de um corpo de

conhecimento consistente. Por exemplo:

1. ICB: o IPMA (International Project Management Association) Competence

Baseline (ICB) (IPMA, 2006) é uma iniciativa similar ao PMBOK do PMI. O

ICB contém, de acordo com a visão da IPMA, a descrição do conhecimento e

da experiência necessária para lidar com questões técnicas do gerenciamento de

projetos.

2. RBC: o Referencial Brasileiro de Competências (RBC) é a versão brasileira do ICB

e foi criada pela Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos (ABGP).

3. ISO 10006: é um padrão internacional desenvolvido pela ISO para gerência de

projetos (ISO, 2003).

4. ISO/IEC 16326: é um guia para a aplicação da ISO/IEC 12207 no contexto de

gerenciamento de projetos (ISO, 1999).

2.2.5 Planejamento Estratégico

No ambiente administrativo, o planejamento organizacional pode ser conceituado como

um processo desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada, de um modo

mais eficiente, eficaz e efetivo, com uma melhor concentração de esforços e recursos pela

empresa (OLIVEIRA, 2008).

De acordo com Ackoff (1974), existem três tipos de filosofias de planejamento. Na

prática, a maioria dos processos de planejamento é uma mistura destas filosofias; às vezes,

com alguma delas se sobressaindo. Dependendo de qual filosofia seja mais forte, a função

planejamento assumirá objetivos distintos.
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1. Filosofia da satisfação: o planejamento caracteriza-se por designar esforços para

alcançar um mı́nimo de satisfação, mas não necessariamente para excedê-la.

2. Filosofia da otimização: o planejamento é feito não só para realizar algo

suficientemente bem, mas há uma forte preocupação para fazer tão bem quanto

posśıvel.

3. Filosofia da adaptação: o planejamento consiste da procura de um equiĺıbrio

interno e externo da empresa após a ocorrência de alguma mudança.

Considerando os grandes ńıveis hierárquicos dentro de uma organização, podem-se

distinguir três tipos de planejamento: (1) o planejamento estratégico, (2) o planejamento

tático e, por fim, (3) o planejamento operacional.

Enquanto que o planejamento estratégico relaciona-se aos objetivos de longo prazo

que afetam a empresa como um todo; o planejamento tático relaciona-se aos objetivos

de mais curto prazo que, na maioria das vezes, afetam somente parte da empresa. Já

o planejamento operacional é a formalização, principalmente através de documentos

escritos, das ações e dos respectivos resultados espećıficos a serem alcançados pelas áreas

funcionais da empresa (OLIVEIRA, 2008).

Quando se considera a metodologia para a realização de um planejamento

estratégico, existem duas possibilidades fundamentais: (a) primeiro definir a situação

atual para então estabelecer aonde se deseja chegar ou (b) primeiro definir aonde se

deseja chegar para então estabelecer como a empresa está em relação aonde se deseja

chegar.

Existem várias técnicas e métodos para conduzir um planejamento estratégico.

Contudo, não será dado enfoque neste trabalho a estes, uma vez que a adaptação aqui

proposta para o QFD não depende de nenhuma abordagem espećıfica. O que se precisa

é a relação dos objetivos estratégicos levantados a partir do planejamento, independente

da abordagem utilizada.

2.3 Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos

Depois de vistos os conceitos auxiliares à compreensão dos conceitos chaves deste

trabalho, inicia-se agora o detalhamento dos conceitos principais. Esta seção tratará
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do primeiro deles (Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos), enquanto

que a próxima do segundo conceito (Alinhamento Estratégico).

Desenvolveram-se nos últimos anos modelos de maturidade espećıficos para o

gerenciamento de projetos. Modelos estes que seguem em geral os prinćıpios dos modelos

de maturidade de qualidade; contudo, com foco direcionado para as práticas gerenciais.

Atualmente, os principais modelos são os seguintes:

1. o Organizational Project Management Maturity Model (OPM3);

2. o Project Management Maturity Model (PMMM);

3. o Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3);

4. o PRINCE2 Maturity Model (P2MM);

5. o Kerzner Project Management Maturity Model (KPMMM);

6. e o Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP).

No levantamento bibliográfico realizado acerca de modelos de maturidade em

gerenciamento, outros modelos foram também observados. Por exemplo, os modelos

descritos nos trabalhos de Voivedich e Jones (2001), Branco Júnior e Belchior (2001),

Kwak e Ibbs (2002) e Andersen e Jessen (2003). Contudo, aparentemente, estes modelos

estão em desuso, pois não foram encontrados trabalhos recentes os envolvendo. Já para

os seis modelos acima destacados, encontraram-se trabalhos mais recentes (dos últimos

cinco anos).

Por este motivo, os seis modelos acima foram considerados como os principais

modelos de maturidade em gerenciamento de projetos da atualidade. Estes seis modelos

serão descritos em detalhes nas próximas subseções. No Caṕıtulo 4, a Tabela 4.1

apresenta uma análise comparativa considerando estes modelos.

2.3.1 OPM3

O Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) foi oficialmente

anunciado em 2003 e tem como principal objetivo desenvolver um padrão global para

o gerenciamento organizacional de projetos. Sua principal fonte de referência é o
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livro Organizational Project Management Maturity Model - Knowledge Foundation, cuja

segunda edição foi lançada no final de 2008 (PMI, 2008a). Neste trabalho será considerado

somente a primeira edição do OPM3, pois era a edição vigente durante o levantamento

do referencial teórico.

O uso do OPM3 deve ocorrer através da execução sistemática de cinco passos:

(1) Preparar-se para a avaliação, (2) Realizar a avaliação (este passo pode ser repetido

várias vezes até que a equipe de avaliação esteja satisfeita com a precisão dos resultados),

(3) Planejar as melhorias, (4) Implantar as melhorias e (5) Repetir o processo (todos os

passos). O modelo agrupa e explica estes passos conforme três grupos: (1) Conhecimento

(o passo 1), (2) Avaliação (o passo 2) e (3) Melhoria (os passos 3, 4 e 5). No primeiro

grupo é apresentado o conhecimento associado ao OPM3. No segundo grupo é explicado

como proceder com a avaliação. No último grupo, discute-se como planejar e implantar

as melhorias. A Figura 2.1 apresenta uma representação gráfica destes passos e grupos.

Figura 2.1: Passos para a Adoção do OPM3.
[Fonte: reproduzido de PMI (2003)]

De acordo com o livro do OPM3 (PMI, 2003), gerenciamento organizacional de

projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas em atividades

organizacionais e de projeto com o objetivo de atingir os objetivos da organização através

de projetos. A maturidade, por sua vez, representa o ńıvel de qualidade desta gerência.

No caso do OPM3, isto se reflete na combinação de melhores práticas alcançadas pela

organização nos domı́nios de Projeto, Programa e Portfólio.
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Uma melhor prática para o OPM3 é a maneira, atualmente reconhecida pela

indústria como ótima, para atingir um dado objetivo. Isto inclui a habilidade de entregar

projetos de forma previśıvel, consistente e de implementar estratégias organizacionais

com sucesso. Melhores práticas são atingidas desenvolvendo capacidades que podem ser

observadas através de resultados mensuráveis.

Uma capacidade é uma competência espećıfica que deve existir em uma organização

de forma a executar processos de gerenciamento de projetos. Ou seja, capacidades são

passos incrementais que levam à realização de uma ou mais melhores práticas. No OPM3,

cada melhor prática é composta por duas ou mais capacidades.

A existência de uma capacidade é demonstrada pela existência de um ou mais

resultados correspondentes. Resultados podem ser tanǵıveis ou intanǵıveis. No entanto,

a cada resultado deve estar associado um indicador (KPI, do inglês Key Performance

Indicator) que permita a organização determinar, qualitativamente ou quantitativamente,

se o resultado associado com certa capacidade existe e com qual ńıvel ele existe. A

Figura 2.2 apresenta a representação visual do relacionamento existente entre os conceitos

antes definidos: melhor prática, capacidade, resultado e indicador.

Figura 2.2: Relacionamento entre Melhor Prática, Capacidade e Resultado.
[Fonte: reproduzido de PMI (2003)]

O modelo ainda considera que pode haver dependências compartilhadas, como

também dependências conjuntas. No primeiro caso, duas ou mais melhores práticas

dependem da mesma capacidade. No segundo caso, uma melhor prática depende de

uma capacidade, que depende de uma capacidade de outra melhor prática, e esta última

capacidade depende de uma capacidade da primeira melhor prática. A Figura 2.3 mostra

representações gráficas destes dois casos.

A progressão da maturidade no OPM3 é dada por uma escala de quatro ńıveis:

padronizado, mensurável, controlado e melhoria cont́ınua. Diferentemente de outros

modelos, há várias maneiras de observar a maturidade de uma organização; caracteŕıstica

que faz o OPM3 ser referenciado como um modelo multidimensional.
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Figura 2.3: Compartilhamento (a) e Dependência (b) de Capacidades.
[Fonte: reproduzido de PMI (2003)]

Uma dimensão consiste em associar cada melhor prática com um ńıvel de

maturidade. Uma segunda dimensão consiste em associar cada domı́nio (Projeto,

Programa e Portfólio) com um ńıvel de maturidade. Outra dimensão consiste em

associar cada melhor prática com os domı́nios considerados pelo OPM3. E uma quarta

possibilidade é associar cada capacidade com os cinco grupos de processos definidos pelo

PMBOK (2004): (1) iniciação, (2) planejamento, (3) execução, (4) monitoramento e

controle e (5) encerramento. A junção das três últimas possibilidades forma a visão

tridimensional do OPM3 que pode ser vista na Figura 2.4, onde cada elipse é um dos

grupos de processos do PMBOK.

Figura 2.4: Visão Tridimensional do OPM3.
[Fonte: reproduzido de PMI (2003)]

Ainda é posśıvel analisar a maturidade da organização de acordo com uma escala
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cont́ınua que varia de 0% a 100% de maturidade. Claramente, o OPM3 possui uma

estrutura complexa que é tida por alguns como necessária e flex́ıvel (FAHRENKROG

et al., 2003), enquanto que por outros é vista como desnecessariamente complexa e até

redundante (HILLSON, 2003; SOLER, 2005; ZAGUIR; MARTINS, 2007).

A avaliação do OPM3 pode ser realizada através de uma ferramenta on-line ou

de um conjunto de ferramentas proprietárias do PMI. As duas opções são pagas. A

primeira opção consiste de um questionário de 151 perguntas com respostas Sim ou Não

que permitem identificar quais das mais de 600 melhores práticas a organização possui.

Esta versão custa US$ 695.00.

A segunda opção fornece mais detalhes, envolve a participação de um avaliador

OPM3 certificado e requer um maior investimento por parte da organização. Esta

opção oferece, inclusive, a concepção automática de um plano de melhoria formado pelas

capacidades que a organização precisa desenvolver para alcançar as melhores práticas que

esta considera prioritárias. Esta versão custa US$ 4,495.00.

2.3.2 PMMM

O Project Management Maturity Model (PMMM) é um modelo de autoria da empresa

PM Solutions, que atua em consultoria, treinamento e pesquisa em gerenciamento de

projetos e foi fundada em 1996. A principal fonte de referência do modelo é o livro

Project Management Maturity Model que está na sua segunda edição (2007).

O PMMM provê um arcabouço conceitual com o qual processos espećıficos de

gerenciamento de projetos podem ser otimizados com o objetivo de melhorar a capacidade

da organização em gerir os seus projetos (CRAWFORD, 2006). O modelo é composto a

partir do relacionamento das nove áreas de conhecimento do PMBOK 2004 com os cinco

ńıveis de maturidade do CMMI-DEV (Figura 2.5). Logo, o modelo possui cinco ńıveis

distintos de maturidade e para cada um examina as práticas organizacionais em função

das nove áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos.

No ńıvel 1 (Processo Inicial), apesar de haver processos de gerenciamento de

projetos, não há práticas ou padrões estabelecidos. No ńıvel 2 (Processos e Padrões

Estruturados), há vários processos de gerenciamento de projetos dentro da organização,

contudo eles não podem ser considerados um padrão organizacional. No ńıvel 3 (Padrões
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Figura 2.5: Visão Geral do PMMM.
[Fonte: reproduzido de Crawford (2006)]

Organizacionais e Processo Institucionalizado), todos os processos de gerenciamento de

projetos são efetivamente estabelecidos e utilizados como padrões organizacionais. No

ńıvel 4 (Processo Gerenciado), projetos são gerenciados considerando o desempenho dos

projetos passados, assim como tendo em vista o desempenho esperado. No ńıvel 5

(Processo Otimizado), há a preocupação com a melhoria cont́ınua dos processos para

melhorar as atividades de gerenciamento de projetos da organização.

Cada área de conhecimento do PMBOK é então detalhada para cada ńıvel. Em

particular, cada área é subdividida em componentes chaves. Estes componentes possuem

certa relação com os processos das respectivas áreas de conhecimento descritas no

PMBOK. No PMMM, estes são os componentes avaliados.

A empresa PM Solutions prevê duas alternativas de avaliação que podem ser

conduzidas para determinar a maturidade organizacional em gerenciamento de projetos.

A primeira consiste de uma avaliação independente realizada por terceiros. A segunda,

por sua vez, é uma auto-avaliação. A diferença entre as duas possibilidades consiste

no ńıvel de estruturação recomendado pelo modelo: mais alto na primeira alternativa;

no caso, exige-se que exista um corpo de avaliadores independentes que avaliarão a
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maturidade a partir de evidências encontradas.

Após a avaliação, cada componente é situado em um dado ńıvel. O ńıvel da área

de conhecimento é o menor ńıvel comum a todos os seus componentes (veja um exemplo

na Figura 2.6). O ńıvel da organização é o menor ńıvel comum a todas as áreas de

conhecimento (veja um exemplo na Figura 2.7).

Figura 2.6: Nı́vel 2 em Escopo.
[Fonte: reproduzido de Crawford (2006)]

Figura 2.7: Organização em Nı́vel 1.
[Fonte: reproduzido de Crawford (2006)]

O modelo PMMM não permite a construção automática de um plano de melhoria;

porém, a empresa PM Solutions argumenta que este plano pode ser criado a partir da

visão de especialistas no modelo e em gerenciamento de projetos. A empresa possui

inclusive outra publicação que busca abordar o tema da melhoria (APPLEBY et al.,

2007).

2.3.3 P3M3

O Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) é um modelo

de autoria do Office of Government Commerce (OGC), um departamento do Her

Majesty’s Treasury, parte do governo britânico. O modelo é público e pode ser baixado

diretamente do site oficial do P3M3: www.p3m3-officialsite.com. Atualmente o modelo

está na sua segunda edição, lançada em 2008 (OGC, 2008), tendo sido a primeira lançada

em 2003 (OGC, 2003).

O P3M3 originou-se como uma melhoria do Project Management Maturity Model

(PjM3), hoje parte do P3M3. Este modelo era baseado nos conceitos do CMM (SEI,

1991) modelo precursor do CMMI. O P3M3 possui cinco ńıveis de maturidade: (1)

conhecimento do processo, (2) processo repetido; (3) processo definido; (4) processo

gerenciado e (5) processo otimizado.

Na prática, o P3M3 é uma coleção de três modelos de maturidade: o Portfolio
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Management Maturity Model (PfM3), o Programme Management Maturity Model

(PgM3) e o Project Management Maturity Model (PjM3). Apesar de haver uma

conexão entre os três modelos, não há interdependências entre eles o que permite

avaliações independentes considerando qualquer uma das três disciplinas: gerenciamento

de portfólios, de programas e de projetos (OGC, 2008).

Por exemplo, considerando o modelo PjM3: no ńıvel de maturidade 1, o modelo

verifica se a organização reconhece a existência de projetos dentro empresa. No ńıvel 2,

procuram-se identificar processos, mesmo que isolados, repet́ıveis e aplicáveis à gerência

de projetos. No ńıvel 3, estes processos devem ser padronizados e a organização

passa a ter processos e diretrizes gerais. No ńıvel 4, a organização coleta e armazena

métricas espećıficas do gerenciamento e as utiliza para prever o desempenho de projetos

futuros. No último ńıvel, há uma preocupação com a melhoria cont́ınua dos processos de

gerenciamento de projetos. Os outros modelos, PgM3 e PfM3, seguem a mesma linha,

mas frisam as diferenças entre gerenciar projetos, programas e portfólios.

O P3M3 possui um grupo de processos, associados aos quais há um conjunto

de atributos espećıficos e genéricos. O P3M3 foca em 7 processos e todos estes

existem nos três modelos (PfM3, PgM3 e PjM3). Os processos são: controle do

gerenciamento, gerenciamento dos benef́ıcios, gerenciamento das finanças, gerenciamento

dos stakeholders, gerenciamento dos riscos, governança organizacional e gerenciamento

dos recursos (Figura 2.8). Cada um destes pode ser avaliado em uma escala de maturidade

de 1 a 5 para cada um dos três modelos.

Figura 2.8: Visão Geral do P3M3.
[Fonte: reproduzido de OGC (2008)]

A avaliação do P3M3 pode ser conduzida de duas maneiras: a primeira consiste
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de uma auto-avaliação e a segunda de uma avaliação formal. A primeira pode ser

realizada verificando quais atributos do modelo a organização satisfaz ou através de

um questionário de auto-avaliação que pode ser baixado sem custos do site do P3M3.

A segunda avaliação é conduzida por empresas credenciadas pelo OGC e confere um

certificado.

O modelo P3M3 não auxilia explicitamente a criação de um plano de melhoria.

Contudo, este pode ser desenvolvido a partir dos atributos genéricos e espećıficos que

a organização precisa atender para evoluir do ńıvel atual para o ńıvel desejado de

maturidade.

2.3.4 P2MM

O PRINCE2 Maturity Model (P2MM) é também um modelo de autoria do Office of

Government Commerce (OGC) lançado em 2006. O modelo é público e pode ser baixado

no mesmo site do P3M3: www.p3m3-officialsite.com.

O P2MM é um modelo derivado da primeira versão do P3M3 (OGC, 2003) e do

Project In Controlled Environments (PRINCE2), ambos do OGC. Ao contrário dos dois

últimos modelos, o P2MM contém descrições de alto ńıvel, pois considera como fonte

de detalhamento o manual do PRINCE2. Portanto, o objetivo do P2MM é permitir

que organizações meçam, através de uma avaliação, a maturidade no uso do método de

gerenciamento de projetos PRINCE2 (OGC, 2006).

O P2MM possui um conjunto de áreas de processo chaves e para cada área define

o propósito desta e as práticas chaves associadas. Cada ńıvel de maturidade tem um

subconjunto de áreas de processos e descreve as práticas chaves em termos do que a

organização deve fazer para melhorar sua habilidade de gerenciar projetos de forma

eficiente. A Figura 2.9 mostra quais são as áreas de processo para cada ńıvel de

maturidade.

O P2MM pode ser utilizado de duas maneiras: como um modelo de maturidade

isolado ou em conjunto com o P3M3. Enquanto que este último modelo possui cinco

ńıveis de maturidade e foca em três perspectivas (Projetos, Programas e Portfólios); o

P2MM é capaz de avaliar a maturidade considerando só a perspectiva de gerenciamento

de projetos, tendo o PRINCE2 como referência.
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Figura 2.9: Áreas de Processo para cada Nı́vel de Maturidade do P2MM.
[Fonte: reproduzido de OGC (2006)]

O ńıvel 1 do P2MM possui as mesmas diretrizes do ńıvel 1 do P3M3. Nos demais

ńıveis, o P2MM apóia suas diretrizes no PRINCE2, enquanto que o P3M3 não se restringe

a este. Logo, no ńıvel 2 o PRINCE2 é adotado como método de gerenciamento de

projetos dentro da organização, no entanto é aplicado de forma inconsistente ao longo

dos vários projetos da empresa. No ńıvel 3, o método PRINCE2 encontra-se alinhado

com os processos organizacionais e é adotado como um padrão para todos os projetos da

organização.

O processo de avaliação do modelo P2MM é realizado basicamente verificando quais

práticas chaves de quais processos chaves estão presentes na organização avaliada. O

modelo não auxilia explicitamente a criação de um plano de melhoria, mas permite

identificar áreas que demandam melhorias para aumentar a efetividade no uso do

PRINCE2.

2.3.5 KPMMM

O Kerzner Project Management Maturity Model (KPMMM) é um modelo de autoria de

Harold Kerzner. A principal fonte de referência do modelo é o livro Using the Project

Management Maturity Model: Strategic Planning for Project Management que está na

sua segunda edição (2005).

O objetivo do modelo é fornecer a base para a busca da excelência em gerenciamento

de projetos. O KPMMM é composto por cinco ńıveis, onde cada um representa um ńıvel

diferente de maturidade em gerenciamento de projetos (Figura 2.10) Estes ńıveis são: (1)
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Linguagem comum, (2) Processos comuns, (3) Metodologia singular, (4) Benchmarking

e (5) Melhoria cont́ınua (KERZNER, 2005).

Figura 2.10: Nı́veis do KPMMM.
[Fonte: reproduzido de Kerzner (2005)]

No ńıvel 1, é reconhecida a importância do gerenciamento de projetos e a

necessidade de um conhecimento básico sobre a terminologia da área. No ńıvel 2,

a organização começa a definir e desenvolver processos comuns de gerenciamento de

projetos. No ńıvel 3, estes processos são combinados com outros processos organizacionais

com o objetivo de criar uma metodologia singular centrada no gerenciamento de projetos.

No ńıvel 4, a organização deve reconhecer que se ela deseja manter uma vantagem

competitiva, a melhoria de processos é uma preocupação essencial. Para tanto, é preciso

realizar benchmarking de forma cont́ınua, comparando o gerenciamento de projetos da

organização com o de outras empresas.

No ńıvel 5, os dados levantados pelo benchmarking são utilizados para decidir o

que melhorar na metodologia singular definida no ńıvel 3. Ou seja, o último ńıvel é

responsável por fornecer feedback aos ńıveis 3, aperfeiçoando a metodologia singular, e 4,

direcionando as iniciativas de benchmarking.

Ao contrário de outros modelos de maturidade, o KPMMM assume a sobreposição

de ńıveis de acordo com algumas regras. Normalmente, o ńıvel de sobreposição baseia-se

no ńıvel de risco que a organização está disposta a aceitar. Por exemplo, é posśıvel

uma organização ainda não ter consolidado a terminologia em gerenciamento de projetos

29
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dentro da empresa, ńıvel 1, mas já ter iniciado a definição de processos de gerenciamento

de projetos, ńıvel 2.

Outra diferença deste modelo em relação aos demais é que, apesar de ser orientado a

projetos, admite a possibilidade de adaptar o modelo para avaliar o ńıvel de maturidade

do gerenciamento de operações. Contudo, o modelo não fornece guias de como esta

adaptação poderia ser feita na prática.

A adaptação prevista no modelo é realizada no âmbito dos questionários,

modificando-se os mesmos de acordo com as particularidades de cada organização

avaliada. Nestas adaptações, além de considerar operações, outros enfoques de

gerenciamento, como o gerenciamento de programas e portfólios, podem ser considerados.

Cada ńıvel de maturidade possui um questionário que confere uma pontuação para

a organização em relação ao ńıvel em questão. Caso a empresa atinja o mı́nimo de

pontuação especificado para o ńıvel, conclui-se que a empresa atingiu com sucesso o

ńıvel.

2.3.6 MMGP

O Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP) é um modelo de

autoria de Darci Prado. O modelo é descrito no livro Gerenciamento de Portfólios,

Programas e Projetos nas Organizações, quarta edição de 2004; mas tem atualmente

como fonte de referência atualizada o livro Maturidade em Gerenciamento de Projetos

de 2008 (PRADO, 2008).

O MMGP é baseado na experiência do autor podendo ser aplicado tanto em áreas

isoladas da organização, como na organização como um todo. O modelo busca se

diferenciar pela sua simplicidade. É composto por 6 dimensões e 5 ńıveis de maturidade

(Figura 2.11).

As dimensões consideram aspectos fundamentais para um bom gerenciamento de

projetos: conhecimento sobre gerenciamento, uso de metodologias de forma prática,

informatização do gerenciamento de projetos, estrutura organizacional adequada, bons

relacionamentos humanos e alinhamento com negócios.

A primeira dimensão compreende o conhecimento da terminologia e das práticas

de gerenciamento de projetos freqüentemente utilizadas por uma organização. A
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Figura 2.11: Nı́veis e Dimensões do MMGP.
[Fonte: reproduzido de Prado (2008)]

segunda dimensão considera que idealmente uma organização deve ter uma metodologia

única de gerenciamento de projeto que possui pequenas variações de acordo com

projetos espećıficos. A terceira dimensão preocupa-se com o apoio de ferramentas

computadorizadas à metodologia única. A quarta dimensão pressupõe a criação de

funções e papéis na estrutura organizacional da empresa com o objetivo de maximizar os

resultados e minimizar os conflitos em projetos. Dentre estas funções e papéis destacam-se

o escritório de projetos, o patrocinador dos projetos, entre outros. A quinta dimensão

preocupa-se com a motivação das pessoas, com os relacionamentos entre os membros do

projeto de modo a evitar conflitos que afetem o projeto e a organização. A sexta e última

dimensão tem o seu foco no alinhamento dos projetos ao negócio da organização.

Estas dimensões estão presentes nos cinco ńıveis de maturidade do modelo: inicial,

conhecido, padronizado, gerenciado e otimizado. Porém, cada dimensão assume um maior

ou menor papel dependendo do ńıvel. A primeira dimensão recebe uma maior ênfase no

ńıvel 2 e cresce nos demais ńıveis. A segunda, a terceira e a quarta dimensões são mais

intensas a partir do ńıvel 3. Já a quinta e sexta dimensões recebem mais atenção a partir

do ńıvel 4.

A avaliação da maturidade de acordo com o MMGP é feita a partir de um

questionário com 40 perguntas e pode ser realizada considerando parte da organização,

avaliação setorial, ou a organização como um todo. Um ponto interessante do modelo

é que ele é utilizado anualmente em uma pesquisa feita com empresas brasileiras. Os

resultados da pesquisa são públicos (www.maturityresearch.com) e podem ser utilizados

para fins de benchmarking.
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2.4 Alinhamento Estratégico

A partir do momento em que se iniciou o estudo do gerenciamento de projetos em

organizações, houve uma importante preocupação em achar um bom alinhamento entre

o gerenciamento e as estratégias organizacionais (YUMING; QUAN; GUO, 2007).

Apesar dos estudos já realizados, Srivannaboon (2006) diz que a área de pesquisa

sobre o alinhamento entre o gerenciamento de projetos e as estratégias organizacionais

ainda carece de muitos estudos.

Este alinhamento tem sido estudado sob algumas perspectivas. Harrison e Lock

(2004) utilizam áreas funcionais (por exemplo, produção e recursos humanos) como

variáveis para examinar o alinhamento entre as práticas de gerenciamento de projetos

e as estratégias funcionais. Já Englund e Graham (1999) estudam o alinhamento às

estratégias de negócio através de poĺıticas de seleção de projetos. Os estudos de Milosevic

e Srivannaboon (2006) especializam a abordagem de Englund e Graham (1999) a partir

da identificação de atributos competitivos das estratégias do negócio, que irão influenciar

a seleção dos projetos.

No entanto, este trabalho segue uma linha distinta destas antes mencionadas. O

enfoque aqui é priorizar as melhorias dos processos de gerenciamento de projetos que

mais impactam positivamente as metas estratégicas traçadas pela organização.

Carnevalli e Miguel (2008) mostram que alguns trabalhos têm usado o método

Quality Function Deployment (QFD) para desenvolver as estratégias organizacionais

através do alinhamento da melhoria de processos a estas estratégias. Porém, estes

trabalhos não têm foco espećıfico na melhoria dos processos de gerenciamento de projetos.

Antes de analisar trabalhos relacionados mais diretamente a este, será descrito o método

QFD.

2.4.1 Quality Function Deployment

Quality Function Deployment (QFD) é uma abordagem orientada ao cliente para

inovação em produtos. Ele guia gerentes de produtos e times de desenvolvimento através

da concepção, criação e realização de processos de novos produtos (C.P.M. Govers, 1996).

O QFD foi originalmente desenvolvido no Japão, em 1966, por Yoji Akao que

combinou seu trabalho sobre garantia e controle da qualidade com a técnica de
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desdobramento de funções usada pela engenharia. De acordo com Cohen (1995), QFD é

uma técnica para o planejamento e desenvolvimento estruturado de produtos que permite

especificar, de forma clara, as necessidades dos clientes e, então, analisar sistematicamente

o impacto das soluções propostas na satisfação destas necessidades.

A House of Quality (HoQ) constitui o principal instrumento do QFD e é formada

por seis matrizes (Figura 2.12) que possuem, respectivamente, as seguintes informações:

(1) as necessidades dos clientes, (2) como estas necessidades são satisfeitas atualmente

pela empresa e pelos concorrentes, (3) as soluções propostas pela empresa para atender

estas necessidades, (4) como estas soluções satisfazem positivamente ou negativamente

as necessidades dos clientes, (5) as dependências existentes entre as soluções propostas

e (6) a priorização das soluções que mais contribuem para a satisfação das necessidades

dos clientes.

Figura 2.12: Matrizes da House of Quality (HoQ).
[Fonte: Adaptado de Cohen (1995)]

A primeira matriz (Necessidades dos Clientes) contém a lista das necessidades dos

clientes que se deseja satisfazer com as soluções que serão propostas. Uma vez que esta

informação guiará o preenchimento de todo o resto das matrizes, o QFD aconselha que

bastante atenção seja dada a esta etapa. Recomendando, inclusive, que este levantamento

de necessidades seja feito de forma profissional; através de empresas especializadas em

pesquisas de opinião. A Figura 2.13 mostra esta matriz preenchida a partir de dados

fict́ıcios.

A segunda matriz (Matriz de Planejamento) contém um conjunto de informações

que permitirão priorizar as necessidades dos clientes entre si. A Figura 2.14 mostra esta

matriz preenchida a partir de dados fict́ıcios. Ela é composta por nove colunas.
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Figura 2.13: HoQ - Matriz de Necessidades dos Clientes.
[Fonte: Elaboração Própria]

1. Importância para o Cliente: mede o quão importante é a respectiva necessidade

do cliente quando comparada com as demais necessidades. Este valor deve ser

também um resultado da pesquisa de opinião realizada para levantar as necessidades

dos clientes. O QFD utiliza uma escala na qual 1 significa menor importância e 5,

maior importância.

2. Satisfação Atual: traduz como o produto atual da empresa satisfaz a respectiva

necessidade do cliente. Este valor também deve ser levantado na pesquisa de

opinião. Nesta, os entrevistados devem avaliar como o produto atual da empresa

satisfaz cada uma de suas necessidades. Para tanto, utiliza-se uma escala na qual

1 indica satisfação muito baixa e 5 satisfação muito alta. Como pessoas diferentes

não necessariamente avaliarão de forma igual o ńıvel de satisfação de um mesmo

produto, as respostas dadas na pesquisa precisam ser consolidadas em torno de um

valor que represente o ńıvel de satisfação médio do produto atual.

3. Satisfação Atual da Concorrência: traduz como os produtos da concorrência

satisfazem a respectiva necessidade do cliente. O valor colocado nesta coluna é

calculado de forma análoga ao da coluna anterior. Esta informação pode ser obtida

perguntando aos entrevistados, durante a pesquisa de opinião antes mencionada,

como suas necessidades são satisfeitas pelos principais produtos da concorrência.

4. Satisfação Desejada: indica qual é o ńıvel de satisfação que o novo produto da

empresa trará para a respectiva necessidade do cliente. Nesta coluna, a empresa

atribui um valor, de acordo com a mesma escala das últimas duas colunas, que

indica o quanto ela espera que o produto proposto atenda as necessidades dos

clientes.

5. Taxa de Melhoria: representa a dificuldade de elevar o ńıvel de satisfação atual
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para o ńıvel de satisfação desejado. O QFD assume três possibilidades de cálculo

para esta coluna.

(a) A divisão da satisfação desejada pela satisfação atual, para os casos onde as

melhorias iniciais são mais dif́ıceis do que melhorias posteriores.

(b) A subtração da satisfação desejada pela satisfação atual mais um, para os casos

onde a dificuldade de melhoria é linear; ou seja, sair do ńıvel 1 para o 2 é tão

dif́ıcil quanto sair do 2 para o 3. Soma-se um ao valor da diferença para evitar

que a Taxa de Melhoria seja 0, pois isto faria com que outros dois valores (Peso

Absoluto e Relacionamento) também fossem zero. Apesar destes dois valores

ainda não terem sido aqui explicados, em termos práticos, zerá-los faria com

que a respectiva necessidade seja desconsiderada na priorização das soluções.

Porém, o fato de uma necessidade ser importante e o ńıvel de satisfação

desejado já ter sido atingido não implica que ela deva ser desconsiderada na

priorização das soluções. Por exemplo, deve-se avaliar eventuais impactos

negativos das soluções propostas na satisfação desta necessidade. Logo, o

acréscimo do valor 1 no resultado da subtração é o artif́ıcio criado para impedir

que a Taxa de Melhoria assuma o valor zero.

(c) Caso as duas possibilidades anteriores não capturem a evolução da dificuldade

ao elevar o ńıvel de satisfação atual para o ńıvel desejado, pode-se optar por

uma escala que denota de forma arbitrária a dificuldade pelo ponto de vista

do envolvido com o preenchimento da HoQ, por exemplo: 1, para os casos

onde a satisfação desejada já é a atual; 1.2 para as melhorias de dificuldade

moderada e 1.5 para as melhorias dif́ıceis.

6. Influência na Venda: indica o quanto atender a respectiva necessidade do cliente

ajuda a vender o novo produto. Aqui, o QFD assume a seguinte escala: 1, satisfazer

a necessidade em questão não aumenta o potencial de venda do produto; 1.2,

aumenta de maneira moderada; enquanto que 1.5 aumenta significativamente.

7. Peso Absoluto: combina a importância da necessidade para o cliente com a taxa

de melhoria e a influência na venda para obter uma priorização das necessidades do

cliente. Logo, o valor desta coluna é calculado multiplicando os valores da primeira,

quinta e sexta colunas.
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8. Peso Normalizado: normaliza o peso absoluto em uma escala cont́ınua de 0 a 1.

9. Peso Normalizado Acumulado: mostra o peso normalizado acumulado de várias

necessidades.

Figura 2.14: HoQ - Matriz de Planejamento.
[Fonte: Elaboração Própria]

A terceira matriz (Matriz de Respostas Técnicas) contém uma lista das soluções

propostas pela empresa para satisfazer as necessidades levantadas. A Figura 2.15 mostra

esta matriz preenchida a partir de dados fict́ıcios. Ela é composta por nove colunas. O

QFD discute algumas técnicas para se chegar a esta lista. Uma destas aconselha que,

para cada necessidade, as pessoas envolvidas com o preenchimento da HoQ pensem em

duas soluções que atendam a esta necessidade. Ao final desta análise para todas as

necessidades, a lista de soluções propostas estará conclúıda.

Figura 2.15: HoQ - Matriz de Respostas Técnicas.
[Fonte: Elaboração Própria]

Na quarta matriz (Matriz de Relacionamentos) determina-se o impacto positivo,

negativo ou neutro de cada uma das soluções propostas na satisfação das necessidades

listadas na primeira matriz. O impacto é medido conforme uma escala (-9, -3, -1, 0, 1,

3, 9) na qual os extremos indicam um alto impacto negativo e positivo, respectivamente.

0 simboliza a ausência de impacto (impacto neutro).

A partir do impacto, calcula-se o ńıvel de relacionamento existente entre cada

solução e cada necessidade do cliente. O QFD define o valor do relacionamento como a

multiplicação do respectivo impacto (Matriz de Relacionamentos) pelo respectivo peso

absoluto (Matriz de Planejamento). Este valor não é diretamente armazenado, mas é

utilizado para calcular a contribuição algébrica e absoluta de cada solução. A Figura 2.16

mostra esta matriz preenchida a partir de dados fict́ıcios.
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Figura 2.16: HoQ - Matriz de Relacionamentos.
[Fonte: Elaboração Própria]

A quinta matriz (Matriz de Correlações Técnicas) armazena o ńıvel de dependência

existente entre as soluções consideradas na Matriz de Resposta Técnica. Para tanto, o

QFD define uma escala similar à do impacto (-9, -3, -1, 0, 1, 3, 9). Contudo, adiciona-se

a informação de direção; ou seja, se é a primeira solução que depende da segunda, se é a

segunda que depende da primeira, ou se ambas são dependentes entre si. A Figura 2.17

mostra esta matriz preenchida a partir de dados fict́ıcios.

Figura 2.17: HoQ - Matriz de Correlações Técnicas.
[Fonte: Elaboração Própria]

A sexta e última matriz (Matriz Técnica) contém cinco linhas. A Figura 2.18 mostra

esta matriz preenchida a partir de dados fict́ıcios.

1. Nas duas primeiras, têm-se os valores da contribuição algébrica e absoluta de cada

solução proposta. A contribuição de uma solução em relação às necessidades dos

clientes representa o quanto esta contribui para a satisfação das necessidades dos

clientes. Numericamente, é o somatório de todos os relacionamentos de uma dada

solução. A contribuição algébrica considera o sinal do relacionamento, enquanto

que a consideração absoluta considera sempre o módulo do relacionamento. Esta

distinção é feita para que uma importante análise seja feita. De acordo com o QFD,
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caso a contribuição algébrica seja muito menor do que a contribuição absoluta,

significa que a solução em questão satisfaz positivamente parte das necessidades,

mas ao mesmo tempo não satisfaz outras. O QFD aconselha que estas soluções

sejam desconsideradas, uma vez que o objetivo ideal é, sempre que posśıvel, tentar

satisfazer as necessidades do público-alvo na sua totalidade.

2. Na terceira linha, a partir de uma análise dos produtos concorrentes, registra-se

como estes estão para cada uma das soluções propostas. O QFD recomenda utilizar

uma escala na qual 1 significa que o produto concorrente não possui a solução e na

qual 5 significa que possui exatamente a solução.

3. Na quarta linha, julga-se como o produto atual da empresa está em relação às

soluções propostas. Utiliza-se a mesma escala da terceira linha.

4. Na quinta e última linha, define-se como se deseja que o produto proposto esteja

em relação à solução. Utiliza-se a mesma escala das duas linhas anteriores.

Figura 2.18: HoQ - Matriz Técnica.
[Fonte: Elaboração Própria]

Assim termina o preenchimento da HoQ na qual a priorização das soluções a partir

da satisfação das necessidades dos clientes se dá a partir daquelas soluções com maior

contribuição. A Figura 2.19 mostra uma HoQ preenchida de forma fict́ıcia.

O QFD assume que a organização pode criar outros conjuntos de matrizes, tanto

quantos julgue necessário, para priorizar, por exemplo, a partir das soluções de maior

contribuição, componentes do produto; e assim por diante. O QFD diz que para criar os

próximos conjuntos de matrizes, deve-se tomar a terceira e sexta matriz da HoQ como a

primeira e segunda matriz do próximo conjunto. E, em seguida, preencher as demais de

forma análoga ao preenchimento da HoQ. A Figura 2.20 mostra esquematicamente esta

idéia.
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Figura 2.19: Exemplo Fict́ıcio da HoQ Preenchida.
[Fonte: Elaboração Própria]

Figura 2.20: Conjuntos de Matrizes do QFD.
[Fonte: Adaptado de Cohen (1995)]
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Recentemente, algumas adaptações têm sido propostas para o QFD com o

objetivo de analisar sistematicamente o impacto da melhoria de processos às estratégias

organizacionais. Zhao et al. (2003) utilizam o QFD como instrumento para a reengenharia

de processos de negócio em função das estratégias organizacionais. Dong-sheng e

Feng-xia (2007) propõem também um modelo de otimização dos processos de negócios

organizacionais baseado no QFD.

Já Richardson, Murphy e Ryan (2002) e Hierholzer, Herzwurm e Schlang (1998)

propõem adaptações do QFD para a melhoria de processos de desenvolvimento de

software. Contudo, estas duas adaptações não consideram nenhum padrão de melhoria

cont́ınua dos processos de desenvolvimento de software.

Já os estudos de Liu et al. (2005) e Becker, Prikladnicki e Audy (2008) adaptam

o QFD para priorizar a melhoria dos processos do SW-CMM e do CMMI-DEV,

respectivamente, em função das metas estratégicas traçadas. Por estarem mais

relacionados ao escopo desta pesquisa, as próximas subseções trazem mais detalhes sobre

estes dois trabalhos.

2.4.2 QFD para a Melhoria dos Processos do SW-CMM

O trabalho de Liu et al. (2005) argumenta que as melhorias propostas pelos ńıveis de

maturidade do SW-CMM não necessariamente são alinhadas aos objetivos estratégicos

traçados pelo negócio. Para resolver este problema, propõe então uma adaptação do

QFD.

Esta adaptação estabelece quatro fases que devem ser seguidas para preencher uma

adaptação da HoQ. Na primeira fase, requisitos (objetivos) do negócio são levantados a

partir da perspectiva de vários stakeholders e, em seguida, consolidados e priorizados em

uma lista única. Cada uma das próximas fases (2, 3 e 4) é realizada para os ńıveis 2, 3,

4 e 5 do SW-CMM.

Na segunda fase, monta-se uma HoQ para priorizar as áreas-chave de processos do

SW-CMM em função dos objetivos do negócio. Na terceira fase, priorizam-se as práticas

espećıficas em função das áreas-chaves de processos priorizadas na fase anterior. Na

quarta e última fase, ações de melhoria são priorizadas a partir das práticas espećıficas

priorizadas na fase anterior. A Figura 2.21 esquematiza as quatro fases propostas.
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Figura 2.21: Adaptação do QFD para Priorizar Processos do SW-CMM.
[Fonte: Reproduzido de Liu et al. (2005)]

Para validar a adaptação proposta, o trabalho reporta um estudo de campo que

foi realizado a partir de uma simplificação do modelo proposto. Esta simplificação foi

feita para reduzir o tempo necessário à realização do estudo de campo. Neste estudo,

18 objetivos estratégicos foram coletados a partir de três perspectivas (6 objetivos por

perspectiva). A partir dos resultados do estudo, o trabalho argumenta que a adaptação

proposta é útil para a criação de planos de ações que consideram o alinhamento estratégico

da melhoria dos processos de desenvolvimento de software.

2.4.3 QFD para a Melhoria dos Processos do CMMI-DEV

O trabalho de Becker, Prikladnicki e Audy (2008) argumenta que um fator cŕıtico de

sucesso de um programa de melhoria de processos é o alinhamento deste com os objetivos

estratégicos da organização. Para atingir este alinhamento, o trabalho também discute

uma adaptação do QFD que pode ser utilizada para alcançar este alinhamento.

A adaptação proposta considera três matrizes inspiradas na HoQ. Na primeira delas

(HoQ Strategic Goals X Tactical Goals), durante um estudo de campo, quatro objetivos

estratégicos foram listados a partir do planejamento estratégico prévio e, então, foram

utilizados para priorizar objetivos táticos definidos durante o estudo. A Figura 2.22

mostra esta matriz preenchida para o estudo de campo realizado. O quadrado representa

um ńıvel de impacto alto (valor 9); o hexágono, impacto moderado (valor 3); o triângulo,

impacto baixo (valor 1) e vazio, o impacto neutro (valor 0).
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Figura 2.22: Adaptação da HoQ para Priorizar Objetivos Táticos.
[Fonte: Reproduzido de Becker, Prikladnicki e Audy (2008)]

Em seguida, analisaram-se os principais problemas com o processo de

desenvolvimento de software da organização e suas respectivas causas. Então,

preencheu-se a segunda matriz (HoQ Tactical Goals X Cause of Problems). Nesta,

priorizaram-se os problemas mais relacionados com os objetivos táticos da organização.

A terceira e última matriz (HoQ Tactical Goals X Processes) foi utilizada para priorizar

as áreas de processos do ńıvel 2 do CMMI-DEV a partir dos objetivos táticos.

A partir dos resultados das matrizes, criou-se um programa de melhoria de

processos. Quatro projetos piloto foram desenvolvidos com as melhorias incorporadas.

No final destes projetos, verificou-se que os objetivos táticos foram atingidos.

2.4.4 Lacunas das Adaptações Prévias do QFD

Apesar das adaptações já feitas no QFD para alinhar a melhoria dos processos

aos objetivos estratégicos, estas não contemplam alguns aspectos que tornam estas

adaptações não adequadas para resolver o problema desta pesquisa.

1. Não têm foco espećıfico na melhoria dos processos de gerenciamento de projetos a

partir da visão dos modelos de maturidade em gerenciamento de projetos.

2. Não considera na priorização a dificuldade de sair do ńıvel atual para o ńıvel

desejado de satisfação da meta estratégica.
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3. Não considera na priorização a dificuldade de sair do ńıvel atual para o ńıvel

desejado de capacidade dos processos.

4. Não considera na priorização o impacto negativos da melhoria dos processos

nas metas estratégicas. Por exemplo, supondo as seguintes metas: (i) diminuir

o time-to-market e (ii) aumentar o controle formal das mudanças; ações de

melhoria, que influenciam positivamente a segunda meta, possivelmente influenciam

negativamente a primeira meta, diminuindo o time-to-market ao tornar necessário

um tempo maior para a análise das mudanças.

Ao contemplar estas ausências, o trabalho aqui descrito contribui e complementa

os resultados obtidos pelos trabalhos prévios.

2.5 Considerações Finais

Ao longo deste caṕıtulo apresentaram-se os principais trabalhos relacionados aos dois

conceitos chaves associados a este estudo. Em particular, viu-se que adaptações já

foram propostas ao método QFD com o objetivo de criar condições para o alinhamento

estratégico da melhoria de processos. No entanto, nenhuma destas adaptações prévias

possuem foco espećıfico na melhoria dos processos de gerenciamento de projetos de

software, nem incorporam a visão dos modelos de maturidade em gerenciamento de

projetos.

Para tanto, este trabalho propõe uma adaptação do QFD que contempla estes

e outros pontos não cobertos pelos trabalhos prévios. O próximo caṕıtulo descreve o

método associado com a proposição e avaliação desta adaptação.
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Capítulo

3
Método de Pesquisa

Este caṕıtulo apresenta o método de pesquisa tomado como base para a execução desta

dissertação. O caṕıtulo está estruturado conforme as seguintes seções:

3.1 Qualificação do Método de Pesquisa: a qualificação do método de pesquisa a

partir da construção de um quadro metodológico.

3.2 Fases da Pesquisa: uma visão geral e, em seguida, detalhada das fases da

pesquisa.

3.3 Limitações da Pesquisa: a descrição das limitações associadas a esta pesquisa e

as ações de contingência tomadas.

3.4 Considerações Finais: conclusões em torno do assunto abordado no caṕıtulo.

3.1 Qualificação do Método de Pesquisa

Pode-se dividir esta pesquisa em dois grandes momentos: no primeiro, será criado,

considerando a suposição desta pesquisa, a adaptação do QFD para permitir o

alinhamento estratégico da melhoria dos processos de gerenciamento de projetos de

software; no segundo, serão realizados dois estudos de campo para avaliar a aplicabilidade

industrial da adaptação.

O primeiro momento trata de uma pesquisa não experimental. De acordo com

o trabalho de Simon (1996), tem-se uma atividade de design quando se busca sair de

uma situação atual para uma situação desejada a partir da criação de instrumentos

artificiais que permitirão esta mudança. A descrição dada por Simon (1996) caracteriza

bem o primeiro momento desta pesquisa: deseja-se criar um instrumento artificial
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(uma adaptação do QFD) com o objetivo de sair de uma situação atual (ausência

de instrumentos ou métodos para alinhar a melhoria dos processos de gerenciamento

de projetos de software às estratégias organizacionais) para uma situação desejada

(existência de um método para alinhar estrategicamente a melhoria dos processos de

gerenciamento de projetos de software). Portanto, o primeiro momento desta pesquisa é

caracterizado como uma atividade de design.

Já no segundo momento, tem-se uma atividade experimental. Para qualificar este

momento, utilizou-se a taxonomia de Marconi e Lakatos (2007), que classifica uma

pesquisa conforme o método de abordagem e os métodos de procedimento adotados,

como também o estudo de Easterbrook et al. (2008) que analisa a seleção de métodos

experimentais para pesquisa em engenharia de software.

Enquanto o método de abordagem descreve a estrutura geral de uma pesquisa, os

métodos de procedimento têm o seu foco nas técnicas utilizadas em etapas espećıficas da

pesquisa; em particular, em etapas nas quais são verificadas as suposições propostas.

O método de abordagem utilizado será o hipotético-dedutivo. Este surge como

uma alternativa aos métodos indutivo e dedutivo, pois une caracteŕısticas do empirismo,

do método indutivo, e do racionalismo, do método dedutivo. Contudo este método,

não procura generalizar ou universalizar, como o método indutivo, nem busca a verdade

absoluta, como o método dedutivo. O método hipotético-dedutivo, também conhecido

como método de tentativas e eliminação de erros, propõe que a pesquisa cient́ıfica tenha a

sua origem em um problema para o qual se procura uma solução, por meio de tentativas

(hipóteses) e eliminação de erros (MARCONI; LAKATOS, 2007). Portanto, a verdade é

provisória, pois é tida como válida até que um erro seja encontrado nas hipóteses.

Ao contrário dos métodos de abordagem, vários são os métodos de procedimento.

Marconi e Lakatos (2007) abordam, entre outros: o histórico, o comparativo, o estat́ıstico,

o tipológico, o funcionalista e o estruturalista. Enquanto que Easterbrook et al. (2008)

menciona outros métodos de procedimento, espećıficos para a realização de pesquisa

experimental: o experimento controlado, o quase-experimento, o estudo de caso, entre

outros. Esta pesquisa, em função de restrições de tempo, fará uso do estudo de campo,

que consiste em um estudo de caso com menor rigor metodológico (sem um protocolo

diretamente reprodut́ıvel), para avaliar a seguinte suposição:
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• Suposição: a adaptação do QFD, proposta para alinhar estrategicamente a

melhoria dos processos de gerenciamento de projetos de software, é pasśıvel de

aplicação prática na indústria.

O estudo de campo parte do prinćıpio de que qualquer caso estudado em

profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou até de todos os

casos semelhantes. Ou seja, este consiste no estudo em profundidade de casos particulares

com a finalidade de obter generalizações (MARCONI; LAKATOS, 2007). Os estudos de

campo farão uso de entrevistas semi-estruturadas em profundidade.

Os dados coletados nestes estudos serão analisados qualitativamente. Segundo

Richardson (1999), a análise qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma

compreensão detalhada dos significados e caracteŕısticas situacionais apresentadas por

entrevistados, em lugar de medidas quantitativas de caracteŕısticas e comportamento.

Ou seja, permite analisar e interpretar aspectos mais profundos, fornecendo uma análise

mais detalhada sobre as investigações (MARCONI; LAKATOS, 2007).

A Tabela 3.1 resume o método cient́ıfico desta pesquisa qualificando-o a partir dos

aspectos considerados e analisados nesta seção.

Tabela 3.1: Quadro Metodológico.
[Fonte: Elaboração Própria]

Momento da Pesquisa Aspectos Qualificação
Primeiro Tipo de Atividade: Design
Segundo Método de Abordagem: Hipotético-Dedutivo

Método de Procedimento: Estudo de Campo
Natureza da Análise: Qualitativa

3.2 Etapas do Método de Pesquisa

Esta pesquisa está estruturada em uma seqüência de cinco fases (Figura 3.1), seguindo as

orientações de Easterbrook e Aranda (2009), descritas a seguir. O primeiro momento da

pesquisa, discutido na seção anterior, é composto pelas três primeiras fases, que consumirá

o maior tempo deste trabalho. Já o segundo momento, é formado pelas duas últimas fases.

• Fase I - Levantamento do Conhecimento Prévio: a primeira fase tem

como objetivo estudar e compreender o conhecimento prévio, assim como teorias

existentes e trabalhos relacionados a esta pesquisa.
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Figura 3.1: Fases do Método de Pesquisa.
[Fonte: Elaboração Própria]

• Fase II - Estudo das Soluções Existentes: na segunda fase, uma análise

dos principais trabalhos diretamente relacionados ao problema de pesquisa será

realizada. O objetivo é encontrar as limitações dos estudos em relação ao

alinhamento estratégico da melhoria de processos.

• Fase III - Elaboração da Solução Proposta: a terceira fase tem como objetivo

elaborar a solução proposta por este trabalho; no caso, um método baseado no

QFD para o alinhamento estratégico da melhoria dos processos de gerenciamento

de projetos.

• Fase IV - Desenho dos Estudos de Campo: na quarta fase, serão planejados

os estudos de campo com o objetivo de avaliar pontos fortes e fracos em relação

à aplicabilidade do MFD no contexto industrial. Nesta fase, serão selecionados os

participantes do estudo de campo entre as empresas de desenvolvimento de software

de Recife, PE.

• Fase V - Realização dos Estudos de Campo: na quinta fase, estudos de

campo serão realizados e os resultados serão analisados com o intuito de confirmar

a aplicabilidade prática do MFD. Será utilizada uma abordagem qualitativa, através

de entrevistas semi-estruturadas em profundidade.

As próximas subseções detalharão o ocorrido em cada uma destas fases.
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3.2.1 Fase I - Levantamento do Conhecimento Prévio

Na primeira fase, a partir da definição do problema de pesquisa, realizou-se uma revisão

da literatura a partir dos conceitos chaves associados ao problema. Apesar de não ser

uma revisão sistemática, por não ter um protocolo definido, a revisão contou com alguns

elementos de uma revisão sistemática. Esta revisão levantou publicações em congressos,

publicações em periódicos, livros, caṕıtulos de livros, relatórios técnicos, entre outras

fontes. Este material foi levantado a partir de pesquisas nos seguintes engenhos de busca.

1. ACM Digital Library : http://portal.acm.org/dl.cfm

2. IEEE Xplore : http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp

3. Science Direct : www.sciencedirect.com

4. Scirus : www.scirus.com

5. Springer : www.springer.com

As pesquisas utilizaram strings de busca tanto em inglês quanto em português. As

strings de busca utilizadas foram as seguintes.

1. Para o primeiro conceito chave:

(a) Inglês: management maturity model.

(b) Português: modelo de maturidade em gerenciamento.

2. Para o segundo conceito chave:

(a) Inglês: strategic alignment, strategy alignment.

(b) Português: alinhamento estratégico, alinhamento estratégias.

Além dos resultados retornados por estas strings, outros trabalhos foram também

considerados. Por exemplo, trabalhos encontrados por outros membros do mesmo grupo

de pesquisa cujo teor também era aplicável nesta pesquisa. Após um filtro dos trabalhos

mais relevantes, obteve-se o seguinte quantitativo: 34 trabalhos relacionados ao primeiro

conceito e outros 42 trabalhos relacionados ao segundo conceito.
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Nesta fase, também se buscou referências para os conceitos auxiliares apresentados

no Caṕıtulo 2. No entanto, não se aprofundou tanto nestes quanto nos conceitos chaves.

Portanto, o resultado desta fase da pesquisa foi utilizado para formar e consolidar

o referencial teórico associado a este trabalho; como também confirmar a ausência de

guias na literatura de como realizar o alinhamento estratégico da melhoria dos processos

de gerenciamento de projetos de software.

3.2.2 Fase II - Estudo das Soluções Existentes

No estudo das soluções existentes para o alinhamento estratégico da melhoria de processos

observou-se o uso recorrente de adaptações do método QFD. A partir de então, iniciou-se

um estudo em profundidade destas soluções. Nesta fase, os seguintes trabalhos foram

analisados.

1. The Application of Extend QFD in Business Process Re-engineering, de autoria de

Zhao et al. (2003).

2. An Optimization Model of Enterprise Business Processes Based on House of

Quality, de autoria de Dong-sheng e Feng-xia (2007).

3. Development of Generic Quality Function Deployment Matrix, de autoria de

Richardson, Murphy e Ryan (2002).

4. Applying QFD for Software Process Improvement at SAP AG, de autoria de

Hierholzer, Herzwurm e Schlang (1998).

5. QFD application in software process management and improvement based on CMM,

de autoria de Liu et al. (2005).

6. Strategic alignment of software process improvement programs using QFD, de

autoria de Becker, Prikladnicki e Audy (2008).

Como apresentado no Caṕıtulo 2, os dois últimos trabalhos, listados acima,

destacam-se entre os demais por proporem uma adaptação do QFD para o alinhamento

estratégico da melhoria de processos a partir da visão de modelos de maturidade. No

entanto, como também analisado no Caṕıtulo 2, nenhum destes trabalhos tem foco

49
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na melhoria dos processos de gerenciamento de projetos, nem consideram modelos

de maturidade em gerenciamento de projetos. A partir desta lacuna, iniciou-se uma

adaptação do QFD para tratar estas limitações.

3.2.3 Fase III - Elaboração da Solução Proposta

Nesta fase, executou-se uma atividade de design, como descrito na seção anterior, que

resultou na proposição do Management Function Deployment (MFD): uma adaptação

do QFD para o alinhamento estratégico da melhoria dos processos de gerenciamento de

projetos de software. Para tanto, os principais guias foram os trabalhos de Liu et al.

(2005) e Becker, Prikladnicki e Audy (2008), além da detalhada descrição do método

QFD provida por Cohen (1995).

Esta adaptação foi realizada analisando e adaptando o conteúdo de cada uma das

matrizes da HoQ, de acordo com os seguintes passos:

• Passo 1: alterou-se o conteúdo da primeira matriz da HoQ para conter no lugar

das necessidades dos clientes as metas estratégicas traçadas pela organização.

• Passo 2: analisaram-se as nove colunas da Matriz de Planejamento da HoQ para

avaliar quais destas seriam aplicáveis no contexto do MFD. Como será descrito

no Caṕıtulo 4, algumas colunas foram removidas e, portanto, alguns cálculos

precisaram ser reformulados.

• Passo 3: alterou-se o conteúdo da Matriz de Respostas Técnicas para esta

conter uma lista de processos de gerenciamento de projetos cujas melhorias serão

priorizadas a partir das metas estratégicas.

• Passo 4: avaliou-se o conteúdo da Matriz de Relacionamentos e adaptou-se o

seu significado para julgar não mais o relacionamento entre soluções técnicas e

necessidades dos clientes, mas sim o relacionamento entre as melhorias dos processos

de gerenciamento de projetos e as metas estratégicas da organização.

• Passo 5: analisou-se o conteúdo da Matriz de Correlações Técnicas e decidiu-se

omitir esta matriz por não contribuir para a priorização que o MFD se propõe a

realizar. No Caṕıtulo 4, explica-se o porquê desta decisão.
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• Passo 6: avaliou-se cada uma das cinco linhas da Matriz Técnica e enquanto

algumas foram removidas, outras tiveram o seu significado adaptado para

contemplar o conceito de maturidade em gerenciamento de projetos.

Depois de feitas estas análises, obteve-se uma adaptação da HoQ para o MFD.

Entretanto, neste momento, sentiu-se falta de incorporar na priorização ações de

melhorias que colocariam em prática as melhorias dos processos de gerenciamento de

projetos que mais contribuem com as metas estratégicas.

Para tanto, criou-se uma segunda adaptação da HoQ, mas agora para priorizar

ações de melhoria em função das melhorias dos processos de gerenciamento de projetos

priorizadas na primeira adaptação da HoQ. Como esta segunda adaptação toma como

entrada parte dos dados da primeira adaptação, utilizou-se o conceito ilustrado na

Figura 2.20.

Por fim, estruturou-se o preenchimento das duas adaptações criadas para a HoQ em

uma seqüência de etapas que permitisse evidenciar a cultura de melhoria cont́ınua dos

processos de gerenciamento de projetos alinhada às estratégias organizacionais. A reunião

destas etapas, como também das duas adaptações da HoQ e de outros instrumentos

avaliados como necessários posteriormente, veio a constituir o método Management

Function Deployment (MFD).

3.2.4 Fase IV - Desenho dos Estudos de Campo

Para avaliar a aplicabilidade industrial do MFD, estruturou-se a execução de estudos de

campo. Estes estudos fizeram uso de entrevistas semi-estruturadas em profundidade que

contaram com o apoio de um questionário, descrito no Apêndice A deste trabalho.

Este questionário possui quatro partes descritas a seguir.

1. Identificação do(s) Entrevistado(s): na primeira parte (seção A1 do

questionário), são registradas informações gerais sobre os entrevistados.

2. Compreensão Preliminar da Organização: na segunda parte (seção A2 do

questionário), são colhidas informações que permitem compreender, de forma

preliminar, as peculiaridades da organização representada pelos entrevistados.
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3. Levantamento dos Dados Necessários ao MFD: na terceira parte (seção A3

do questionário), são registrados os dados necessários para aplicar o método MFD.

4. Análise Cŕıtica do MFD: na quarte parte (seção A4 do questionário), são

relacionadas as impressões positivas e a melhorar, por parte dos entrevistados,

referentes ao método MFD.

As empresas participantes do estudo de campo foram selecionadas por conveniência.

Primeiro pela dificuldade de acesso a dados confidenciais e, segundo, pela dificuldade de

encontrar empresas que dispusessem de aproximadamente 3 horas, tempo previsto para

a realização do estudo, para participar de uma pesquisa.

Após a seleção de duas empresas, cada uma indicou dois representantes que

participaram coletivamente da entrevista. Entretanto, as organizações selecionadas, e

os participantes indicados, tiveram que atender a premissas fundamentais:

1. Organizacional: as organizações envolvidas devem ter realizado previamente

pelo menos um planejamento estratégico e os representantes indicados por

esta organização devem ter noção das metas estratégicas traçadas no último

planejamento.

2. Pessoal: os representantes devem ter conhecimento prévio das práticas de

gerenciamento de projetos preconizadas pelo PMBOK 2004. Este conhecimento

não precisa ser profundo, é suficiente ter sido apresentado anteriormente às áreas

de conhecimento do PMBOK e aos seus processos. Além do motivo já explicado no

Caṕıtulo 2 para a escolha da edição de 2004, prefere-se também esta edição porque

é a utilizada pelo Project Management Maturity Model (PMMM). Este modelo de

maturidade em gerenciamento de projetos foi utilizado nos estudos de campo.

Para cada organização selecionada, aplicou-se o questionário, que foi respondido

conjuntamente pelos dois representantes da empresa. A aplicação deste, durante a

entrevista, seguiu uma seqüência pré-estabelecida de onze passos e foi auxiliada por

uma cópia impressa do questionário, um laptop com os instrumentos do MFD e o livro

Project Management Maturity Model (CRAWFORD, 2006).
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• Passo 1: Apresentação

– Tempo estimado: 5 minutos.

– Objetivos: apresentar os objetivos da pesquisa e esclarecer o que é o método

MFD e qual o seu principal objetivo.

• Passo 2: Leitura do Ińıcio do Questionário

– Tempo estimado: 10 minutos.

– Objetivos: entregar uma cópia das três primeiras páginas do questionário aos

participantes do estudo. Como pode ser visto no Apêndice A, estas páginas

descrevem o objetivo da entrevista e garantem o sigilo das informações. Após

a leitura destas páginas, perguntar se eles possuem alguma dúvida. Informar

também que eles podem tirar qualquer dúvida durante o preenchimento do

questionário.

• Passo 3: Preenchimento da Seção A1 do Questionário

– Tempo estimado: 5 minutos.

– Objetivos: entregar uma cópia da seção A1 do questionário para cada um

dos participantes e pedir que eles a preencham. Esta é a única parte do

questionário que é preenchida separadamente por cada um dos participantes,

pois trata de dados pessoais. Depois de preenchida, recolher dos participantes

esta parte.

• Passo 4: Preenchimento da Seção A2 do Questionário

– Tempo estimado: 20 minutos.

– Objetivos: entregar uma cópia da seção A2 do questionário para os

participantes e pedir que eles a preencham. Depois de preenchida, recolher

dos participantes esta parte.

• Passo 5: Ińıcio do Preenchimento da Seção A3 do Questionário

– Tempo estimado: 40 minutos.
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– Objetivos: entregar uma cópia da seção A3 do questionário para os

participantes e pedir que eles respondam, por enquanto, somente a primeira

e a segunda pergunta. Informar que a maioria dos processos listados na

segunda pergunta (Tabela A.2) são do PMBOK 2004; no entanto, caso eles

tenham alguma dúvida sobre o significado de algum dos processos, eles devem

consultar a descrição do mesmo no livro Project Management Maturity Model

(CRAWFORD, 2006). Para que seja posśıvel responder a segunda pergunta

dentro do tempo estimado, os participantes devem considerar somente as duas

metas mais prioritárias dentre todas as levantadas na primeira pergunta.

• Passo 6: Primeiro Intervalo

– Tempo estimado: 15 minutos.

– Objetivos: recolher a seção A3 entregue antes e fazer um intervalo para

que os participantes possam descansar. Em paralelo, o entrevistador deve

utilizar os dados coletados até o momento para preencher os instrumentos do

MFD. Com estes dados, será posśıvel determinar quais melhorias nos processos

de gerenciamento de projetos de software mais contribuem com as metas

estratégicas descritas pela organização. Mais uma vez, por restrições de tempo,

o entrevistador deve escolher os três processos cujas melhorias apresentam

maior contribuição. Caso exista um empate e mais de três processos tenham a

maior contribuição, deve-se pedir que os participantes escolham três entre

estes. Por fim, os três processos selecionados devem ser registrados pelo

entrevistador nas linhas em branco na questão 3 onde há P1, P2 e P3.

• Passo 7: Fim do Preenchimento da Seção A3 do Questionário

– Tempo estimado: 40 minutos.

– Objetivos: devolver a seção A3 para os participantes e pedir que eles

respondam agora as perguntas 3, 4 e 5. Informar que a avaliação da capacidade

dos processos P1, P2 e P3 deve considerar a descrição dos ńıveis de capacidade

presente no livro Project Management Maturity Model (CRAWFORD, 2006).

• Passo 8: Segundo Intervalo

– Tempo estimado: 10 minutos.
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– Objetivos: recolher a seção A3 e fazer um novo intervalo. Neste, a partir

dos dados preenchidos até então, concluir o preenchimento dos instrumentos

do MFD. Consolidar os resultados do MFD: a priorização das melhorias dos

processos e das ações de melhoria que mais contribuem para o alcance das

metas estratégicas da organização.

• Passo 9: Apresentação dos Resultados

– Tempo estimado: 15 minutos.

– Objetivos: relembrar o objetivo principal do MFD, explicar brevemente cada

um dos instrumentos do método e como estes foram preenchidos a partir

dos dados coletados até o momento. Apresentar também a priorização das

melhorias dos processos de gerenciamento de projetos sugerida pelo MFD.

• Passo 10: Preenchimento da Seção A4 do Questionário

– Tempo estimado: 15 minutos.

– Objetivos: entregar uma cópia da seção A4 do questionário para os

participantes e pedir que eles a preencham. Depois de preenchida, recolher

dos participantes esta parte.

• Passo 11: Encerramento

– Tempo estimado: 5 minutos.

– Objetivos: agradecer a participação da organização no estudo de campo, em

particular, o tempo cedido pelos representantes desta. Por fim, responder

eventuais dúvidas finais dos participantes.

Estes passos foram seguidos fielmente com o intuito de minimizar as chances

de introdução de viés pela atuação do entrevistador. Além de seguir estes passos, o

entrevistador registrou o tempo de ińıcio e fim de cada passo, para que posteriormente

fosse comparado o tempo real versus o tempo esperado para a execução dos onze passos.
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3.2.5 Fase V - Realização dos Estudos de Campo

Na quinta e última fase desta pesquisa, os passos descritos na subseção anterior foram

realizados no âmbito de duas empresas de desenvolvimento de software, localizadas em

Recife, Pernambuco.

Os dados coletados foram devidamente registrados e, posteriormente, reportados

como parte deste trabalho. Por fim, a partir do depoimento dos participantes, uma

análise cŕıtica do MFD foi realizada, que levou à proposição de algumas suposições para

serem avaliadas em estudos futuros.

3.3 Limitações da Pesquisa

A seguir são enumeradas as limitações observadas neste estudo e que ações de contingência

foram tomadas com o intuito de minimizar o efeito destas limitações. Estas limitações

estão agrupadas conforme o tipo de ameaça que constituem: à validade externa, interna

e de conclusões.

1. Ameaças à Validade Externa

(a) O caráter provisório das conclusões: as conclusões oriundas deste estudo

são provisórias. São verdades temporárias associadas aos contextos nos quais

os estudos de campo foram realizados. Logo, este estudo não pode garantir

que a adaptação do QFD permitirá alinhar estrategicamente a melhoria dos

processos de gerenciamento de projetos para todos os tipos posśıveis de

contextos organizacionais.

• Ações de contingência: procurou-se avaliar a viabilidade de utilizar a

adaptação do QFD em mais de um contexto organizacional. Para tanto,

teve-se uma maior cautela na seleção das empresas participantes para que

cada uma tivesse uma realidade organizacional diferente. Em particular,

uma das empresas deveria ter uma menor maturidade em gerenciamento

de projetos, enquanto que a outra ter uma maior maturidade. Além

disso, procurou-se caracterizar e descrever bem o contexto organizacional

dos casos estudados. Desta forma, permite-se que o leitor compreenda

claramente aspectos chaves da realidade de cada empresa envolvida com

este estudo.
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(b) A seleção por conveniência das empresas envolvidas nos estudos:

as empresas selecionadas para participar dos estudos de campo não foram

escolhidas de forma aleatória. Foram escolhidas empresas conhecidas pelo

pesquisador, pois foi necessário levantar dados sigilosos que dificilmente seriam

passados caso a empresa não dispusesse de um ńıvel de confiança prévio no

pesquisador.

• Ações de contingência: apesar de conhecer os entrevistados, o

pesquisador procurou assumir um papel imparcial, seguindo um roteiro

pré-estabelecido, durante a aplicação do questionário semi-estruturado.

(c) A pequena quantidade de organizações selecionadas para os estudos:

em função do longo tempo necessário para preencher o questionário, os estudos

de campo consideraram só duas empresas, escolhidas por conveniência.

• Ações de contingência: a partir do detalhamento da condução dos estudos

de campo, tem-se um roteiro para repetir o estudo aqui realizado em

outras empresas, por outros pesquisadores, em contextos organizacionais

semelhantes ou diferentes. Para, então, comparar os resultados obtidos

futuramente com os descritos neste trabalho, de forma a complementá-lo.

2. Ameaças à Validade Interna

(a) O ńıvel de subjetividade da análise qualitativa: ao contrário do

paradigma quantitativo, o qualitativo carrega certo ńıvel de subjetividade.

Embora a pesquisa qualitativa consiga descrever com mais detalhes um dado

fenômeno, existem cŕıticas à sua utilização, por exemplo: o tamanho da

amostra tende a ser pequeno porque as técnicas de levantamento e análise dos

dados exigem um trabalho intensivo, os resultados podem ser influenciados

pelo pesquisador e a análise dos dados pode não ser tão rigorosa, impedindo

a reprodutibilidade e generalização dos dados (MAYS; POPE, 1995).

• Ações de contingência: para eliminar a influência da subjetividade do

pesquisador, descreveu-se de forma clara o método de pesquisa, as

decisões de pesquisa tomadas e os procedimentos para coleta e análise

dos dados. Em particular, disponibilizando na ı́ntegra o questionário

semi-estruturado aplicado durante a realização do estudo de campo para
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permitir que outros pesquisadores possam repetir este estudo em contextos

semelhantes e comparar os resultados obtidos.

3. Ameaças à Validade das Conclusões

(a) O levantamento de dados baseado nos relatos dos entrevistados:

também por uma restrição temporal, os dados levantados pelo questionário

não são baseados em evidências, mas somente no relato dos entrevistados.

• Ações de contingência: antes da aplicação do questionário, deixou-se claro

aos entrevistados os objetivos da pesquisa e também se garantiu o sigilo

das informações pessoais, assim como da identidade da empresa envolvida.

Desta forma, estimulou-se que as informações relatadas refletissem a

verdadeira realidade da organização.

3.4 Considerações Finais

Ao longo deste caṕıtulo descreveu-se o método de pesquisa utilizado para propor e avaliar

uma adaptação do método QFD, chamada de Management Function Deployment (MFD),

para o alinhamento estratégico da melhoria dos processos de gerenciamento de projetos

de software.

O próximo caṕıtulo descreve em detalhes o método MFD e apresenta os resultados

dos estudos de campo realizados com o intuito de avaliar a aplicabilidade prática deste

método.
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Capítulo

4
Resultados

O caṕıtulo descreve em detalhes o principal resultado deste trabalho: o Management

Function Deployment (MFD), um método para o alinhamento estratégico da melhoria

dos processos de gerenciamento de projetos de software; como também relata a sua

aplicação em dois estudos de campo realizados. Este caṕıtulo está estruturado conforme

as seguintes seções:

4.1 Management Function Deployment : os detalhes do MFD, os seus

instrumentos e as etapas associadas com o preenchimento destes instrumentos.

4.2 Estudos de Campo: os estudos de campo realizados e os dados levantados.

4.3 Análise dos Resultados: a análise dos resultados provenientes dos estudos de

campo com o objetivo de avaliar a aplicabilidade industrial do MFD.

4.4 Considerações Finais: conclusões em torno do assunto abordado no caṕıtulo.

4.1 Management Function Deployment

O método Management Function Deployment (MFD) é uma adaptação do método

Quality Function Deployment. Enquanto o QFD é um método para o planejamento

estruturado de novos produtos, que avalia cada solução proposta em termos da

contribuição desta na satisfação das necessidades dos clientes; o MFD é um método para

o planejamento estruturado das melhorias dos processos de gerenciamento de projetos

de software, que avalia cada melhoria em termos da contribuição desta na satisfação das

metas estratégicos de uma organização.
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O MFD é composto por quatro instrumentos e um processo ćıclico que guia e

estrutura a criação destes instrumentos. Os instrumentos são os seguintes:

1. Questionário de Compreensão Preliminar da Organização: este permite que alguns

dados mı́nimos sejam levantados acerca da organização envolvida com o uso do

MFD. Estes dados permitem uma compreensão preliminar do contexto desta

organização. Os dados mı́nimos coletados pelo Questionário de Compreensão

Preliminar da Organização são divididos em cinco categorias, descritas a seguir.

(a) Dados Gerais: apresentam dados gerais sobre a estrutura da organização.

Estes são: (i) o nome da empresa; (ii) a data de fundação; (iii) o tipo de

estrutura organizacional; (iv) a receita operacional bruta do último ano fiscal

e (v) a quantidade de funcionários.

(b) Dados Mercadológicos: apresentam dados dos mercados de atuação da

organização. Estes são: (i) os principais mercados de atuação da empresa;

(ii) há quanto tempo atua em cada um destes mercados; (iii) os principais

pontos fortes em relação a seus concorrentes diretos e (iv) os principais pontos

a melhorar em relação a seus concorrentes diretos.

(c) Dados da Maturidade Organizacional: apresentam dados do ńıvel de

maturidade dos processos organizacionais. Estes são: (i) se possui certificação

CMMI-DEV, qual o ńıvel de maturidade da organização ou de capacidade

dos processos avaliados; (ii) se possui certificação MPS.BR, qual o ńıvel

de maturidade da organização; (iii) se possui alguma certificação ISO, qual

seria esta e (iv) se possui outras certificações de qualidade de processo ou de

produto.

(d) Dados do Planejamento Estratégico: apresentam dados do exerćıcio de

um planejamento estratégico. Estes são: (i) se a organização faz planejamento

estratégico, há quanto tempo e quais instrumentos são utilizados para elaborar

o planejamento; (ii) se as metas estratégicas traçadas são mensuráveis e (iii)

se continuamente verifica o caminho da organização no sentido de satisfazer

estas metas.

(e) Dados da Maturidade em Gerenciamento de Projetos: apresentam

dados do ńıvel de maturidade dos processos de gerenciamento de projetos.
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Estes são: (i) se possui o papel de gerente de projetos bem definido; (ii) se as

práticas de gerenciamento de projetos seguem alguma referência de práticas

e técnicas; (iii) se segue alguma referência, qual seria esta; (iv) se existe

uma poĺıtica de melhoria cont́ınua das práticas de gerenciamento de projetos,

como ela é desenvolvida e se é baseada em algum modelo de maturidade em

gerenciamento de projetos e (v) se esta melhoria é alinhada às estratégias

organizacionais, como é feito este alinhamento.

2. Processo de Recomendação de Modelos de Maturidade em GP: os modelos de

maturidade em gerenciamento de projetos fornecem uma fonte padronizada e

reconhecida dos processos de gerenciamento de projetos de software cujas melhorias

serão priorizadas a partir das metas estratégicas traçadas pela organização.

Contudo, como existem vários modelos de maturidade em gerenciamento de

projetos, o MFD possui um processo de recomendação capaz de indicar quais

modelos de maturidade em gerenciamento de projetos são mais adequados para

um dado cenário de avaliação. Este cenário é definido pela organização envolvida

com o uso do MFD. Este processo será mais detalhado na seção 4.1.3.

3. House of Management (HoM): a HoM é um conjunto de matrizes, adaptadas a

partir das matrizes da HoQ. Esta adaptação permite que a HoM seja utilizada

para priorizar as melhorias dos processos de gerenciamento de projetos a partir das

metas estratégicas traçadas pela organização. Este instrumento é subdividido em

5 matrizes (Figura 4.1). Exceto a primeira matriz, as demais preservam o nome

original da HoQ. O conteúdo de cada uma das partes da HoM é apresentado abaixo.

Figura 4.1: Visão Geral da House of Management.
[Fonte: Elaboração Própria]
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(a) Matriz de Metas Estratégicas: contém as metas estratégicas da

organização.

(b) Matriz de Planejamento: contém informações sobre a situação atual e

desejada da organização em relação às metas estratégicas traçadas.

(c) Matriz de Respostas Técnicas: contém a lista dos processos de

gerenciamento cujas melhorias serão consideradas em função das metas

estratégicas.

(d) Matriz de Relacionamentos: contém o ńıvel de influência positiva, negativa

ou neutra das melhorias dos processos, listados na terceira matriz, em relação

às metas estratégicas, listadas na primeira matriz.

(e) Matriz Técnica: contém a capacidade atual e a projetada dos processos

de gerenciamento de projetos. A partir destas e outras informações, são

priorizadas as melhorias dos processos de gerenciamento de projetos, com o

intuito de maximizar o ńıvel de influência positiva destas em relação às metas

estratégicas.

Em relação à HoQ original, omitiu-se a Matriz de Correlações Técnicas. Apesar

das potencialidades desta parte, na maioria das aplicações da HoQ esta parte não

é utilizada (COHEN, 1995). Quando utilizada, esta matriz tem normalmente

como fim explicitar dependências de comunicação. No caso do MFD, esta parte

poderia ser utilizada para identificar dependências existentes entre as melhorias

dos processos de gerenciamento de projetos. Ou seja, indicar explicitamente que

os responsáveis por melhorias em processos dependentes devem manter um canal

de comunicação aberto para que ambos atinjam os seus objetivos. Já que esta

parte não é utilizada diretamente na priorização das melhorias, objetivo principal

do MFD, omitiu-se a Matriz de Correlações Técnicas.

4. House of Actions (HoA): o objetivo da HoA é análogo ao da HoM. A principal

diferença consiste que na HoA o objetivo é priorizar as ações de melhoria a partir

das melhorias dos processos de gerenciamento de projetos priorizadas na HoM.

Logo, a HoA tem como entrada dados da HoM. A HoA é subdividida em 5 matrizes

(Figura 4.2). Exceto a primeira matriz, as demais preservam o nome original da

HoQ. O conteúdo de cada uma das partes da HoA é apresentado abaixo.
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Figura 4.2: Visão Geral da House of Actions.
[Fonte: Elaboração Própria]

(a) Matriz de Processos de Gerenciamento: contém os processos de

gerenciamento de projetos provenientes na Matriz de Respostas Técnicas da

HoM.

(b) Matriz de Planejamento: contém informações sobre a priorização das

melhorias dos processos de gerenciamento de projetos provenientes da Matriz

Técnica da HoM.

(c) Matriz de Respostas Técnicas: contém ações de melhoria relacionadas aos

processos listados na primeira matriz da HoA.

(d) Matriz de Relacionamentos: contém o ńıvel de influência positiva, negativa

ou neutra das ações de melhoria em relação às melhorias dos processos de

gerenciamento de projetos organizados na primeira matriz da HoA.

(e) Matriz Técnica: contém a priorização das ações a partir das demais

informações da HoA. O objetivo é priorizar as ações com maior influência

positiva sobre as melhorias prioritárias dos processos.

A HoA, em relação à HoQ original, omite também a Matriz de Correlações Técnicas.

A justificativa apresentada anteriormente, no escopo da HoM, aplica-se também

para a HoA.

O processo ćıclico que guia e estrutura a criação destes instrumentos é composto por

oito etapas consecutivas (Figura 4.3). Esta estrutura padroniza como as matrizes do MFD
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serão preenchidas e cria um ambiente para se estabelecer um ciclo de melhoria cont́ınua

dos processos de gerenciamento de projetos alinhada às estratégias organizacionais.

Figura 4.3: Visão Geral do Management Function Deployment.
[Fonte: Elaboração Própria]

As próximas subseções irão apresentar cada uma destas oito etapas e também

explicar como os instrumentos antes descritos são utilizados. No final, algumas

recomendações são propostas quanto ao uso prático do MFD.

4.1.1 Etapa I - Entender a Organização

É nesta etapa inicial que se formaliza, no primeiro ciclo do MFD, ou se reforça, em ciclos

consecutivos, oficialmente o interesse pelo uso do MFD, por parte da organização.

Nesta etapa, deve-se compreender a cultura organizacional, seus elementos

principais e suas particularidades. Esta compreensão é necessária para uma melhor

interpretação dos resultados do MFD e para propor ações de melhoria viáveis no contexto

organizacional considerado. Para tanto, faz-se uso do Questionário de Compreensão

Preliminar da Organização, instrumento do MFD explicado anteriormente. Através

deste, serão levantados alguns dados que permitirão uma compreensão preliminar do

contexto da organização em questão. Porém este questionário contém apenas dados

básicos que devem ser levantados; logo, se outros dados forem necessários para a
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compreensão do contexto organizacional, estes devem ser também coletados.

4.1.2 Etapa II - Identificar as Estratégias Organizacionais

A partir da segunda etapa do MFD, inicia-se propriamente o uso de suas matrizes.

Primeiramente, será feito uso da HoM. Em seguida, da HoA. Nesta etapa, serão

preenchidas as duas primeiras matrizes da HoM: a Matriz de Metas Estratégicas e a

Matriz de Planejamento.

O MFD assume como premissa que a organização tenha realizado previamente

alguma atividade de planejamento estratégico. Ou seja, não faz parte do escopo do MFD

realizar um planejamento estratégico organizacional. Com a lista das metas estratégicas

traçadas previamente pela organização, deve-se então documentá-las na matriz de Metas

Estratégicas da HoM. A Figura 4.4 mostra esta matriz preenchida para metas estratégicas

fict́ıcias (M1, M2, M3, M4 e M5).

Figura 4.4: HoM - Matriz de Metas Estratégicas.
[Fonte: Elaboração Própria]

Depois de preenchida a Matriz de Metas Estratégicas, deve-se preencher a Matriz

de Planejamento da HoM. As colunas desta matriz são as seguintes.

1. Importância: mede a importância da respectiva meta estratégica para a

organização quando comparada com as demais metas.

2. Satisfação Atual: indica o quão perto ou longe a organização está de atingir a

meta estratégica estabelecida.

3. Satisfação Desejada: indica o quanto a organização deseja caminhar em direção

à meta. Ou seja, se pretende alcançá-la ou o quão perto de alcançá-la é satisfatório.
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4. Taxa de Melhoria: representa a dificuldade de sair da satisfação atual e alcançar

a satisfação desejada para a respectiva meta estratégica.

5. Peso Absoluto: combina a importância da meta para a organização com a taxa

de melhoria.

6. Peso Normalizado: normaliza o peso absoluto em uma escala cont́ınua de 0 a 1.

7. Peso Normalizado Acumulado: mostra o peso normalizado acumulado de várias

metas estratégicas.

Observa-se, portanto, que foram omitidas as colunas Satisfação Atual da

Concorrência e Influência na Venda da HoQ (QFD). Excluiu-se a primeira destas por

dois motivos: primeiro, não necessariamente a concorrência possui as mesmas metas

da organização e segundo, dificilmente a organização terá acesso a quais são as metas

estratégicas da concorrência. Já a segunda coluna foi exclúıda porque o MFD não trata

da elaboração de algo que será diretamente vendido. A seguir, serão descritas em detalhes

cada uma destas colunas.

A primeira coluna (Importância) recebe um valor de acordo com uma escala de 1

a 5. Os valores desta escala assumem o seguinte significado.

• 1: meta estratégica não importante.

• 2: meta estratégica de pequena importância.

• 3: meta estratégica de importância moderada.

• 4: meta estratégica importante.

• 5: meta estratégica muito importante.

A segunda coluna (Satisfação Atual) também recebe um valor de acordo com uma

escala de 1 a 5. Definiu-se o seguinte significado para cada valor.

• 1: a organização está muito longe de alcançar a meta.

• 2: a organização está longe de alcançar a meta.
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• 3: a organização está perto de alcançar a meta.

• 4: a organização está muito perto de alcançar a meta.

• 5: a organização alcançou a meta.

A terceira coluna (Satisfação Desejada) recebe um valor de acordo com a mesma

escala definida para a segunda coluna.

A quarta coluna (Taxa de Melhoria) recebe um valor que é calculado a partir dos

valores informados nas colunas anteriores. As três possibilidades de cálculo previstas no

QFD também são posśıveis no MFD. Contudo, para fins de explicação será utilizada a

segunda fórmula de cálculo para a coluna Taxa de Melhoria.

TaxaMelhoriai = (SatisfacaoDesejadai − SatisfacaoAtuali) + 1

É importante ressaltar que caso esta fórmula não reflita o entendimento da

organização acerca da dificuldade da melhoria, uma das outras fórmulas deve ser utilizada.

O MFD assume que a satisfação desejada é sempre maior ou igual à satisfação atual.

A quinta coluna (Peso Absoluto) também possui um valor calculado a partir dos

demais. O cálculo se dá conforme a seguinte fórmula.

PesoAbsolutoi = Importanciai ∗ TaxaMelhoriai

Como o peso absoluto é calculado multiplicando a importância pela taxa de

melhoria, quanto maior a taxa de melhoria ou a importância, maior o peso absoluto.

Maior prioridade será dada àquelas metas que tiverem um maior peso absoluto.

A sexta coluna (Peso Normalizado) é essencialmente uma normalização dos pesos

absolutos para que estes fiquem contidos em uma escala cont́ınua de 0 até 1. Para tanto,

faz-se uso da seguinte fórmula.

PesoNormalizadoi =
PesoAbsolutoi∑N

k=1 PesoAbsolutok

A sétima e última coluna (Peso Normalizado Acumulado) é o acúmulo do Peso

Normalizado de várias metas estratégicas. Para tanto, faz-se uso da seguinte fórmula.
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PesoNormalizadoAcumuladoi =
i∑

k=1

PesoNormalizadok

Desta forma, as metas estratégicas com maior peso absoluto, e conseqüentemente

peso normalizado, são consideradas mais prioritárias do que aquelas com menor peso

absoluto. A Figura 4.5 mostra um exemplo da Matriz de Planejamento preenchida para

metas estratégicas fict́ıcias.

Figura 4.5: HoM - Matriz de Planejamento.
[Fonte: Elaboração Própria]

4.1.3 Etapa III - Selecionar os Processos de GP

Na terceira etapa do MFD, deve-se preencher a Matriz de Respostas Técnicas com a

lista dos processos de gerenciamento de projetos que serão considerados na priorização.

A organização é livre para escolher estes processos a partir da fonte que considerar mais

adequada; ou, inclusive, escolher estes a partir do que a organização considera como bons

processos de gerenciamento de projetos. No caso da organização optar por selecionar

um modelo de maturidade em gerenciamento de projetos como fonte dos processos de

gerenciamento, é preciso entender as semelhanças e diferenças que existem entre estes.

A partir de 18 caracteŕısticas pré-estabelecidas por este trabalho, a Tabela 4.1

compara os seis modelos de maturidade em gerenciamento de projetos descritos no

Caṕıtulo 2.

É posśıvel notar que o OPM3 é o modelo mais abrangente, pois considera a

maturidade do gerenciamento de projetos, programas e portfólios a partir de mais de 600

melhores práticas, como também já tem incluso a concepção de um plano de melhoria.

Contudo, também é o modelo que exige um maior investimento por parte da empresa

avaliada; principalmente, se for interesse adquirir a versão mais cara do software de

avaliação que permite criar automaticamente um plano de melhorias.
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Tabela 4.1: Análise dos Modelos de Maturidade.
[Fonte: Elaboração Própria]

OPM3 PMMM P3M3 P2MM KPMMM MMGP
Autoria PMI PM

Solutions
OGC OGC Harold

Kerzner
Darci Prado

Primeira
Publicação

2003 2002 2003 2006 2001 2002

Última
Publicação

2008 2007 2008 2006 2005 2008

Nı́veis, Dimensões
e Domı́nios

4 dimens.
3 domı́nios

5 ńıveis 5 ńıveis 3 ńıveis 5 ńıveis 5 ńıveis
6 dimens.

Sobreposição
de Nı́veis

Não Não Não Não Sim Não

Fonte de
Referência (FR)

Livro Livro Documento
Público

Documento
Público

Livro Livro

Custo de
Aquisição da FR

US$ 51.56 US$ 57.56 US$ 0,00
(gratuito)

US$ 0,00
(gratuito)

US$ 64.00 R$ 50,00

Orientado a Projetos,
Programas e
Portfólios

Projetos Projetos,
Programas e
Portfólios

Projetos Projetos Projetos

Considera
Adaptações

Sim Não Não Não Sim Não

Abrangência
de Uso

Global Global Global Global Global Nacional

Mecanismo de
Avaliação (MA)

Perguntas Checklist Perguntas Checklist Perguntas Perguntas

Custo de
Aquisição do MA

US$ 695.00
ou
US$ 4,495.00

US$ 57.56
(no livro)

US$ 0,00
(gratuito)

US$ 0,00
(gratuito)

US$ 64.00
(no livro)

R$ 50,00
(no livro)

Apoio de
Software (SW)

Sim
(essencial)

Sim (uso da
PM
Solutions)

Não Não Sim
(na internet)

Sim
(na internet)

Custo de
Aquisição do SW

US$ 695.00
ou
US$ 4,495.00

Não
informado

- - Não
informado

R$ 0,00
(gratuito)

Subjetividade
da Avaliação

Baseada
em respostas
a perguntas;
Baseada em
evidências

Baseada em
evidências

Baseada
em respostas
a perguntas;
Baseada em
evidências

Baseada em
evidências

Baseada
em respostas
a perguntas

Baseada
em respostas
a perguntas

Resultado
da Avaliação

Valor
cont́ınuo e
discreto

Valor
discreto

Valor
discreto

Valor
discreto

Valor
cont́ınuo e
discreto

Valor
cont́ınuo e
discreto

Avaliação de
Certificação

Não Não Sim Não Não Não

Plano de Melhoria Parte do
modelo;
Geração
manual ou
automática

Criado
com apoio de
consultoria

Criado
com apoio de
consultoria

Criado
com apoio de
consultoria

Criado
com apoio de
consultoria

Criado
com apoio de
consultoria
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O PMMM é uma alternativa interessante, já que exige um baixo investimento por

parte da avaliada. Porém, é fortemente alinhado ao PMBOK, o que pode dificultar o

processo de avaliação de organizações que não utilizam este guia como base dos seus

processos de gerenciamento de projetos.

O P3M3 e o P2MM são modelos que podem ser obtidos sem custo e possuem um

alto alinhamento com os demais padrões da OGC, como, por exemplo, o PRINCE2. O

P3M3 destaca-se entre os demais modelos por ser o único que possui uma avaliação de

certificação. No entanto, não há muitos relatos de empresas certificadas de acordo com

este modelo.

O KPMMM é dentre os modelos apresentados o mais antigo. O livro, que é utilizado

como referência do modelo, tem um baixo custo de aquisição e possui um mecanismo de

avaliação mais flex́ıvel, suscept́ıvel a adaptações. Porém, não há guias efetivos de como

realizar estas adaptações e o processo de avaliação contém algumas lacunas. Por exemplo:

como consolidar resultados de avaliações aplicadas a mais de um representante da mesma

organização.

Por fim, o MMGP é, dentre os listados, o único modelo de maturidade em

gerenciamento de projetos brasileiro. Possui um baixo custo de aquisição e o mecanismo

de avaliação é consideravelmente simples. Há ainda dados sobre avaliações de empresas

brasileiras a partir deste modelo o que facilita a realização de benchmarking.

Como são vários os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos, a

atividade de seleção do modelo mais adequado para um dado contexto pode consumir um

tempo significativo. Em função deste fato, o MFD propõe um processo de recomendação

com o intuito de diminuir o tempo de seleção do modelo mais indicado. Este processo

pode ser facilmente e rapidamente aplicado em uma organização.

O processo de recomendação de modelos de maturidade em gerenciamento de

projetos indica quais modelos são mais adequados a um dado contexto de avaliação,

pontuando mais aqueles mais recomendados. Considera-se como contexto de avaliação

um conjunto pré-definido de critérios que a organização avaliada precisa definir para a

avaliação.

Contudo, é importante frisar que o processo não define o melhor modelo, ele só

limita o espaço de análise relacionando os modelos mais indicados. Logo, o processo

não isenta a necessidade de analisar os modelos mais bem pontuados em profundidade;
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para só então realizar a escolha mais adequada (CARVALHO; VASCONCELOS; SILVA,

2009).

Uma importante ressalva precisa ser feita: este processo não entra no mérito técnico

de cada modelo; ou seja, não leva em consideração se um modelo é tecnicamente melhor

ou não do que outro. Pois, como afirma Cooke-Davies (2004), não há um consenso

universal quanto às quais práticas e processos são necessários para gerenciar projetos

com sucesso. O que, por sua vez, dificulta afirmar que um modelo é melhor do que outro

porque considera processos que contribuem mais para o sucesso do gerenciamento.

Para realizar a recomendação, o processo de recomendação considera a análise

comparativa realizada e apresentada na Tabela 4.1. Este processo, por sua vez é composto

por três etapas: (1) preparação; (2) aplicação e (3) consolidação. Estas serão descritas

em detalhes abaixo.

1. Preparação: na etapa 1, deve ser eleito um coordenador que conduzirá a aplicação

deste processo de recomendação. É importante que o coordenador tenha o

apoio da alta administração de forma que ele seja capaz de alocar os recursos

necessários. Após a eleição, o coordenador deve indicar quais funcionários da

empresa são capazes de determinar os requisitos da avaliação. Podem fazer parte

deste grupo: diretores da alta administração, da gerência média, como também

gerentes experientes de projeto.

Por fim, o coordenador deve atribuir um fator de ponderação para cada funcionário

selecionado. Este fator, designado daqui por diante como α, tem como objetivo

ponderar o ńıvel de influência do funcionário perante o processo de seleção. O fator

α é definido conforme a seguinte escala: 1, pouca influência; 2, influência moderada;

e 3, grande influência.

2. Aplicação: na etapa 2, aplica-se um questionário aos funcionários selecionados na

etapa 1. Este questionário é constitúıdo por um conjunto de 14 perguntas cujas

respostas atribuem pontos para cada modelo de maturidade em gerenciamento de

projetos vistos anteriormente (Tabela 4.2). As perguntas e as respostas posśıveis

estão diretamente relacionadas com as caracteŕısticas consideradas na Tabela 4.1.

Cada modelo recebe uma pontuação que varia de 0 a 2. Esta pontuação é designada

daqui por diante como γ. A pontuação 0 significa que o modelo não satisfaz o
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Tabela 4.2: Perguntas e Pontuação do Processo de Recomendação.
[Fonte: Elaboração Própria]

Perguntas Respostas OPM3 PMMM P3M3 P2MM KPMMM MMGP
(1) O modelo deve ter
sido criado:

(a) por instituição;
(b) por consultor.

2
0

2
0

2
0

2
0

0
2

0
2

(2) O modelo deve ter
pelo menos quantos
anos de uso:

(a) 2 anos;
(b) 4 anos;
(c) 6 anos.

2
2
0

2
2
2

2
2
0

2
0
0

2
2
2

2
2
2

(3) Será avaliada a
maturidade do
gerenciamento de:

(a) projetos;
(b) projetos,
programas e
portfólios.

2
2

2
1

2
2

2
1

2
1

2
1

(4) Os processos de
gestão de projetos são
ou serão baseados no:

(a) PMBOK;
(b) PRINCE2;
(c) a e b
(d) outros.

2
0
1
1

2
0
1
0

1
1
1
1

0
2
1
0

1
0
1
1

1
0
1
1

(5) Vai ser preciso
adaptar o modelo:

(a) sim;
(b) não.

2
2

0
2

0
2

0
2

2
2

0
2

(6) A maior
abrangência de uso
do modelo deve ser:

(a) nacional;
(b) internacional.

0
2

0
2

0
2

0
2

0
2

2
0

(7) O mecanismo de
avaliação do modelo
deve ser baseado em:

(a) questionários;
(b) checklists.

2
0

0
2

2
0

0
2

2
0

2
0

(8) A avaliação deve
ser baseada em
evidências:

(a) sim;
(b) não.

2
2

2
0

2
2

2
0

0
2

0
2

(9) Há interesse
em realizar uma
avaliação de
certificação:

(a) sim;
(b) não.

0
2

0
2

2
2

0
2

0
2

0
2

(10) A avaliação deve
ser feita com apoio de
software espećıfico:

(a) sim;
(b) não.

2
0

2
2

0
2

0
2

2
2

2
2

(11) Qual o ńıvel de
granularidade
desejado da escala de
avaliação:

(a) alto (cont́ınua);
(b) moderado
(discreta).

2
2

0
2

0
2

0
2

2
2

2
2

(12) Deseja-se
comparar a sua
maturidade em
gerenciamento
de projetos com a de
outras empresas do
Brasil:

(a) sim;
(b) não.

0
2

0
2

0
2

0
2

0
2

2
2

(13) A construção de
um plano de
melhorias deve ser
guiada:

(a) pelo modelo;
(b) por consultores.

2
2

0
2

0
2

0
2

0
2

0
2

(14) O custo com
aquisição de
referências sobre
o modelo e eventual
software de avaliação
deve ser:

(a) = a zero;
(b) < US$ 100.00;
(c) < US$ 1,000.00;
(d) < US$ 5,000.00.

0
0
1
2

0
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

0
2
2
2

0
2
2
2
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requisito de avaliação. A pontuação 1 significa que o modelo satisfaz parcialmente

e a pontuação 2 que satisfaz plenamente.

Outro aspecto ainda contemplado pelo questionário é o grau de importância do

requisito relacionado a uma dada pergunta. Este grau de importância, designado

daqui por diante como β, é definido conforme a seguinte escala: 0, não relevante;

1, importante e 2, essencial.

Caso a organização estabeleça mais de um requisito essencial e não exista um único

modelo que atenda a todos eles, a organização terá que abrir mão dos requisitos

essenciais não contemplados pelo modelo selecionado; ou então adaptar o modelo

selecionado. Neste caso, deve-se refletir se não é melhor a organização conceber um

modelo próprio que satisfaça todos os seus requisitos.

3. Consolidação: na etapa 3, é feito o cálculo da pontuação final de cada

modelo. Este cálculo é consolidado a partir da fórmula abaixo. Mi representa

a pontuação final de um dado modelo (o i-ésimo modelo). Como já foi mencionado,

são considerados os seis modelos de maturidade em gerenciamento de projetos

apresentados no Caṕıtulo 2; logo, i varia de 1 (OPM3) até 6 (MMGP).

Mi =

∑N
j=1(αj

∑14
k=1(βk ∗ γi,j,k))

N

Como vários questionários podem ser aplicados, o i-ésimo modelo recebe uma

pontuação em cada j-ésimo questionário. Logo, j varia de 1, quantidade mı́nima de

questionários aplicados, até N , a quantidade de questionários aplicados que deve

ser maior ou igual a 1. O cálculo da pontuação obtida pelo i-ésimo modelo para

o j-ésimo questionário dá-se da seguinte forma: soma-se a pontuação obtida pelo

i-ésimo modelo para todas as questões do j-ésimo questionário. Cada questão é

representada pelo ı́ndice k, que varia de 1 até 14, o número de perguntas.

Por sua vez, a pontuação obtida em cada questão é a multiplicação do valor obtido

pelo i-ésimo modelo na k-ésima questão (valor calculado em função da resposta

dada nesta questão, conforme a Tabela 4.2) do j-ésimo questionário pelo grau de

importância (definido anteriormente como β) da k-ésima questão.

Para obter a pontuação final do modelo (Mi), considerando todos os questionários

aplicados, faz-se uma média ponderada da pontuação obtida pelo i-ésimo modelo em
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cada j-ésimo questionário em função do fator de influência (definido anteriormente

como α) atribúıdo ao funcionário que respondeu o j-ésimo questionário.

Este processo de recomendação foi aplicado em uma unidade de negócios que teve

a sua maturidade em gerenciamento de projetos avaliada. Esta aplicação verificou, em

primeira instância, que o resultado do processo de recomendação, antes apresentado,

foi compat́ıvel com a análise ad hoc feita manualmente por uma equipe de três pessoas

(CARVALHO; VASCONCELOS; SILVA, 2009).

Para concluir a terceira etapa do MFD, deve-se registrar na Matriz de Respostas

Técnicas a lista de processos de gerenciamento de projetos escolhidos. A Figura 4.6

mostra a Matriz de Respostas Técnicas preenchida com três processos fict́ıcios (P1, P2 e

P3).

Figura 4.6: HoM - Matriz de Respostas Técnicas.
[Fonte: Elaboração Própria]

4.1.4 Etapa IV - Alinhar a Maturidade às Estratégias

Na quarta etapa do MFD, deve-se determinar o impacto da melhoria de cada processo

de gerenciamento, especificado na Matriz de Respostas Técnicas, em relação a cada meta

estratégica, especificada na Matriz de Metas Estratégicas.

O impacto reflete a influência negativa, neutra ou positiva de um dado processo de

gerenciamento de projetos em relação a uma dada meta estratégica. Em outras palavras,

se a capacidade deste processo for melhorada o que acontece em relação a uma dada meta

estratégica: diminuem-se as chances de alcançá-la (impacto negativo), aumentam-se as

chances de alcançá-la (impacto positivo) ou as chances permanecem as mesmas (impacto

neutro).

O valor do impacto varia conforme uma escala de -9 a 9. Estes valores possuem

a seguinte interpretação e são atribúıdos de forma consensual pelas pessoas envolvidas

com o uso do MFD.
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• -9: a melhoria do processo tem um impacto negativo alto na meta.

• -3: a melhoria do processo tem um impacto negativo moderado na meta.

• -1: a melhoria do processo tem um posśıvel impacto negativo baixo na meta.

• 0: a melhoria do processo não tem nenhum impacto (impacto neutro) na meta.

• 1: a melhoria do processo tem um posśıvel impacto positivo baixo na meta.

• 3: a melhoria do processo tem um impacto positivo moderado na meta.

• 9: a melhoria do processo tem um impacto positivo alto na meta.

A Matriz de Relacionamentos do MFD registra o impacto das melhorias dos diversos

processos presentes na Matriz de Respostas Técnicas em relação às metas especificadas

na Matriz de Metas Estratégicas. O valor do impacto da melhoria do j-ésimo processo

em relação a i-ésima meta estratégica deve ser registrado na i-ésima linha, j-ésima coluna

da Matriz de Relacionamentos. A Figura 4.7 mostra a Matriz de Relacionamentos

preenchida para as metas (M1, M2, M3, M4 e M5) e os processos (P1, P2 e P3) fict́ıcios.

Figura 4.7: HoM - Matriz de Relacionamentos.
[Fonte: Elaboração Própria]

A partir do impacto, é posśıvel calcular o ńıvel de relacionamento existente entre

a melhoria de um processo de gerenciamento de projetos e uma meta estratégica. Logo,

o cálculo do relacionamento entre a melhoria do j-ésimo processo e a i-ésima meta se dá

conforme a fórmula abaixo; lembrando que o PesoAbsolutoNormalizadoi foi previamente

calculado na Matriz de Planejamento da HoM.

Relacionamentoi,j = Impactoi,j ∗ PesoAbsolutoNormalizadoi
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O valor computado para o relacionamento entre a melhoria de um processo e uma

meta não aparece explicitamente em nenhuma matriz do MFD, porém, é utilizado para

calcular a contribuição algébrica e absoluta da melhoria de um processo em relação às

metas estratégicas.

A contribuição da melhoria de um dado processo em relação às metas estratégicas

representa o quanto a melhoria deste processo contribui (positiva ou negativamente)

para o alcance das metas estratégicas. Numericamente, a contribuição é a soma do

impacto da melhoria de um dado processo em relação a cada uma das metas estratégicas.

Logo, quanto maior a contribuição, mais a melhoria deste processo ajuda a organização

a caminhar na direção de alcançar as suas metas estratégicas.

É a partir do cálculo da contribuição que é feito o alinhamento estratégico da

melhoria dos processos de gerenciamento de projetos. As melhorias dos processos com

maior contribuição devem ser priorizadas, uma vez que mais contribuem para o sucesso

das metas. Ou seja, estão mais alinhadas às metas estratégicas.

O MFD considera duas contribuições: a algébrica e a absoluta. A contribuição

algébrica é o somatório dos relacionamentos da melhoria do processo em questão em

relação a todas as metas. Para a melhoria de um j-ésimo processo, considerando N

metas estratégicas, este cálculo se dá conforme a fórmula abaixo.

ContribuicaoAlgebricaj =
N∑

i=1

(Relacionamentoi,j)

Já a contribuição absoluta, não considera o sinal do valor do relacionamento. Ou

seja, considera sempre o módulo do relacionamento. Desta forma, para a melhoria de um

j-ésimo processo, considerando N metas estratégicas, o cálculo da contribuição absoluta

se dá conforme a fórmula abaixo.

ContribuicaoAbsolutaj =
N∑

i=1

(|Relacionamentoi,j|)

Tanto a contribuição algébrica quanto a absoluta é armazenada na Matriz Técnica.

A Figura 4.8 mostra esta matriz preenchida para processos fict́ıcios (P1, P2 e P3) e metas

fict́ıcias (M1, M2, M3, M4 e M5). A Matriz Técnica não está completa, pois a parte final

(capacidade atual e desejada) será preenchida nas próximas etapas.
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Figura 4.8: HoM - Matriz Técnica.
[Fonte: Elaboração Própria]

Se, para um dado processo, a contribuição absoluta é significativamente maior do

que a contribuição algébrica, isto indica que possivelmente a melhoria do processo em

questão possui um impacto positivo alto em parte das metas, mas também um impacto

negativo alto em outra parte das metas. Desta forma, priorizar a melhoria de processos

deste tipo fará a organização, ao mesmo tempo, caminhar na direção de algumas metas

e se afastar de outras.

Para alguns casos, pode fazer sentido investir em melhorias de processos que

configurem este tipo de contribuição. Entretanto, normalmente, é prefeŕıvel que se tente

dividir o processo em dois ou mais subprocessos com o objetivo de isolar os subprocessos

cujas melhorias têm impacto negativo dos subprocessos cujas melhorias têm impacto

positivo. Assim, a organização poderá priorizar não a melhoria do processo como um

todo, mas somente a melhoria dos seus subprocessos nos quais predomina os impactos

positivos. Valores negativos para contribuição algébrica devem ser evitados, pois estes

irão deturpar cálculos futuros que serão feitos na coluna Peso Absoluto Normalizado

presente na HoA.

4.1.5 Etapa V - Mensurar a Capacidade dos Processos

Na quinta etapa do MFD, deve-se mensurar a capacidade dos processos de gerenciamento

de projetos da organização. Caso a organização tenha selecionado processos de

gerenciamento que não façam parte de um modelo de maturidade, a empresa terá

que elaborar uma maneira através da qual possa avaliar a capacidade dos processos

selecionados. Caso contrário, deve-se fazer uso do modelo de avaliação que é parte do

modelo de maturidade em gerenciamento de projetos selecionado na terceira etapa do
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MFD.

O resultado da avaliação deve ser preenchido na Matriz Técnica. A Figura 4.9

mostra esta matriz completa, incluindo valores fict́ıcios para o ńıvel de capacidade dos

processos.

Figura 4.9: HoM - Matriz Técnica Completa.
[Fonte: Elaboração Própria]

4.1.6 Etapa VI - Definir a Capacidade Projetada

Na sexta etapa do MFD, a organização define qual é a capacidade que a empresa deseja

atingir para os processos de gerenciamento considerados na Matriz de Respostas Técnicas.

Caso se tenha escolhido um modelo de maturidade em gerenciamento de projetos

como fonte dos processos, a partir da realidade descrita pelo modelo para cada ńıvel

de capacidade, deve-se verificar qual ńıvel melhor descreve a realidade futura na qual a

organização deseja se ver. Realidade que auxiliará a organização a caminhar na direção

de suas metas estratégicas. O MFD assume que a capacidade projetada precisa ser maior

ou igual à capacidade atual.

A informação da capacidade desejada deve ser preenchida na última linha da Matriz

Técnica, desta forma, completando-a (Figura 4.9). Assim, encerra-se o preenchimento do

primeiro conjunto de matrizes do MFD: a HoM, através da qual se priorizou as melhorias

dos processos de gerenciamento de projetos a partir das metas estratégicas levantadas.

A Figura 4.10 mostra a HoM completa.
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Figura 4.10: HoM - Todas as Matrizes Preenchidas.
[Fonte: Elaboração Própria]

4.1.7 Etapa VII - Criar o Plano de Ações

A partir do alinhamento estratégico da melhoria dos processos de gerenciamento de

projetos realizado através da HoM, agora é preciso criar e priorizar as ações de melhoria

que efetivamente melhorarão estes processos.

Na sétima etapa, deve-se criar e preencher o segundo conjunto de matrizes do MFD:

a House of Actions (HoA). É através desta que ações de melhoria serão propostas e

priorizadas. Apesar da HoA já ser de certa maneira um plano de ações, cada organização

é livre para adotar instrumentos complementares com o intuito de detalhar o plano de

ações representado pela HoA.

Porém, ressalta-se a relevância da HoA por reunir em um só lugar, e de maneira

objetiva, importantes informações acerca de um plano de melhoria: o que melhorar

(os processos de gerenciamento de projetos cujas melhorias foram priorizadas), como

melhorar (as ações de melhoria) e em que ordem (a priorização destas ações); além de

outras informações que serão detalhadas a seguir.

A HoA tem como entrada algumas das matrizes preenchidas e calculadas na HoM. A

Matriz de Respostas Técnicas da HoM (processos de gerenciamento de projetos) torna-se

a primeira matriz da HoA (Matriz de Processos de Gerenciamento de Projetos), enquanto

que os dados da Matriz Técnica da HoM (contribuição absoluta, contribuição algébrica,

capacidade atual e capacidade desejada) são trazidos para a Matriz de Planejamento da

HoA.

Esta transmissão de dados se dá porque na HoM a priorização das melhorias dos

processos tomava como base as metas estratégicas, enquanto que na HoA a priorização

das ações tomará como base as melhorias priorizadas na HoM. A Figura 4.11 mostra
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a Matriz de Processos de Gerenciamento de Projetos preenchida a partir dos processos

fict́ıcios considerados (P1, P2 e P3).

Figura 4.11: HoA - Matriz de Processos de Gerenciamento de Projetos
[Fonte: Elaboração Própria]

Parte dos dados da Matriz de Planejamento também é trazida da HoM, em

particular, da Matriz Técnica. A importância da melhoria de um processo é representada

pela sua respectiva contribuição algébrica que é trazida para a primeira coluna da Matriz

de Planejamento da HoA.

A satisfação atual passa a ser representada pela capacidade atual, definida na

Matriz Técnica da HoM. A satisfação desejada passa a ser a capacidade desejada. Estas

informações preenchem a primeira e a segunda coluna da Matriz de Planejamento da

HoA.

A taxa de melhoria, quarta coluna, é calculada da mesma forma que na HoM.

Porém, as três possibilidades de cálculo previstas no QFD também são posśıveis aqui.

Contudo, assim como na HoM, para fins de explicação será utilizada mais uma vez a

segunda fórmula de cálculo.

As demais colunas (peso absoluto, peso absoluto normalizado e peso absoluto

normalizado acumulado) são calculadas da mesma forma. Veja na Figura 4.12 um

exemplo da Matriz de Planejamento da HoA preenchida para os processos fict́ıcios

considerados.

Figura 4.12: HoA - Matriz de Planejamento.
[Fonte: Elaboração Própria]
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A Matriz de Respostas Técnicas é a primeira matriz da HoA que não será preenchida

automaticamente. O preenchimento desta matriz constitui a efetiva criação do plano de

ações a partir da definição de que ações de melhoria serão realizadas para melhorar os

processos de gerenciamento de projetos. A Figura 4.13 mostra a Matriz de Respostas

Técnicas da HoA preenchida com ações fict́ıcias.

Figura 4.13: HoA - Matriz de Respostas Técnicas.
[Fonte: Elaboração Própria]

A Matriz de Relacionamentos da HoA deve ser preenchida da mesma forma que a

Matriz de Relacionamentos da HoM foi preenchida. Com a diferença que aqui se está

avaliando o impacto das ações propostas nas melhorias dos processos de gerenciamento

de projetos contemplados. Contudo, o cálculo do ńıvel de relacionamento é feito da

mesma maneira. Veja na Figura 4.14 um exemplo de preenchimento da Matriz de

Relacionamentos da HoA.

Figura 4.14: HoA - Matriz de Relacionamentos.
[Fonte: Elaboração Própria]

A Matriz Técnica da HoA também é bastante similar à da HoM. Ambas calculam

a contribuição algébrica e absoluta, porém na Matriz Técnica da HoA mede-se a

contribuição das ações de melhoria em relação às melhorias priorizadas na HoM. Como

na HoM, a comparação da contribuição algébrica com a contribuição absoluta também

deve ser feita.

Entretanto, diferentemente da HoM, a Matriz Técnica da HoA não possui algo

equivalente à capacidade atual e à capacidade desejada. Veja na Figura 4.15 um exemplo
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da Matriz Técnica da HoA preenchida. Neste momento, encerra-se o preenchimento das

matrizes do MFD. A Figura 4.16 mostra a HoA completa.

Figura 4.15: HoA - Matriz Técnica.
[Fonte: Elaboração Própria]

Figura 4.16: HoA - Todas as Matrizes Preenchidas.
[Fonte: Elaboração Própria]

4.1.8 Etapa VIII - Implantar e Acompanhar o Plano de Ações

A oitava e última etapa do MFD representa o final de um ciclo e a preparação para o

ińıcio de um novo ciclo de melhoria cont́ınua dos processos de gerenciamento de projetos

de software alinhada às estratégias organizacionais.

Nesta etapa deve-se implantar e acompanhar o plano de ações definido na etapa

anterior. Só através de instrumentos adequados e de um efetivo mecanismo de

acompanhamento, a organização será capaz de colocar em prática todo o método de

alinhamento estratégico da melhoria dos processos de gerenciamento de projetos descrito

neste caṕıtulo.

A partir deste acompanhamento, as matrizes do MFD devem ser atualizadas

continuamente; permitindo, assim, priorizações cada vez mais precisas e que reflitam

a constante evolução da realidade organizacional.
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Em determinados momentos, a organização pode decidir iniciar um novo ciclo, por

exemplo, a partir do alcance de algumas metas estratégicas ou até mesmo o surgimento

de novas metas em função de um novo planejamento estratégico. Nestes momentos, o

ciclo de melhoria cont́ınua descrito pelo MFD reinicia-se a partir da primeira etapa, para

compreender o novo contexto organizacional, e então seguir para as demais etapas.

4.1.9 Recomendações para o Uso do MFD

A seguir, propõem-se, para cada uma das oito etapas, algumas recomendações para o uso

prático do MFD.

• Etapa I

– Como toda poĺıtica de melhoria de processos, o uso do MFD envolve

detectar pontos de melhoria, conceber coletivamente mudanças e, em seguida,

implantá-las e acompanhá-las. Contudo, sabe-se que este ciclo de mudança

normalmente não é fácil, principalmente, por encontrar resistência ao

modificar antigos hábitos e, às vezes, até parte da cultura organizacional.

Desta forma, é preciso que o uso do MFD seja apoiado pela alta administração

da organização e que os benef́ıcios esperados com as melhorias sejam

enfatizados. Ou seja, que se torne claro o intuito de melhorar e não de punir

eventuais erros ou omissões.

– Aconselha-se que, nesse primeiro momento, seja eleito um coordenador

que terá como principal responsabilidade guiar o uso do MFD. Ele será

o responsável direto pela correta aplicação e acompanhamento do MFD.

Logo, o eleito deve ser treinado nas competências associadas ao uso do

MFD: primeiramente, entender bem o método em si; em segundo lugar,

compreender bem os conceitos chaves relacionados (Melhoria de Processos

de Gerenciamento de Projetos e Alinhamento Estratégico).

• Etapa II

– As metas estratégicas traçadas previamente pela organização podem ser

levantadas por dois meios. O primeiro é através de entrevistas com

representantes da organização que têm conhecimento das metas estratégicas
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e que, preferencialmente, tenham participado do planejamento estratégico

realizado. O segundo meio é lendo a documentação que registra o processo de

planejamento estratégico e os seus resultados, caso esta documentação exista.

Mesmo existindo esta documentação, é preciso ter o cuidado de verificar se está

atualizada, refletindo as metas estratégicas atualmente vigentes. Para tanto,

aconselha-se que o primeiro meio seja utilizado em conjunto com o segundo.

– Em situações ideais, a terceira coluna (Satisfação Desejada) da Matriz de

Planejamento da HoM deveria ser preenchida com o valor 5 para todas as

metas. Ou seja, a organização visualiza como situação desejada alcançar todas

as metas. Porém, em momentos de crise, quando é necessário abrir mão de

algumas metas, a organização pode preencher valores menores, indicando que

para uma dada meta é suficiente, por exemplo, estar perto de alcançá-la.

• Etapa III

– Apesar de cada organização ser livre para escolher os processos de

gerenciamento cujas melhorias serão priorizadas, aconselha-se que seja

utilizado um modelo de maturidade em gerenciamento projetos, uma vez

que na Etapa V é preciso avaliar o ńıvel de capacidade dos processos de

gerenciamento selecionados na Etapa III. Caso estes processos sejam escolhidos

a partir de uma fonte que não esteja associada a um modelo de avaliação,

a organização terá também que elaborar um instrumento de avaliação da

capacidade destes processos. Desta forma, aconselha-se que se selecione

um dos modelos de maturidade em gerenciamento de projetos que foram

apresentados no Caṕıtulo 2.

– Caso a organização opte por utilizar um modelo de maturidade em

gerenciamento de projetos, aconselha-se que se opte por um modelo que possua

uma representação cont́ınua para a melhoria dos processos, pois esta visão

facilitará a avaliação e progressão individual da capacidade dos processos; o

que não necessariamente ocorre em modelos que adotam exclusivamente a

representação estagiada.

• Etapa IV

– A definição do impacto da melhoria de um dado processo de gerenciamento
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de projetos em relação a uma dada meta estratégica baseia-se no julgamento

dos envolvidos com o preenchimento da Matriz de Relacionamentos. Logo,

aconselha-se que este preenchimento envolva representantes de todas as áreas

relacionadas com as melhorias dos processos de gerenciamento e com o

cumprimento das metas estratégicas. Desta forma, será posśıvel capturar

diferentes visões da organização.

– Como dito anteriormente, a Matriz de Relacionamento é preenchida de forma

consensual pelas pessoas envolvidas. Logo, deve-se estabelecer previamente

uma poĺıtica que permita atingir um julgamento consensual do valor do

impacto, caso este consenso não seja obtido naturalmente.

• Etapa V

– Como toda avaliação da qualidade de processos, a avaliação da capacidade

dos processos de gerenciamento de projetos também requer um esforço

significativo. O mesmo acontecerá aqui. No entanto, caso a organização

deseje diminuir o tempo gasto com a avaliação, esta pode avaliar a capacidade

somente dos processos cujas melhorias possuam maior contribuição. Desta

forma, tem-se uma avaliação parcial, porém mais breve.

• Etapa VI

– Como na quarta etapa do MFD, aconselha-se que a definição da capacidade

desejada seja feita por um grupo heterogêneo que represente os diferentes

interesses associados às melhorias das práticas de gerenciamento de projetos.

Além disto, caso a organização tenha optado, na Etapa V, por avaliar somente

a capacidade de parte dos processos; devem ser definidas as capacidades

desejadas somente destes processos.

• Etapa VII

– Assim como em etapas anteriores, aconselha-se que o preenchimento da Matriz

de Respostas Técnicas da HoA seja realizado com a interação dos vários

representantes da organização envolvidos direta ou indiretamente nas ações

de melhoria.
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– Não há uma regra pré-definida que diga como estas ações possam ser

levantadas, uma vez que vai depender da habilidade de cada organização

em visualizar como melhorar os processos de gerenciamento de projetos. No

entanto, caso a organização tenha selecionado um modelo de maturidade em

gerenciamento de projetos como fonte de seus processos, uma posśıvel maneira

é: a partir da compreensão do modelo, levantar as ações de melhoria baseadas

nas melhorias prescritas pelo modelo para elevar o ńıvel de qualidade dos

processos de gerenciamento. Por exemplo, se um dado processo tem seu ńıvel

de capacidade igual a 3 e a organização deseja elevá-lo ao ńıvel 4, as ações

de melhoria podem ser derivadas do que precisará ser feito para atender os

pré-requisitos do ńıvel quatro de capacidade. Contudo, se vários processos

estiverem sendo considerados, e se esta abordagem for seguida para todos os

processos, provavelmente será necessário muito tempo para levantar todas as

ações de melhoria e muitas serão levantadas. Logo, caso existam restrições de

tempo, pode-se inicialmente considerar apenas os processos cujas melhorias

possuem maior contribuição.

• Etapa VIII

– O MFD é um método que deve ser utilizado não só durante o planejamento

de um programa de melhoria cont́ınua dos processos de gerenciamento de

projetos em função das metas estratégicas, mas também para acompanhar a

evolução das ações de melhorias planejadas e reavaliar continuamente os dados

populados nas suas diversas matrizes.

4.2 Estudos de Campo

Os estudos de campo foram realizados no ińıcio de 2010 em duas empresas de

desenvolvimento de software, localizadas em Recife, Pernambuco. Exceto as etapas III e

VIII do MFD, as demais foram vivenciadas nestes estudos.

Não se aplicou a etapa III, pois, como antes explicado, a seleção dos processos de

gerenciamento que serão considerados na priorização é complexa e tende a exigir um

elevado esforço. Logo, dado o pouco tempo dispońıvel com as empresas, um modelo

de maturidade em gerenciamento de projetos foi pré-estabelecido como a fonte dos
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processos de gerenciamento: o Project Management Maturity Model (PMMM). A escolha

do PMMM se deve por duas razões.

1. Primeiro, este tem sua estrutura baseada diretamente nas áreas de conhecimento

e processos definidos pelo PMBOK 2004, o que facilita a sua compreensão, uma

vez que trata de processos bem conhecidos por uma quantidade significativa de

gerentes.

2. Segundo, entre o OPM3 e o PMMM, ambos de alguma forma alinhados ao PMBOK,

o PMMM é o que possui menor custo de aquisição, inclusive do respectivo modelo

de avaliação. Portanto, desta forma, foi posśıvel do ponto de vista financeiro, dentro

do escopo desta pesquisa, aplicar o MFD em casos práticos.

Como nos estudos de campo assumiu-se por padrão o uso do PMMM, a Matriz

de Respostas Técnicas foi preenchida automaticamente com os processos deste modelo,

categorizados de acordo com as respectivas áreas de conhecimento. Apesar de o

PMMM ser alinhado ao PMBOK, em algumas áreas de conhecimento, ele adiciona novos

processos: (1) Escritório de Projetos, em Integração; (2) Supervisão do Projeto, em

Qualidade; e (3) Desenvolvimento Profissional, em Recursos Humanos.

A etapa VIII não foi vivenciada nos estudos de campo, pois estava fora dos objetivos

destes; uma vez que dentro do tempo dispońıvel com cada empresa não seria posśıvel

implantar ações de melhoria, nem acompanhá-las.

O questionário aplicado nos estudos de campo, descrito no Apêndice A, está

diretamente relacionado às etapas vivenciadas do MFD, como pode ser visto na

Tabela 4.3.

Tabela 4.3: Relação entre o Questionário e as Etapas do MFD.
[Fonte: Elaboração Própria]

Questionário MFD
Seção A.2 Etapa I
Seção A.3, Pergunta 1 Etapa II
Seção A.3, Pergunta 2 Etapa IV
Seção A.3, Pergunta 3 Etapas V e VI
Seção A.3, Perguntas 4 e 5 Etapa VII

O primeiro estudo de campo realizado teve duração de 2 horas e 46 minutos,

enquanto que o segundo teve duração de 2 horas e 45 minutos. Como descrito no Caṕıtulo
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Tabela 4.4: Tempo Gasto em Cada um dos Onze Passos.
[Fonte: Elaboração Própria]

Passo Previsto Estudo 1 Estudo 2
1 - Apresentação 5 min 3 min 2 min
2 - Leitura do Ińıcio do Questionário 10 min 3 min 2 min
3 - Preenchimento da Seção A1 do Questionário 5 min 3 min 3 min
4 - Preenchimento da Seção A2 do Questionário 20 min 16 min 26 min
5 - Ińıcio do Preenchimento da Seção A3 do Questionário 40 min 72 min 64 min
6 - Primeiro Intervalo 15 min 12 min 11 min
7 - Fim do Preenchimento da Seção A3 do Questionário 40 min 24 min 29 min
8 - Segundo Intervalo 10 min 5 min 6 min
9 - Apresentação dos Resultados 15 min 12 min 9 min
10 - Preenchimento da Seção A4 do Questionário 15 min 14 min 12 min
11 - Encerramento 5 min 2 min 1 min
Tempo Total: 3h 2h e 46min 2h e 45min

3, cada estudo de campo foi guiado por um roteiro composto por 11 passos. A Tabela 4.4

compara o tempo previsto e gasto em cada um dos passos, nos dois estudos realizados.

O tempo total utilizado pelos estudos foi próximo do tempo previsto. As maiores

distorções entre o previsto e planejado se deu nos passos 5 e 7. O passo 5 gastou bem mais

tempo do que o previsto; já o 7, foi mais rápido do que o previsto. Por questões de sigilo,

os nomes dos participantes e das empresas envolvidas com este estudo serão mantidos em

sigilo. As próximas subseções trarão mais detalhes sobre cada um dos estudos de campo.

4.2.1 Estudo de Campo 1 - Empresa A

A primeira empresa, de agora em diante identificada como Empresa A, indicou as

seguintes pessoas para representá-la no estudo:

1. Participante 1 (PAR1): este participante, do sexo masculino, tem entre 21 e 25

anos e sua formação de maior grau é o Mestrado, conclúıdo em 2010. Atua como

Diretor Comercial e Gerente de Produtos e Projetos na Empresa A, na qual está

há 4 anos, e julga como médio o ńıvel de seus conhecimentos em gerenciamento de

projetos.

2. Participante 2 (PAR2): este participante, também do sexo masculino, tem entre

21 e 25 anos e sua formação de maior grau é Superior Completo, conclúıdo em

2007. Atua como Diretor Administrativo e Financeiro na Empresa A, na qual

está também há 4 anos, e julga como médio o ńıvel de seus conhecimentos em

gerenciamento de projetos.
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De acordo com as informações coletadas no passo 4, o seguinte contexto

organizacional caracteriza a Empresa A:

1. Dados Gerais: a Empresa A, fundada em 2006 e de estrutura organizacional

funcional, é, conforme a classificação de empresas do SEBRAE (Serviço Brasileiro

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), uma pequena empresa (10 a 49

funcionários) e teve uma receita operacional bruta em 2009 entre R$ 1.000.000

e R$ 2.400.000.

2. Dados Mercadológicos: a Empresa A é uma empresa de consultoria e

desenvolvimento de software cujo objetivo é desenvolver pessoas e organizações

através de TI. Os principais mercados de atuação da empresa são:

(a) Consultoria e

(b) Software sob medida,

mercados nos quais atua há 4 anos. Seus principais pontos fortes em relação aos

concorrentes são:

(a) Qualidade técnica,

(b) Baixo custo e

(c) Agilidade em mudanças.

Contudo, pode melhorar nos seguintes pontos:

(a) Comercial (vendas),

(b) Divulgação (reconhecimento no mercado) e

(c) Rede de relacionamentos.

3. Dados da Maturidade Organizacional: a empresa não possui nenhuma

certificação de qualidade de processos ou de produtos.

4. Dados do Planejamento Estratégico: a empresa realiza sistematicamente

planejamento estratégico, sendo o primeiro em 2008 e o último em 2010, ainda

não conclúıdo. No planejamento, faz uso de Planejamento de Cenários (HEIJDEN,

2005), Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) (FINE,
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2009) e Diagrama de Ishikawa (ISHIKAWA, 1986). As metas estratégicas definidas

são mensuráveis, contudo não se costuma acompanhar estas continuamente.

5. Dados da Maturidade em Gerenciamento de Projetos: a empresa não possui

o papel de gerente de projetos bem definido, porém as práticas de gerenciamento

seguem parte das recomendações do PMBOK e parte das do Scrum (SCHWABER,

2004). Não há uma poĺıtica de melhoria cont́ınua dos processos de gerenciamento

de projetos.

Durante a entrevista, os participantes levantaram as metas estratégicas listadas a

seguir. Para tanto, foi tomado como base o planejamento estratégico de 2009, uma vez

que o de 2010 ainda não foi conclúıdo. De acordo com as escalas definidas pelo MFD,

eles julgaram a importância e a satisfação atual e desejada para cada uma das metas.

1. Meta 1 - M1: ter processos internos claros para sócios e colaboradores.

(a) Importância: 3.

(b) Satisfação atual: 3.

(c) Satisfação desejada: 5.

2. Meta 2 - M2: expandir a rede de contatos (networking).

(a) Importância: 4.

(b) Satisfação atual: 3.

(c) Satisfação desejada: 4.

3. Meta 3 - M3: dobrar o faturamento/lucro.

(a) Importância: 4.

(b) Satisfação atual: 2.

(c) Satisfação desejada: 4.

4. Meta 4 - M4: reduzir a carga horária administrativa dos sócios.

(a) Importância: 5.

(b) Satisfação atual: 3.
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(c) Satisfação desejada: 5.

5. Meta 5 - M5: gerar produtos próprios.

(a) Importância: 5.

(b) Satisfação atual: 3.

(c) Satisfação desejada: 5.

6. Meta 6 - M6: obter financiamento para projetos.

(a) Importância: 5.

(b) Satisfação atual: 5.

(c) Satisfação desejada: 5.

Dentre estas metas, as metas M3 (dobrar o faturamento/lucro) e M5 (gerar

produtos próprios) são as mais importantes na visão dos participantes e foram

escolhidas para priorizar as melhorias dos processos de gerenciamento de projetos do

PMMM. Ou seja, analisou-se o impacto da melhoria destes processos nas metas M3 e

M5. A Tabela 4.5 mostra o impacto, julgado pelos participantes, da melhoria dos 43

processos do PMMM nas duas metas selecionadas.

Populando a HoM com os dados antes apresentados, a melhoria de três processos

se destacou com maior contribuição algébrica. Para estes três processos, os participantes

avaliaram, conforme a descrição do PMMM, a capacidade atual e desejada destes.

1. Execução do PGP - P1: com contribuição absoluta e algébrica igual a 4,26.

(a) Capacidade atual: 1.

(b) Capacidade desejada: 3.

2. Aquisição da Equipe - P2: com contribuição absoluta e algébrica igual a 4,26.

(a) Capacidade atual: 2.

(b) Capacidade desejada: 4.

3. Desenvolvimento e Gerenciamento do Time do Projeto - P3: com

contribuição absoluta e algébrica igual a 4,26.
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Tabela 4.5: Empresa A - Impacto dos Processos nas Metas Estratégicas.
[Fonte: Elaboração Própria]

Meta 1: M3 Meta 2: M5
Gerenciamento da Integração

Iniciação e Definição do Escopo: 1 3
Identificação dos Entregáveis: 1 3

Desenvolvimento do PGP: 3 9
Execução do PGP: 9 9

Controle das Mudanças: 3 9
Fechamento do Projeto: 3 1

Sistema de Informação do Projeto: 3 1
Escritório de Projetos: -3 -3

Gerenciamento do Escopo
Planejamento e Gerenciamento do Escopo: 1 3

Definição dos Requisitos do Negócio: 3 9
Definição dos Requisitos Técnicos: 1 9

Estrutura Anaĺıtica do Projeto: 1 3
Controle das Mudanças de Escopo: 3 9

Gerenciamento do Tempo
Definição de Atividades e Recursos: 3 3

Seqüenciamento das Atividades: 1 3
Desenvolvimento do Cronograma: 1 3

Controle do Cronograma: 1 3
Integração do Cronograma: 3 1

Gerenciamento do Custo
Estimativa dos Custos: 3 3
Orçamento dos Custos: -1 -1

Medição do Desempenho: 3 3
Controle dos Custos: 3 3

Gerenciamento da Qualidade
Planejamento da Qualidade: 1 1

Garantia da Qualidade: 1 1
Controle da Qualidade: 1 1
Supervisão do Projeto: 1 1

Gerenciamento dos Recursos Humanos
Planejamento dos Recursos Humanos: 3 3

Aquisição da Equipe: 9 9
Desenvolvimento e Gerenciamento do Time do Projeto: 9 9

Desenvolvimento Profissional: 3 3
Gerenciamento da Comunicação

Planejamento das Comunicações: 1 1
Distribuição das Informações: 3 3

Relato do Desempenho: 3 3
Gerenciamento e Rastreamento dos Problemas: 3 3

Gerenciamento dos Riscos
Identificação dos Riscos: 1 3

Quantificação dos Riscos: 0 0
Desenvolvimento das Respostas aos Riscos: 3 3

Controle dos Riscos: 3 3
Documentação dos Riscos: 3 3

Gerenciamento das Aquisições
Planejamento das Aquisições: 0 0

Requisições: 0 0
Seleção dos Fornecedores: 0 0

Gerenciamento dos Contratos: 0 0
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(a) Capacidade atual: 1.

(b) Capacidade desejada: 3.

Os processos Escritório de Projetos e Orçamento dos Custos tiveram

contribuição algébrica negativa e, seguindo a recomendação do MFD, foram descartados.

A Figura 4.17 mostra a HoM completa a partir dos dados obtidos até então.

Figura 4.17: HoM - Todas as Matrizes Preenchidas para a Empresa A.
[Fonte: Elaboração Própria]

Considerando as melhorias desejadas nos três processos (P1, P2 e P3), os

participantes elencaram as seguintes ações de melhoria:

1. Ação 1 - A1: criar relatórios periódicos de andamento.

2. Ação 2 - A2: usar ferramentas de apoio.

3. Ação 3 - A3: criar processos bem definidos e documentados.

Em seguida, os participantes analisaram o impacto destas ações (A1, A2 e A3) nas

melhorias desejadas para os processos de gerenciamento de projetos P1, P2 e P3. A

Tabela 4.6 mostra o resultado desta análise.

Tabela 4.6: Empresa A - Impacto das Ações nos Processos de Gerenciamento.
[Fonte: Elaboração Própria]

Ação 1 Ação 2 Ação 3
P1: 3 9 3
P2: 3 3 9
P3: 3 9 9

A Figura 4.18 mostra a HoA completa a partir dos dados obtidos até então.
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Figura 4.18: HoA - Todas as Matrizes Preenchidas para a Empresa A.
[Fonte: Elaboração Própria]

Por fim, os participantes realizaram uma análise cŕıtica do MFD. A primeira

impressão que eles tiveram sobre o MFD foi que “a priorização é muito importante para

organizações com muitas metas” (PAR1). Em seguida, os participantes comentaram que

concordaram com os resultados apresentados, até porque, as melhorias priorizadas faziam

parte do grupo de melhorias que eles informalmente haviam levantado em um momento

prévio.

O ponto positivo visualizado pelos participantes no MFD foi a sistematização de

um método para identificar as melhorias de processos de gerenciamento e as ações de

melhoria mais importantes em função das estratégias traçadas. Como ponto negativo,

estes levantaram o elevado esforço (tempo consumido) necessário para preencher as

matrizes.

4.2.2 Estudo de Campo 2 - Empresa B

A segunda empresa, de agora em diante identificada como Empresa B, indicou as

seguintes pessoas para representá-la no estudo:

1. Participante 1 (PAR1): este participante, do sexo masculino, tem entre 31 e 40 anos

e sua formação de maior grau é o Superior Completo, conclúıdo em 1994. Atua

como Diretor de Produção na Empresa B, na qual está há 15 anos, e julga como

alto o ńıvel de seus conhecimentos em gerenciamento de projetos.

2. Participante 2 (PAR2): este participante, do sexo feminino, tem também entre 31

e 40 anos e sua formação de maior grau é Superior Completo, conclúıdo em 2000.

Atua como Gerente de Projetos na Empresa B, na qual está há 10 anos, e julga

como médio o ńıvel de seus conhecimentos em gerenciamento de projetos.
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De acordo com as informações coletadas no passo 4, o seguinte contexto

organizacional caracteriza a Empresa B:

1. Dados Gerais: a Empresa B, fundada em 1993 e de estrutura organizacional

projetizada, é, conforme a classificação de empresas do SEBRAE, uma pequena

empresa (10 a 49 funcionários) e teve uma receita operacional bruta em 2009 entre

R$ 1.000.000 e R$ 2.400.000.

2. Dados Mercadológicos: a Empresa B é uma empresa focada no atendimento a

demandas de desenvolvimento de sistemas para órgãos governamentais. O principal

mercado de atuação da empresa é:

(a) Órgãos públicos,

mercado no qual atua há 15 anos. Seus principais pontos fortes em relação aos

concorrentes são:

(a) Reconhecimento do mercado (clientes),

(b) Domı́nio do negócio e

(c) Equipe experiente e comprometida.

Contudo, pode melhorar nos seguintes pontos:

(a) Atuação da área comercial e

(b) Adquirir mais certificações.

3. Dados da Maturidade Organizacional: a empresa não possui nenhuma

certificação de qualidade de processos ou de produtos.

4. Dados do Planejamento Estratégico: a empresa realiza sistematicamente

planejamento estratégico, sendo o primeiro em 2000 e o último em 2006. No

planejamento, faz uso de Análise SWOT, além de técnicas e métodos próprios do

consultor contratado para conduzir o planejamento. As metas estratégicas definidas

são mensuráveis, contudo não se costuma acompanhar estas continuamente.

5. Dados da Maturidade em Gerenciamento de Projetos: a empresa possui o

papel de gerente de projetos bem definido e as práticas de gerenciamento seguem
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parte das recomendações da disciplina de Gerenciamento de Projetos do Rational

Unified Process (RUP) (KRUCHTEN, 2003). Existe uma preocupação com a

melhoria cont́ınua dos processos de gerenciamento de projetos, contudo, esta não

faz uso de nenhum modelo de maturidade em gerenciamento de projetos, nem está

alinhada às estratégias organizacionais.

Durante a entrevista, os participantes levantaram as metas estratégicas listadas a

seguir. Para tanto, foi tomado como base o planejamento estratégico de 2006, o último

realizado. De acordo com as escalas definidas pelo MFD, eles julgaram a importância, a

satisfação atual e desejada para cada uma das metas.

1. Meta 1 - M1: atingir margem de erro de orçamento menor a 10%.

(a) Importância: 5.

(b) Satisfação atual: 4.

(c) Satisfação desejada: 5.

2. Meta 2 - M2: reduzir aceitação de demandas não orçadas até 10% do valor

contratado.

(a) Importância: 3.

(b) Satisfação atual: 5.

(c) Satisfação desejada: 5.

3. Meta 3 - M3: cumprir prazos dos projetos com 0% de atraso.

(a) Importância: 5.

(b) Satisfação atual: 3.

(c) Satisfação desejada: 5.

4. Meta 4 - M4: estruturar a área comercial até abril/2006.

(a) Importância: 3.

(b) Satisfação atual: 1.

(c) Satisfação desejada: 3.
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5. Meta 5 - M5: implantar a metodologia RUP.

(a) Importância: 1.

(b) Satisfação atual: 3.

(c) Satisfação desejada: 3.

6. Meta 6 - M6: buscar certificações pessoais (relacionadas com o RUP e com o

PMI) e organizacionais (relacionadas com o CMMI e com o MPS.BR).

(a) Importância: 1.

(b) Satisfação atual: 3.

(c) Satisfação desejada: 3.

Dentre estas metas, as metas M1 (atingir margem de erro de orçamento

menor a 10%) e M3 (cumprir prazos dos projetos com 0% de atraso), as mais

importantes na visão dos participantes, foram escolhidas para priorizar as melhorias dos

processos de gerenciamento de projetos do PMMM. Ou seja, analisou-se o impacto da

melhoria destes processos nas metas M1 e M3. A Tabela 4.7 mostra o impacto, julgado

pelos participantes, da melhoria dos 43 processos do PMMM nas duas metas selecionadas.

Populando a HoM com os dados antes apresentados, a melhoria de vários processos

se destacou com maior contribuição algébrica. Isto se deve ao fato que os participantes

julgaram o impacto da melhoria de vários processos como alta para as duas metas.

Como, por restrições de tempo, não foi posśıvel considerar muitos processos, pediu-se aos

participantes que escolhessem, dentre os de maior contribuição, os três processos cujas

melhorias estão mais relacionadas às metas. Para estes três processos, os participantes

avaliaram, conforme a descrição do PMMM, a capacidade atual e desejada destes.

1. Iniciação e Definição do Escopo - P1: com contribuição absoluta e algébrica

igual a 5,77.

(a) Capacidade atual: 2.

(b) Capacidade desejada: 4.

2. Controle do Cronograma - P2: com contribuição absoluta e algébrica igual a

5,77.
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Tabela 4.7: Empresa B - Impacto dos Processos nas Metas Estratégicas.
[Fonte: Elaboração Própria]

Meta 1: M1 Meta 2: M3
Gerenciamento da Integração

Iniciação e Definição do Escopo: 9 9
Identificação dos Entregáveis: 9 9

Desenvolvimento do PGP: 9 9
Execução do PGP: 9 9

Controle das Mudanças: 3 1
Fechamento do Projeto: 9 3

Sistema de Informação do Projeto: 3 3
Escritório de Projetos: 0 0

Gerenciamento do Escopo
Planejamento e Gerenciamento do Escopo: 3 3

Definição dos Requisitos do Negócio: 3 3
Definição dos Requisitos Técnicos: 3 3

Estrutura Anaĺıtica do Projeto: 3 3
Controle das Mudanças de Escopo: 9 3

Gerenciamento do Tempo
Definição de Atividades e Recursos: 9 9

Seqüenciamento das Atividades: 3 9
Desenvolvimento do Cronograma: 9 9

Controle do Cronograma: 9 9
Integração do Cronograma: 9 9

Gerenciamento do Custo
Estimativa dos Custos: 9 9
Orçamento dos Custos: 9 9

Medição do Desempenho: 9 9
Controle dos Custos: 9 9

Gerenciamento da Qualidade
Planejamento da Qualidade: 0 9

Garantia da Qualidade: 0 9
Controle da Qualidade: 0 9
Supervisão do Projeto: 0 9

Gerenciamento dos Recursos Humanos
Planejamento dos Recursos Humanos: 1 1

Aquisição da Equipe: 1 1
Desenvolvimento e Gerenciamento do Time do Projeto: 1 1

Desenvolvimento Profissional: 1 1
Gerenciamento da Comunicação

Planejamento das Comunicações: 0 0
Distribuição das Informações: 0 0

Relato do Desempenho: 0 0
Gerenciamento e Rastreamento dos Problemas: 0 0

Gerenciamento dos Riscos
Identificação dos Riscos: 9 9

Quantificação dos Riscos: 3 3
Desenvolvimento das Respostas aos Riscos: 3 3

Controle dos Riscos: 3 9
Documentação dos Riscos: 1 3

Gerenciamento das Aquisições
Planejamento das Aquisições: 0 0

Requisições: 0 0
Seleção dos Fornecedores: 0 0

Gerenciamento dos Contratos: 0 0
0 0
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(a) Capacidade atual: 2.

(b) Capacidade desejada: 3.

3. Estimativa dos Custos - P3: com contribuição absoluta e algébrica igual a 5,77.

(a) Capacidade atual: 3.

(b) Capacidade desejada: 4.

Nenhum processo teve contribuição algébrica negativa. A Figura 4.19 mostra a

HoM completa a partir dos dados obtidos até então.

Figura 4.19: HoM - Todas as Matrizes Preenchidas para a Empresa B.
[Fonte: Elaboração Própria]

Considerando as melhorias desejadas nos três processos (P1, P2 e P3), os

participantes elencaram as seguintes ações de melhoria:

1. Ação 1 - A1: criar instrumento de definição de escopo e institucionalizá-lo.

2. Ação 2 - A2: criar repositório referente a escopo, status e clientes.

3. Ação 3 - A3: utilizar e institucionalizar ferramenta de distribuição e

acompanhamento de atividades.

4. Ação 4 - A4: capacitar equipe no uso do instrumento descrito em A3.

5. Ação 5 - A5: padronizar variáveis e instrumentos componentes do custo e manter

repositório centralizado de projetos.

Em seguida, os participantes analisaram o impacto destas ações (A1, A2, A3, A4 e

A5) na melhoria dos processos de gerenciamento de projetos P1, P2 e P3. A Tabela 4.8

mostra o resultado desta análise.
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Tabela 4.8: Empresa B - Impacto das Ações nos Processos de Gerenciamento.
[Fonte: Elaboração Própria]

Ação 1 Ação 2 Ação 3 Ação 4 Ação 5
P1: 9 3 0 0 0
P2: 1 1 9 3 0
P3: 3 1 1 1 9

A Figura 4.20 mostra a HoA completa a partir dos dados obtidos até então.

Figura 4.20: HoA - Todas as Matrizes Preenchidas para a Empresa B.
[Fonte: Elaboração Própria]

Por fim, os participantes realizaram uma análise cŕıtica do MFD. A primeira

impressão que eles tiveram sobre o MFD foi que “é um instrumento importante na

melhoria dos processos e ações de gerenciamento” (PAR2). Em seguida, os participantes

comentaram que concordam com os resultados apresentados, pois “a técnica capturou

metodologicamente pontos que empiricamente achávamos deficientes” (PAR1).

O ponto positivo visualizado pelos participantes no MFD foi criar a cultura de

olhar estrategicamente a melhoria dos processos de gerenciamento de projetos. Como

pontos negativos, estes levantaram a necessidade de (1) ter em mãos dados históricos do

planejamento estratégico e (2) ter como premissa algum conhecimento sobre o PMBOK.

4.3 Análise dos Resultados

A partir dos dados apresentados na última seção, observa-se que a Empresa A é bem

mais recente (fundada em 2006) do que a Empresa B (fundada em 1993). Neste maior

tempo de existência, a Empresa B teve as suas práticas de gerenciamento de projetos

mais estruturadas do que a Empresa A. A Empresa B já possui, inclusive, um foco na

melhoria cont́ınua dos processos de gerenciamento de projetos. No entanto, este foco

não é associado a nenhum modelo de maturidade em gerenciamento de projetos nem

considera as metas estratégicas da organização.
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Os resultados também mostraram que a Empresa A classificou como importante

a maioria das suas metas, enquanto que a Empresa B teve uma classificação mais

distribúıda. Esta diferença repercute no somatório do Peso Absoluto, 59 para a Empresa

A e 39 para a Empresa B.

É preciso ter cuidado ao classificar muitas metas como importante, uma vez que em

momentos de crise pode ser preciso abrir mão de metas menos importantes em função de

metas mais importantes. Se todas forem igualmente importantes, será dif́ıcil decidir de

quais abrir mão. E, conseqüentemente, quais melhorias nos processos de gerenciamento

de projetos não priorizar.

Por outro lado, no momento de julgar o impacto das melhorias dos processos, a

Empresa B classificou como alto o impacto de muitas melhorias o que trouxe como

resultado vários processos com maior contribuição algébrica: dos 43 processos do PMMM,

13 processos (aproximadamente 30%) tiveram contribuição algébrica de 5,77. Já na

Empresa A, dos 43 processos, houve um empate de 3 processos (aproximadamente 7%)

com maior valor para contribuição algébrica (4,26).

É preciso ter cuidado também ao classificar a melhoria de muitos processos como

alta, pois isto dificultará a priorização; uma vez que a tendência será ter várias melhorias

com alta contribuição.

Para os estudos realizados, é importante ressaltar que a priorização das melhorias

dos processos de gerenciamento de projetos a partir das metas estratégicas foi parcial

por limitação de tempo: a priorização considerou somente 2 das 6 metas estratégicas de

cada empresa.

O ńıvel mais estruturado do gerenciamento de projetos da Empresa B pôde também

ser visto no ńıvel atual da capacidade dos processos cujas melhorias foram priorizadas:

o menor ńıvel foi 2 e o maior foi 3. Já na Empresa A, o menor foi 1 e o maior foi 2.

No momento de priorizar as ações, observa-se que a Empresa A elencou menos ações

de melhoria (3) do que a Empresa B (5). Enquanto que na Empresa A a priorização das

ações não conseguiu estabelecer um ordenamento total (duas ações ficaram empatadas

com contribuição 3,23), na Empresa B foi posśıvel estabelecer um ordenamento total: a

ação A1 teve a maior contribuição (1,38) e a ação A4 a menor (0,32).

Analisando os resultados obtidos, pode-se dizer que foi posśıvel, através do uso do
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MFD, alinhar estrategicamente a melhoria dos processos de gerenciamento de projetos de

software a partir das metas estratégicas traçadas por cada organização. Pode-se, assim,

avaliar, em primeira instância, como positiva a aplicabilidade industrial do MFD o que

reforça a suposição inicial desta pesquisa.

Inclusive, os participantes tiveram boas impressões sobre a utilidade do método:

• “a priorização é muito importante para organizações com muitas metas”

(PAR1 - Empresa A),

• “é um instrumento importante na melhoria dos processos e ações de gerenciamento”

(PAR2 - Empresa B);

como também concordaram com os resultados, uma vez que “a técnica capturou

metodologicamente pontos que empiricamente achávamos deficientes” (PAR1).

Logo, como observado nos estudos de campo, pode-se dizer que utilizar o MFD

tem como principal ponto positivo sistematizar um método para identificar as melhorias

de processos de gerenciamento e as ações de melhoria mais importantes em função das

estratégias traçadas.

Entretanto, algumas ressalvas foram feitas ao MFD e serão comentadas a seguir.

1. Empresa A: o elevado esforço (tempo consumido) necessário para preencher as

matrizes.

• O esforço associado ao MFD é realmente elevado, como todo programa

de melhoria cont́ınua de processos. Em particular, quanto maior for a

quantidade de metas estratégicas, processos de gerenciamento e ações de

melhoria envolvidas, maior será o esforço necessário para o preenchimento

das matrizes; uma vez que elas ficarão proporcionalmente maiores.

2. Empresa B: ter em mãos dados históricos do planejamento estratégico.

• A utilização do MFD como um método de melhoria cont́ınua exige uma

preparação por parte da organização. Em particular, estudar e compreender

as etapas deste método. Nos estudos de campo, por restrições de

tempo dispońıvel da empresa, não houve esta preparação. Logo, alguns
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participantes tiveram dificuldade de resgatar, no momento do preenchimento

do questionário, as metas estratégicas definidas no último planejamento

estratégico.

3. Empresa B: ter como premissa algum conhecimento sobre o PMBOK.

• O método MFD é abstrato o suficiente para se adaptar a diferentes fontes

de processos de gerenciamento de projetos. Nos estudos de campo, como

justificado anteriormente, escolheu-se o modelo PMMM por ser baseado no

PMBOK, um dos corpos de conhecimento em gerenciamento de projetos

mais conhecido. No entanto, outro modelo poderia ter sido adotado, ou

mesmo utilizar as práticas internas da organização como fonte dos processos

de gerenciamento de projetos.

Por fim, a partir do depoimento dos participantes e da análise cŕıtica do MFD, duas

suposições foram propostas para serem avaliadas em estudos futuros.

• Suposição 1: a sistematização proposta pelo MFD, para alinhar estrategicamente

a melhoria dos processos de gerenciamento de projetos de software, formaliza esta

tarefa, diminuindo a variabilidade dos resultados obtidos quando comparados com

abordagens informais com fins similares.

• Suposição 2: quanto mais metas estratégicas e processos de gerenciamento de

projetos forem considerados na análise dos impactos (na HoM e na HoA), mais

efetivos serão os resultados do MFD; porém, maior será o esforço e o tempo

necessário para a construção da HoM e da HoA.

4.4 Considerações Finais

Ao longo deste caṕıtulo descreveu-se em detalhes o método MFD: seus quatro

instrumentos e as atividades realizadas em cada uma das suas oito etapas. Também

foram apresentadas algumas recomendações para o uso deste método.

Em seguida, relatou-se a aplicação prática do MFD em duas empresas de

desenvolvimento de software pernambucanas. A partir dos dados coletados, e das análises

feitas neste caṕıtulo, o próximo caṕıtulo conclui este trabalho com considerações finais e

possibilidades de trabalhos futuros.
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Capítulo

5
Considerações Finais

O quinto caṕıtulo contém as considerações finais desta dissertação de mestrado,

resumindo os objetivos alcançados e propondo trabalhos futuros pertinentes.

5.1 Objetivos e Resultados Obtidos: um resumo do trabalho descrito nesta

dissertação, como também os principais resultados e limitações deste estudo.

5.2 Trabalhos Futuros: trabalhos futuros para continuar a linha desta pesquisa.

5.3 Conclusões: por fim, conclusões obtidas a partir do trabalho realizado.

5.1 Objetivos e Resultados Obtidos

De acordo com Srivannaboon (2006), alinhar a melhoria dos processos de gerenciamento

de projetos às estratégias do negócio facilita, significativamente, o alcance de metas e

estratégias organizacionais.

Conforme apresentado e analisado no Caṕıtulo 2, apesar da relevância do tema, os

estudos prévios, que investigaram o alinhamento estratégico de programas de melhorias de

processos, não têm ênfase na melhoria de processos de gerenciamento e nem incorporam

a visão dos modelos de maturidade em gerenciamento de projetos. Modelos pelos quais

há um elevado interesse na indústria brasileira, conforme apresentado no estudo de Pinto

(2008).

Baseado nesta lacuna, definiu-se o problema desta pesquisa: como alinhar

estrategicamente a melhoria dos processos de gerenciamento de projetos de

software de forma que maior atenção seja conferida às melhorias dos processos

mais positivamente relacionadas às metas estratégicas da empresa?
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Seguindo a linha de trabalhos anteriores, que adaptaram o método Quality Function

Deployment (QFD) para alinhar estrategicamente programas de melhoria de processos,

este estudo tomou como objetivo principal: adaptar o método QFD de forma

que este possa ser aplicado para identificar, dentre um grupo de melhorias

de processos de gerenciamento de projetos, quais melhorias devem ser

priorizadas em função das metas estratégicas traçadas pela organização.

Este objetivo foi atingido a partir da proposição do método Management Function

Deployment (MFD). O MFD é um método baseado no QFD que faz uso de alguns

instrumentos, como a House of Management (HoM) e a House of Actions (HoA), que

são utilizados em uma seqüência estruturada de oito etapas. A execução destas etapas

cria um ambiente no qual é posśıvel alinhar estrategicamente a melhoria dos processos de

gerenciamento de projetos de software. Logo, destacam-se como principais contribuições

deste estudo:

1. uma detalhada análise comparativa entre os principais modelos de maturidade em

gerenciamento de projetos;

2. um processo de recomendação que sugere quais modelos de maturidade em

gerenciamento de projetos são mais adequados a um dado contexto de avaliação;

3. e, por fim, o método MFD em si.

Para avaliar a aplicabilidade industrial do MFD, dois estudos de campo foram

realizados no âmbito de empresas de desenvolvimento de software localizadas em Recife,

Pernambuco. A análise dos dados coletados nestes estudos e os depoimentos registrados

permitem concluir que:

1. através do uso do MFD, foi posśıvel alinhar estrategicamente a melhoria dos

processos de gerenciamento de projetos de software a partir das metas estratégicas

traçadas por cada organização envolvida com os estudos de campo.

2. o MFD capturou metodologicamente melhorias nos processos de gerenciamento de

projetos que intuitivamente os participantes dos estudos julgam importantes.

Ainda a partir da análise dos resultados dos estudos de campo, duas suposições

foram propostas:
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• Suposição 1 - S1: a sistematização proposta pelo MFD, para alinhar

estrategicamente a melhoria dos processos de gerenciamento de projetos de

software, formaliza esta tarefa, diminuindo a variabilidade dos resultados obtidos

quando comparados com abordagens informais com fins similares.

• Suposição 2 - S2: quanto mais metas estratégicas e processos de gerenciamento

de projetos forem considerados na análise dos impactos (na HoM e na HoA),

mais efetivos serão os resultados do MFD; porém, maior será o esforço e o tempo

necessário para a construção da HoM e da HoA.

Observou-se que o uso do MFD requer um grande esforço e tempo por parte

dos representantes da organização envolvida. Porém, acredita-se que este esforço será

compensado por um programa mais efetivo de melhoria cont́ınua dos processos de

gerenciamento de projetos, que, por sua vez, auxiliará a organização a caminhar na

direção de seus objetivos estratégicos.

Apesar do rigor metodológico, esta pesquisa apresenta algumas limitações:

1. O caráter provisório das conclusões.

2. O ńıvel de subjetividade da análise qualitativa.

3. A seleção por conveniência das empresas envolvidas nos estudos.

4. A pequena quantidade de organizações selecionadas para os estudos.

5. O levantamento de dados baseado somente nos relatos dos entrevistados.

Contudo, como descrito no Caṕıtulo 2, algumas ações de contingência foram

realizadas com o intuito de minimizar os desdobramentos destas limitações.

5.2 Trabalhos Futuros

Acredita-se que este trabalho é apenas um primeiro esforço dentro do tema de pesquisa

aqui investigado. Desta forma, alguns trabalhos futuros podem ser explorados a partir

das contribuições deste estudo:
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1. Aplicar o Questionário em Outros Contextos

• Aplicar o questionário semi-estruturado descrito no Apêndice A em outros

contextos organizacionais (semelhantes e diferentes aos das empresas A e B)

e, então, comparar os resultados obtidos com os aqui apresentados.

2. Aplicar o MFD com Outros Modelos de Maturidade

• Realizar outros estudos de campo nos quais a Matriz de Respostas Técnicas da

HoM seja preenchida com processos oriundos de outros modelos de maturidade

em gerenciamento de projetos que não seja o PMMM.

3. Corroborar ou Refutar as Suposições S1 e S2

• Realizar estudos experimentais para corroborar, ou refutar, a partir de

evidências concretas, as suposições S1 e S2 descritas na seção anterior.

4. Executar o Ciclo Completo do MFD

• Realizar estudos nos quais as oito etapas do MFD sejam realizadas. Em

particular, na Etapa VIII, avaliar se projetos piloto, cujos processos de

gerenciamento de projetos serão melhorados a partir dos resultados do MFD,

são bem avaliados quando se analisa a contribuição destes em relação às metas

estratégicas organizacionais.

5. Criar Ferramenta de Apoio ao MFD

• Desenvolver um software que apóie a aplicação das oito etapas do MFD e, em

particular, o uso de seus quatro instrumentos.

6. Determinar o Impacto de Categorias de Processos em Tipos de Metas

• Realizar vários estudos experimentais, e analisar quantitativamente os

resultados, com o objetivo de determinar padrões de impacto da melhoria de

categorias de processos em tipos de metas estratégicas. Por exemplo: melhorar

os processos de gerenciamento de custos possui um alto impacto em metas

financeiras.
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7. Definir Parâmetros para Estimar o Tempo Médio das Etapas do MFD

• Realizar estudos com o objetivo de determinar parâmetros, por exemplo,

quantidade de metas traçadas, que permitam estimar o tempo médio

necessário para realizar as etapas do MFD.

5.3 Conclusões

A melhoria cont́ınua dos processos de gerenciamento de projetos é uma preocupação

relevante e pesquisas mostram que as empresas brasileiras compartilham desta

preocupação. Contudo, ainda é incipiente o uso de modelos de maturidade em

gerenciamento de projetos.

Apesar de julgar importante alinhar a melhoria dos processos de gerenciamento

de projetos às metas estratégicas, esta é também uma prática ainda pouco realizada.

Portanto, é importante destacar a importância do MFD em criar e tornar expĺıcita a

preocupação com a melhoria cont́ınua dos processos de gerenciamento de projetos. Uma

preocupação não só focada em um ou mais modelos de maturidade, mas direcionada para

uma melhoria alinhada às estratégias traçadas pela organização.
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Apêndice

A
Instrumento de Pesquisa

Inicia-se aqui a especificação do questionário semi-estruturado aplicado no contexto de

duas empresas de desenvolvimento de software com o intuito de avaliar a adequação

e viabilidade de utilizar industrialmente o Management Function Deployment (MFD)

para alinhar estrategicamente a melhoria dos processos de gerenciamento de projetos. A

Tabela A.1 identifica as principais caracteŕısticas deste instrumento de pesquisa.

Tabela A.1: Identificação do Instrumento de Pesquisa.
[Fonte: Elaboração Própria]

Área de Pesquisa: Engenharia de Software.
Projeto: A viabilidade da aplicação prática do MFD.
Subprojeto: Estudos de campo para aplicar o MFD no contexto de empresas de

desenvolvimento de software, localizadas em Recife, Pernambuco.
Atividade: Aplicar um questionário para levantar dados organizacionais reais que

permitam preencher a House of Management (HoM) e a House of Actions
(HoA) do MFD.

Tarefa: Coleta de informações.
Instrumento: Questionário semi-estruturado.
Documento: QuestionarioLevantamentoDadosMFD.
Referência: QA-01/2010.
Autor: Gustavo Henrique Porto de Carvalho (ghpc@cin.ufpe.br).
Data: 01/2010.
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SOBRE O DOCUMENTO

Este questionário é direcionado a membros de uma organização que estejam envolvidos

diretamente com o planejamento estratégico e o gerenciamento de projetos. O seu

objetivo é coletar, de forma estruturada, informações que permitam: (a) compreender o

contexto da organização em questão, (b) preencher a House of Management (HoM) e a

House of Actions (HoA) do Management Function Deployment (MFD), como também

(c) registrar impressões positivas e a melhorar, por parte dos entrevistados, referentes ao

MFD.

O MFD é um método para o alinhamento estratégico da melhoria dos processos de

gerenciamento de projetos de software. Este alinhamento se reflete a partir da priorização

das melhorias dos processos de gerenciamento de projetos que mais ajudam a organização

a caminhar na direção de suas metas estratégicas.

Para tanto, o MFD faz uso de dois conjuntos de matrizes: a HoM e a HoA.

Enquanto a HoM é um conjunto de matrizes que prioriza as melhorias dos processos

de gerenciamento de projetos a partir das metas estratégicas traçadas pela organização,

a HoA prioriza as ações de melhoria a partir da priorização das melhorias dos processos

feita na HoM.

Este questionário está estruturado em quatro partes:

1.Identificação do(s) Entrevistado(s): na primeira parte, serão registradas

informações gerais sobre os entrevistados.

2.Compreensão Preliminar da Organização: na segunda parte, serão colhidas

informações que permitem compreender, de forma preliminar, as peculiaridades da

organização representada pelos entrevistados.

3.Levantamento dos Dados Necessários ao MFD: na terceira parte, serão

registrados os dados necessários ao preenchimento das matrizes do MFD.

4.Análise Cŕıtica do MFD: na quarte parte, serão relacionadas as impressões

positivas e a melhorar, por parte dos entrevistados, referentes ao método MFD.
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SIGILO DAS INFORMAÇÕES

As informações pessoais e sigilosas providas nas partes 1, 2 e 3 serão reportadas, como

parte de uma dissertação de mestrado e em eventuais artigos futuros, com o cuidado

necessário para permitir exclusivamente a compreensão do contexto organizacional e

do uso do MFD; porém, sem tornar posśıvel nem a identificação da empresa nem dos

entrevistados.

As informações da parte 4 serão também descritas, em uma dissertação de

mestrado e em eventuais artigos futuros, a priori, sem restrições, uma vez que tratam

exclusivamente das impressões positivas e a melhorar referentes ao MFD.
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CITAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

Os nomes dos entrevistados não serão citados, de forma conjunta ou isolada, em nenhum

lugar. Assim será para impedir que seja feita a associação com a organização representada

por estes. Desta forma, enfatiza-se o sigilo do nome das organizações envolvidas no

preenchimento deste questionário.

PREMISSAS

O preenchimento deste questionário assume duas premissas básicas.

1.Organizacional: as organizações envolvidas devem ter realizado previamente pelo

menos um planejamento estratégico e os representantes desta organização devem

ter noção das metas estratégicas traçadas neste último planejamento.

2.Pessoal: os entrevistados devem ter conhecimento prévio das práticas de

gerenciamento de projetos preconizadas pelo PMBOK 2004. Este conhecimento

não precisa ser profundo, é suficiente ter sido apresentado anteriormente às áreas

de conhecimento do PMBOK e aos seus processos.

Caso uma das duas premissas não seja satisfeita, inviabiliza-se a aplicação deste

questionário aos entrevistados e à organização em questão.
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A.1 Identificação do Entrevistado

Ińıcio: h: min. Fim: h: min.

1.Nome completo:

2.E-mail:

3.Telefone celular: ( ) convencional: ( )

4.Sexo: 2 Feminino 2 Masculino

5.Faixa etária:

2 15 a 20 anos 2 21 a 25 anos 2 26 a 30 anos 2 31 a 40 anos 2 Acima de 41 anos

6.Formação de maior grau:

2 Técnico 2 Superior Completo 2 Mestrado 2 Doutorado 2 Pós-Doutorado

7.Ano de conclusão desta formação: / /

8.Função na empresa:

9.Tempo, em anos, na empresa: anos

10.Já fez algum curso em gerenciamento de projetos: 2 Sim 2 Não

(a)Se sim, onde?

11.Nı́vel de conhecimento em gerenciamento de projetos:

2 Muito baixo 2 Baixo 2 Médio 2 Alto 2 Muito Alto
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A.2 Compreensão Preliminar da Organização

Ińıcio: h: min. Fim: h: min.

1.Nome fantasia da empresa:

2.Data de fundação: / /

3.Estrutura organizacional: 2 Funcional 2 Matricial 2 Projetizada

4.Receita operacional bruta do ano passado:

2 Até R$ 100.000 2 De R$ 100.000 a R$ 240.000 2 De R$ 240.000 a R$ 480.000

2 De R$ 1.000.000 a R$ 2.400.000 2 Maior do que R$ 2.400.000

5.Quantidade de funcionários:

2 Até 9 2 De 10 a 49 2 De 50 a 99 2 Maior do que 100

6.Caracterize a empresa em no máximo 3 linhas:

7.Quais são os principais mercados de atuação:

(a) Anos de atuação: anos

(b) Anos de atuação: anos

(c) Anos de atuação: anos

8.Quais são os principais pontos fortes em relação a seus concorrentes:

(a)

(b)

(c)

9.Quais são os principais pontos a melhorar em relação a seus concorrentes:

(a)

(b)
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(c)

10.Possui certificação SW-CMM ou CMMI-DEV? 2 Sim 2 Não

(a)Se sim, qual o ńıvel de maturidade? Nı́vel

11.Possui certificação MPS.BR? 2 Sim 2 Não

(a)Se sim, qual o ńıvel de maturidade? Nı́vel

12.Possui alguma certificação ISO? 2 Sim 2 Não

(a)Se sim, qual? ISO

13.Possui alguma outra certificação de qualidade de processo ou produto?

2 Sim 2 Não

(a)Se sim, quais?

14.Considere a seguinte definição: planejamento estratégico é um processo cont́ınuo

de tomar decisões de forma sistemática e com o maior conhecimento posśıvel do

futuro. É organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução destas

decisões e, através de um mecanismo organizado e sistemático de feedback, medir

os resultados destas decisões em relação as suas expectativas. A organização

realiza planejamento estratégico? 2 Sim 2 Não

(a)Se sim, em que ano fez o primeiro planejamento?

(b)Se sim, em que ano fez o último planejamento?

(c)Se sim, quais instrumentos utiliza no planejamento?

(d)Se sim, as metas estratégicas são mensuráveis? 2 Sim 2 Não

(e)Se sim, acompanha continuamente a satisfação destas? 2 Sim 2 Não

15.A organização possui o papel de gerente de projetos bem definido?

2 Sim 2 Não

16.As práticas de gerenciamento de projetos seguem algum modelo de

referência? 2 Sim 2 Não
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(a)Se sim, qual(is)?

17.Existe alguma poĺıtica de melhoria cont́ınua dos processos de

gerenciamento de projetos? 2 Sim 2 Não

(a)Se sim, esta poĺıtica baseia-se em algum modelo de maturidade em

gerenciamento de projetos? 2 Sim 2 Não

Se sim, qual(is)?

(b)Considere a seguinte definição: alinhar processos a objetivos estratégicos

é garantir que os processos institucionalizados sejam guiados por estes

objetivos, e não só em função das melhores práticas de engenharia de software

estabelecidas em modelos de referência. Se sim, a melhoria dos processos

é alinhada às estratégias organizacionais? 2 Sim 2 Não

Se sim, como é realizado este alinhamento?
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A.3 Levantamento dos Dados Necessários ao MFD

Ińıcio: h: min. Fim: h: min.

1.Liste abaixo as metas estratégicas da organização traçadas no último

planejamento estratégico realizado. Em seguida, informe a importância

de cada meta de acordo com a seguinte escala:

1: meta estratégica não importante;

2: meta estratégica de pequena importância;

3: meta estratégica de importância moderada;

4: meta estratégica importante;

5: meta estratégica muito importante.

Por fim, informe o ńıvel de satisfação atual e desejado para cada uma das

metas de acordo com a seguinte escala:

1: a organização está muito longe de alcançar a meta;

2: a organização está longe de alcançar a meta;

3: a organização está perto de alcançar a meta;

4: a organização está muito perto de alcançar a meta;

5: a organização alcançou a meta.

Observação: a satisfação desejada precisa ser maior ou igual à satisfação atual.

(a)M1:

Importância: Satisfação atual: Satisfação desejada:

(b)M2:

Importância: Satisfação atual: Satisfação desejada:

(c)M3:

Importância: Satisfação atual: Satisfação desejada:

(d)M4:

Importância: Satisfação atual: Satisfação desejada:

(e)M5:

Importância: Satisfação atual: Satisfação desejada:

(f)M6:

Importância: Satisfação atual: Satisfação desejada:
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2.Na tabela abaixo (Tabela A.2), liste na primeira linha o código identificador

das metas estratégicas levantadas anteriormente. Caso existam mais de

duas, por limitação de tempo, liste somente as duas metas mais importantes. Em

seguida, para cada linha i e coluna j, informe o impacto que a melhoria

do i-ésimo processo de gerenciamento de projetos tem na j-ésima meta

estratégica.

O impacto pode ser positivo, negativo ou neutro. Será positivo se: ao melhorar a

capacidade do i-ésimo processo de gerenciamento, a organização fica mais perto de

satisfazer a j-ésima meta estratégica. Será negativo se ao melhorar, a organização

fica mais longe de satisfazer a meta. E neutro se ao melhorar, a organização nem

fica mais longe nem mais perto de satisfazer a meta. O impacto é medido conforme

a seguinte escala:

-9: a melhoria do processo tem um impacto negativo alto na meta;

-3: a melhoria do processo tem um impacto negativo moderado na meta;

-1: a melhoria do processo tem um posśıvel impacto negativo baixo na meta;

0: a melhoria do processo não tem nenhum impacto (impacto neutro) na meta;

1: a melhoria do processo tem um posśıvel impacto positivo baixo na meta;

3: a melhoria do processo tem um impacto positivo moderado na meta;

9: a melhoria do processo tem um impacto positivo alto na meta.

Observação: caso não se tenha uma compreensão clara de algum dos processos

de gerenciamento de projetos a seguir listados, deve-se consultar no livro Project

Management Maturity Model (PMMM) a definição deste.
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Tabela A.2: Impacto dos Processos nas Metas Estratégicas.
[Fonte: Elaboração Própria]

Meta 1: Meta 2:
Gerenciamento da Integração

Iniciação e Definição do Escopo:
Identificação dos Entregáveis:

Desenvolvimento do PGP:
Execução do PGP:

Controle das Mudanças:
Fechamento do Projeto:

Sistema de Informação do Projeto:
Escritório de Projetos:

Gerenciamento do Escopo
Planejamento e Gerenciamento do Escopo:

Definição dos Requisitos do Negócio:
Definição dos Requisitos Técnicos:

Estrutura Anaĺıtica do Projeto:
Controle das Mudanças de Escopo:

Gerenciamento do Tempo
Definição de Atividades e Recursos:

Seqüenciamento das Atividades:
Desenvolvimento do Cronograma:

Controle do Cronograma:
Integração do Cronograma:

Gerenciamento do Custo
Estimativa dos Custos:
Orçamento dos Custos:

Medição do Desempenho:
Controle dos Custos:

Gerenciamento da Qualidade
Planejamento da Qualidade:

Garantia da Qualidade:
Controle da Qualidade:
Supervisão do Projeto:

Gerenciamento dos Recursos Humanos
Planejamento dos Recursos Humanos:

Aquisição da Equipe:
Desenvolvimento e Gerenciamento do Time do Projeto:

Desenvolvimento Profissional:
Gerenciamento da Comunicação

Planejamento das Comunicações:
Distribuição das Informações:

Relato do Desempenho:
Gerenciamento e Rastreamento dos Problemas:

Gerenciamento dos Riscos
Identificação dos Riscos:

Quantificação dos Riscos:
Desenvolvimento das Respostas aos Riscos:

Controle dos Riscos:
Documentação dos Riscos:

Gerenciamento das Aquisições
Planejamento das Aquisições:

Requisições:
Seleção dos Fornecedores:

Gerenciamento dos Contratos:
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3.O Project Management Maturity Model (PMMM) é um modelo de maturidade

em gerenciamento de projetos que define 6 ńıveis de capacidade para cada um

dos processos listados na questão anterior. Por uma limitação de tempo, só três

processos serão considerados nesta questão. A partir da descrição contida no livro

para cada ńıvel de capacidade de cada um destes processos, informe qual é a

capacidade atual destes e a capacidade desejada. A capacidade desejada

reflete o quanto a organização quer melhorar um dado processo com o objetivo de

caminhar na direção de suas metas estratégicas. Observação: a capacidade desejada

deve ser maior ou igual à capacidade atual.

(a)P1:

Capacidade atual: Capacidade desejada:

(b)P2:

Capacidade atual: Capacidade desejada:

(c)P3:

Capacidade atual: Capacidade desejada:

4.Para os três processos da questão anterior, relacione ações de melhoria que

farão estes sáırem do ńıvel de capacidade atual para o ńıvel de capacidade

desejada.

(a)A1:

(b)A2:

(c)A3:

(d)A4:

(e)A5:

5.Na tabela abaixo (Tabela A.3), liste na primeira linha o código identificador

das ações de melhoria levantadas anteriormente. Em seguida, para cada

linha i e coluna j, informe o impacto que a j-ésima ação de melhoria

tem na melhoria desejada para o i-ésimo processo de gerenciamento de

projetos.

O impacto pode ser positivo, negativo ou neutro. Será positivo se: ao realizar a

j-ésima ação de melhoria, o i-ésimo processo fica mais perto da capacidade desejada.
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Será negativo, se ao realizar a ação, fica-se mais longe da capacidade desejada. E

será neutro, se ao realizar a ação, nem se fica mais perto nem se fica mais longe da

capacidade desejada. O impacto é medido conforme a seguinte escala:

-9: a ação tem um impacto negativo alto na melhoria do processo;

-3: a ação tem um impacto negativo moderado na melhoria do processo;

-1: a ação tem um posśıvel impacto negativo baixo na melhoria do processo;

0: a ação não tem nenhum impacto (impacto neutro) na melhoria do processo;

1: a ação tem um posśıvel impacto positivo baixo na melhoria do processo;

3: a ação tem um impacto positivo moderado na melhoria do processo;

9: a ação tem um impacto positivo alto na melhoria do processo.

Tabela A.3: Impacto das Ações nos Processos de Gerenciamento.
[Fonte: Elaboração Própria]

Ação 1 Ação 2 Ação 3 Ação 4 Ação 5
P1:
P2:
P3:
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APÊNDICE A. INSTRUMENTO DE PESQUISA

A.4 Análise Cŕıtica do MFD

Ińıcio: h: min. Fim: h: min.

1.Após esta breve explicação do MFD, descreva as suas impressões sobre

o método:

2.Os resultados apresentados, em particular a priorização das ações de

melhoria e dos processos de gerenciamento de projetos, são coerentes

de acordo com o seu entendimento das necessidades de melhoria da

organização? 2 Sim 2 Não

(a)Por quê?

3.É posśıvel visualizar, no MFD, que pontos positivos?

(a)

(b)

(c)

4.É posśıvel visualizar, no MFD, que pontos a melhorar?

(a)

(b)

(c)

5.Escreva abaixo outros comentários sobre o método que não se encaixam

nas perguntas anteriores.
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