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Resumo 
 

Em geral, gestores de projetos bem como organizações que prestam serviços na área 

de testes de software, não têm conhecimento do quão eficiente são seus times devido 

à escassez de informações para este tipo de atividade. No âmbito das fábricas de 

testes, algum conhecimento tem sido gerado ao longo dos anos dentro deste modelo 

de prestação de serviços a fim de verificar de que forma estas organizações podem 

aumentar sua competitividade através do aumento da sua eficiênca e demosntração 

de agregação de valor ao cliente dentro do mercado de testes.  

A real eficiência de um time, de um recurso ou de um projeto deve ser uma 

medida que contemple diversos fatores e esses devem estar devidamente alinhados 

aos objetivos estratégicos do cliente de forma a assegurar que o que está sendo 

medido é o que realmente agrega e que trará resultados concretos para o cliente. 

Apesar de alguns modelos de avaliação e melhoria de desempenho 

organizacional poderem ser aplicados neste cenário por se preocupar com o 

alinhamento estratégico e apresentar método de desdobramento de objetivos em 

indicadores, não há uma abordagem específica voltada para as necessidades 

inerentes ao modelo de fábricas de testes.  

Neste contexto, este trabalho propõe um modelo de aferição da eficiência de 

projetos em fábricas de testes, o qual se baseia em modelos de avaliação de 

desempenho organizacionais, porém com foco específico em testes. Ele parte dos 

objetivos estratégicos da organização até chegar em um índice de eficiência do 

projeto que englobe os aspectos de influência sobre ele. 

Para avaliar a aplicabilidade industrial do modelo proposto, foi realizado um 

estudo de campo com projetos de testes em uma organização real. A partir deste 

estudo, foram obtidos os índices de eficiência que permitiram a comparação entre os 

projetos bem como a análise sobre o desempenho dos projetos individualmente. 

 

Palavras-chave: Eficiência, Fábricas de Testes, Alinhamento Estratégico, Objetivos 

Estratégicos. 
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Abstract 

In general, project managers and organizations providing services in the area of 

software testing, are unaware of how effective are their teams because of the scarcity 

of information for this type of activity. In the field of testing factories, some 

knowledge has been generated over the years to verify how these organizations can 

increase their competitiveness by increasing their efficiency and showing value 

added to their customers. 

The actual efficiency of a team, a resource or project should be a measure that 

includes several factors and these must be properly aligned with the strategic 

objectives of the client to ensure that what is being measured is what really adds 

value and will bring concrete results. 

Although some models used to evaluate and improve organizational 

performance can be applied in this scenario because they are concerned with the 

strategic alignment and present a method of deployment targets on indicators, there 

isn´t a specific approach focusing on the needs inherent in the model of testing 

factories. 

In this context, this paper proposes a model for evaluating the efficiency of 

testing projects in testing factories, which is based on models of organizational 

performance assessment, but with specific focus on testing. He sets out the strategic 

goals of the organization to get an unique index that representes the efficiency of the 

project. 

To evaluate the industrial applicability of the proposed model, a field study 

with test projects in a real organization was performed. From this study, were 

obtained the efficiency indexes that allowed a comparison amon the projects as well 

the analysis on the performance of individual projects. 

 

Keywords: Efficiency, Testing Factories, Strategic Alignment, Strategic Goals. 
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Capítulo   

1 Introdução 
 
Este capítulo tem por finalidade, apresentar e justificar a escolha do tema deste 

trabalho, bem como descrever os seus objetivos e metodologia utilizados. Além disto, a 

estrutura do trabalho é também apresentada. 

Em geral, gestores de projetos, bem como organizações que prestam serviços na área 

de software, seja desenvolvimento ou testes, não têm conhecimento do quão eficiente 

são seus times, bem como a organização como um todo. No âmbito das fábricas de 

testes, algum conhecimento tem sido gerado ao longo dos anos dentro desta categoria 

de prestação de serviços que está servindo como retro-alimentação do modelo a fim de 

verificar de que forma estas organizações podem aumentar sua competitividade dentro 

do mercado de fábricas de testes. Isto se deve ao fato de que muitas das práticas 

iniciadas por este nicho têm se mostrado pouco eficientes ou mesmo não agregam 

valor ao cliente que contrata este tipo de serviço. 

 Algumas métricas adotadas pelas fábricas de testes simplesmente não informam 

para o cliente e mesmo para a organização se o trabalho realizado trouxe retorno sobre 

o investimento realizado ou se o produto final está com a qualidade desejada. Por 

exemplo, muito se utiliza a métrica “número de casos de testes gerados” para 

representar a produtividade do time de testes. Porém, hoje se sabe que esta métrica 

isolada não indica, necessariamente, se um recurso é mais produtivo do que outro. Isto 

se deve ao fato de que, muitas vezes, deixa-se de lado a qualidade com que o caso de 

teste é produzido, isto é, a cobertura dada por ele a uma determinada funcionalidade 

testada no sistema. Outro ponto importante percebido é que esta mesma métrica não 

informa para o cliente que contrata o serviço de testes se o sistema dele tem qualidade 

devido àquela quantidade de casos de testes produzida.  

1.1  Motivação  
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A real eficiência de um time, de um recurso ou de um projeto deve ser uma 

medida que contemple diversos fatores e esses devem estar devidamente alinhados 

com o cliente de forma a assegurar que o que está sendo medido é o que realmente 

agrega e que trará resultados concretos para o cliente. 

 A questão do alinhamento estratégico da organização é uma outra preocupação 

que também atinge as fábricas de testes. Trata-se de um ponto já estudado por alguns 

autores, como Pandolfi (2005) e Nóbrega (2008) que apresentam a preocupação de que 

os resultados operacionais devem refletir os objetivos que norteiam a organização, 

mostrando para ela se está indo na direção correta prevista no planejamento 

estratégico. Ou seja, não adianta apenas gerar métricas e indicadores no nível 

operacional, onde há investimento e desprendimento de esforço para obtenção destes 

dados, se eles não são utilizados a favor da organização (fábrica de testes) para 

evidenciar a eficiência de seu serviço, e a favor do cliente, para mostrar os benefícios 

que ele está obtendo através da contratação deste tipo de serviço. 

 Em “The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive 

in The New Business Environment”, Robert Kaplan e David Norton estimam que menos 

de 20% das organizações executam suas estratégias organizacionais de maneira efetiva 

(KAPLAN; NORTON, 2001). Este índice pode ainda se tornar menor em realidades de 

Pequenas e Médias Empresas (PME’s) e nichos específicos que possuem pouco tempo 

de atuação na história do mercado, como é o caso das fábricas de testes. Segundo Gil e 

Souza (2010), atualmente, nestes tipos de organizações, o monitoramento do 

desempenho é baseado fundamentalmente em métricas financeiras e de planejamento, 

que não representam fatores críticos para gestores de PME’s. Isto ocorre, porque os 

gestores gastam mais tempo no acompanhamento do desempenho organizacional no 

nível operacional do que do ponto de vista estratégico. 

O diferencial do modelo proposto nesta dissertação é que o foco está em 

organizações caracterizadas como fábricas de testes, hoje, utilizadas por organizações 

que possuem áreas de TI e terceirizam suas áreas de desenvolvimento e testes de 

software entre fornecedores separadamente. Isto ocorre, porque, tem-se percebido a 

importância da realização de testes bem fundamentados, onde não se tem apenas a 

execução de testes, mas se agrega em toda a cadeia de desenvolvimento, suportando 

processos de reestruturação de sistemas, garantindo que as novas funcionalidades 
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implementadas não afetem as antigas. Uma fábrica de testes deve fornecer às equipes 

de gerenciamento de projetos o real posicionamento de cada projeto em andamento na 

área de desenvolvimento, além de avaliar a qualidade do fornecimento do software 

através da imparcialidade dos resultados obtidos (BARTIE, 2006). 

 Neste contexto, várias organizações têm lançado seus esforços para investir em 

serviços especializados de testes de software. No entanto, para oferecer estes serviços 

com qualidade, há um grande trabalho em volta da definição de processos, 

metodologias e ferramentas que apóiem a obtenção de resultados satisfatórios com 

qualidade. Isto se faz necessário também, porque a fase de testes é, rotineiramente, 

impactada em seu prazo devido a atrasos do desenvolvimento. Ou seja, para mostrar 

eficácia nos resultados dos testes é preciso eficiência na execução das atividades 

relacionadas ao processo. 

Este trabalho tem como objetivo geral estabelecer um modelo que permita ao gestor de 

fábricas ou projetos de testes gerar seu próprio sistema de métricas alinhado aos 

objetivos organizacionais tanto do cliente quanto da fábrica de testes prestadora do 

serviço e obter, através de uma técnica de cálculo de eficiência, um índice único que 

represente a eficiência do projeto permitindo a avaliação do status do projeto e 

servindo como ferramenta de apoio à tomada de decisão e comparação entre projetos e 

até mesmo entre organizações.   

Para a realização deste trabalho, algumas atividades foram realizadas: 

• Estudo do estado da arte sobre os conceitos, métodos, técnicas e modelos de 

aferição da eficiência, tanto no âmbito de indústrias, no de desenvolvimento de 

sistemas, como também no de projetos de testes e fábricas de testes; 

• Realização de uma pesquisa qualitativa, através de questionário, para 

levantamento acerca do conceito de eficiência existente entre os colaboradores 

de organizações a fim de embasar o trabalho proposto; 

• Análise dos métodos, técnicas e modelos de medição e avaliação de eficiência 

existentes, relacionados tanto ao âmbito de projetos quanto ao de sistemas de 

1.2 Objetivos 

1.3 Metodologia de Trabalho 
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software, de forma a conhecer como eles podem se relacionar e agregar ao 

trabalho proposto; 

• Criação de um modelo de definição, implantação, cálculo e análise da eficiência 

para projetos de testes, baseado nos métodos e técnicas pesquisados; 

• Aplicação do modelo proposto em uma organização real para avaliação da 

eficácia do modelo proposto dentro do contexto aplicado. 

As primeiras ocorrências de relatos de sistemas de medições e indicadores surgiram na 

década de 60, em função da relativa facilidade de coleta e processamento de dados, 

trazida com o advento dos sistemas de computadores, bem como de sua aplicação 

comercial nas empresas. 

 Esses sistemas de medição têm tido, desde então, como objetivos principais, 

fornecer aos gestores ferramentas para a tomada de decisão que mostrem um 

panorama da situação existente na área sob sua responsabilidade, auxiliando-os, em 

diferentes níveis, a estabelecer patamares de desempenho e metas e a decidir sobre 

ações corretivas a serem tomadas no sentido de melhorar o desempenho de seus 

respectivos negócios ou operações. 

 Desde então, diversos autores têm-se preocupado tanto com a criação quanto 

com a utilização de sistemas de indicadores para gestão de negócios e operações 

(FRANCISCHINI; GABEL, 2003; MARTINS, 1999; MUSCAT; FLEURY, 1993; 

KAPLAN; NORTON, 1992; ROCKART, 1979). 

 No intuito de não apenas aprimorar a eficácia de seu monitoramento e gestão, 

mas também de melhorar o tempo de análise dos indicadores, os pesquisadores têm se 

preocupado em identificar fatores relevantes que afetam o desempenho de projetos e 

operações (BELASSI; TUCKEL, 1996; POON; WAGNER, 2001; NANDHAKUMAR, 

1996; HUOTARI; WILSON, 2001; DOBBINS; DONNELLY, 1998; TISHLER et al., 1996; 

DOBBINS, 2001; BULLEN; ROCKART, 1981). 

 Neste contexto, observou-se a carência de trabalhos especificamente voltados à 

definição de sistemas de indicadores de eficiência dentro do domínio de projetos de 

testes. Isto porque se trata de uma área relativamente nova que está ganhando 

destaque em fábricas de testes – organizações especializadas na realização de testes 

1.4 Relevância do Tema 
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independentes. Estas organizações especializadas neste tipo de serviço têm ganhado 

um lugar cada vez maior no mercado, por possuírem gestão própria, profissionais 

especializados nas atividades de testes e imparcialidade na geração dos resultados de 

forma a garantir a qualidade do software desenvolvido por uma outra organização. Ou 

seja, trata-se de um novo cenário onde o que antes era considerado parte do processo 

de desenvolvimento realizado pelas próprias fábricas de software e, agora, torna-se um 

novo nicho de mercado, alvo de grande investimento. 

 Desta maneira, o mesmo desafio existente nas organizações em relação à 

definição de um sistema adequado de medição e avaliação de desempenho, nos 

diversos níveis continua persistindo nesta área de testes e, por isso, este trabalho 

propõe ser uma referência às empresas que prestam este tipo de serviço para que 

possam adquirir uma maturidade maior e se tornarem mais competitivas dentro do 

mercado. 

Este trabalho tem como principais contribuições: 

• Apresentar os diversos conceitos existentes acerca do termo “eficiência”; 

• Apresentar métodos, técnicas e modelos existentes para medição de eficiência, 

abrangendo o âmbito de projetos dentro de organizações do tipo fábrica de 

testes; 

• Selecionar os principais métodos, técnicas e modelos de medição e avaliação de 

eficiência que possam agregar na elaboração de um modelo que garanta o 

alinhamento dos objetivos estratégicos do cliente e da fábrica de testes aos 

indicadores nos diversos níveis organizacionais (financeiro, operacional) para 

que seja possível obter uma visão realista acerca da eficiência de projetos de 

testes avaliados; 

• Propor um modelo de aferição que consolide em um único índice a eficiência de 

projetos de testes e sirva de ferramenta para tomada de decisão e benchmarking 

para gestores;   

• Realizar uma aplicação do modelo proposto de aferição da eficiência e fazer 

uma análise crítica do mesmo através de sua aplicação em uma organização do 

tipo fábrica de testes. 

1.5 Declaração das Contribuições 
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Além deste capítulo introdutório, este documento está estruturado da seguinte 

maneira: 

• No Capítulo 2 é apresentado o estudo do estado da arte relacionado a como se 

tem medido a eficiência seja na indústria em geral e na área de desenvolvimento 

de software e testes no mundo ao longo dos anos; 

•  No Capítulo 3 é apresentado um levantamento dos modelos, métodos e técnicas 

existentes utilizados como ferramenta de medição de eficiência; 

• O Capítulo 4 apresenta a proposição de um modelo para aferição de eficiência 

de projetos em organizações do tipo fábrica de testes; 

• O Capítulo 5 mostra a aplicação do modelo proposto em projetos reais de uma 

fábrica de testes e os resultados obtidos com o objetivo de apresentar a eficácia 

do modelo; 

• O Capítulo 6 mostra quais as contribuições do modelo, dificuldades 

encontradas, trabalhos futuros e conclusões a partir da proposição e aplicação 

deste modelo; 

• Por fim, são apresentados os Apêndices do trabalho. 

 

1.6 Estrutura do Documento 
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Capítulo   

2 Estado da Arte 
Este capítulo descreve o estado da arte sobre como o tema eficiência tem sido 

explorado na indústria, no desenvolvimento de software e na área de testes. Aqui são 

descritos métodos e técnicas utilizados para medir a eficiência das organizações bem 

como as particularidades que devem ser levadas em conta para aferir de maneira 

adequada o desempenho dentro destas empresas. 

O capítulo está estruturado da seguinte maneira: 

• A seção 2.1 apresenta um resumo sobre a percepção pelas organizações e 

academia sobre o conceito de eficiência; 

• A seção 2.2 mostra como a eficiência vem sendo medida ao longo dos anos 

dentro das organizações e na indústria de software; 

• A seção 2.3 apresenta de que forma a eficiência é vista em testes de software; 

• A seção 2.4 apresenta como as fábricas de testes têm utilizado modelos e 

técnicas para conhecer sua eficiência e utilizar este índice como ferramenta de 

análise e melhoria de desempenho; 

• Por fim, a seção 2.5 mostra as considerações finais acerca do tema pesquisado. 

2.1 Eficiência 
De forma popular, pode-se pensar em eficiência como “fazer mais com menos”, “a 

relação entre o que é feito em relação ao que pode ser feito”, “fazer algo rapidamente” 

ou “fazer algo da melhor forma”. Segundo (CALLENDER, 2008), não existe uma 

definição precisa acerca do conceito de eficiência na literatura. Devido a este fato, 

torna-se difícil aplicar este conceito dentro das organizações, pois existem dificuldades 

em se definir o que é “ótimo” (ou eficiente) para uma dada organização. Além disso, 

cada organização pode ter uma percepção diferente do que é ser eficiente para ela. 

Não existe um método ou ferramenta para medição da eficiência sob um 

conceito único quando falamos de projetos e times dentro de organizações. Isto ainda 
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parece ser uma caixa preta, já que o grande questionamento quando se deseja avaliar 

desempenho é: que variáveis considerar e como considerá-las para compor o cálculo 

desta eficiência de forma que seja possível avaliar o desempenho de um projeto ou 

time de maneira justa e que permita a comparação com outras unidades do mesmo 

tipo (entre projetos, entre times). 

 Kling (2006) cita em seu levantamento sobre o conceito de eficiência que quanto 

mais e melhores forem os resultados, maior é a eficiência. E quando se tem um 

consumo maior de recursos para a produção dos mesmos resultados, tem-se uma baixa 

eficiência. Uma melhoria da eficiência se baseia em aumentar os outputs gerados a 

partir da realização de uma atividade utilizando os mesmos inputs, reduzindo-os ou 

mesmo através da combinação – aumento dos outputs gerados com a redução dos 

inputs consumidos. 

 Na tentativa de esclarecer o conceito de eficiência ou, pelo menos obter um 

embasamento que permita desenvolver a idéia deste trabalho em cima de um conceito 

consistente, buscou-se na Física um apoio científico para servir como ponto de partida. 

Na Física, a eficiência de uma máquina é medida pela relação entre “o que foi 

atingido” e “o máximo que se pode atingir”, logo, eficiência se traduz como:  

             e = W / Qh  

Onde W é o trabalho realizado e Qh é a capacidade do recurso medido. Importante 

destacar que o trabalho realizado não pode ser maior que a capacidade máxima do 

recurso (i.e. W < Qh). Necessariamente, teremos uma eficiência sempre menor que 

100% (BLUNDELL; BLUNDELL, 2006), pois sempre ocorrerá uma perda de energia 

durante o processo de geração de um output.  

 A eficiência é um termo utilizado independente do ambiente em que se atua: 

seja na indústria, na economia, na saúde, na educação, no esporte. Isto porque se 

associa à idéia de eficiência a melhora do desempenho na realização de uma 

determinada atividade. Da mesma forma, a indústria de desenvolvimento de software 

busca a melhora na entrega de seus serviços, ou seja, não basta apenas entregar no 

prazo, mas entregar com o nível de qualidade acordado com o cliente e reduzindo 

custos para que a organização consiga maximizar seu lucro sobre o projeto.  

 Mas o que significa eficiência de um projeto? É bastante citado o termo 

eficiência quando se fala em desempenho de aplicações, como tempo de resposta de 
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uma transação; de banco de dados, como tempo de acesso a tabelas; e algoritmos de 

busca, referindo-se ao desempenho e assertividade na busca de um termo solicitado. 

No entanto, pouco se fala na literatura sobre a medição da eficiência ligada ao 

desempenho de times e projetos. Não há uma definição única, processo ou cálculo 

estabelecido que nos forneça um guia para a extração de um número que represente a 

eficiência de um projeto. Além disso, há uma escassez sobre como é realizado o 

processo de obtenção da eficiência ou não há uma preocupação sobre o alinhamento 

dos resultados obtidos às expectativas (objetivos estratégicos) do cliente e da própria 

organização que realiza o serviço.  

 Uma norma que considera o aspecto da eficiência em seu escopo é a ISO9126 

(2002) que é um padrão internacional para avaliação de produtos de software que 

reúne seis características que descrevem a qualidade de software ao longo do seu ciclo 

de vida. Uma das características abordadas é a eficiência, entendida como “um 

conjunto de características que estabelece um relacionamento entre o nível de 

desempenho e os recursos utilizados, sob certas condições”. 

 Um estudo realizado por Kling (2006) apresenta o resultado de entrevistas 

realizadas com 60 desenvolvedores de software e seus respectivos supervisores na 

empresa Ericsson, Suécia. O intuito desta pesquisa foi obter um entendimento acerca 

da percepção tida por estes indivíduos sobre o que é eficiência na visão deles, 

colocando questões como o que eles fazem para serem mais eficientes e como eles 

medem suas eficiências. A análise feita sobre os resultados apresenta uma visão 

simplista do conceito de eficiência, entendida como a relação entre resultados e 

esforço. Também foi constatado o emprego do termo como algo positivo no trabalho. 

Mais detalhadamente, dentre os resultados obtidos, observou-se que muitos dos 

desenvolvedores ressaltam a importância de atender às expectativas estabelecidas para 

o projeto. Também foi mencionado: “fazer a coisa certa”, “executar as tarefas no tempo 

estabelecido”, “entregar produtos com qualidade”, “fazer e entregar o que é 

esperado”, “executar rapidamente uma tarefa”, “resolver um problema no menor 

tempo possível, utilizando recursos da melhor forma”.  

Drucker (1974) ainda define o conceito de eficiência, comparando-o ao de 

eficácia: “Eficiência está preocupada em fazer certo as coisas, enquanto a Eficácia se 

preocupa em fazer as coisas certas”. 
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 Sob a visão de Sink (1985), a eficiência mede o quanto se fez “certo” as coisas, é 

a relação entre o que se obteve (output) e o que se consumiu em sua produção (input). 

A eficiência melhora quando há mais saídas úteis por unidade de entrada. 

Em um levantamento realizado por Bannerman (2007), são listadas algunas 

definições de eficiência. Berger e Mester (1997) mostram as várias aplicações utilizadas 

do conceito de eficiência dentro de instituições financeiras. No entanto, a eficiência 

nestas instituições geralmente é definida como sendo a relação entre o capital obtido 

(output efetivo) e o custo (input total). Estache, Rossi e Ruzzier (2002) utilizam a 

definição de eficiência como sendo a energia entregue (output efetivo) e a combinação 

do número de empregados e o investimento (input total) para comparar as eficiências 

de fornecedores de utilidades na América do Sul. Com relação à eficiência de times, 

pode-se observar que são utilizados diferentes modos de cálculo para obtenção de um 

índice. Sanchez e Pérez (2002) em trabalho realizado sobre gerenciamento da eficiência 

de projetos na indústria espanhola consideraram eficiência como sendo o número de 

patentes e publicações em jornais como saídas (output efetivo) e tempo e custo de 

desenvolvimento como entrada (input total) para comparar as eficiência de projetos. 

Scharl, Gebauer e Bauer (2001) propõem o valor do cliente como saída (output efetivo) 

e o custo do processo para obtenção deste valor como entrada (input total) para avaliar 

a eficiência relacionada a Sistemas de Informação Web.  

A Tabela 2.1 apresenta um resumo do que é considerado como eficiência pelos 

autores consultados. 

Tabela 2.1: Outputs e Inputs considerados para conhecimento da eficiência pelos diferentes 
autores. 

[Fonte: adaptada de Bannerman (2007)] 
Referência output efetivo input total 
 Berger e Mester (1997) Capital gerado Custo 
 Estache, Rossi e Ruzzier (2002) Energia entregue # de empregados, custo 
 Sanchez e Pérez (2002) Tempo, custo # de patentes, # de publicações 
 Scharl, Gebauer e Bauer (2001) Valor do cliente Custo de processos 

 

Para fortalecer esta seção sobre o conceito, um estudo realizado para fortalecer o 

conceito e a percepção da eficiência para este trabalho abrangeu 83 entrevistados de 

diversas funções dentro do nicho desenvolvimento de software. No Apêndice A deste 

trabalho, é apresentado o questionário aplicado a estes entrevistados e no Apêndice B 
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Organizações bem como pesquisadores, sejam do setor público ou privado, têm 

investido esforço significativo nos últimos anos no intuito de desenvolver técnicas de 

gerenciamento adequadas para as rápidas mudanças que ocorrem no mercado atual. 

Novas leis regulatórias, crescente competição entre organizações e o alto dinamismo 

do mercado influenciam fortemente o modo como as organizações se comportam 

perante o ambiente de negócios em que atuam. 

 Em um cenário como este, acionistas e gestores de empresas necessitam de 

informações precisas e confiáveis acerca do valor gerado a partir de atividades de seu 

negócio. Como resultado, as organizações têm adotado modernas técnicas de 

gerenciamento para obter informações confiáveis para visibilidade e tomada de 

decisões assertivas, tais como BSC – Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 2004), 

GQM – Goal, Question, Metric (BASILI; CALDIERA; ROMBAC, 2001) e DEA – Data 

Envelopment Analysis (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978). Porém, apesar destas 

“ferramentas” já estarem presentes e serem largamente utilizadas no mercado, faz-se 

necessária a utilização em conjunto, já que cada uma delas tem um propósito 

específico. Normalmente, estas ferramentas atuam em um determinado nível 

organizacional, seja estratégico, como é o caso do BSC, o GQM no nível tático e o DEA 

no operacional. 

 A medição da eficiência é uma necessidade das que mais crescem no mundo. 

Esta busca pelo conhecimento da eficiência consta na literatura através de pesquisas 

acadêmicas bem como em aplicações práticas dentro das organizações. Berger e 

Humprey (1997) e Cummins e Weiss (2000) realizaram 8 e 21 estudos, respectivamente, 

sobre o assunto. Já em estudo realizado por Eglin e Luhnen (2010), 10 anos após a 

realização dos dois surveys, foram identificados 95 estudos relacionados à medição de 

eficiência em indústrias dos mais variados tipos.  

 No estudo realizado por Emrouznejad, Parker e Tavares (2006), foi levantado que 

o método mais utilizado para medição e análise de eficiência é o DEA – Data 

são mostrados os resultados para as questões levantadas sobre o conceito de eficiência 

e a percepção destes entrevistados sobre o quão eficientes eles se vêem no desempenho 

de suas atividades. 

 
2.2 Medição de Eficiência 
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Envelopment Analysis (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978). Trata-se de uma 

ferramenta de medição da eficiência e produtividade relativos a DMU’s – Data Making 

Units – nos últimos 30 anos de história do DEA, desde que o mesmo foi criado em 

1978.  

 Como base desta pesquisa foram acessadas bases como: 

• Science Direct (www.sciencedirect.com); 

• EBSCO (www.ebsco.com); 

• Google Scholar (http://scholar.google.com); 

• JSTOR (http://uk.jstor.org); 

• Pro-Quest (http://proquest.umi.com).   

Essa pesquisa retornou mais de 4000 artigos distintos publicados em revistas, 

periódicos e capítulos de livros. Estes artigos relatam experimentos a partir da 

aplicação prática da técnica de medição e avaliação de eficiência (DEA) tanto em 

organizações do setor público quanto do privado. Este levantamento ainda vai mais 

longe, pois considerando os materiais não publicados, como dissertações, trabalhos de 

disciplinas, este número pode chegar a 7000 ocorrências. Foi constatado também, 

através de uma classificação de trabalhos publicados por ano, que ocorreu um 

crescimento de publicações nos últimos 5 anos, como pode ser visto na Figura 2.1.  
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Figura 2.1: Distribuição de publicações com ocorrência do DEA por ano. 
 [Fonte: Emrouznejad, Parker & Tavares (2006)] 

 

 As áreas onde há maior ocorrência da utilização da técnica como ferramenta para 

medir a eficiência são: bancos, educação (incluindo gradução e pós-graduação), saúde 

e hospitais. As áreas de desenvolvimento de software e testes de software não 

apareceram nas maiores ocorrências. 

 A Tabela 2.2 mostra o número de ocorrências da ferramenta DEA quando 

Emrouznejad, Parker e Tavares (2006) realizou pesquisas com as seguintes palavras-

chave: 

Tabela 2.2: Lista das palavras-chave mais populares por número de ocorrências.  
[Fonte: adaptado de Emrouznejad, Parker & Tavares (2006)] 

Keywords  No. of publications 
DEA or Data Envelopment Analysis  1637 
Efficiency  558 
Decision making unit(s)  392 
Linear programming  341 
Decision theory  269 
Mathematical models   216 
Productivity  215 
Operations research  215 
Economics  192 
Management  181 
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Performance (management, or evaluation)  176 
Bank or banking  135 
Nonparametric  120 
Technical efficiency  120 
Mathematical programming  118 
Optimization  112 
Health care or hospital  103 
Mulvariate analysis  89 
Production  84 
Parametric  80 
Benchmarking  78 
Regression analysis  76 
Production control  73 
Statistical models or methods  72 
Humans resource allocation  61 
Statistical analysis  58 
Education  44 

Nonparametric statistics  40 
 

Dentre as 4000 ocorrências dentro do estudo realizado por Emrouznejad et al. 

(2006), foi realizada uma busca direcionada a encontrar ocorrências de estudos que 

utilizaram a técnica DEA como ferramenta de medição ou avaliação de eficiência 

dentro do domínio de projetos e times de desenvolvimento de software ou testes de 

software para reforçar a necessidade deste trabalho . As palavras-chave utilizadas para 

identificação destas ocorrências foram:  

• “Software development” – Para esta busca foram identificadas 4 ocorrências. 

o “Using Data Envelopment Analysis for evaluating alternative software 

development process configurations”, de Anderson e Ghavami (1999). 

o “Towards meaningful benchmarking of software development team 

productivity”, de Flitman (2003). 

o “A neural network DEA meta-model to facilitate software development 

time and cost estimation”, de Flitman (2000). 

o “Operational competitiveness analysis on software development”, de 

Parkan, Lam & Hang (1995). 

• “Software factory” e “Software house” – Para esta busca não foram identificadas 

ocorrências. 
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• “Software tests” e “Software test” – Para esta busca não foram identificadas 

ocorrências. 

 Isto indica que, apesar da relevante quantidade e variedade de estudos sobre 

eficiência, poucas foram desenvolvidas no domínio do desenvolvimento de software 

ou testes de software.  

 Bannerman (2007) diz que uma equipe de desenvolvimento ou testes de software 

normalmente tem a sua eficácia e eficiência avaliadas indiretamente - isto é, a partir de 

informações fora do projeto em que estão envolvidos. Por exemplo, a sua eficácia 

poderá ser determinada por uma combinação de tempo e custo para o seu projeto (ou o 

tempo e variação de custo, quando comparado com os valores previstos). A sua 

eficiência pode ser determinada como a razão entre o tamanho de software e uma 

combinação de seu tempo e / ou custo.  

 No entanto, Bannerman (2007) propõe que a eficácia e eficiência de uma equipe 

de software podem também ser avaliadas diretamente. Fazendo-se uma análise em alto 

nível, uma equipe de software modifica o software através de uma seqüência de 

mudanças, resultando em uma seqüência de versões do software produzido. Essas 

alterações que persistem de uma versão para outra são mudanças eficazes – uma 

medida da eficácia do time. E a relação dessas alterações eficazes e todas as mudanças 

necessárias para produzí-lo, é uma medida de eficiência do time.  

 Em artigo de Gil e Souza (2010), é explorado o tema de indicadores-chave de 

desempenho para facilitar a estratégia de implementação e melhoria de processos de 

negócios em Pequenas e Médias Empresas (PME’s). Neste trabalho, foi realizada uma 

pesquisa de benchmarking, na qual foram listadas 22 métricas abrangendo seis aspectos 

de negócio, incluindo vendas, eficiência, eficácia, rentabilidade, cash e lucratividade – 

todos visando à geração de valor para os acionistas. No aspecto eficiência, foram 

listadas 6 métricas de negócios. O principal objetivo do trabalho é garantir o 

alinhamento das estratégias organizacionais (métricas de negócios) com os 

indicadores-chave de desempenho que serão trabalhados em nível operacional. 

 A Tabela 2.3 mostra quais são as métricas de negócio por aspecto em nível 

estratégico contemplados pelo trabalho. 

Tabela 2.3: Métricas de negócios em indústrias. 
[Fonte: QlikTech metrics snapshop (2007, apud GIL; SOUZA, 2010)] 
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 Após o levantamento das métricas de negócios, é utilizado o modelo BSC – 

Balanced Scorecard para mapear estas métricas em nível estratégico com indicadores de 

desempenho, que possuem foco operacional. Ou seja, existe a preocupação de manter 

alinhado os objetivos estratégicos com as métricas obtidas pela operação da empresa. 

Para isso, Gil e Souza (2010) agrupam os aspectos apresentados na Tabela 2.3 e 

relaciona com as os indicadores-chave de desempenho, como pode ser visto na Tabela 

2.4. 
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Tabela 2.4: Relação entre aspectos de negócio e indicadores de desempenho. 
[Fonte: Gil e Souza (2010)] 

 
 

 Por fim, é feita uma correspondência entre esses indicadores-chave de 

desempenho e os objetivos estratégicos identificados no mapa estratégico da 

organização como forma de facilitar a execução da estratégia organizacional. 
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Tabela 2.5: Estratégica para facilitar a execução da estratégia organizacional. 
[Fonte: Gil e Souza (2010)] 

 

Medição tem um papel crítico para a efetividade e eficiência dos testes de software, 

provendo uma base científica para o apoio à tomada de decisão por parte dos gestores. 

Quanto mais um projeto de testes é complexo, robusto e grande, mais existe a 

necessidade da existência de um sistema de medição que dê suporte ao gerenciamento 

deste projeto dentro da organização. O sucesso de qualquer organização de software 

(seja desenvolvimento ou testes) depende de ser capaz para fazer previsões e 

compromissos em relação aos produtos que produz.  

2.3 Medição de Eficiência em Testes de Software 
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Uma medição efetiva permite aos envolvidos no projeto conhecer suas 

capacidades, pontos fracos e dá visibilidade sobre o estado, as tendências do projeto, 

além de ajudar na antecipação de problemas, no controle dos custos, redução de riscos, 

melhora da qualidade e garantia de que os objetivos do negócios serão atingidos 

(CHEN; PROBERT; ROBESON, 2004). 

Recentemente, tem havido muitas discussões sobre a utilização de métricas no 

processo de testes para auxiliar organizações a melhorar sua produtividade e 

qualidade dos produtos gerados e serviços prestados. Muitas destas discussões vêm da 

academia e experiência em indústrias (GRABLE et al., 1999). 

Medir a eficiência das atividades de testes de software realizados em um projeto 

se trata, atualmente, de uma competência fundamental para o gestor deste tipo de 

projeto poder avaliar e tomar decisões tanto sobre a estratégia interna da fábrica de 

testes quando em relação ao cliente para o qual está se prestando o serviço. Existem 

diversos estudos que mostram inúmeras métricas para medições em testes de software, 

seja de esforço, custo ou tempo. No entanto, a maioria delas é utilizada 

independentemente, não fornecendo uma visão completa e interligada entre esses 

números. 

Não há uma medida única de representação da eficiência em testes de software. 

Tanto na área de desenvolvimento, quanto na área de testes, utiliza-se o conceito de 

produtividade para denotar a idéia de eficiência. No entanto, a produtividade é 

determinada pela interação de muitos fatores, de modo que nenhum fator em especial 

é capaz de garantir a alta produtividade em testes de software. Altos níveis de um 

determinado fator podem beneficiar o aumento da produtividade, mas um fator 

isoladamente não é suficiente para a obtenção de um alto nível de produtividade 

(SCACCHI, 1995).  

 Atualmente, a utiliza-se a medida de produtividade como representação da 

capacidade de um time de testes. Ela é medida de maneira única, através da divisão 

entre a quantidade produzida (seja quantidade de casos de testes, bugs detectados) 

pelo esforço necessário (geralmente medido em horas ou homem-mês), produtividade 

= output / input (BOEHM, 2007).  

 Em testes de software, existe uma considerável quantidade de métricas 

catalogadas e largamente utilizadas pelas organizações para medir a eficiência de seus 
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testes de software. Em Trodo (2009), foi realizado um levantamento para catalogação 

de métricas de testes, onde foram listadas 15 métricas de produto, 18 métricas de 

processo e 6 métricas de projeto. Trata-se de métricas desde as mais básicas, utilizadas 

em quaisquer tipos de projetos de testes até as mais elaboradas para organizações de 

maior maturidade que já possuem implantado um sistema de avaliação e melhoria de 

desempenho. 

 Com base nestas métricas, normalmente é calculada a eficiência como sendo a 

produtividade, como mencionado acima, sempre considerando o que foi produzido em 

relação ao esforço gasto. No entanto, é possível observar que em testes de software, as 

métricas são basicamente operacionais. Ou seja, não se tem uma visibilidade sobre 

como os testes dão retorno para a organização que os executa (fábricas de testes) e para 

a organização que contrata o serviço (cliente). Por exemplo, visão de retorno sobre o 

investimento feito, margem de lucro do projeto. Em geral, tem-se uma visão 

operacional. É até possível avaliar a eficiência dos recursos de forma individual e em 

aspectos isolados, porém, falta uma medida que traduza em um úinico número os 

diversos fatores que sob o julgamento do gestor dentro da fábrica de testes, 

influenciam na eficiência dos testes de software realizados. 

 Uma amostra disto é um estudo realizado por Dutta, Lee e Wassenhove (1999), 

onde eles analisaram dados de aproximadamente 400 organizações em países da 

Europa. Desta análise, foi levantado que apenas 45% destas organizações adotavam 

algum tipo de métrica como ferramenta de melhoria, correção de erros e estimativa. 

Observou-se também que, geralmente, utiliza-se mais métricas de monitoramento e 

performance do que de qualidade e estimativa. Isso provoca, muitas vezes, uma 

distorção da visão geral do projeto, sobre seus divervos aspectos. Isto, porque não é 

possível avaliar o projeto como um todo em relação aos fatores que compõem seu 

resultado, desde o atingimento do lucro previsto até desempenhos individuais do time, 

está se focando apenas em fatores específicos. 

 Mas qual razão das organizações se utilizarem de um restrito conjunto de 

métricas? Na opinião de Dutta, Lee e Waseenhove (1999), há três razões básicas para 

isso: 
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• Inexistência de uma métrica única que capture todo o estado do projeto. As 

organizações deveriam combinar um conjunto de boas métricas que pudessem 

ser consolidadas em uma única que representasse a eficiência do projeto; 

• As organizações podem não ter controle sobre todos os fatores que afetam os 

resultados apresentados pelas métricas geradas. Ou seja, não há um 

mapeamento dos aspectos relevantes que deveriam ser considerados para se 

realizar uma análise realista do projeto. Por exemplo, segundo Myers (1979), se 

o número de defeitos detectados cresce, a probabilidade de existirem erros não 

identificados também cresce. Em um software de baixa qualidade, mais defeitos 

continuam existindo mesmo após da detecção de muitos erros. Neste caso, o 

resultado da medição de eficácia dos testes pode não ser indicativo, mesmo a 

equipe de testes tendo feito um bom trabalho.  

• A coleta de dados é um processo que demanda esforço caso a organização não 

possua maturidade em seus processos, como a existência de um processo de 

medição automatizado, por exemplo. 

 Neste mesmo estudo realizado por Dutta, Lee e Waseenhove (1999), foi feito um 

estudo de campo dentro da fábrica de testes da IBM com o objetivo de medir a 

eficiência dos testes realizados. É possível observar que existe uma preocupação em 

definir métricas que estejam alinhadas com os objetivos do projeto. Porém, as métricas 

são definidas diretamente, não há uma evidência de coleta dos objetivos estratégicos, 

por exemplo. Além disto, não existe um indicador único que reúna todas as métricas 

calculadas. A análise comparativa é realizada métrica a métrica, como pode ser visto na 

Tabela 2.6: 

 

 

 

 

 

Tabela 2.6: Comparação entre métricas sobre versões de sistemas analisados. 
[Fonte: Dutta, Lee e Waseenhove (1999)] 
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Esta forma de análise requer maior participação dos gestores para tomada de 

decisão, pois deve haver um critério de desempate sobre quais fatores são prioritários. 

Por exemplo, se a métrica “Quality of Code Delivered by Development” for menor na 

versão 1 em relação a 2, porém o “Cost per Weighted Defect Unit” for bem menor. O que 

indica para a organização que um projeto é mais eficiente que o outro? Provavelmente 

esta decisão é tomada com base em dados históricos e experiência do gestor que está à 

frente do projeto. 

Fábricas de testes são organizações independentes que prestam serviços a outras 

empresas que desenvolvem software ou mesmo subcontratam outras empresas para o 

desenvolvimento. Este tipo de organização possui um time de colaboradores experts 

em testes (podendo ser funcionais e não funcionais) no intuito de prover determinadas 

vantagens na subcontratação deste serviço, como gestão própria dos recursos, 

metodologia própria de testes, garantia da qualidade do sistema testado com base em 

2.4 Medição de Eficiência em Fábricas de Testes 
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critérios previamente acordados com o cliente. Segundo Jones, Grechanik e Hoek 

(2009), estima-se que o mercado de fábricas de testes movimenta atualmente cerca de 

25 bilhões de dólares no mundo e cresce 20% ao ano, um rápido crescimento no 

segmento de prestação de serviços. 

 O outsourcing de testes de software é um serviço que vem crescendo pelo grande 

número de desafios que as organizações de desenvolvimento de software vêm 

enfrentando pela competitividade no mercado atual (ROBERTS, 2003). Existem 

diversos fatores que levam uma organização à contratação deste tipo de serviço de 

fábricas de testes. Dentre elas, pode-se destacar duas (JONES; GRECHANIK; HOEK, 

2009): 

• Outsourcing de testes é, muitas vezes, impulsionado por fatores econômicos, como 

quando uma organização não pode arcar com o custo de um funcionário em 

tempo integral e conjunto de ferramentas, ou quando é mais barato usar infra-

estrutura independente residente em uma região geográfica com menor custo de 

trabalho, por exemplo; 

• Frequentemente é necessário estabelecer confiança adicional em termos de 

qualidade de sistemas de software aproveitando a experiência dos profissionais 

de teste externos, em particular antes que o software seja implantado nas 

instalações do cliente (colocado em produção), além da questão da 

imparcialidade, isto é, quem testa não é quem constrói. 

De acordo com estes pontos, deseja-se que o gerenciamento, assim como a expetise 

e a qualidade do produto final sejam garatidos pelo terceiro. Para que isso aconteça, a 

interação entre a organização contratante e a fábrica de testes deve ser cíclica e 

sincronizada com os releases do sistema a ser testado. Ao ser liberado um release, 

inicia-se uma interação intensa entre a fábrica de testes e o contratante (podendo ser 

também com as fábricas de software subcontratadas por este cliente). Os testes são 

iniciados, os bugs identificados são reportados e encaminhados para correção pelo 

desenvolvimento. Alguns deles podem ser analisados e constata-se que não se trata de 

defeitos, mas sim, de falha de entendimento por parte do time de testes, ou são 

considerados não reproduzíveis por algum problema de ambiente. Um novo release é 

gerado e re-testado para confirmar a correção dos bugs. Podem ocorrer novos bugs que 

entrarão em um novo ciclo de correção. 
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Todo este processo descrito tem problemas potenciais. De acordo com o estudo 

de caso realizado por Jones, Grechanik e Hoek (2009), foram levantados os seguintes 

pontos: 

• Nem a organização de desenvolvimento de software nem a fábrica de testes têm 

visão adequada sobre o quão bem o sistema foi testado, isto é, da cobertura dos 

testes; 

• Diferenças entre ambientes (de desenvolvimento e de testes) podem fazer com 

que a fábrica de testes gere bugs que na verdade não são; 

• A comunicação entre as equipes de desenvolvimento e testes pode ser restrita e 

ineficiente, fazendo com que as questões de dúvidas para realização de 

determinados testes sejam atrasadas. 

Mostrar os desafios existentes entre as organizações de desenvolvimento (ou que 

subcontratam fábricas de software) e as fábricas de testes tem o objetivo de evidenciar 

a necessidade da realização de medição e avaliação do desempenho dos serviços de 

testes a fim de servir como ferramenta que provê visibilidade, além de permitir a 

tomada de decisão nos níveis gerenciais. Ainda no estudo de caso realizado por Jones, 

Grechanik e Hoek (2009), com base nas principais dificuldades e desafios relacionados 

à interação com fábricas de testes, são listadas três questões-chave que demonstram a 

necessidade que existe de se medir aspectos dos testes realizados: 

• Quão bem o software foi testado? Foi identificado que tanto a organização 

contratante quanto a fábrica de testes não possui domínio total de como um 

sistema foi, é e deve ser testado. Para a contratante, é fundamental que a fábrica 

de testes demonstre a responsabilidade e o conhecimento sobre o ponto de vista 

de garantir a qualidade do que será testado. Do ponto de vista da fábrica de 

testes, ela deseja provar à contratante que executa de forma eficaz e eficiente seu 

trabalho, realizando a gestão da equipe, através do acompanhamento e 

divulgação dos resultados e orientando os esforços do trabalho de forma a torná-

los mais eficientes. Atualmente, é bastante comum que as organizações 

contratantes de fábricas de testes apenas consigam avaliar o desempenho e o 

retorno do serviço contratado através da quantidade de bugs identificados pela 

fábrica. 
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• A mudança no comportamento do sistema é intencional ou uma falha? Muitas 

vezes, mudanças evolutivas geram nos testadores uma sensação de que aquele 

não é o comportamento esperado do sistema de acordo com o roteiro de testes 

elaborado sobre a documentação do sistema ou mesmo sobre versões anteriores 

do mesmo. Isso acaba fazendo com que a fábrica de testes classifique tais 

constatações como bugs. É fundamental para a organização contratante e a fábrica 

de testes estejam sempre sincronizadas com relação à evolução das 

funcionalidades do software a ser testado. Em resposta a alterações em termos de 

funcionalidade, casos de teste devem igualmente ser atualizados.  No entanto, 

infelizmente, esse mecanismo de sicronização nem sempre está “afiado” e, como 

resultado, acaba-se gerando falhas de ocorrências que não são de fato. Isso ocorre 

especialmente quando o tempo de liberação do release é muito curto e, neste 

espaço de tempo, as organizações desenvolvedoras acabam realizando 

modificações sem comunicar à fábrica disto. Os testadores acabam tendo um 

grande esforço em entender se aquele comportamento apresentado pelo sistema é 

pertinente ou não. 

• Quando surgem problemas ou questões, com quem falar? Foi identificado que 

os analistas e desenvolvedores não têm canais adequados de comunicação para 

interagir com o time de testes da fábrica. Isso pode ocorrer, muitas vezes, porque 

as fábricas de testes podem estar localizadas geograficamente distantes, podendo 

gerar fronteiras que dificultam essa comunicação (ESPINOSA; PICKERING, 2006; 

ESPINOSA; NAN; CARMEL, 2007). Em um nível mais amplo, é mais difícil para 

o time de testes identificar quem escreveu ou modificou o código testado. Do lado 

dos desenvolvedores, a situação parece melhor, já que no reporte de bugs deve 

haver algum tipo de identificação da falha identificada, bem como o recurso que 

o detectou. Assim, para entrar em contato com o time de testes fica mais fácil, 

podendo ser mesmo através da ferramenta de reporte de bugs. 

Na ferramenta CADET (Collaborative Awareness between DEvelopers and Testers), 

proposta por Jones, Grechanik e Hoek (2009), os principais objetivos estão voltados a 

sanar ou, pelo menos, minimizar os problemas relacionados acima. Para isto, busca, 

além de listar os defeitos identificados, evidenciar os benefícios que são obtidos a partir 
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da contratação de fábricas de testes: facilitar os canais de comunicação, melhorar a 

qualidade dos reportes de bugs. 

Apesar da preocupação em fornecer à organização contratante a visibilidade 

necessária para prover confiança de que o serviço realizado garante a qualidade dos 

sistemas testados, não há menção à questão de como evidenciar, através da eficiência 

do time de testes, o valor agregado para a contratante, tanto em relação à própria 

qualidade, mas também o retorno financeiro que isso provoca, através da redução do 

ciclo de desenvolvimento, redução de custos de manutenção, uma vez que passam 

menos defeitos para produção. 

Este capítulo visou mostrar qual a percepção do termo eficiência dentro dos diversos 

âmbitos de atuação e também dentro da etapa de testes de software. Foi visto que, 

embora se tenha uma noção acerca de eficiência, não há uma forma única de se medir e 

avaliar a eficiência de unidades contribuintes.  

 A eficiência é percebida de formas diferentes de acordo com a área de atuação, a 

organização ou as pessoas que compõem os times. Isto ocorre pelas diferentes 

percepções das organizações (indústrias e de prestação de serviços) em enxergar qual o 

retorno dos investimentos realizados em empresas do tipo fábrica de testes. Devido a 

isto, é preciso conhecer qual a necessidade do contratante de forma que as expectativas 

sejam alinhadas e os objetivos do cliente possam ser traduzidos para dentro da fábrica 

para que essas necessidades sejam atendidas e a eficiência do trabalho seja a melhor 

possível, atendendo ambos os lados. Assim, a interpretação dos fatores que compõem a 

eficiência ou mesmo a produtividade de projetos e times será dada de acordo com os 

cenários e necessidades enfrentados na organização. 

 O capítulo 3 apresenta um estudo dos modelos e técnicas existentes, o que eles 

oferecem dentro do cenário estudado – o de medição da eficiência – e uma comparação 

entre eles para eleger quais podem apoiar o modelo proposto. 

2.5 Considerações Finais 
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Capítulo   

3 Referencial Teórico 
 

Este capítulo descreve fundamentos básicos que serão mencionados ao longo desta 

dissertação, bem como trabalhos relacionados ao tema. 

 
Para o entendimento claro do modelo proposto neste trabalho, serão apresentados a 

seguir alguns conceitos relacionados. 

 

Métrica é definida pelo IEEE como sendo a medida quantitativa do grau de um 

sistema, componente ou processo que possui determinado atributo (IEEE, 1990). Uma 

métrica é um número ao qual designamos uma idéia; ou mais formalmente, é uma 

indicação mensurável de alguns aspectos quantitativos de um sistema (ABRAN, 1998; 

DEMARCO, 1982). São informações sobre os atributos de entidades (FENTON, 1997). 

A métrica é geralmente composta por duas ou mais medidas. Um exemplo de métrica 

é o número de defeitos encontrados após a implantação (ou produção), também 

conhecidos como defeitos escapados. As medidas que compõem essa métrica são o 

número de defeitos encontrados e o momento onde ele foi detectado. 

 Medida é um padrão ou uma unidade de medição. É um número ou símbolo 

atribuído a uma entidade para caracterizar um atributo (FENTON, 1997). É o resultado 

de uma medição (MCANDREWS, 1993). São os valores quantitativos reais ou 

estimados que traduzem a extensão, o montante, a dimensão, a capacidade ou o 

tamanho de algum atributo de um processo, de um produto ou de um recurso (IEEE, 

1990). 

Medição é o ato ou o processo de medir as características de um projeto, um 

processo ou um produto. É o processo no qual os números ou símbolos são associados 

3.1 Conceitos 

3.1.1 Métrica, Medida, Medição e Indicador 
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aos atributos de entidades do mundo real, de forma a descrevê-los de acordo com 

regras claramente definidas (FENTON, 1997). 

Indicador é algo que chama a atenção para uma situação particular (IEEE, 1990). 

Geralmente, está relacionado a uma métrica e provê a interpretação daquela métrica 

numa determinada situação ou contexto, indicando se o cenário analisado está bom ou 

ruim, de acordo com os parâmetros de avaliação. Por exemplo, “% de desvio de esforço 

do projeto” relaciona métricas de esforço planejado e esforço realizado e para sua 

interpretação ser correta, precisa-se de informações adicionais como meta, limites 

inferior e superior tolerados, procedimento de coleta dos dados de esforço, entre 

outros que permitem a análise e correto entendimento do que o número apresentado 

representa. 

 

Na engenharia de software, a medição da produtividade é usualmente baseada na 

razão entre o tamanho do produto (output) e o esforço utilizado para produzi-lo (input). 

Nessa definição, o tamanho do produto pode ser medido de várias formas: medidas 

físicas (quantidade de linhas de código), medidas de design (quantidade de módulos 

ou classes), medidas funcionais (quantidade de pontos de função, pontos de casos de 

uso), enquanto que o esforço realizado pode ser medido pela quantidade de pessoas-

mês ao longo do projeto (KITCHENHAM; MENDES, 2004). Esta definição pode ser 

simples de operacionalizar se existir na organização uma medida de tamanho padrão, 

por exemplo: quantidade de linhas de código, pontos de função. Porém, normalmente, 

há várias formas de definir o conceito de output durante a produção do software.  

Ainda relacionado ao significado que deve estar associado aos termos input e 

ouput, Boehm (2007) cita que definir o que é input é uma tarefa não-trivial e, 

geralmente, trata-se de uma atividade que demanda esforço. Deve-se ter cuidado com 

o que se considera input, por exemplo: 

• Fases de projetos – Devemos considerar os inputs apenas das fases do 

desenvolvimento do software ou de toda a engenharia do sistema, como 

implantação, pós-desenvolvimento? 

• Atividades – Deve-se incluir atividades de documentação, gerenciamento de 

projeto, treinamento? 

3.1.2 Produtividade 
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• Pessoal – Deve-se incluir o esforço de secretárias, gerentes comerciais, 

administradores de contrato? 

 

Além da definição dos inputs, um grande problema recai sobre o que são os 

outputs. Assim como já foi mencionado acima, fala-se muito em output como sendo 

linhas de código. No entanto, sabe-se que hoje esta é uma medida que deve ser 

analisada com critério, por permitir interpretações diversas que podem não refletir a 

real produtividade da unidade medida, causando disfunção dentro de um sistema de 

medição (AQUINO et al., 2009). Por exemplo, medir linhas de código produzidas por 

hora a partir de tecnologias distintas, não permite comparações entre estas unidades. 

Medir produtividade de projetos tem sido um grande desafio para praticantes e 

pesquisadores da área de desenvolvimento de software (AQUINO; MEIRA, 2009). 

Mesmo perante a dificuldade em medir efetivamente a produtividade de projetos de 

software, muito esforço se tem investido na tentativa de obter caminhos de acesso à 

produtividade, seguindo a filosofia da lei de Gilb (GILB, 1977) que diz “Qualquer coisa 

que você precise quantificar pode ser medido de alguma forma que seja melhor do que 

não medir”. 

 

Segundo Deming (1986), sistemas de medição são um conjunto de ações que devem ser 

realizadas em relação à coleta, validação e análise de dados utilizados para a tomada 

de decisão. É o conjunto de todas as definições, métodos e atividades usados para 

medir um processo e seus produtos resultantes com o propósito de caracterizar e 

entender o processo. 

 De acordo com DeMarco (1982), não se pode controlar aquilo que não se 

consegue medir. Esta necessidade das organizações de software em definir indicadores 

que quantifiquem o desempenho das organizações faz com que os sistemas de medição 

sejam a principal ferramenta de apoio à tomada de decisão para os gestores (KAPLAN; 

NORTON, 1996). 

 O estabelecimento da medição de desempenho requer uma avaliação de 

questões de grande complexidade, quando pensadas no contexto organizacional, a 

saber: medir para quê? Medir o quê? Medir para quem? Como medir? 

3.1.3 Sistema de Medição 
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O ato de medir consiste em um conjunto de atividades que visam quantificar 

variáveis e atributos de interesse do objeto a ser estudado. Medidas de desempenho da 

organização devem ser consideradas como mecanismos para monitorar se a estratégia 

está sendo seguida de forma satisfatória e se as ações das pessoas estão alinhadas a tal 

estratégia. 

Em um ambiente complexo, faz sentido pensar em um conjunto de medidas de 

desempenho que devem estar organizadas de forma a atender os propósitos referidos 

no “para quê, o quê, para quem e como”. Tem-se, assim, o estabelecimento de um 

sistema de medição de desempenho, considerando que a existência de cada medida só 

faz sentido quando pensada dentro de um conjunto de medidas. Pode-se considerar 

que as medidas são a materialização de determinado desempenho, qualitativo ou 

quantitativo, de forma a ser possível comparar tal medida com uma determinada 

grandeza de referência (por exemplo, o grama, o metro, etc.).  

O indicador de desempenho, por sua vez, é o resultado da convergência de uma 

ou mais medidas que torna possível a compreensão do comportamento do objeto que 

se quer avaliar a partir dos limites estabelecidos (referências ou metas). Só há lógica na 

medição se, por trás dela, existir a idéia do indicador de desempenho e do seu 

propósito. 

O sistema de medição de desempenho consiste, pois, em um conjunto de 

indicadores de desempenho organizacionais que deve se comportar como agente 

indutor de mudanças, informando às partes o que se deve fazer para melhorar o 

desempenho do todo. Assim, a definição dos indicadores de desempenho de uma 

organização passa, primeiramente, pelo entendimento dos seus objetivos e, por 

conseguinte, da estratégia pretendida por tal organização. A gestão por indicadores de 

desempenho permite, portanto, a identificação de gaps de desempenho entre o padrão 

estabelecido pela estratégia e os resultados reais obtidos pela organização (OLIVEIRA; 

COSTA; CAMEIRA, 2007). 
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Nesta seção, é feito um levantamento bibliográfico que serve como base do trabalho 

proposto. Serão apresentados os principais modelos, técnicas e ferramentas citados na 

literatura, utilizados para medição e avaliação de desempenho de unidades (entenda-

se desempenho como a eficiência). As unidades citadas podem ser organizações, 

projetos, times ou indivíduos e, eventualmente, serão chamadas de unidades 

contribuintes, pois estão contribuindo para eficiência do todo.  

Não é pretensão enumerar ou listar todos os modelos, técnicas e ferramentas, 

mas tomar como base as análises críticas deles e extrair quais os cenários apropriados 

para aplicação, quais as restrições, vantagens e desvantagens da sua utilização de 

forma que seja possível combinar os elementos e definir uma base para construção do 

modelo proposto nesta dissertação. 

Este levantamento bibliográfico deve ser realizado de maneira estruturada para 

que seja possível obter um estudo comparativo para justificar a adoção de alguns 

destes modelos e técnicas de avaliação de desempenho no modelo proposto.  

A estrutura pensada para o modelo de aferição de eficiência de projetos em 

fábricas de testes deve contar com três níveis de desdobramento dos objetivos 

estratégicos para que seja possível partir de um objetivo estratégico até chegar em um 

índice de eficiência alinhado às estratégias. Então, deseja-se fazer um estudo entre 

modelos que permitam: 

• O mapeamento de objetivos estratégicos relacionados ao serviço de testes de 

software; 

• Desdobramento dos objetivos em objetivos de medição e métricas relacionadas, 

que gerem indicadores de monitoramento dos projetos; 

• Cálculo de um índice de representação da eficiência  que englobe os fatores de 

influência sobre a eficiência em projetos de testes. 

3.2 Sistemas de Medição e Avaliação de Desempenho 

Organizacionais 
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Esta seção apresenta modelos que se enquadram no nível do modelo proposto que 

deseja mapear objetivos estratégicos da organização e desdobrá-los. 

 

O Balanced Scorecard, ou BSC, surgiu em 1990 a partir de uma pesquisa de David 

Norton e Robert Kaplan que buscaram novas maneiras de medir o desempenho 

organizacional. Havia a crença de que os métodos existentes para avaliação do 

desempenho das organizações, em geral apoiados nos indicadores contábeis e 

financeiros, estavam se tornando obsoletos (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 Kaplan e Norton (2004) recomendaram em seu estudo que as organizações 

preservassem seus indicadores financeiros, mas que também equilibrassem esses 

indicadores de resultados com indicadores não-financeiros, sobre três outras 

perspectivas – dos clientes, dos processos internos e, do aprendizado e crescimento. 

Sendo esse o sustentáculo do modelo Balanced Scorecard. 

 É importante perceber que o BSC não é apenas uma lista de medidas, mas sim, 

um framework para implementar e alinhar complexos programas de mudança, e para 

gerenciar organizações focadas em sua estratégia. Em resumo, o BSC deve ser usado 

para facilitar a tradução da estratégia em ações (ABRAN; BUGLIONE, 2003). 

 Segundo Kaplan e Norton (2004), empresas inovadoras estão utilizando o BSC 

como um sistema de gestão estratégica para administrar a estratégia de longo prazo. 

Elas adotaram a filosofia do BSC para viabilizar processos gerenciais críticos. Esta 

filosofia possui quatro pontos principais: 

1. Esclarecer e traduzir a visão estratégica; 

2. Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; 

3. Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas; 

4. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégicos. 

 

 As quatro perspectivas do Balanced Scorecard equilibram os objetivos de curto e 

longo prazo, os resultados desejados, as medidas concretas e as medidas subjetivas 

3.2.1 Mapeamento de Objetivos Estratégicos 

3.2.1.1 BSC – Balanced Scorecard 
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mais imprecisas. Embora a multiplicidade de medidas que o Balanced Scorecard contém 

possa parecer confusa, scorecards bem elaborados se caracterizam pela unidade de 

propósito, posto que todas as medidas apontam para a execução de uma estratégia 

integrada (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 A Figura 3.1 a seguir apresenta as principais perguntas que devem ser 

respondidas quanto ao estabelecimento das quatro perspectivas, bem como o foco 

dessas perspectivas para com a visão e a estratégia. 

 

 

Figura 3.1: Estrutura do Balanced Scorecard. 

[Fonte: Kaplan e Norton (1997)]. 

 
Perspectiva Financeira: 

 O BSC conserva a perspectiva financeira, visto que as medidas financeiras são 

valiosas para sintetizar as consequências econômicas imediatas de ações consumadas. 

As medidas financeiras de desempenho indicam se a estratégia de uma empresa, sua 

implementação e execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados 

financeiros. Objetivos financeiros, normalmente, estão relacionados à lucratividade 

sobre o capital empregado ou, mais recentemente, ao valor econômico agregado. 
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Perspectiva do Cliente: 

 Na perspectiva do cliente, o BSC permite que os executivos identifiquem os 

segmentos de clientes e mercado nos quais as unidades de negócio competirão e as 

medidas do desempenho da unidade nesses segmentos-alvos. Os resultados obtidos 

são fatores críticos para que os clientes mudem ou permaneçam fiéis aos seus 

fornecedores. Por exemplo, os clientes podem valorizar a rapidez e a pontualidade da 

produção ou um fluxo constante de produtos e serviços inovadores (KAPLAN; 

NORTON, 1997). 

 

Perspectiva dos Processos Internos: 

 Na ótica do BSC, os executivos devem identificar os processos internos críticos 

para a realização dos objetivos dos clientes e acionistas. 

 A perspectiva dos processos internos revela uma diferença básica entre a 

abordagem tradicional e a abordagem do BSC para medição de desempenho, porque 

as abordagens tradicionais tentam monitorar e melhorar os processos existentes e 

podem ir além das medidas financeiras de desempenho, incorporando medidas 

baseadas no tempo e na qualidade. Porém, o foco se mantém na melhoria dos 

processos existentes (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 Já a abordagem do BSC, todavia, costuma resultar na identificação de processos 

inteiramente novos, nos quais a empresa deve atingir a excelência para alcançar os 

objetivos financeiros e dos clientes. Por exemplo, uma empresa pode perceber que 

precisa desenvolver um processo para prever as necessidades dos clientes, ou oferecer 

novos serviços aos quais os clientes atribuam grande valor. Os objetivos dos processos 

internos do BSC destacam os processos que são absolutamente críticos para o sucesso 

da estratégia da empresa (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento: 

 A quarta e última perspectiva do BSC, aprendizado e crescimento, identifica a 

estrutura que a empresa deve construir para gerar crescimento e melhoria a longo 

prazo. 
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 O aprendizado e crescimento organizacionais provêm de três fontes principais: 

pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais. Os objetivos financeiros, do cliente 

e dos processos internos no BSC, normalmente revelam grandes lacunas entre as 

capacidades atuais das pessoas, sistemas e procedimentos, e o que será necessário para 

alcançar um desempenho inovador. Para fechar essas lacunas, as empresas terão de 

investir na reciclagem de funcionário, no aperfeiçoamento da tecnologia da informação 

e dos sistemas, e no alinhamento dos procedimentos e rotinas organizacionais. Esses 

objetivos são explicitados na perspectiva de aprendizado e crescimento do BSC 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

A metodologia do Balanced Scorecard defende a construção de um mapa estratégico 

como ponto de partida, para orientar a definição do conjunto de indicadores a ser 

usado na execução da estratégica por toda organização (KAPLAN; NORTON, 2004). O 

mapa estratégico é uma representação visual da estratégia, mostrando de forma 

simples como os objetivos do Balanced Scorecard se relacionam. 

 Kaplan e Norton (2004) defendem que, por intermédio da construção de um 

mapa estratégico e da definição de um conjunto de indicadores divididos em quatro 

categorias (financeira, clientes, processos internos e, aprendizado e crescimento) é 

possível estabelecer um sistema capaz de disseminar a estratégia por toda a 

organização e promover o controle da ação executada. No mapa estratégico, é 

mostrada a lógica da estratégia e todos os indicadores, metas e ações estratégicas para 

o cumprimento desses objetivos (NÓBREGA, 2008).  

 Kaplan e Norton (2004) definem que cada organização deve ter um único e 

específico mapa estratégico. Porém, após realizar a implantação do BSC em mais de 

300 empresas, eles montaram um mapa estratégico genérico para o BSC que pode ser 

usado como guia para a construção de BCS’s específicos para cada empresa. 

 A Figura 3.2 seguir mostra este mapa genérico do BSC. 

 

Mapas Estratégicos
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Figura 3.2: Mapa Estratégico Genérico do BSC. 
 [Fonte: Kaplan e Norton (2004)] 

 
Perspectiva Financeira do BSC Genérico: 

O objetivo principal da perspectiva financeira é o de aumentar o Valor a longo prazo 

para os acionistas. Para isto, deve-se levar em consideração estratégias de 

produtividade e crescimento. De maneira geral, as organizações podem executar sua 

estratégia de produtividade ao Melhorar a estrutura de custos e Aumentar a 

utilização dos ativos. Já a estratégia de crescimento, pode-se Expandir as 

oportunidades de receita e Aumentar o valor para o Cliente (NÓBREGA, 2008).  

  

Perspectiva do Cliente do BSC Genérico: 

Como objetivo principal da perspectiva do cliente, temos que aumentar a Proposição 

de valor para o cliente. Para atingir tal objetivo, deve-se levar em consideração os 

atributos do produto/serviço que os cliente acham importantes, entre eles preço, 

qualidade, disponibilidade, seleção, funcionalidade. Além disto, os objetivos 

referentes ao relacionamento com o cliente devem ser observados, entre eles os 
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serviços e as parcerias. E por fim, deve-se levar em conta os objetivos referentes à 

imagem da organização com o cliente, principalmente objetivos relacionados à marca 

(NÓBREGA, 2008). 

 

Perspectiva dos Processos Internos do BSC Genérico: 

Na perspectiva dos processos internos, deve-se descobrir quais os principais processos 

que devem ser modificados ou criados para se atingir os objetivos dos clientes e 

financeiros. Os principais processos listados pelo BSC genérico são: 

1. Processo de gestão operacional – Abastecimento, Produção, Distribuição e 

Gerenciamento de Riscos; 

2. Processos de gestão de clientes – Seleção, Conquista, Retenção e Crescimento; 

3. Processos de inovação – Identificação de oportunidades, Portfólio P&D, 

Projeto/Desenvolvimento e Lançamento; 

4. Processos regulatórios e sociais – Meio ambiente, Segurança e Saúde, Emprego, 

Comunidade) (NÓBREGA, 2008).  

 

Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento do BSC Genérico: 

A perspectiva de aprendizagem e crescimento identifica a estrutura que a empresa 

deve construir para gerar crescimento e melhoria a longo prazo. Para isto, ela possui 

três grandes áreas de: capital humano, capital da informação e capital organizacional. 

 Dentro de cada área, devem ser definidos objetivos específicos para a 

organização em questão que dêem subsídios para o crescimento e a melhoria a longo 

prazo. O BSC genérico sugere alguns objetivos para a área de capital organizacional. 

São eles: Cultura, Liderança, Alinhamento e Trabalho em equipe. 

Com base na apresentação do modelo BSC, esta seção mostra algumas adaptações do 

Balanced Scorecard para utilização no contexto de TI. 

As experiências apresentadas estão focadas na aplicação em projetos de 

desenvolvimento de software (NÓBREGA, 2008). 

 

 

 

3.2.1.2 Adaptações do Balanced Scorecard em TI 
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Martinsons entre outros apresentaram um modelo – Balanced IS Scorecard – para avaliar 

o desempenho de projetos de TI, baseado na adaptação das perspectivas originais do 

BSC às particularidades desses projetos (VALVERDE, 2005). 

 Em relação ao modelo original, proposto por Kaplan e Norton (2004), são 

sugeridas mudanças, como a inclusão de novas perspectivas:  

• Orientação ao usuário: Ao contrário de outros negócios, o cliente dos 

departamentos de Sistemas de Informação são usuários internos. Portanto, 

idéias como o crescimento de mercado e porcentagem de mercado não são 

aplicáveis. No entanto, é importante desenvolver uma boa relação com os 

usuários finais. Portanto, a satisfação dos clientes e confiança que eles possuem 

na equipe de TI são fatores-chave;  

• Valor de negócio: O artigo identifica várias abordagens para mensurar o valor. A 

mais tradicional usa orçamentos. Outra abordagem utiliza benchmarking. Os 

autores também observam que o valor de um projeto de TI está comumente 

interligado com outros projetos complementares. E que, ambos precisam ser 

realizados para o valor ser criado; 

• Processos internos: Concentra-se no planejamento e priorização de projetos, 

desenvolvimento de novas aplicações de TI, e na operação e manutenção das 

aplicações de TI. O seu objetivo é alta qualidade e baixo custo;  

• Inovação e aprendizado: Existem três componentes para essa perspectiva. Eles 

incluem melhoria das habilidades do empregado, atualização de aplicativos e 

pesquisa de tecnologias emergentes. 

Um segundo modelo é o Balanced IT Scorecard – também conhecido como BITS. Ele faz 

uma adaptação das quatro perspectivas originais do BSC voltadas para organizações 

com foco intensivo em software (ABRAN; BUGLIONE, 2003; VALVERDE, 2005).  

O Balanced IT Scorecard está estruturado sob cinco perspectivas ilustradas na 

Tabela 3.1. 

 

a) Balanced IS Scorecard 

b) Balanced IT Scorecard 
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 Tabela 3.1: Descrição das perspectivas do BITS.  
[Fonte: Valverde (2005)] 

Perspectiva Questionamento  

Financeira Como nossos processos de software e iniciativas de melhoramento 
acrescem valor à Organização?  

Do Cliente Como saberemos se nossos clientes (internos e externos) estão 
satisfeitos com nossos produtos?  

Do Processo 
Os nossos processos de desenvolvimento de software estão ocorrendo 

em níveis de performance suficientes para atender à demanda dos 
clientes?  

De Pessoal  O nosso pessoal desenvolveu a habilidade necessária para executarem 
seus trabalhos e eles estão satisfeitos?  

Da Infra-
estrutura e 
Inovação 

Os processos de tecnologia e infra-estrutura organizacionais estão 
sendo conduzidos com uma visão para implementar um programa de 

melhoramento sustentável?  
 

 

Hikage e seus colegas (HIKAGE et al., 2003; VALVERDE, 2005, p.28) propõem a 

utilização do BSC como ferramenta de medição de desempenho em TI. Porém, os 

autores utilizam as mesmas perspectivas do BSC, sugerindo mudanças apenas nos 

indicadores das perspectivas. 

Os objetivos de TI relacionados às perspectivas do BSC identificados na 

pesquisa, foram:  

• Perspectiva financeira: redução de custos gerados na área de TI, aumento na 

lucratividade; 

• Perspectiva dos clientes: satisfação dos usuários, medido pela qualidade do 

atendimento e rapidez na resolução das ocorrências; melhorar a imagem de TI 

em relação a outros departamentos; 

• Perspectiva processos internos: aumentar a eficiência das respostas na resolução 

dos problemas via prazos adequados e resolução satisfatória, processos de 

resolução eficazes, diminuição dos índices de ocorrências; 

• Perspectiva de aprendizado e crescimento: treinamento e conscientização para obter 

melhor desempenho nas atividades de resolução das ocorrências, melhorar e 

criar um alto nível de força de trabalho, clima interno, recrutar, desenvolver e 

reter pessoas talentosas. 

c) Abordagem de Hikage para Balanced Scorecard em TI 
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No seu artigo, Evans (2006) adapta a abordagem do BSC para testes de software. 

Segundo ela, com a estratégia e metas de uma organização, é possível construir um 

Balanced Scorecard para medir a qualidade em projetos de TI, ao balancear a visão da 

qualidade sobre as outras. Assim, Evans propõe a mudança das perspectivas do 

Balanced Scorecard, de acordo com a Figura 3.3 a seguir. 

 

Figura 3.3: BSC para Testes de Software. 
[Fonte: Evans (2006 apud NÓBREGA, 2008)] 

 

 Para a perspectiva Financeira, são abordadas as questões da qualidade baseada 

em valor. Na perspectiva do cliente são abordadas questões da qualidade orientada ao 

usuário. A perspectiva dos processos internos foi dividida em duas, uma aborda 

questões da qualidade orientada ao produto e a outra aborda a qualidade orientada ao 

processo. Por fim, a perspectiva aprendizagem e inovação levam em conta as questões 

da melhoria contínua. 

d) Abordagem de Evans para Balanced Scorecard em Testes de Software 
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 A medida sobre aceitabilidade aparece em dois lugares: na medida interna dos 

atributos do produto e na medida do cliente sobre aceitabilidade baseado na 

completude das tarefas do usuário – se o usuário consegue ou não terminar as tarefas 

de maneira eficiente e eficaz. 

 A primeira medida acontece em relação a atributos como eficiência da área de 

TI, manutenibilidade, segurança, interoperabilidade do software, etc. O usuário 

provavelmente não estará interessado nesses atributos internos, a menos que estes 

afetem a sua habilidade de executar suas tarefas de maneira eficiente e eficaz.  

 Por fim, Evans relata que a sua abordagem do BSC para testes ainda está em 

evolução, e que deverá ter outros refinamentos. E que, se levarmos em conta o BSC 

utilizado para área de negócios, dificilmente irá existir um único BSC para testes. Ao 

invés disto, cada grupo de teste deve observar os objetivos estratégicos do seu negócio 

(EVANS, 2006). 

 

O BTSC foi baseado no Balanced Scorecard – BSC – de Kaplan e Norton (2004) e em 

modelos de maturidade de testes, em especial o Test Process Improvement – TPI – da 

(SOGETI, 2008). O modelo fornece indicadores de diferentes visões (Financeira, do 

Cliente, Processos Internos e, Aprendizagem e Crescimento) para o gerenciamento de 

equipes de testes. 

 Dentro de cada perspectiva do BTSC são definidos objetivos a serem alcançados 

por qualquer equipe de testes. Esses objetivos genéricos têm como finalidade orientar a 

construção de scorecards específicos para cada organização ou projeto de testes. 

 A Figura 3.4 mostra a visão geral do BTSC. Cada uma das suas quatro 

perspectivas serão detalhadas a seguir. Com base no que foi explicado sobre Balanced 

Scorecard, cada elipse da figura representa um objetivo que deve ser alcançado pela 

equipe de testes para que se tenha um desempenho satisfatório. Cada seta representa 

onde acontecerá um impacto caso um objetivo seja atingido ou não. Caso a seta 

termine em um objetivo, o impacto será diretamente naquele objetivo em questão, caso 

a seta termine na divisão entre duas perspectivas, o impacto será em todos os objetivos 

da segunda perspectiva (NÓBREGA, 2008). 

e) Balanced Testing Scorecard: Um Modelo para Avaliação e Melhoria de 
Desempenho de Equipes de Testes de Software 
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Figura 3.4: Mapa Estratégico: Visão Geral do BTSC. 
[Fonte: Nóbrega (2008)] 

 
Perspectiva Financeira: 

A Perspectiva Financeira indica como os processos de testes de software e iniciativas 

de melhoria contribuirão para agregar mais valor à instituição.  

 Para atingir o principal objetivo da Perspectiva Financeira do BTSC, temos que 

obter Valor a Longo Prazo para Acionistas.  

 A fim de atingir este objetivo, tem-se outros três objetivos que devem ser 

atingidos. O primeiro é Reduzir o Custo de Manutenção do software, o segundo 

Reduzir o Custo de Desenvolvimento do software e Aumentar o Valor para o Cliente 

do software entregue (NÓBREGA, 2008). 
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Perspectiva do Cliente: 

Sob a Perspectiva do Cliente, o BTSC possibilita que se identifique o que os clientes 

internos e externos esperam da equipe de testes. 

 Como primeira atividade, é necessário definir quem são os clientes de uma 

equipe de testes. Segundo Kaner, Bach e Pettichord (2001), uma equipe de testes possui 

vários clientes internos e externos. São eles: Gerente de Projetos, Programadores, 

Documentadores, Suporte Técnico, Gerência Sênior, área de Marketing e Usuário Final. 

 É possível perceber que Gerente de Projetos, Programadores, Documentadores, 

Suporte Técnico e Gerência Sênior estão todos relacionados a uma equipe de 

desenvolvimento de software. Então, por questões de simplificação, os cinco primeiros 

clientes serão agrupados e chamados de Equipe de Desenvolvimento. 

 Ainda segundo Kaner et al., a área de marketing precisa saber quando algum 

problema irá afetar uma funcionalidade vital para os usuários finais. Desta forma, 

pode-se considerar que a área de marketing possui os mesmos interesses dos usuários 

finais. Sendo assim, ambos serão considerados como um único cliente: os Usuários.  

 Assim, os clientes utilizados pelo BTSC foram: Usuários e Equipe de 

Desenvolvimento. Após definidos os clientes da Equipe de Testes, precisou-se definir 

quais as suas expectativas em relação aos testes. Representados como objetivos na 

figura 3.4 apresentada anteriormente (NÓBREGA, 2008). 

 

Perspectiva dos Processos Internos: 

A Perspectiva dos Processos Internos se preocupa em identificar as atividades mais 

críticas para a realização dos objetivos dos clientes da equipe de testes e dos objetivos 

financeiros.  

 Como o BTSC utiliza-se dos modelos de maturidade de testes para representar 

seus processos internos, foram utilizadas algumas áreas-chave do TPI, relacionadas aos 

Processos Internos de uma equipe de testes. 

 As áreas-chave dos processos internos foram organizadas em cinco grandes 

áreas para obter uma representação igual ao do BSC genérico. Esta representação se faz 

necessária pois a definição detalhada dos processos internos será feito pela equipe de 

testes que for utilizar o BTSC. 

 As cinco grandes áreas dos processos internos do BTSC são: 
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• Gerência da Comunicação; 

• Gerência do Processo de Testes; 

• Operações de Testes; 

• Gerência dos Defeitos; 

• Gerência do Ambiente de Testes (NÓBREGA, 2008). 

Tabela 3.2: Relação entre Grandes Áreas dos Processos Internos do BTSC e das Áreas-chave 
do TPI.  

[Fonte: Nóbrega (2008)] 

Grandes Áreas Áreas-chave do TPI 
Gerência da 

Comunicação 
Comunicação 
 Relatórios 

Gerência do 
Processo de 

Testes 

 Estratégia de Testes 
 Modelo de Ciclo de Vida 
 Estimativa e Planejamento 
 Métricas 
Escopo da Metodologia 
 Gerenciamento do processo de teste 

Operações de 
Testes 

 Técnicas de Especificação dos Testes 
 Técnicas de Teste Estático 
 Automação de testes 
 Avaliação dos produtos intermediários do desenvolvimento 
 Testes de baixo nível (testes realizados pelos desenvolvedores) 

Gerência dos 
Defeitos   Gerenciamento de falhas 

Gerência do 
Ambiente de 

Testes 
 Ambiente de testes 

 

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento: 

A última perspectiva do BTSC, Aprendizado e Crescimento, identifica a estrutura que 

a equipe de testes deve construir para gerar crescimento e melhoria a longo prazo. 

 Para definição desta estrutura foram utilizadas algumas áreas do TPI 

relacionadas ao Aprendizado e Crescimento da equipe de testes, são elas, descritas na 

Tabela 3.3: 
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Tabela 3.3: Áreas-chave do TPI relacionadas a Aprendizado e Crescimento. 
[Fonte: Nóbrega (2008)] 

Áreas-chave do TPI 

Momento do envolvimento no teste 
Local de trabalho dos testadores 
Comprometimento e motivação 
 Funções de teste e treinamento 
Gerenciamento do Testware (Artefatos de teste) 

 

Por ser um modelo genérico, o BTSC precisa ser customizado para ser utilizado. 

Para isto, um processo de customização foi definido, baseado no processo de 

customização do BSC apresentado em Kaplan e Norton (1997) e Amaratunga et al. 

(2002) sendo divido nas seguintes etapas: 

• Etapa 1: Definição da Arquitetura do Programa de Medição; 

• Etapa 2: Definição dos Objetivos Estratégicos; 

• Etapa 3: Escolha e Elaboração dos Indicadores; 

• Etapa 4: Elaboração do Plano de Implementação. 

Cada etapa possui suas tarefas específicas que podem ser definidas de acordo 

com a Figura 3.5: 
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Figura 3.5: Processo de Definição do BTSC. 
 [Fonte: Nóbrega (2008)] 

Como apresentado, este modelo possui os benefícios do Balanced Scorecard, entre 

eles, o alinhamento das atividades da equipe de testes com sua visão de futuro, com a 

perspectiva do cliente e com aspectos financeiros da empresa, além das melhorias de 

processo propostas pelos modelos de maturidade de testes (NÓBREGA, 2008).  

Em relação ao modelo de Evans (2006 apud NÓBREGA, 2008) que relata que a 

sua abordagem do BSC para testes ainda está em evolução, e que deverá ter outros 

refinamentos, o BTSC foi aprovado como um modelo preparado para aplicação em 

fábricas de testes, tendo hoje um refinamento adequado para sua adoção em vez do de 

Evans. 
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Esta seção apresenta o que existe de mais utilizado na literatura para desdobramento 

de objetivos estratégicos em objetivos de medição e suas respectivas métrica que lhes 

representam. 

 

A idéia básica do GQM é derivar métricas de software a partir de perguntas e 

objetivos. Este método foi originalmente criado por Victor Basili e Weis (2001) como 

resultado de experiências práticas e pesquisas acadêmicas juntamente ao laboratório de 

engenharia de software da NASA.  

 O processo de definição de um programa de métricas utilizando o GQM deve se 

basear nas necessidades de informação da cada nível organizacional. Isso é obtido a 

partir do levantamento destas informações junto às áreas interessadas. 

 O paradigma do GQM foi proposto como uma abordagem orientada a objetivos 

para a medição de produtos e processos. Essa metodologia se baseia na premissa de 

que, para ganhar uma medida prática, deve-se, primeiro, entender e especificar os 

objetivos dos artefatos de software sendo medidos e os objetivos do processo de 

medição. 

O modelo de medição proposto é composto por três níveis (BASILI; CALDIERA; 

ROMBAC, 2001):  

• Goal – Momento onde são instituídos objetivos para um objeto de medição, que 

podem ser estabelecidos em cima de produtos, processos ou recursos; 

• Question – Momento em que questões são elaboradas para caracterizar o objeto 

de medição, a fim de identificar os itens e critérios de qualidade desejados; 

• Metric – Momento em que um conjunto de dados é associado a cada questão, a 

fim de respondê-la quantitativamente. 

3.2.2 Definição dos Objetivos de Medição 

3.2.2.1 GQM – Goal, Question, Metric 



Dissertação de Mestrado   15/10/2010 

CIn/UFPE   2010 Página 59 de 185 

 

Figura 3.6: Modelo do Goal, Question, Metric. 

[Fonte: adaptada de Basili, Caldiera e Rombac (2001)] 

 

Depois que o modelo do GQM foi desenvolvido, deve-se selecionar as técnicas 

de coleta de dados, ferramentas e procedimentos. Os dados que serão coletados, serão 

mapeados no modelo e interpretados de acordo com os esquemas previamente 

definidos pela organização (NÓBREGA, 2008). 

Esta seção apresenta quais as técnicas que podem ser aplicadas no intuito de obter um 

índice de eficiência que leva em consideração a importância das dimensões 

consideradas nas unidades avaliadas. 

 

Lins e Meza (2000) relatam que, segundo Charnes, Cooper e Rhodes (1978) a história 

da Analise Envoltória de Dados (DEA) teve início com a dissertação de Rhodes para 

obtenção de grau Ph.D, que foi supervisionada por Cooper e publicada em 1978. O 

objetivo da tese foi desenvolver um método para comparar a eficiência de escolas 

públicas norte-americanas, levando em conta outputs como: 

• Scores aritméticos; 

• Melhoria de auto-estima medida em testes psicológicos; 

• Habilidade psicomotora; 

e inputs como: 

• Número de professor-hora; 

3.2.3 Técnicas para Obtenção do Índice de Eficiência 

3.2.3.1 DEA – Data Envelopment Analysis 
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• Tempo gasto pela mãe em leituras com o filho. 

Inicialmente esta técnica foi utilizada na avaliação de escolas públicas norte-

americanas, entretanto hoje é aplicada em problemas diversos de cunho empresarial.  

De acordo com Pereira (1995), a Análise Envoltória de Dados (DEA) é uma 

técnica de Pesquisa Operacional, que tem como base a Programação Linear, e cujo 

objetivo é analisar comparativamente unidades independentes (empresas, 

departamentos, etc) no que se refere ao seu desempenho operacional. Ela fornece uma 

medida para avaliar a eficiência relativa das unidades de tomada de decisão (DMU’s). 

Define-se DMU, ou Decision Making Unit, como uma firma, departamento, divisão ou 

unidades administrativa ou operacional, cuja eficiência está sendo avaliada. Cada 

DMU é representada por um conjunto de outputs e um conjunto de inputs. A idéia 

básica é a comparação dos outputs com os inputs. Os outputs podem ser, por exemplo, 

os valores mensais de um faturamento da empresa com classes diversas de produtos. 

Para produzi-los, as empresas têm que utilizar fatores de insumos diversos como área 

da loja, grau de acessibilidade, dentre outros. Isto é, tem-se um conjunto de inputs. 

Existe uma extensa literatura sobre a avaliação da produtividade, que se refere a dois 

conjuntos de métodos básicos para analisar a eficiência, ou produtividade, da 

utilização dos recursos produtivos de organizações ou empresas. São conhecidos como 

métodos paramétricos e não-paramétricos, onde estes têm o objetivo de estimar uma 

fronteira relativa que leve ao máximo de produção, utilizando o mínimo de insumos 

(MACEDO; BENGIO, 2010). 

Ainda segundo Pereira (1995), os métodos não-paramétricos se derivam das 

técnicas de DEA, iniciadas por Farrel (1957) e ampliadas por Charnes, Cooper e Rhodes 

(1978) e Banker, Charnes e Cooper (1984). Os resultados de DEA são mais detalhados 

do que os obtidos na abordagem paramétrica, servindo melhor ao embasamento de 

recomendações de natureza gerencial. Este conjunto de métodos recebeu grande 

destaque depois da publicação do artigo introdutório de Charnes, Cooper e Rhodes 

(1978) para a obtenção de grau de Ph.D de Rhodes, que ficou popularmente conhecido 

como DEA – Data Envelopment Analysis. O DEA representa uma das mais adequadas 

ferramentas para avaliar a eficiência, em comparação com ferramentas convencionais, 

sendo assim, são destacadas as seguintes características: 

• Não requer a priori uma função de produção explícita; 
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• Examina a possibilidade de diferentes, mas igualmente eficientes, combinações 

de inputs e outputs; 

• Localiza a fronteira eficiente dentro de um grupo analisado e as unidades 

incluídas; 

• Determina, para cada unidade ineficiente, subgrupos de unidades eficientes, os 

quais formam seu conjunto de referência. 

São várias as formulações dos modelos de DEA encontradas na literatura, 

conforme diz Bandin (1997), entretanto dois modelos básicos DEA são geralmente 

usados nas aplicações. O primeiro modelo chamado de CCR (CHARNES; COOPER; 

RHODES, 1978), também conhecido como CRS (Constant Returns to Scale), avalia a 

eficiência total, identifica as DMU’s eficientes e ineficientes e determina a que distância 

da fronteira de eficiência estão as unidades ineficientes.  

O segundo chamado de modelo BCC (BANKER; CHARNES; COOPER, 1984), 

também conhecido como VRS (Variable Returns to Scale), utiliza a formulação dual, 

sendo este normalmente usado no benchmarking. Este modelo permite a projeção de 

cada DMU ineficiente sobre a superfície de fronteira (envoltória) determinada pelas 

DMU’s eficientes (MACEDO; BENGIO, 2010). 

Benchmarking é definido como um processo contínuo e sistemático de avaliação 

de empresas e serviços através de sua comparação com unidades consideradas 

eficientes, levando ao estabelecimento de ações gerenciais efetivas com o objetivo de 

aprimorar os resultados (redução de custos, aumento de produção, etc) (MACEDO; 

BENGIO, 2010). A DEA tem sido utilizada, igualmente, para o benchmarking das 

unidades ineficientes, relacionadas aos grupos de referência formados por unidades 

eficientes (BANKER; CHARNES; COOPER, 1984). Trata-se de uma poderosa 

ferramenta para definir estratégias para o benchmarking, com a finalidade de indicar 

linhas de ação para tornar eficientes empresas ineficientes. 

De acordo com Bandin (1997) e Farrel (1957), eles definem uma organização 

eficiente como aquela que consegue produzir o maior output dado um certo “mix” de 

inputs. Então, a ineficiência técnica pode ser associada ao fracasso em alcançar a 

fronteira de eficiência, ou seja, fracasso em alcançar o máximo de outputs dado um 

certo mix de inputs. Farrel (1957) propôs que a eficiência de uma firma consiste de dois 

componentes: eficiência técnica, que reflete a habilidade de uma firma para obter 
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output máximo para um dado conjunto de inputs e eficiência alocativa, que reflete a 

habilidade da firma em usar proporções ótimas, dando seus respectivos preços e a 

produção tecnológica. Essas duas medidas são combinadas para fornecer a medida de 

total eficiência econômica. 

Conforme dito anteriormente, a Análise Envoltória de Dados (DEA) envolve o 

uso de métodos de programação linear para construir uma fronteira não-paramétrica 

sobre os dados. Medidas de eficiência são calculadas em relação a sua fronteira. 

De acordo com Ramanathan (2003), DEA tem apresentado sucesso na medição 

da eficiência das DMU’s já citadas acima. Seguindo a mesma idéia apresentada, o DEA 

é uma técnica onde a capacidade máxima de uma DMU é relativa ao contexto de 

aplicação dele. Uma DMU poderá ter uma capacidade máxima distinta de outra, assim 

a eficiência deverá variar entre 0% e 100% de acordo com seu melhor desempenho 

possível (capacidade máxima). Esta é uma abordagem realista que será adotada neste 

trabalho, uma vez que seria de um alto nível de complexidade definir uma capacidade 

máxima absoluta para cada tipo de DMU. Neste caso, o que ocorrerá é o 

estabelecimento da capacidade máxima de produção de um indivíduo ou projeto, 

aplicando-se técnicas de estimativas e utilização de dados históricos.  

Fatores como qualidade e nível de serviço exigido no mercado específico, assim 

como outras possíveis restrições ambientais, podem variar de local para local, para 

cada DMU, sem que se subavalie o desempenho da unidade. O poder do DEA provém 

justamente dessa sua habilidade de comparar unidades organizacionais segundo 

várias entradas e saídas simultâneas, através de um indicador de desempenho único, 

mesmo nas situações que não ocorram entradas e saídas em níveis ou proporções 

equivalentes entre si, e onde não se conheçam nem as relações intrínsecas que ocorrem 

entre as entradas e as saídas das DMU’s, nem a função de produção da operação 

(PANDOLFI, 2005). 

 Para atender a esta necessidade de aferição da eficiência de unidades, 

desenvolveu-se uma técnica com capacidade de comparar a eficiência de múltiplas 

unidades de serviço que fornecem serviços similares mediante a consideração explícita 

do uso de suas múltiplas entradas (isto é, recursos) na produção de múltiplas saídas 

(isto é, serviços). 
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O cálculo de eficiência aplicado pela técnica DEA de cada unidade j, é obtida 

como a razão da soma ponderada das saídas pela soma ponderada das entradas de 

cada uma das n unidades avaliadas, ou seja (PANDOLFI, 2005): 

 
Onde: 

 hj é a eficiência da unidade j; 

 ur é o valor atribuído à saída de produto ou serviço r; 

 Yrj é a quantidade obtida de produto ou serviço r na unidade j; 

e 

vi é o custo atribuído ao recurso i; 

Xij é a quantidade de recurso i consumido na unidade j. 

 

A primeira questão que se apresenta é: para que se tenha uma medida 

comparável de eficiência, como se deve atribuir um conjunto adequado de pesos aos 

coeficientes de custo e valor? Tal questão leva à discussão de como se pode obter tal 

conjunto de pesos de maneira que nenhuma unidade seja prejudicada em sua avaliação 

de desempenho. Pode ser bastante difícil atribuir esses pesos de maneira adequada 

sem que se conheça a função de produção do sistema analisado (PANDOLFI, 2005). 

Além disso, diferentes unidades podem avaliar de maneiras diferentes, porém 

legítimas, os diferentes tipos de entradas e saídas do sistema, de acordo com suas 

características operacionais e dos ambientes onde atuam. Esse é o caso, por exemplo, 

de escolas que podem querer, legitimamente, atribuir a quesitos como Biologia e 

Ciências Humanas, um peso maior que o atribuído a matérias de exatas. Isso torna 

insatisfatória a hipótese da adoção de uma métrica fixa para todas as unidades do 

sistema cujas eficiências se pretendem avaliar (PANDOLFI, 2005). 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978) reconheceram tanto a dificuldade de 

atribuição de um único conjunto de pesos para todas as unidades, como a legitimidade 

de adoção de conjuntos de “pesos” diferentes para cada unidade, conforme suas 
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características ambientais e sistêmicas específicas. Assim, cada unidade j, quando 

avaliada, adota para si e para todas as demais unidades o conjunto de pesos que 

maximiza o seu próprio desempenho, sem que nenhuma unidade do conjunto obtenha 

mais que 100% de eficiência (PANDOLFI, 2005). 

Isso se justifica, desde que os pesos atribuídos pela unidade que está otimizando 

sua avaliação, quando aplicados às demais unidades do conjunto avaliado, não 

impliquem em eficiência maior que 100% para nenhuma delas, já que o modelo 

pressupõe que a eficiência máxima é restrita ao valor unitário, ou desempenho 100% 

eficiente (PANDOLFI, 2005). 

Dessa forma, pode-se indicar a aplicação de DEA em situações onde haja 

dificuldade de se atribuir pesos de maneira equilibrada, para todas DMU’s que serão 

avaliadas. Seja: 

1. Pela diversidade nos níveis de entradas e saídas; 

2. Por questões ambientais que afetem de forma diversificada unidades do sistema; 

ou ainda 

3. Quando houver discordância na adoção dos parâmetros únicos como padrões 

para medidas de desempenho. 

 

Um índice de eficiência menor que 100% significa que existe outra unidade, 

gerada a partir da combinação de unidades eficientes, capaz de, com as mesmas 

quantidades de entradas, produzir quantidades maiores de saídas, ou, produzir as 

mesmas quantidades das mesmas saídas a partir de quantidades menores que as 

utilizadas pela unidade avaliada (PANDOLFI, 2005). Isto é que permite a observação 

do comportamento da eficiência, sua melhoria ou queda. 

 

Interpretação Geométrica do DEA 

A representação gráfica do DEA é de extrema importância para melhor compreensão 

do problema apresentado, além de esclarecer o motivo pelo qual leva este nome Data 

Envelopment Analysis (Análise por “Envelopamento” de Dados). 
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Figura 3.7: Interpretação geométrica do DEA (Variable Return to Scale). 

 [Fonte: http://www.deazone.com] 

  

 Um conjunto de unidades que produzem dois tipos diferentes de saída para um 

dado nível de entrada de um único recurso pode ser representado da maneira exposta 

na figura acima, onde pode se observar que os pontos P1 a P4 formam a fronteira e de 

DEA-eficiência, relativa aos seis pontos comparados. Os pontos P5 e P6 são 

“envelopados” pelos demais, para que alcancem a DEA-eficiência, devem melhorar 

suas saídas em um dos eixos, ou em uma combinação de ambos até que seus outputs 

alcançarem a curva de envoltória de eficiência que é determinada pela união dos 

pontos  considerados  DEA-eficientes (PANDOLFI, 2005). 

Considerando que o DEA utiliza programação linear para otimização da 

eficiência através da distribuição dos pesos para o cálculo da eficiência, esta técnica irá 

atribuir pesos aos fatores considerados para a DMU avaliada (inputs e outputs) de 

acordo com a orientação escolhida para a técnica (orientada a input ou orientada a 

output). Basicamente, deve-se imaginar o seguinte: se a orientação escolhida for input, o 

DEA procurará avaliar as DMU’s que utilizaram menos inputs para a geração dos 

outputs. No caso da orientação ser output, o DEA irá atribuir maior eficiência para 

DMU’s que geraram mais outputs com os inputs utilizados.  
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O método conhecido como Processo de Análise Hierárquica, ou Analytical Hierarchic 

Process (AHP), trata-se de uma técnica estruturada para lidar com decisões complexas. 

Ele é umas das técnicas de Análise de Decisão Multi-critério, também chamado de 

MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis). O intuito do AHP não é prescrever uma 

decisão “correta”, mas sim, apoiar o tomador de decisão a escolher a opção que melhor 

se adapte as suas necessidades e compreensão do cenário.  

 Com base em matemática e psicologia, o método foi desenvolvido por Thomas 

Saaty (1980) e tem sido extensivamente estudado e aprimorado desde então. A AHP 

oferece um quadro abrangente e racional para estruturar um problema de decisão, 

para representar e quantificar os seus elementos, para relacionar esses elementos com 

as metas globais e para a avaliação de soluções alternativas. 

 Ele utiliza uma técnica matricial auxiliar de análise utilizada para planejamento 

e tomada de decisão em sistemas de múltiplos critérios. Baseada no conceito de que 

quanto maior for o entendimento do sistema por parte do tomador de decisão, melhor 

será sua decisão final, a técnica procura aproveitar a experiência dos gestores e 

simplificar a compreensão do problema através de sua hierarquização (PANDOLFI, 

2005). 

 Embora possa ser utilizado por pessoas que trabalham com decisões mais 

simples, o Analytic Hierarchy Process (AHP) é mais útil para times que lidam com 

problemas complexos, especialmente aqueles com altos riscos, envolvendo a percepção 

humana e dos julgamentos, cujas resoluções tragam impactos a longo prazo. O AHP 

mostra suas vantagens quando elementos importantes de decisão são difíceis de 

quantificar ou comparar, ou onde a comunicação entre os membros da equipe é 

dificultada por suas especializações ou perspectivas. Alguns dos cenários de tomada 

de decisão em que o AHP pode ser aplicado são: 

• Escolha – A escolha de uma alternativa de um dado conjunto de alternativas, 

geralmente onde há vários critérios de decisão envolvidos; 

• Ranking – A colocação de um conjunto de alternativas em ordem da mais para a 

menos desejável; 

3.2.3.2 AHP – Analytical Hierarchic Process 
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• Priorização – Determinar o mérito relativo dos membros de um conjunto de 

alternativas, em oposição à escolha de um único; 

• Alocação de recursos – Distribuição de recursos entre um conjunto de alternativas; 

• Benchmarking – Comparando-se os processos em sua própria organização com 

aqueles de outras organizações; 

• Gestão da Qualidade – Lidar com os aspectos multidimensionais da qualidade e 

melhoria da qualidade. 

 De acordo com o AHP, a simplificação de problemas multicritério é conseguida 

reduzindo-se sua análise a comparações aos pares dos aspectos a serem avaliados e aos 

quais são atribuídos valores pelos gestores de acordo com uma escala numérica pré-

estabelecida, e segundo suas respectivas experiências e conhecimentos como pode ser 

visto no quadro da Tabela 3.4: 

Tabela 3.4: Julgamento de Prioridades entre Pares.  
[Fonte: Al-Harbi (2001 apud Pandolfi, 2005)] 

Atributo Julgamento de Prioridades entre Pares 

9 Extremamente prioritário 

8 Entre muito forte e extremamente prioritário 

7 Muito forte priorização 

6 Entre forte e muito forte priorização 

5 Forte priorização 

4 Entre moderado e forte priorização 

3 Moderada priorização 

2 Entre sem priorização e moderado 

1 Sem priorização 

 

 A experiência dos gestores é incorporada à análise associando-se suas opiniões a 

esses valores numéricos e comparando-os par a par no intuito de hierarquizar as 

importâncias entre os diversos fatores. A hierarquia obtida pode ser verificada quanto 

a sua ocorrência e alinhamento pelo teste de colinearidade. 

 Segundo seu criador, o AHP reflete o processo natural de funcionamento da 

mente humana. Ao defrontar-se com um grande número de elementos controláveis ou 

não, que abrangem uma situação complexa, o cérebro humano os agrega em grupos, 
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segundo propriedades comuns. Esse modelo de função cerebral permite uma repetição 

desse processo básico indefinidamente, agrupando os elementos em graus sucessivos e 

criando uma hierarquia. O topo dessa “hierarquia” pode ser entendido como sendo o 

objetivo desse processo decisório (PANDOLFI, 2005). 

 A Tabela 3.5 de comparação par a par (pairwise comparison) mostra como é 

realizada a atribuição das importâncias aos critérios estabelecidos para o alcance do 

objetivo estabelecido. 

Tabela 3.5: Julgamento de importância dos critérios. 

   Critério 1  Critério 2 Critério 3  Critério 4 
Critério 1  1 7 3 9 
Critério 2     1 5 7 
Critério 3        1 9 
Critério 4           1 

 

 A Tabela 3.5 de julgamento mostra o cruzamento para a comparação pairwise 

entre os critérios. Os valores preenchidos representam a intensidade do critério da 

linha em relação ao critério da coluna. A diagonal principal é toda preenchida de 1, 

pois indica que não há priorização, já que se trata da comparação com ele mesmo. O 

triângulo inferior à diagonal principal não mostra nenhum valor, pois a comparação do 

par já é feita no triângulo superior. Os valores colocados nesta matriz são apenas 

ilustrativos. 

 Com o apoio de softwares que aplicam o método AHP, automatiza-se os passos 

4 a 6 para a obtenção da priorização dos critérios. É possível converter os julgamentos 

em prioridades de cada um dos critérios. Este tipo de software também calcula a 

relação de consistência (ratio consistency) que representa a integridade interna dos 

pesos gerados.  

 A Figura 3.8 mostra visualmente a idéia do AHP, a partir de um objetivo que se 

deseja atingir. Este objetivo possui o peso de 1 (que representa o todo), cujo valor 

deverá ser distribuiído entre os critérios de influência sobre o objetivo de acordo com a 

importância que o critério possui com o julgamento realizado como ilustrado na tabela 

3.5. Os valores colocados abaixo dos critérios, são ilustrativos e derivados da aplicação 

de um software de AHP sobre os dados da Tabela 3.5. 
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Figura 3.8: Um exemplo simples da aplicação do AHP com as prioridades finais. 

 
 O Analytical Hierarchic Process se mostra como uma ferramenta estruturada no 

apoio  à atribuição de importâncias aos critérios selecionados como influência sobre o 

objetivo desejado.  

Esta seção apresenta um estudo que visa analisar os modelos e ferramentas descritos 

com o intuito de selecionar aqueles onde se enxerga maturidade para contribuir para a 

composição do modelo de aferição da eficiência. 

Embasado no trabalho de Nóbrega (2008), foram utilizadas as seguintes 

premissas para a análise destas ferramentas: 

• Foram pesquisados modelos, métodos e técnicas conhecidos a partir da 

literatura especializada; 

• Foram consideradas as características próprias, as necessidades e a realidade 

específica de testes de software; 

• A análise destes modelos foi realizada segundo critérios, gerados a partir das 

considerações das características de testes de software e também com o nível de 

detalhes que se deseja obter de informação a partir da aplicação do modelo 

analisado. 

Como justificativa da escolha do modelo de alinhamento estratégico para apoio ao 

modelo de aferição de eficiência em projetos de testes proposto, é apresentado o 

resultado de um estudo comparativo de modelos de desempenho organizacional 

realizado por Nóbrega (2008). 

3.3 Estudo Comparativo entre os Modelos 

3.3.1 Escolha do Modelo de Alinhamento Estratégico 
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Os critérios utilizados neste comparativo foram adaptados da dissertação de 

Silva (2003, apud NÓBREGA, 2008): “Avaliação da Implantação de um Sistema de 

Medição da Produtividade no Ambiente de Engenharia de Manutenção em Usinas 

Hidrelétricas”. Uma breve descrição de cada critério de análise é apresentada a seguir 

para possibilitar o entendimento dos resultados obtidos. Após cada descrição, serão 

feitas considerações sobre os valores que serão dados a cada critério. Os valores podem 

variar de critério para critério, baseado nas suas características e importância.  

1. O critério do propósito primário visa identificar se o objetivo principal do 

modelo é a Melhoria do Desempenho, Melhoria de Processo, ou apenas a 

Medição. Caso o propósito primário seja Melhoria de Desempenho o modelo irá 

receber (+1), caso contrário irá receber (0).  

2. O critério do alinhamento dos indicadores aos objetivos estratégicos da 

organização busca constatar se os indicadores dos modelos são alinhados com 

os objetivos estratégicos. Caso o modelo promova este alinhamento irá receber 

(+1), caso contrário irá receber (0). 

3. O critério de nível de detalhamento tem como objetivo identificar se os modelos 

de avaliação possuem um detalhamento alto ou baixo. Caso o modelo possua 

um detalhamento alto irá receber (+1), caso contrário irá receber (0). 

4. O critério de indicadores pré-definidos visa verificar se as métricas e indicadores 

dos modelos são livres ou se são pré-definidos pelo próprio modelo. Caso o 

modelo possua indicadores pré-definidos irá receber (-1), caso os indicadores 

sejam parcialmente pré-definidos (permitindo alguma customização, mas com 

restrições, irá receber (0), caso permita qualquer tipo de customização irá 

receber (+1). 

5. O critério da eficiência e eficácia verifica se os indicadores de desempenho são 

obtidos sob a ótica das medições de eficiência e eficácia, para cada modelo. Caso 

o modelo possua indicadores obtidos sob a ótica da eficiência e eficácia irá 

receber (+1), caso contrário irá receber (-1). 
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6. O critério de facilidade de entendimento verifica se o nível de detalhamento do 

modelo não dificulta o seu entendimento. Caso o modelo permita uma 

facilidade de entendimento irá receber (+1), caso contrário irá receber (0). 

7. O critério de facilidade de implantação verifica se o modelo é de fácil 

implantação e divulgação para outros membros. Caso o modelo permita uma 

facilidade de implantação irá receber (+1), caso permita uma facilidade parcial 

irá receber (0), caso seja bastante complexo, irá receber (-1). 

8. O critério de aplicação para serviços verifica se o modelo é aplicável para 

operações de serviços, neste caso mais especificamente Testes de Software. Caso 

o modelo seja aplicável para operações de serviços irá receber (+1), caso 

contrário irá receber (-1). 

9. O último critério sobre se a abordagem já foi utilizada em projetos de TI verifica 

se foram encontradas bibliografias que comprovam a utilização de cada uma em 

projetos de Tecnologia da Informação. Caso o modelo já tenha sido aplicado em 

projetos de TI irá receber (+2), caso contrário irá receber (-1). 

De acordo este estudo comparativo, o modelo de avaliação de desempenho 

Balanced Scorecard (BSC) foi o que obteve a maior pontuação, sendo, desta forma, 

escolhido para ser implantado em equipes de testes. Os fatores que tiveram o maior 

impacto na decisão foram o nível de detalhamento do modelo e a sua utilização em 

projetos de TI. 

Por consequência, selecionou-se o BTSC – Balanced Testing Scorecard, como 

modelo de alinhamento estratégico para organizações do tipo fábrica de teste, uma vez 

que ele foi construído com base no BSC a partir deste estudo comparativo e se 

enquadra neste modelo por se tratar de um modelo de aferição de projetos de testes. 

O intuito de utilização do BTSC é a sua aplicação no nível estratégico para 

alinhamento dos objetivos do projeto aos objetivos estratégicos da organização que 

realiza testes de software bem como do cliente contratante do serviço de testes de 

software. Abaixo os pontos que justificam a seleção do BTSC para composição do 

modelo proposto. 
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o Aplicabilidade no nível mais alto do modelo proposto que é a primeira etapa de 

alinhamento estratégico. O BTSC tem como propósito primário a melhoria do 

desempenho. Apesar do modelo proposto visar à aferição da eficiência de 

projetos de testes, sem dúvida, como já mencionado, ele deve ser utilizado como 

uma ferramenta de tomada de decisão para melhoria contínua do desempenho 

da organização; 

o Alinhamento dos indicadores aos objetivos estratégicos da organização, de 

forma que, à medida que se desça o nível durante a aplicação do modelo aqui 

proposto, não se perca o real intuito que é atingir os objetivos de interesse da 

organização; 

o Flexibilidade na definição de novos indicadores que sejam necessários aferir 

dentro da organização, além dos já pré-definidos no modelo genérico; 

o Facilidade de entendimento, o que é evidenciado através da linguagem e 

apresentação dos mapas estratégicos; 

o Aplicabilidade para operações de serviços, neste caso mais especificamente para 

fábricas de testes; 

o Baseado no BSC – Balanced Scorecard – que possui aplicação já conhecida em TI. 

 

Ressalvas sobre a utilização do BTSC: O BTSC apresenta um mapa genérico com 

objetivos pré-definidos. É importante atentar-se que existe a flexibilidade de 

definição de novos objetivos que sejam adequados à organização. Outro ponto é 

que o modelo precisa de apoio da alta direção para que tenha sua implantação 

viabilizada bem como a divulgação e motivação dos envolvidos.  

Pretende-se utilizar o GQM como ferramenta para levantamento das necessidades de 

medição sobre os objetivos estratégicos mapeados. Além disso, ser utilizada para o 

desdobramento destes objetivos nas métricas que irão guiar a medição dos objetivos.  

  No estudo comparativo feito por Nóbrega (2008), o GQM é incluído no nível de 

comparação com modelos de alinhamento estratégico, porém é julgado que não possui 

certas características para ser enquadrado neste nível. Porém, para o desdobramento e 

estabelecimento de objetivos de medição e métricas operacionais a partir de objetivos 

3.3.2 Escolha do Modelo de Definição dos Objetivos de Medição 



Dissertação de Mestrado   15/10/2010 

CIn/UFPE   2010 Página 73 de 185 

estratégicos, trata-se de um modelo largamente utilizado pelas organizações de TI. 

Trata-se de um modelo que possui bastante conhecimento gerado na literatura sobre 

sua utilização e, por isso, apenas ele foi citado neste nível de necessidade para o 

modelo de aferição de eficiência de projetos de testes. 

  Abaixo, estão listados os pontos que justificam a seleção do GQM para 

composição do modelo proposto. 

o Alinhamento estratégico quando aplicado o “Question” sobre os “Goals” que são 

justamente aqueles mapeados no BTSC; 

o Não pré-determina nenhuma métrica padrão, proporcionando a liberdade para 

criação e definição daquelas que forem adequadas ao cenário trabalhado; 

o Oferece facilidade de entendimento na sua aplicação, tratam-se de passos 

simples; 

o Facilidade de implantação e divulgação para os membros da organização; 

o Assim como o BTSC, possui aplicabilidade para operações de serviços, neste 

caso mais especificamente para fábricas de testes; 

o Largamente utilizado em TI, seja em projetos de desenvolvimento de software, 

realização de testes, qualidade de software, etc. 

 

Ressalvas sobre a utilização do GQM: O modelo GQM não tem como objetivo 

principal a melhoria de desempenho nem possui foco na eficiência. Ele se 

propõe a definir questões e indicadores que irão responder se os objetivos 

estratégicos foram ou não atingidos. Portanto, se o foco é aferir a eficiência, 

então isto deverá ter sido definido na etapa de definição dos objetivos. 

Para a avaliação da técnica, foram criados três critérios como se vê abaixo: 

1. O critério da aplicabilidade em cenários onde se tem poucas unidades avaliadas 

visa identificar se é possível aplicar a técnica onde a quantidade de projetos é 

menor do que a quantidade de fatores considerados. Entenda-se como fatores, a 

quantidade de inputs e outputs do projeto. Caso a técnica não apresente 

restrições quanto ao número de unidades avaliadas X fatores considerados, o 

este critério irá receber (+1), caso contrário irá receber (0).  

3.3.3 Escolha  da Técnica para Obtenção do Índice de Eficiência 
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2. O critério do poder de decisão sobre a importância dos inputs e outputs busca 

constatar se a técnica permite que o gestor tenha influência sobre a escolha dos 

pesos dos inputs e outputs considerados nos projetos avaliados, permitindo que o 

índice de eficiência reflita esses pesos. Caso a técnica promova este poder de 

escolha, irá receber (+1), caso contrário irá receber (0). 

3. O critério de abstenção da atribuição de pesos sobre a importância dos inputs e 

outputs busca constatar se a técnica permite que o gestor se abstenha de ter de 

atribuir pesos em relação à importância dos inputs e outputs considerados nos 

projetos avaliados. Isto pode ocorrer no caso do gestor não ter total domínio 

sobre essa influência. Caso a técnica permita esta abstenção, irá receber (+1), 

caso contrário irá receber (0). 

Tabela 3.6: Avaliação das técnicas em relação aos critérios. 

Critério AHP DEA 
Aplicabilidade +1 0 
Poder de decisão +1 0 
Abstenção 0 +1 
Total +2 +1 

 

Com os resultados obtidos acima, observa-se que a técnica AHP é mais 

abrangente do que DEA. O AHP permite um maior domínio sobre o que está sendo 

calculado como eficiência do projeto, enquanto que o DEA se encarrega do cálculo 

destes pesos. 

No entanto, optou-se por disponibilizar as duas técnicas no modelo proposto, 

tendo-se em vista que as duas são aplicáveis e dependerá do gestor se sentir 

confortável quanto à utilização delas.  

Existem diversos modelos e técnicas para medição e avaliação de desempenho de 

unidades contribuintes, sejam organizações, departamentos, projetos, times ou mesmo 

indivíduos. Porém, nem todos os modelos e técnicas, como o BSC, DEA, GQM ou 

AHP, atendem completamente às necessidades apresentadas dentro dos cenários os 

quais se deseja avaliar. Seja porque o foco é direcionado a etapas específicas da 

3.4 Considerações Finais 



Dissertação de Mestrado   15/10/2010 

CIn/UFPE   2010 Página 75 de 185 

avaliação e não se adequa às demais, seja porque algum tipo de premissa do 

modelo/técnica restrinja a sua aplicação no cenário observado. 

  A partir disto, uma solução observada é a combinação de modelos e técnicas 

que, em conjunto, possam atender a um determinado cenário a ser avaliado. 
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          Capítulo 

4 Modelo para Medição da 
Eficiência de Projetos em 

Fábricas de Testes 
 
Com base nas discussões sobre os conceitos, modelos e ferramentas apresentadas no 

capítulo 3, este capítulo o modelo proposto para medição da eficiência de projetos em 

organizações do tipo fábrica de testes. Também são apresentadas, neste capítulo, as 

condições necessárias para aplicação do modelo proposto. Todos os aspectos 

mencionados são descritos e comentados com a seqüência lógica de sua aplicação. 

Além disso, serão enumerados os benefícios esperados pela aplicação do modelo. 

Para atingir os objetivos deste trabalho, descritos no capítulo 1, são listadas a seguir as 

questões que devem guiar a concepção do modelo. 

I. Como garantir o alinhamento dos objetivos estratégicos das organizações 

contratantes e os resultados gerados pelas fábricas de testes que prestam 

serviços para elas através de seu trabalho? 

II. Como priorizar os objetivos estratégicos do cliente que deverão ser atingidos? 

III. Como selecionar as métricas adequadas ao cenário apresentado pelo projeto de 

testes de forma que elas representem os fatores que influenciam a eficiência do 

projeto? 

IV. Como, ou que método utilizar para calcular a eficiência do projeto de testes?  

Como determinar quais são os fatores (aspectos) que influenciam a eficiência do 

projeto?  

 

 

4.1 Objetivos Específicos do Modelo 
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Esta seção apresenta algumas preocupações identificadas que foram levadas em 

consideração para a construção do modelo com o objetivo de evitar possíveis desvios 

na aplicação dele, além de oferecer facilidade na sua implementação. 

Para que se possa avaliar a eficiência de um projeto, é preciso definir o que se entende 

por eficiência dentro do contexto que se deseja avaliar (no caso, fábricas de testes) e 

como traduzí-lo de maneira consistente com os objetivos estratégicos, estratégias 

competitivas e fatores críticos de sucesso (PANDOLFI, 2005) para o cliente.  

 Uma abordagem dada pela aplicação do BTSC (NÓBREGA, 2008) é que, 

tratando-se de organizações fornecedoras de testes funcionais, o que se deseja ao 

aplicar um modelo de alinhamento estratégico como o Balanced Testing Scorecard é 

alinhar os objetivos do modelo aos objetivos estratégicos do cliente contratante da 

fábrica de testes, uma vez que, ao contratar uma organização deste tipo, o cliente 

pretende atingir objetivos estratégicos principalmente sob a perspectiva financeira, 

como reduzir custo de manutenção, reduzir custo de desenvolvimento e aumentar 

valor para o cliente, por exemplo, que serão operacionalizadas pela fábrica de testes.  

 A abordagem do BTSC se aplica ao cenário que se deseja atacar neste trabalho, 

pois, diferentemente do BSC que descreve os objetivos estratégicos da organização, o 

BTSC descreve quais são os objetivos nas perspectivas dos “Processos Internos” e 

“Aprendizado e Crescimento” da fábrica de testes que devem ser atingidos para que os 

objetivos estratégicos do cliente mapeados nas perspectivas “do Cliente” e 

“Financeira” sejam atingidos. Logo, os objetivos descritos no BTSC visam trabalhar as 

perspectivas operacionais dentro da fábrica de testes para atingir os objetivos 

estratégicos do contratante mapeados nas perspectivas do cliente e financeira.  

Para realizar o cálculo da eficiência da unidade contribuinte, deve-se verificar se a 

ferramenta selecionada para avaliá-la, de fato, apresenta um índice que leve em 

consideração os fatores selecionados pelo gestor (do cliente e da fábrica de testes) que 

influenciem, segundo a visão deles, a eficiência de um projeto. 

4.2 Construção Conceitual do Modelo  

4.2.1 Necessidade de Alinhamento Estratégico 

4.2.2 Cuidado na Seleção das Métricas de Composição da Eficiência 
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 Um ponto relavante que é sempre destacado quando se trata de implantação de 

sistemas de avaliação e melhoria de desempenho dentro de organizações é que, para 

evitar dispersão de esforço e recursos, deve-se restringir a análise apenas ao essencial. 

Isto é, ter-se o mínimo de fatores necessários. Procurando-se, no entanto, incluir no 

modelo os aspectos relevantes de acordo com os objetivos a serem atingidos sempre 

alinhados aos objetivos estratégicos e priorizados junto aos gestores. 

 Para a seleção destes fatores, é importante que se recorra tanto à experiência dos 

gestores tomadores de decisão, como dos demais stakeholders envolvidos no alcance do 

objetivo utilizando de suas experiências particulares, sinergias, potencialidades e 

desempenhos pessoais específicos (PANDOLFI, 2005). Isto porque, dada a 

complexidade dos sistemas, a indisponibilidade de amostras representativas bem como 

de dados históricos podem, muitas vezes, inviabilizar a avaliação estatitística da 

eficiência de projetos e times passados. 

 Para que possam ser devidamente utilizados, os fatores de influência sobre as 

eficiências devem ser validados pelos gestores e participantes do projeto avaliado. 

Neste ponto, a questão dos recursos de que cada unidade dispõe para que possa 

contribuir com as metas, deve ser levada em consideração. Se o recurso é hora, a 

contribuição para a eficiência de uma unidade bem avaliada deve ser pelo menos 

proporcional à quantidade de horas que consome na produção de seus resultados 

(PANDOLFI, 2005). 

Uma vez comparativamente avaliadas as unidades, deve-se proceder a uma verificação 

de como, quanto e de que forma a somatória das eficiências individuais (dos membros 

da equipe para a eficiência do projeto e dos projetos para a eficiência global da 

organização caracterizada como fábrica de testes) está contribuindo para o alcance das 

metas, e como cada unidade está contribuindo para o todo. 

 Deve-se verificar se o modelo permite ao gestor, a partir das eficiências 

individuais, compará-lo com as metas estabelecidas (PANDOLFI, 2005). O método 

precisa ser capaz de auxiliar na identificação e adequação das deficiências do todo com 

as potencialidades individuais de cada unidade considerada. O método deve indicar 

também onde se encontram as oportunidades de melhoria, permitindo ao gestor 

4.2.3 Consolidação de Resultados e Comparação com as Metas 
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tomador de decisão que realoque recursos ou incentive uma ou outra unidade, em 

particular, visando melhorar a eficiência global. 

 A realocação de recursos pode ser feita de maneira automática através da 

inclusão de critérios de decisão no modelo. Esses critérios são, no entanto, função de 

posturas e políticas da organização, refletindo a vontade dos stakeholders em relação 

aos objetivos e estratégias organizacionais (PANDOLFI, 1999). 

O uso de pesos pré-determinados para todos os fatores de influência considerados para 

a unidade contribuinte induz a um modelo de avaliação no qual, para se obter boa 

avaliação, todas as unidades avaliadas têm que produzir ou contribuir com um pouco 

de cada aspecto. Isso tem um ponto positivo quando se deseja equilibrar todos os 

fatores, mesmo assim se estamos em um cenário de pouca variabilidade, onde há um 

alto índice de reusabilidade dos casos de testes, provavelmente, este fator apresentará 

maior facilidade de produção e não representará um fator de contribuição 

representativa para um alto índice de eficiência. Isso acontece, porque os pesos iguais 

fazem com que se restrinja a possibilidade de especialização das unidades em aspectos 

onde elas sejam mais competitivas, ou quando atuem em ambientes onde alguns 

fatores apresentem maior facilidade de produção, por motivo de demanda, por 

exemplo.  

Como consequência, em função de redução na sua capacidade de especialização, 

a adoção dos pesos rígidos imporia às unidades algum grau de perda em seus 

respectivos potenciais de produção, já que teriam que produzir um pouco de tudo em 

proporções fixas, impedindo assim, a obtenção de resultados excepcionais em alguns 

aspectos específicos (PANDOLFI, 2005). 

Alguns fatores contribuem mais que outros para a eficiência e são neles que 

deve ser investido maior esforço. Por exemplo, a quantidade de bugs detectados por 

hora deve ter peso maior em relação à quantidade de casos de testes produzida. Isto 

não quer dizer que a métrica relacionada a casos de testes não será considerada um 

fator de influência, mas deve haver uma preocupação voltada às métricas que devem 

levar maior peso na avaliação da eficiência.  

 

4.2.4 Possível Excesso de Flexibilidade e Especialização 
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Um aspecto a ser considerado quando da seleção das métricas que comporão o índice 

de eficiência é o da limitação de número de fatores. A proposta é atingir a limitação 

da quantidade de fatores que devem ser considerados no modelo de avaliação da 

eficiência por meio de seu agrupamento por áreas, ou aspectos, onde haja clara 

afinidade, além da possibilidade de redução a uma grandeza única. 

 A simplificação obtida por essa redução, como citado, traz benefícios tanto ao 

gerenciamento dos fatores de influência selecionados, no que se refere à priorização de 

esforços e alocação de recursos, quanto no que se relaciona ao aspecto da aplicação do 

DEA no que tange ao excesso de medidas, que pode provocar uma avaliação de 

eficiência pouco discriminatória, caso haja muitos fatores. Para isto, o modelo de 

medição da eficiência de projetos de testes sugere a priorização de objetivos a serem 

implementados, onde cada um destes objetivos é representado por uma ou mais 

métricas. Isto faz com que o modelo tenha sua implantação iniciada de forma pequena, 

garantindo o controle sobre as medições realizadas e apenas medindo o que for 

relevante. 

Um aspecto fundamental a ser considerado é a forma de implantar este modelo nas 

organizações. Sabe-se que o processo de implantação de sistemas de avaliação de 

desempenho organizacional conta com alguns entraves que podem atrapalhar e até 

impedir a obtenção de resultados relevantes sobre a organização. 

Esses entraves estão relacionados principalmente com a cultura organizacional. 

Por exemplo, como assegurar a produtividade dos times mantendo a motivação e sem 

causar disfunção no sistema de avaliação e pouca efetividade da ação (AUSTIN, 1996). 

Outro aspecto importante diz respeito ao investimento que deve ser feito tanto 

financeiro quando de esforço para que as ações possam ser implementadas, como a 

customização de ferramentas para facilitar a extração dos dados, geração de relatórios 

para consolidação de dados, recursos destinados à medição e análise das informações 

obtidas, entre outras. 

Desta forma, o modelo a ser construído precisa prever práticas que facilitem a 

implementação dele dentro da organização, oferecendo um arcabouço semi-pronto que 

4.2.5 Quantidade Limitada de Fatores 

4.2.6 Definição da Estratégia de Implantação 
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servirá de repositório genérico e que, para cada organização, poderá ser alimentado 

para constituir a identidade e banco de dados histórico organizacional. 

Esta seção explica, conforme a sequência lógica de sua aplicação, tanto as etapas, 

quanto os requisitos necessários para a utilização do modelo. 

 Antes de iniciar a descrição do modelo, abaixo é apresentada a Figura 4.1 para 

introduzir a idéia do mesmo. Em seguida está o roteiro básico para sua aplicação com 

suas pré-condições, limitações e vantagens esperadas. 

4.3 Forma de Aplicação do Modelo 
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Figura 4.1: Sequência de Aplicação do Modelo Proposto para Aferição de Eficiência.
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4.3.1 Etapas de Aplicação 

Esta seção irá descrever o processo de aplicação do modelo de medição de eficiência 

de projetos em fábricas de testes através do detalhamento das atividades apresentadas 

no macro-fluxo da Figura 4.1. 

 

4.3.1.1 Realizar o Alinhamento Estratégico com BTSC 

Estabelecimento da Perspectiva Financeira 

A aplicação do modelo proposto deve ser iniciada através de uma abordagem “top-

down”. Isto quer dizer que o desenho do mapa estratégico será iniciado pela 

perspectiva financeira, assim como sugerido no BTSC (NÓBREGA, 2008).  

 

Atividade 1.1 – Estabelecer Perspectiva Financeira 

Objetivo: 

Definir os objetivos financeiros do cliente e da fábrica de testes na perspectiva 

financeira. 

Executor: 

Gerente do Projeto 

Participante(s): 

N/A 

Entradas: 

• Mapa genérico do BTSC 

• Planejamento Estratégico / Missão / 

Objetivos Estratégicos do Cliente 

• Planejamento Estratégico / Missão / 

Objetivos Estratégicos da Fábrica de 

Testes 

Saídas: 

• Perspectiva financeira com os 

objetivos estratégicos financeiros 

Tarefas: 

1. Analisar o planejamento estratégico do cliente e selecionar os objetivos 

financeiros; 

2. Sobre os objetivos financeiros, verificar quais estão relacionados à atuação da 

fábrica de testes, isto é, de que forma eles são impactados pelas atividades de 

testes; 
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3. Analisar o planejamento estratégico da fábrica de testes e selecionar os objetivos 

financeiros; 

4. Verificar quais objetivos estão relacionados às atividades de prestação do serviço 

de testes, isto é, como os projetos de testes devem ser trabalhos de forma a atingir 

os objetivos financeiros da fábrica de testes; 

5. Consultar o mapa genérico do BTSC a fim de analisar se há objetivos financeiros 

propostos que são aplicáveis e agregam ao cenário do cliente; 

6. Validar com o gestor do cliente se os objetivos dele estão alinhados com suas 

expectativas. Neste caso, os objetivos financeiros da fábrica de testes não 

necessariamente devem ser abertos ao cliente, mas sim, para acompanhamento 

interno da fábrica. 

Ferramentas: 

• Editor de fluxograma ou Ferramenta 

específica de planejamento estratégico 

para desenho do mapa 

Guias: 

• BTSC – Balanced Testing Scorecard 

Observações: 

A tarefa de obtenção da missão e valores da organização, tanto do cliente 

quanto da fábrica de testes pode ser inviável em certas situações onde não há este 

tipo de planejamento ou mesmo por confidencialidade de informações. Nestes 

casos, a utilização do mapa genério do BTSC poderá ser bastante útil, extraindo-se 

alguns objetivos que se julgue aplicável ao cenário e realizando-se entrevistas com 

os gestores tomadores de decisão dentro da organização (cliente e fábrica de testes) 

de modo que seja possível captar quais os objetivos se deseja atingir com o modelo. 

 

Estabelecimento da Perspectiva do Cliente 

Os objetivos estratégicos dentro da perspectiva do cliente devem surgir a partir 

da visão do cliente mais o apoio da experiência da fábrica de testes e do mapa genérico 

sobre como os objetivos da perspectiva financeira serão atingidos. 

Neste momento, o foco de objetivos está muito mais voltado para o cliente, com 

suas preocupações em como atingir os objetivos da perspectiva acima. A fábrica de 

testes poderá contribuir no estalebecimento dos objetivos do cliente, porém com sua 

validação. 
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Atividade 1.2 – Estabelecer Perspectiva do Cliente 

Objetivo: 

Definir os objetivos da perspectiva do cliente. 

Executor: 

Gerente do Projeto 

Participante(s): 

Cliente 

Entradas: 

• Mapa Genérico do BTSC 

• Planejamento Estratégico / Missão / 

Objetivos Estratégicos do Cliente 

Saídas: 

• Perspectiva do cliente com os 

objetivos estratégicos mapeados 

Tarefas: 

1. Analisar o planejamento estratégico do cliente e selecionar os objetivos relativos à 

perspectiva do cliente; 

2. Sobre os objetivos financeiros, verificar quais estão relacionados à atuação da 

fábrica de testes, isto é, de que forma eles são impactados pelas atividades de 

testes; 

3. Analisar o planejamento estratégico da fábrica de testes e selecionar os objetivos 

do cliente; 

4. Verificar quais objetivos estão relacionados às atividades de prestação do serviço 

de testes, isto é, como os projetos de testes devem ser trabalhados de forma a 

atingir os objetivos do cliente da fábrica de testes; 

5. Consultar o mapa genérico do BTSC a fim de analisar se há objetivos do cliente 

propostos que são aplicáveis e agregam ao cenário do cliente; 

6. Validar com o gestor do cliente se os objetivos dele estão alinhados com suas 

expectativas.  

Ferramentas: 

• Editor de fluxograma ou Ferramenta 

específica de planejamento estratégico 

Guias: 

• BTSC – Balanced Testing Scorecard 

Observações: 

A tarefa de obtenção da missão e valores da organização, tanto do cliente 

quanto da fábrica de testes pode ser inviável em certas situações onde não há este 

tipo de planejamento ou mesmo por confidencialidade de informações. Nestes 
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casos, a utilização do mapa genério do BTSC poderá ser bastante útil, extraindo-se 

alguns objetivos que se julgue aplicável ao cenário e realizando-se entrevistas com 

os gestores tomadores de decisão dentro da organização (cliente e Fábrica de Testes) 

de modo que seja possível captar quais os objetivos se deseja atingir com o modelo. 

 

Estabelecimento da Perspectiva dos Processos Internos 

 

Atividade 1.3 – Estabelecer Perspectiva dos Processos Internos 

Objetivo: 

Definir os objetivos na perspectiva dos processos internos da fábrica de testes.  

Executor: 

Gerente do Projeto 

Participante(s): 

N/A 

Entradas: 

• Mapa Genérico do BTSC 

• Planejamento Estratégico / Missão / 

Objetivos Estratégicos da Fábrica de 

Testes 

Saídas: 

• Perspectiva dos processos internos 

com os objetivos da fábrica de testes 

Tarefas: 

1. Verificar cada um dos objetivos mapeados nas perspectivas acima (Financeira e 

do Cliente) e identificar de que forma eles deverão ser atingidos; 

2. Definir um ou mais objetivos que atinjam o objetivo relacionado no nível mais 

acima.  

a. Caso a fábrica de testes tenha um planejamento estratégico definido, deve-se 

utilizá-lo para identificar que objetivos podem estar presentes na perspectiva 

mapeada; 

b. Caso a fábrica de testes não tenha um planejamento estratégico formal, pode-

se utilizar o mapa genérico do BTSC ou mesmo a experiência de outros 

gestores. 

Ferramentas: 

• Editor de fluxograma ou Ferramenta 

específica de planejamento estratégico 

Guias: 

• BTSC – Balanced Testing Scorecard 

Observações: 
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Deve-se ter em mente que nesta perspectiva devem ser colocados todos os 

objetivos operacionais que permitam a monitoração dos processos bem como a 

melhoria deles. Poderá ser bastante útil se basear no catálogo de objetivos, onde se 

relacionam os principais objetivos relacionados a esta perspectiva, além do apoio do 

mapa genérico do BTSC: 

• Avaliar o custo de teste; 

• Avaliar a qualidade do produto; 

• Avaliar a produtividade do time de testes; 

• Avaliar o status das atividades de teste. 

O gestor da fábrica de testes responsável pela definição dos objetivos nesta 

perspectiva deve se sentir livre para remover ou inserir novos objetivos. Essa será a 

operacionalização dos objetivos definidos nas perspectivas acima. 

 

Estabelecimento da Perspectiva de Aprendizado & Crescimento 

 

Atividade 1.4 – Estabelecer Perspectiva de Aprendizado & Crescimento 

Objetivo: 

Definir os objetivos na perspectiva de aprendizado e crescimento da fábrica de 

testes.  

Executor: 

Gerente do Projeto 

Participante(s): 

Gestores da fábrica de testes 

Entradas: 

• Mapa Genérico do BTSC 

• Planejamento Estratégico / Missão / 

Objetivos Estratégicos da Fábrica de 

Testes 

Saídas: 

• Perspectiva de aprendizado e 

crescimento com os objetivos da 

fábrica de testes 

Tarefas: 

1. Reunir-se com outros gestores da fábrica de testes a fim de levantar necessidades 

internas relacionadas à formação de colaboradores, bem como estruturação 

organizacional que venham a atender não só o presente projeto, mas possam se 

extender a outros ao longo do tempo; 

2. Identificar necessidades de definição ou melhoria de processos, aquisição ou 
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customização de ferramentas, aprimoramento técnico através de treinamentos e 

capacitações, etc. 

Ferramentas: 

• Editor de fluxograma ou Ferramenta 

específica de planejamento estratégico 

Guias: 

• BTSC – Balanced Testing Scorecard 

Observações: 

Esta se trata de uma perspectiva em que não só um gestor deverá trabalhar, 

devendo-se envolver uma área da organização (Recursos Humanos, por exemplo), 

pois envolve o planejamento do crescimento interno (pessoas, sistemas e 

procedimentos) a longo prazo. Logo, não se pode gerar objetivos aleatoriamente 

para cada projeto que surgir dentro da fábrica de testes. É preciso que haja um 

alinhamento dentro da fábrica para organizar os projetos por cliente, por tipo, por 

exemplo, fazendo com os objetivos de Aprendizado & Crescimento sejam os 

mesmos. 

 

4.3.1.2 Definir Métricas para os Objetivos 

Uma vez que os objetivos estratégicos foram mapeados com o BTSC, é hora de definir 

as métricas relacionadas a estes objetivos que permitirão compor indicadores para o 

sistema de medição que servirá de ferramenta para acompanhamento dos objetivos 

estabelecidos para o projeto. 

Durante definição destas métricas, é importante que se recorra tanto à 

experiência dos gestores, como dos demais stakeholders envolvidos no alcance do 

objetivo utilizando suas experiências particulares, sinergias, potencialidades e 

desempenhos pessoais específicos. Já que, dada a complexidade dos sistemas, a 

indisponibilidade de amostras representativas bem como de dados históricos podem 

muitas vezes inviabilizar a avaliação estatística de correlação entre causa-efeito 

(PANDOLFI, 2005). 

O modelo também deve admitir alguma subjetividade, devendo existir, 

contudo, um encadeamento lógico justificado entre objetivos e métricas relacionadas. 

Ou seja, deve haver uma explicação das relações entre fatores e resultados. Para que 

possam ser utilizadas, as métricas selecionadas devem ser devidamente validadas 
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pelos gestores e contribuintes do resultado. 

 

Atividade 2.1 – Definir Métricas para os Objetivos 

Objetivo: 

Definir métricas relacionadas a cada um dos objetivos mapeados nas 4 perspectivas 

do mapa estratégico BTSC. 

Executor: 

Gerente do Projeto 

Participante(s): 

Analista de Qualidade / Medição 

Entradas: 

• Mapa Estratégico do BTSC elaborado 

 

Saídas: 

• Conjunto de Métricas relacionadas aos 

Objetivos Estratégicos 

Tarefas: 

1. Analisar cada um dos objetivos mapeados nas 4 perspectivas do mapa estratégico 

construído na etapa anterior. Uma abordagem adotada é “bottom-up”, neste caso, 

já que os objetivos nas perspectivas mais abaixo estão relacionados aos objetivos 

nas perspectivas acima. Desta forma, à medida que se vai definindo os objetivos 

das perspectivas mais abaixo, muitas vezes não é necessário definir para o 

objetivo acima deles, uma vez que são compostos por outros objetivos que já 

foram desdobrados; 

2. Utilizar como apoio o Catálogo de Métricas baseado no GQM (Tabela 4.1) para o 

desdobramento de cada objetivo em métricas. O gestor deve ter liberdade para 

incluir outras métricas que respondam às questões de como atingir os objetivos 

propostos; 

3. Durante a seleção das métricas, deve-se levar em consideração aspectos relativos 

às peculiaridades específicas das unidades que contribuem para a eficiência do 

todo. Outro aspecto importante é que, para fins de evitar dispersão de esforço e 

recursos, deve-se restringir a análise apenas ao essencial. Ou seja, ao mínimo 

possível de fatores, procurando-se, no entanto, incluir no modelo os aspectos 

relevantes de acordo com os objetivos a serem alcançados.  Isto evita que, ao 

estabelecer um número grande de métricas, não se consiga medir todas elas, 

fazendo com que o modelo não possa ser aplicado de forma consistente. 

4. Listar todas as métricas selecionadas. 
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Ferramentas: 

• Editor de planilha 

• Editor de texto 

Guias: 

• Catálogo de Métricas de Testes 

(Tabela 4.1) 

Observações: 

Uma prática útil é colocar em uma tabela para cada objetivo, quais são as 

métricas que irão compô-lo.  

 

 A Tabela 4.1 representa o catálogo de métricas de testes genérico criado para o 

modelo com o objetivo de guiar o gestor quando da execução da atividade de “Definir 

Métricas dos Objetivos”. A tabela está baseada na aplicação do GQM (SANDRI, 2008). 

No catálogo, para cada objetivo mapeado, existem questionamentos os quais devem 

ser respondidos através das métricas para tornar possível avaliar, posteriormente, se o 

objetivo principal foi atingido. Neste catálogo apresentado, estão consolidados os 

principais objetivos estratégicos que se deseja atingir quando falamos de implantação 

de fábrica de testes. Trata-se de macro-objetivos que englobam os principais objetivos 

das perspectivas financeira, do cliente e de processos internos sugeridos no mapa 

genérico do BTSC (NÓBREGA, 2008) que são: avaliar ganhos financeiros, qualidade, 

produtividade e acompanhar o projeto. 

Tabela 4.1: Catálogo de Métricas de Testes baseado no GQM  

[Fonte: adaptado de Basili, Caldiera e Rombac (2001)]. 

 Objetivo – “Goal”  Questões – "Question"  Métricas – "Metric" 

1. Avaliar o custo de teste 

1.1 Quantas horas foram 
gastas com as atividades de 
testes?  
 
1.2 Foi mais ou menos do que 
planejado? 

1.1.1 Esforço planejado para o 
projeto de testes 

1.1.2 Esforço realizado de teste por 
fase do projeto de testes 

1.1.3 Esforço realizado de teste na 
fase de planejamento 

1.1.4 Esforço realizado de teste na 
fase de arquitetura 

1.1.5 Esforço realizado de teste na 
fase de execução 
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1.1.6 Esforço realizado de teste na 
fase de encerramento 

2. Avaliar a qualidade do 
produto 

2.1 a) Quantos bugs foram 
detectados pela equipe de 
testes?  
 
2.1 b) Quais suas  
severidades? 

2.1.1 # de bugs de severidade alta 
detectados pela equipe de testes 

2.1.2 # de bugs de severidade média 
detectados pela equipe de testes 

2.1.3 # de bugs de severidade baixa 
detectados pela equipe de testes 

2.2 a) Quantos bugs foram 
detectados pelo cliente?  
2.2 b) Quais suas  
severidades? 

2.2.1 # de bugs de severidade alta 
detectados pelo cliente 

2.2.2 # de bugs de severidade média 
detectados pelo cliente 

2.2.3 # de bugs de severidade baixa 
detectados pelo cliente 

2.3 a) Qual a causa‐raiz do 
bug? 

2.3.1 # de bugs por tipo 

3. Avaliar a produtividade do 
time de testes 

3.1 a) Qual a eficiência do 
time de Testes?  
 
3.1 b) Quantos bugs 
encontrados não são válidos? 

3.1.1 # de bugs detectados a cada 
versão de teste do produto 

3.1.2 # de bugs detectados em cada 
ciclo de teste 

3.1.3 # de casos de testes 
executados por hora 

3.1.4 # de bugs detectados por caso 
de teste 

3.1.5 # de bugs que não estão 
relacionados à nenhum caso de 
teste 

3.1.6 # de bugs duplicados 

3.1.7 # de bugs "não reproduzíveis" 

4. Avaliar o status das 
atividades de teste 

4.1 a) Todos os casos de 
testes planejados foram 
elaborados? 
 
4.1 b) Quantos casos de testes 
foram executados?  

4.1.1 # de casos de testes 
planejados 

4.1.2 # de casos de testes 
elaborados até o momento 
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4.1 c) Quantos passaram? 
 
4.1 d) Quantos requisitos 
foram testados até o 
momento? 
 
4.1 e) Qual a porcentagem de 
requisitos/features foram 
testados até o momento? 

4.1.3 # de casos de testes 
executados 

4.1.4 # de casos de testes que 
passaram 

4.1.5 # de casos de testes que 
falharam 

4.1.6 # de casos de testes 
bloqueados 

4.1.7 # total de requisitos/casos de 
uso/features a serem testados 

 

4.3.1.3 Qualificar Métricas 
 
O principal objetivo ligado a esta atividade é fornecer subsídios ao gestor que estiver 

aplicando o modelo para priorização dos objetivos que serão implementados 

inicialmente na implantação de um programa de avaliação de eficiência dentro da 

fábrica de testes. Isto ocorre, porque, normalmente, quando se deseja implantar 

programas desta natureza (programas de qualidade e produtividade), as 

organizações acabam gerando um conjunto de obstáculos com os quais é preciso 

saber lidar para que seja possível produzir um resultado eficaz a partir destes 

programas. 

Este conjunto de obstáculos oferecido está relacionado, em sua grande parte, à 

mudança de paradigma que é necessária para implantar determinadas práticas. Por 

exemplo, resistência cultural do time, pois já estão acostumados a trabalhar de uma 

forma e deverão desprender esforço para mudar seus hábitos; investimentos 

necessários por parte da organização (neste caso em maior parte da fábrica de testes 

que está oferecendo o serviço) que precisa de justificativa para o investimento em 

ferramentas, contratações, etc. 

 

Guia de qualificação de métricas: 

Este guia apresenta um suporte para a execução da atividade de qualificação de 

métricas. Ele descreve o que significam as dimensões consideradas para qualificação 
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das métricas (Retorno e Esforço), assim como os critérios que devem ser utilizados 

para atribuir um determinado peso para cada uma destas duas dimensões (ALTO, 

MÉDIO e BAIXO). 

Também são apresentados na Tabela 4.2 pontos que devem ser levados em 

consideração quando da implementação de uma métrica. Isto auxilia no momento da 

atribuição dos pesos de Esforço. Além disso, o ranking de melhores cenários de 

implementação de métricas é apresentado. Este ranking mostra qual seria a métrica 

que mais agrega de acordo com o Retorno e o Esforço, assim como mostra a métrica 

que menos agrega de acordo também com estas duas dimensões consideradas. 

Como apoio, também é fornecido um gráfico para visualização das métricas 

qualificadas de forma mais intuitiva. 

 

 Dimensões e critérios considerados para atribuição de pesos: 

• Esforço de Obtenção da Métrica – Trata-se de uma dimensão onde será 

levado em conta o esforço envolvido em obter os dados relacionados à métrica 

desejada. Este esforço pode estar relacionado à infra-estrutura existente para 

armazenar ou processar os dados que irão compor as métricas, pode estar 

relacionado a ações internas de treinamento, mudança de cultura, etc. 

Para esta dimensão serão considerados os valores “ALTO”, “MÉDIO” e 

“BAIXO”, obedecendo aos seguintes critérios de categorização: 

o ALTO – Os dados desejados não existem na organização. Ou seja, é 

necessário criar uma infra-estrutura para iniciar então o reporte do 

determinado dado para ser possível sua extração e obtenção da métrica. 

Por exemplo, não é informada a quantidade de bugs encontrados que 

não estão relacionados a nenhum caso de teste. Assim, será necessário, 

além de estabelecer essa prática de reporte com o time, alinhar com a 

gerência, estruturar como será reportado para uma extração posterior. 

Possui peso 3 no cálculo de priorização. 

o MÉDIO – Os dados existem, porém não há infra-estrutura disponível 

para extrair de forma prática estas métricas. Por exemplo, existe reporte 

de esforço, porém o formato não é adequado para se obter informações 

do tipo “Esforço por fase do projeto de testes”, apenas é informado o 
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esforço total do projeto sem discriminação alguma. Assim, será 

necessário mexer na infra-estrutura (ferramenta de timesheet, por 

exemplo) para adequá-la a este tipo de reporte, além de treinar a equipe 

para esta nova forma de controle que poderá impactar em sua rotina de 

trabalho e alinhar com a gerência. Possui peso 2 no cálculo de 

priorização. 

o BAIXO – Os dados existem e há infra-estrutura, porém é necessário 

apenas um pequeno ajuste na forma de reportar o dado para que seja 

possível uma extração acurada da métrica desejada. Por exemplo, não 

há classificação do bug no momento do reporte quanto à versão do 

sistema que está sendo testado e na qual foi detectado o erro. No 

entanto, a ferramenta de reporte de bugs permite customização de 

campos. Neste caso, basta a inserção de um campo e a orientação do 

time a inseri-la. Ou seja, já há a cultura de reporte de informações 

relativas ao bug. Este critério também se aplica quando os dados já 

estão no formato ideal para serem medidos. Possui peso 1 no cálculo de 

priorização. 

• Retorno dado pela métrica quando aferida – Trata-se de uma dimensão que 

permite ter a visibilidade rápida de uma determinada métrica, tendo esta, 

valor agregado tanto para o cliente quanto para a fábrica de testes. Isto é um 

aspecto fundamental quando estamos tratando de implantação de programas 

de avaliação e melhoria de desempenho onde se deseja ver resultados rápidos 

para justificar o investimento feito pelo cliente em uma fábrica de testes. 

Para esta dimensão serão considerados os valores “ALTO”, “MÉDIO” e 

“BAIXO”, obedecendo aos seguintes critérios: 

o ALTO – A métrica apresenta resultados de alto impacto e visibilidade, 

principalmente relacionados à visibilidade de margem de lucro, retorno 

sobre o investimento, custos existentes, etc. Possui peso 17 no cálculo de 

priorização. 

o MÉDIO – A métrica apresenta resultados de médio impacto e 

visibilidade, englobando objetivos relacionados à medição de 

produtividade do time, que irão refletir, de forma indireta nos objetivos 
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de margem de lucro do projeto.  Outros tipos de métricas que devem 

ser consideradas neste critério são aquelas relacionadas à qualidade do 

processo e dos produtos produzidos, pois também influenciarão, 

mesmo que de forma indireta, os custos do cliente. Isto, porque uma 

vez identificado que a qualidade melhorou, ele deverá ter menos custos 

com retrabalho, já que haverá sistemas produzidos com maior 

qualidade (menos bugs). Possui peso 14 do cálculo de priorização. 

o BAIXO – A métrica apresenta resultados de baixo impacto e 

visibilidade dentre as demais. Refere-se aos objetivos que demoram 

mais tempo para serem reconhecidos dentro da organização 

(principalmente dentro do cliente), pela sua subjetividade e própria 

dificuldade em mensurar de forma isolada seu ganho. Por exemplo, 

“Melhorar relacionamento da Fábrica de Testes com o time de 

Desenvolvimento”. Possui peso 9 no cálculo de priorização. 

 
Atividade 3.1 – Qualificar Métricas 

Objetivo: 

Qualificar as métricas definidas para fornecer subsídios ao gestor para priorização 

dos objetivos a serem implementados. 

Executor: 

Gerente do Projeto 

Participante(s): 

Analista de Qualidade / Medição 

Entradas: 

• Conjunto de Métricas Selecionadas 

• Tabela de Categorização das Métricas 

para Priorização (Tabela 4.5) 

Saídas: 

• Métricas Qualificadas 

Tarefas: 

1. Analisar para cada métrica qual a infra-estrutura requerida, quanto os recursos 

humanos e software para tornar possível a extração das métricas estabelecidas e 

direcionar quanto ao esforço que poderá ser demandado para implementação da 

métrica. Para esta tarefa, pode-se utilizar da Planilha de Necessidades de 

Extração de Dados (Tabela 4.2) que poderá ser incrementada para novas 

necessidades mapeadas na organização; 
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2. Atribuir pesos às métricas quanto ao seu esforço e retorno utilizando a Tabela de 

Categorização das Métricas (Tabela 4.5) para priorização: 

a. Listar os objetivos que se deseja medir; 

b. Listar ao lado dos objetivos as métricas que foram estabelecidas na atividade 

“Definir Métricas para os Objetivos”; 

c. Consultar o Guia de Qualificação de Métricas para entender quais os critérios 

utilizados para atribuir corretamente o nível do Retorno obtido, assim como 

o Esforço para obtenção da métrica; 

d. Atribuir peso referente ao Retorno proporcionado pela métrica tanto ao 

cliente quanto à fábrica; 

e. Atribuir peso referente ao Esforço necessário para se obter a métrica desejada; 

f. Obter a nota de prioridade fornecida após a atribuição do peso de Retorno e 

Esforço.  Quanto maior a nota quer dizer que a métrica deve ser 

implementada primeiramente. Este ranking fornecido será a entrada para a 

priorização dos objetivos. 

Ferramentas: 

• Editor de planilha 

• Editor de texto 

Guias: 

• Guia de Qualificação de Métricas 

• Planilha de Necessidades para 

Extração de Dados (Tabela 4.2) 

Observações: 

Sobre a atribuição do peso de Retorno, é importante que o gestor utilize a sua 

experiência e também realize entrevistas junto ao Cliente para sentir quais as 

principais preocupações e urgências que ele tem em obter resultados. 

Outro ponto importante é que, mesmo após a priorização dos objetivos, o 

gestor ainda poderá avaliar os resultados obtidos e tomar a decisão de implementar 

ou não determinado objetivo. 

 

Necessidades para extração de métricas de testes: 

Antes de aplicar o cálculo sobre as métricas para priorização do que será 

medido inicialmente, o modelo sugere a utilização da Tabela de Necessidades para 

Extração das Métricas de Testes que poderá auxiliar na atribuição de peso da 

dimensão de Esforço. A Tabela 4.2 descreve algumas das necessidades bastante 
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comuns de infra-estrutura, tanto de recursos humanos quanto de software para tornar 

possível a extração das métricas estabelecidas.  

Este mapeamento de necessidades é uma prática aconselhada para entender 

como será a extração dos dados para que ela possa ser o mais eficiente possível, 

evitando desprendimento de esforço em atividades operacionais e permitindo ciclos 

de análise dos dados com maior consistência e frequência pelos tomadores de decisão. 

É claro que este é apenas um guia, a maturidade da organização caracterizada como 

fábrica de testes é que vai dizer o nível de adoção de ferramentas para armazenamento 

e extração automática dos dados que serão utilizados para o cálculo da eficiência 

relativa aos projetos para compará-la aos objetivos traçados. Por isso, o exemplo 

sugerido mais adiante tem como intuito auxiliar o início da estruturação deste 

trabalho através de práticas simples. No entanto, fica a cargo da organização o nível de 

investimento a ser feito para implantar um programa de avaliação e melhoria de 

eficiência. 

A Tabela 4.2 foi criada para apoiar o modela na listagem, para cada métrica já 

apresentada no catálogo, qual é normalmente a necessidade para se extrair dados para 

geração das métricas. 

Tabela 4.2: Necessidades para extração de dados. 

  Métricas  Necessidade 

Cu
st
o 

Esforço planejado para o projeto 
de testes 

As atividades do projeto devem ser planejadas de forma clara 
através de um cronograma que permita a identificação das 
fases e atividades pertencentes a cada uma delas, bem como 
recursos alocados.  
Este planejamento irá permitir que durante a execução das 
fases, seja possível obter desvio entre planejado X realizado, 
auxiliando o gestor a traçar um plano de ação para ajustar o 
planejamento (através de replanejamentos), além de auxiliar 
na obtenção de dados históricos para melhorar a acurácia 
das estimativas, mapeado como um objetivo no mapa 
genérico do BTSC. 

Esforço realizado de teste por 
fase do projeto de testes 

Para que seja possível a extração de dados relativos às fases 
do projeto de testes, é necessária uma ferramenta de 
reporte de esforço que permita ter como um dos parâmetros 
a fase na qual o recurso está trabalhando no momento. Isto, 
para evitar que a extração tenha que ser feita com base nas 
datas de início e fim retiradas no cronograma. Porém, este 
pode não ser o dado real já que o objetivo também é 
detectar desvios entre planejado X realizado.  
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Esforço realizado de teste na fase 
de planejamento 

Como destacado na métrica "Esforço realizado de teste por 
fase do projeto de testes", é sugerido que para métricas de 
esforço se tenha uma ferramenta de apontamento de horas 
onde seja indicada claramente a fase que ocorre no 
momento de modo a facilitar a coleta de dados (através de 
um campo com as fases pré‐definidas). 

Esforço realizado de teste na fase 
de arquitetura 

Esforço realizado de teste na fase 
de execução 

Esforço realizado de teste na fase 
de encerramento 

Q
ua

lid
ad

e 

# de bugs de severidade alta 
detectados pela equipe de testes 

O reporte dos bugs identificados na execução dos testes pela 
equipe deve contar com uma categorização prévia dos bugs 
por severidade.  
Dois pontos são necessários:  
> Ter havido a definição de critérios para a categorização dos 
bugs dentro das severidades (alta, média e baixa); 
> Definir campo na ferramenta de reporte de bugs que 
permita categorizá‐lo e extrair este dado de forma prática, 
posteriormente. 

# de bugs de severidade média 
detectados pela equipe de testes 

# de bugs de severidade baixa 
detectados pela equipe de testes 

# de bugs de severidade alta 
detectados pelo cliente 

O reporte dos bugs identificados pelo cliente (fase de 
homologação, por exemplo) deve contar com a mesma 
categorização dos bugs por severidade utilizada pela equipe 
de testes.  
Dois pontos são necessários:  
> Estes critérios devem estar bem comunicados para que 
tanto a equipe da Fábrica de Testes quanto o Cliente tenham 
o mesmo entendimento sobre o que significa categorizar um 
bug como severidade alta, média ou baixa.  
> Deve existir uma ferramenta onde o Cliente possa reportar 
os bugs detectados e categorizá‐lo através das severidades. 
Esta ferramenta deve ser acessada por ambos (fábrica de 
testes e cliente) para que seja possível a extração de dados 
relativos a bugs identificados pelo Cliente e não identificados 
pela equipe da Fábrica de Testes, por exemplo. 

# de bugs de severidade média 
detectados pelo cliente 

# de bugs de severidade baixa 
detectados pelo cliente 

# de bugs por tipo 

O bug deve ser caracterizado por seu tipo, de forma que se 
conheça a causa‐raiz do problema identificado. Isso porque 
nem sempre um bug está relacionado a uma falha na 
funcionalidade desenvolvida. É comum que se detectem bugs 
devido a falhas de ambiente, de massa de dados, até do 
próprio entendimento sobre o funcionamento do sistema.  
Sendo assim, é importante a existência da tipificação do bug 
para que se conheça as causas‐raízes dos problemas 
encontrados, permitindo ações direcionadas à resolução 
deles. 
Um campo customizado com valores padrão pode atender à 
geração desta informação. 
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Pr
od

ut
iv
id
ad

e 

# de bugs detectados a cada 
versão de teste do produto 

Seguindo a linha de cadastramento de dados na própria 
ferramenta de reporte de bugs, sugere‐se a existência de um 
campo para indicação da versão do sistema, produto, 
aplicação que está sendo testada.  
Esta pode ser considerada uma forma simples de 
implementar o armazenamento deste dado, porém outras 
ferramentas mais robustas podem ter este tipo de dado de 
forma automática (logo após a geração do build da aplicação, 
a ferramenta já inclui esta informação). 

# de bugs detectados em cada 
ciclo de teste 

Sugere‐se a existência de um campo na ferramenta de 
reporte de bug para indicação do ciclo a que pertence o bug 
detectado.  
O campo poderá ser uma lista pré‐estabelecida com a 
quantidade de ciclos padrão adotado na fábrica de testes ou 
específicos para o projeto. 

# de casos de testes executados 
por hora 

A extração desta métrica está diretamente ligada às métricas 
de esforço, pois uma vez que o recurso indica o esforço gasto 
em uma determinada fase (no caso Execução, na qual se 
executam os casos de testes). Além da fase, é importante 
informar também o tipo de atividade realizada dentro desta 
fase para que se tenha detalhamento sobre as atividades. 
Normalmente se tem um campo para indicar a atividade 
onde seria informado o caso de teste executado (através de 
seu código, por exemplo). 

# de bugs detectados por caso de 
teste 

A ferramenta de reporte de bugs deverá fornecer um campo 
para indicar o caso de teste relacionado ao bug detectado.  
Os casos de testes poderão ser informados manualmente, 
tomando‐se o cuidado de manter o padrão de nomenclatura 
do caso de teste (código identificador do caso de teste, por 
exemplo), de forma que no momento da extração, os dados 
estejam consistentes para serem consolidados. Caso sejam 
pré‐estabelecidos, os casos de teste são previamente 
cadastrados na ferramenta para, no momento do reporte, 
escolha‐se o caso de teste relacionado. 

# de bugs que não estão 
relacionados à nenhum caso de 
teste 

Quando implementada a infra‐estrutura relacionada à 
métrica anterior "# de bugs detectados por caso de teste", 
esta métrica é automaticamente obtida, pois quando o bug 
detectado não está relacionado a nenhum caso de teste, 
deve haver uma opção do tipo "NA" indicando que o bug está 
relacionado a outros fluxos que não os que estão previstos 
dentro do caso de teste executado. 

# de bugs duplicados 

A coleta desta métrica pode parecer um pouco manual, pois 
dois recursos diferentes podem identificar o mesmo bug e 
reportá‐lo em momentos diferentes sem terem se 
comunicado a respeito dele. Porém, um mecanismo que 
pode ser utilizado para identificar se um bug já foi registrado 
é através da utilização de, a fim de restringir o cenário para 
verificar se o mesmo problema já foi reportado. 
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# de bugs "não reproduzíveis" 

Bug não reproduzível indica que o bug reportado pela equipe 
de testes não está sendo reproduzido no ambiente de 
desenvolvimento para que seja possível a correção. Desta 
forma, do lado do Cliente a ferramenta deve permitir a 
indicação de um status relativo à não reprodução do erro, 
informando o passo a passo feito para reproduzí‐lo. 
Esta informação deve chegar ao time de testes para que se 
avalie os passos executados para ver se conferem com os 
passos executados que resultaram na detecção do erro. 
Neste caso, podem ser percebidos outros fatores que 
provocaram o erro em um ambiente e não em outro, como 
por exemplo, versões diferentes do sistema nos ambientes 
de testes e desenvolvimento. Esta categorização é 
importante para investigação do bug. 

A
co
m
pa

nh
am

en
to
 

# de casos de testes planejados 

Normalmente, no início do planejamento é realizada a 
estimativa de geração dos casos de testes. 
Esta informação deve ser armazenada para efeitos de 
comparação com o realizado para possíveis replanejamentos 
e melhora da acurácia das estimativas. 

# de casos de testes elaborados 
até o momento 

Se a ferramenta de reporte de esforço é utilizada indicando‐
se o caso de teste elaborado em um campo de "atividade", 
por exemplo, esta métrica de acompanhamento pode ser 
extraída a partir desta ferramenta. Apesar de ser uma 
alternativa de obtenção deste dado, para que ela seja 
utilizada é preciso reportar um nível de informação mais 
detalhada que, normalmente, as ferramentas de reporte de 
esforço não atingem. 
Outra forma utilizada para extrair este dado é pela 
ferramenta de gerenciamento de testes normalmente 
utilizada nas fábricas de testes. Através dela, é possível a 
extração da quantidade de casos de testes arquitetados em 
um período de tempo. 

# de casos de testes executados 

Se a ferramenta de reporte de esforço é utilizada indicando‐
se o caso de teste executado em um campo de "atividade", 
por exemplo, esta métrica de acompanhamento pode ser 
extraída a partir desta ferramenta. 
Outra forma utilizada para extrair este dado é pela 
ferramenta de gerenciamento de testes normalmente 
utilizada nas fábricas de testes. Através dela, é possível a 
extração da quantidade de casos de testes executados em 
um período de tempo. 

# de casos de testes que 
passaram 

Este tipo de métrica normalmente é fornecida pelas 
ferramentas de gerenciamento de testes, sendo uma 
funcionalidade básica delas. 

# de casos de testes que 
falharam 

Este tipo de métrica normalmente é fornecida pelas 
ferramentas de gerenciamento de testes, sendo uma 
funcionalidade básica delas. 

# de casos de testes bloqueados 
Este tipo de métrica normalmente é fornecida pelas 
ferramentas de gerenciamento de testes, sendo uma 
funcionalidade básica delas. 
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# total de requisitos/casos de 
uso/features a serem testados 

Ferramentas de gerenciamento de testes normalmente 
oferecem o cadastramento das funcionalidades que deverão 
ser testadas e permite a definição da rastreabilidade entre 
elas e os casos de testes gerados ao longo do projeto. 
Isto serve para fornecer a métrica da quantidade de casos de 
testes gerados por requisito e, consequentemente, através 
das demais métricas explicadas no catálogo, ter a informação 
de casos de testes executados, passados, falhos, bloqueados 
por requisito. 

 

Baseando-se nos pesos apresentados de Retorno e Esforço, foi elaborado um 

ranking do melhor cenário (a combinação de pesos referentes às duas dimensões que 

indicam a métrica a ser implementada em primeiro lugar) até o pior cenário (métrica a 

ser implementada em último lugar).  

Tabela 4.3: Ranking de priorização das métricas. 

RANKING RETORNO  ESFORÇO 

1  ALTO  BAIXO 

2  ALTO  MEDIO 

3  MEDIO  BAIXO 

4  MEDIO  MEDIO 

5  ALTO  ALTO 

6  MEDIO  ALTO 

7  BAIXO  BAIXO 

8  BAIXO  MEDIO 

9  BAIXO  ALTO 

 

Cada nível das duas dimensões consideradas – Retorno e Esforço – possui um 

peso associado o qual será utilizado para o cálculo da priorização dentro do ranking 

apresentado na Tabela 4.3.  

Na Tabela 4.4 são apresentados os valores obtidos para cada combinação de 

pares de pesos de Retorno e Esforço. A obtenção destes valores foi feita a partir da 

necessidade de ter valores discretizados e que fornecessem, ao final de atribuição dos 

pesos de Retorno e Esforço, um ranking das métricas. Assim, a fórmula utilizada para 

cada célula desta para obter estes resultados foi:  (6 – peso do esforço) * peso do 

retorno. 
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Tabela 4.4: Pesos utilizados para priorização das métricas. 

      ESFORÇO 

      BAIXO  MEDIO  ALTO 

      1 2 3

RE
TO

RN
O
 

BAIXO  9 45 36 27

MEDIO  14 70 56 42

ALTO  17 85 68 51

 

É possível observar que o resultado 85 está relacionado a uma métrica que 

possui Retorno ALTO e Esforço BAIXO, assim como mostrado no ranking da Tabela 

4.3.  

Em uma Tabela semelhante à 4.5, o gestor irá atribuir os pesos (ALTO, MÉDIO 

ou BAIXO) para cada uma das métrica, obtendo a prioridade: 

Tabela 4.5: Categorização das métricas para priorização. 

RANKING  OBJETIVO  MÉTRICA  RETORNO  ESFORÇO  PRIORIDADE 

1 

OBJETIVO 1 

MÉTRICA 1  ALTO  BAIXO  85 

3  MÉTRICA 2  MEDIO  BAIXO  70 

2  MÉTRICA 3  ALTO  MEDIO  68 

4 
OBJETIVO 2 

MÉTRICA 4  MEDIO  MEDIO  56 

5  MÉTRICA 5  ALTO  ALTO  51 

7 
OBJETIVO 3 

MÉTRICA 7  BAIXO  BAIXO  45 

6  MÉTRICA 6  MEDIO  ALTO  42 

8  OBJETIVO 4  MÉTRICA 8  BAIXO  MEDIO  36 

9  OBJETIVO 5  MÉTRICA 9  BAIXO  ALTO  27 

 

4.3.1.4 Priorizar Objetivos 

Com as métricas priorizadas em mãos, poderá surgir um problema: um objetivo pode 

ser composto pela medição de mais de uma métrica e, estas métricas podem ter notas 

diferentes dentro do ranking estabelecido na categorização. Então, como priorizar os 

objetivos se eles são compostos por métricas com prioridades distintas? NPR (2007) 
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destaca os seguintes princípios para decidir que variáveis (no caso, que métricas) farão 

parte do indicador que mostrará o atingimento dos objetivos estratégicos. 

• O número de métricas escolhidas deve ser pequeno. Definindo um baixo 

número de variáveis básicas é mais fácil de iniciar a aplicação de um modelo de 

avaliação de desempenho do que definir um conjunto grande e complexo de 

métricas que pode não ser possível de mensurar, não provendo a visibilidade 

para a organização; 

• Apenas os dados relativos às métricas selecionadas devem ser coletados. 

Coletar dados extras que não estão incluídos no intuito do programa de 

avaliação de desempenho naquele momento pode ocasionar em desperdício de 

esforço, que já pode ser escasso; 

• Verificações sobre as fontes dos dados devem ser realizadas a fim de garantir a 

consistência dos dados extraídos; 

• O conjunto de métricas selecionadas, bem como os indicadores derivados 

devem ser devidamente acordados com os envolvidos que serão afetados pela 

informação produzida. 

 

Atividade 4.1 – Priorizar Objetivos 

Objetivo: 

Selecionar, segundo critérios, os objetivos estratégicos a serem medidos. 

Executor: 

Gerente do Projeto 

Participante(s): 

Analista de Qualidade / Medição 

Entradas: 

• Mapa Estratégico com Objetivos 

Mapeados 

• Tabela de Categorização das Métricas 

para Priorização (Tabela 4.5) 

Saídas: 

• Mapa Estratégico com Objetivos 

Priorizados 

Tarefas: 

1. Avaliar o ranking obtido de priorização das métricas. Nesta tarefa, pode ocorrer 

de um objetivo ser composto por mais de uma métrica e elas terem posições 

diferentes dentro da priorização apresentada pelo ranking. Neste caso, deve-se 

priorizar as métricas de maior valor apresentado e o objetivo correspondente será 
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composto por elas. À medida que for possível, o objetivo será calibrado com 

inclusão das demais métricas que ficaram de fora e as outras métricas vão 

também sendo priorizadas; 

2. Selecionar, com base no ranking, quais métricas serão desconsideradas como 

fatores de avaliação da eficiência do projeto. Mesmo que a posição no ranking seja 

favorável, é importante a avaliação do gestor para verificar se o momento é 

adequado para incluir a métrica na medição da eficiência; 

3. Justifificar a exclusão das métricas; 

4. Indicar no mapa estratégico quais os objetivos priorizados com base nas métricas 

relacionadas. Pode-se fazer isto tracejando os objetivos que foram postergados e 

deixando em linha cheia aqueles priorizados. 

Ferramentas: 

• Editor de planilha 

• Editor de fluxograma 

Guias: 

• N/A 

Observações: 

N/A. 

 

A Figura 4.3 mostra a disposição de como um mapa estratégico fica após a 

indicação dos objetivos priorizados através das elipses cheias. A forma de destaque 

dos objetivos priorizados pode ser diferente ao gosto de quem elaborá-lo, desde que 

fique explícito quais os objetivos a serem trabalhados. 
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Figura 4.2:  Mapa estratégico com objetivos priorizados (elipses cheias). 

4.3.1.5 Gerar Indicadores 
 

Atividade 5.1 – Gerar Indicadores 

Objetivo: 

Estabelecer os indicadores para acompanhamento das métricas geradas. 

Executor: 

Gerente do Projeto 

Participante(s): 

Analista de Qualidade / Medição 

Entradas: 

• Mapa Estratégico com Objetivos 

Mapeados 

• Tabela de Categorização das Métricas 

para Priorização (Tabela 4.5) 

Saídas: 

• Conjunto de Indicadores 
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• Modelo de Definição de Indicador 

Tarefas: 

1. Consultar a Tabela de Categorização das Métricas priorizadas para relacionar os 

indicadores que serão medidos, os quais mostrarão se o objetivo foi ou não 

atingido; 

2. Utilizar o Modelo de Definição de Indicador (Tabela 4.6) para estabelecer as 

informações necessárias sobre o objetivo: a forma de cálculo, a unidade de 

medida, procedimento de coleta, responsável pela coleta, periodicidade de coleta, 

forma de análise, público-alvo, objetivo estratégico relacionado, entre outras; 

3. Definir as metas para cada indicador. Esta tarefa pode requerer a existência de 

dados históricos para servir como base de definição da meta. No entanto, esse 

histórico pode não existir. Neste caso, deve-se utilizar a experiência dos gestores 

que já trabalharam com projetos similiares, ou tipo de cliente similar. Além disso, 

pode-se utilizar também estudos de benchmarking. À medida que dados forem 

coletados, uma base histórica irá sendo constituída para utilização futura. 

Ferramentas: 

• Editor de planilha 

• Editor de fluxograma 

Guias: 

• N/A 

Observações: 

N/A. 

 

Abaixo, a Tabela 4.6 apresenta uma sugestão de modelo de definição de indicador. 

Tabela 4.6: Modelo de definição de indicador. 

Nome do Indicador 

D
es
cr
iç
ão

 

Objetivo: <Descrever o objetivo do indicador> 

Objetivo estratégico relacionado:
<Descrever qual(is) objetivo(s) estratégico(s) está(ão) 
relacionado(s) a este indicador> 

Forma de Cálculo:
<Indicar qual a fórmula utilizada para obter o valor do 
indicador> 

Unidade de Medida:
<Qual a unidade de medida utilizada para representar o 
indicador> 

Co
le
ta
 

Procedimento de Coleta:
<Listar os passos necessários para coletar os dados que 
irão formar o indicador> 
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Responsável pela Coleta: <Recurso responsável pela realização da coleta dos dados>

Periodicidade da Coleta:
<De quanto em quanto tempo esta coleta deverá ser 
realizada para a posterior análise e divulgação dos 
resultados> 

Armazenamento:
<Local de armazenamento dos dados extraídos, bem como 
resultados consolidados. Ex.: repositório sob controle de 
versão.> 

Meta: <Meta associada ao indicador> 

Limite Inferior: <Limiter inferior relativo à meta estabelecida> 

Limite Superior: <Limite superior relativo à meta estabelecida> 

Forma de Apresentação:
<Descrição da forma de apresentação do indicador, 
citando tipos de gráficos, por exemplo> 

A
ná

lis
e 

Forma de Análise:
<Procedimento utilizado para analisar o indicador obtido. 
O que deve ser observado para tirar conclusões e tomar 
decisões> 

Periodicidade de Análise:
<De quanto em quanto tempo essa análise sobre o 
indicador deve ser realizada> 

Responsável pela Análise:
<Recurso responsável pela análise do indicador 
apresentado> 

Forma de Divulgação:
<Por qual meio de comunicação deverão ser divulgados os 
indicadores obtidos. Por e‐mail, por painel, etc> 

Público‐alvo:
<Quem são os receptores dos indicadores obtidos e das 
análises realizadas> 

 

Este modelo poderá ser estendido para tantos indicadores quantos forem 

determinados para o acompanhamento dos mesmos.  

Esta atividade tem sua importância ligada ao acompanhamento periódico das 

métricas relacionadas aos objetivos, uma vez que o índice de eficiência que se deseja 

obter encapsula os fatores que exercem influência sobre o desempenho do projeto 

avaliado. Através dos indicadores, torna-se possível ter visões direcionadas dos 

objetivos isoladamente. 

Além disto, deve-se usar os dados dos indicadores ao longo do tempo para 

realização da calibração de forma que se obtenha valores cada vez mais coerentes e 

metas justas aos índices que se deseja atingir. 
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4.3.1.6 Aplicar Técnica de Medição de Eficiência 
 

Atividade 6.1 – Aplicar Técnica de Medição de Eficiência 

Objetivo: 

Obter um índice de eficiência para uma unidade avaliada através da aplicação da 

técnica de medição. 

Executor: 

Analista de Qualidade / Medição 

Participante(s): 

Gerente de Projeto 

Entradas: 

• Objetivos Priorizados 

• Conjunto de Métricas relacionadas 

aos Objetivos Priorizados 

• Valores das Entradas e Saídas das 

Métricas para o Projeto Avaliado 

• Modelo de Tabela de listagem das 

entradas e saídas para cálculo da 

eficiência 

Saídas: 

• Índice de Eficiência 

Tarefas: 

1. Caso se utilize de uma ferramenta que aplique programação linear (DEA, por 

exemplo), os pesos serão automaticamente atribuídos. Desta forma, deve-se 

proceder da seguinte forma:  

a. Organizar em uma tabela as métricas relacionadas aos objetivos priorizados; 

b. Classificar as métricas em entradas e saídas consideradas dentro do cálculo 

de eficiência do projeto. Pode ser utilizado o Modelo de Tabela de listagem 

das entradas e saídas para cálculo da eficiência; 

c. Inserir as entradas e saídas na ferramenta. 

2. Caso o cenário a ser avaliado restrinja a aplicação de uma ferramenta como o 

DEA, deve-se proceder da seguinte forma: 

a. Organizar em uma tabela as métricas relacionadas aos objetivos priorizados; 

b. Classificar as métricas em entradas e saídas consideradas dentro do cálculo 

de eficiência do projeto. Pode ser utilizado o Modelo de Tabela de listagem 
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das entradas e saídas para cálculo da eficiência; 

c. Selecionar um Modelo de Análise Multi-Critério; 

d. Normalizar os valores de entradas e saídas para possibilitar a manipulação 

dos dados em uma mesma base; 

e. Atribuir asimportâncias às entradas e saídas consideradas no projeto; 

f. Obter os pesos das entradas e saídas através da aplicação de uma ferramenta 

de análise multicritério, como o AHP; 

g. Aplicar cálculo da divisão das somas ponderadas das saídas pelas entradas. 

3. Obter o índice de eficiência do projeto. 

Ferramentas: 

• Editor de planilha 

• Ferramenta baseada em programação 

linear, ou 

• Ferramenta para estabelecimento de 

pesos de análise multi-critério 

Guias: 

• N/A 

Observações: 

As DMU’s (Data Making-Units) devem ter as mesmas dimensões medidas, 

para que seja possível a correta comparação de suas eficiências.  

É importante que, caso o analista manipule a ferramenta de programação 

linear com o DEA, possua domínio sobre sua aplicação. Deve-se saber identificar 

qual modelo do DEA será aplicado, que podem ser o CRS (Constant Returns to Scale) 

ou o VRS (Variable Returns to Scale). 

 

A Tabela 4.7 apresenta um modelo simples de organização dos dados relativos 

às DMU’s avaliadas, onde se colocam as métricas que representam as entradas e as 

que representam as saídas. Desta forma, fica mais fácil de entender quais os produtos 

gerados a partir de quais insumos e alimentar as ferramentas utilizadas para o cálculo 

da eficiência.  
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Tabela 4.7: Tabela de listagem das entradas e saídas para cálculo da eficiência. 

   INPUTS  OUTPUTS 

Projeto  Input 1  Input 2  Input 3  Output 1  Output 2  Output 3 

Projeto 1     

Projeto 2     

Projeto 3     

Projeto 4     
 

Como sugerido na atividade 6.1 – “Aplicar Técnica de Medição de Eficiência”, 

pode-se utilizar duas técnicas para este cálculo. Porém, sempre lembrando de que o 

gestor deve se sentir livre para acoplar outras técnicas que lhe proporcione melhores 

resultados mais adequados ao cenário avaliado.  

No caso da utilização do DEA, existem algumas ferramentas que possuem add-

ins para aplicação desta técnica. Normalmente, os dados são organizados de forma 

que de um lado se tem as entradas e de outro as saídas. Além disso, é preciso que o 

usuário estabeleça alguns parâmetros: 

• O modelo do DEA que será aplicado – CRS (Constant Returns to Scale) ou o VRS 

(Variable Returns to Scale). Basicamente, esses dois tipos de modelo do DEA 

estão ligados à relação entre entradas e saídas utilizadas. Isso quer dizer que se 

aumentar as entradas, as saídas serão aumentadas na mesma proporção (no 

caso do CRS). Para o VRS, isto não ocorre, não há uma relação linear entre o 

aumento ou redução das entradas com as saídas geradas. Este último cenário 

ocorre no âmbito do desenvolvimento de software. É o modelo que será 

adotado neste trabalho. 

• O cálculo de eficiência será orientado a inputs ou a outputs – Isto indica se o 

cálculo será realizado para observar o comportamento dos outputs quando 

manipulados os inputs. Por exemplo, diminuir os inputs mantendo ou 

aumentando a quantidade de outputs gerados. 

Ou, observar o comportamento dos inputs quando manipulados os outputs. Por 

exemplo, aumentar os outputs com a mesma quantidade de inputs ou com a 

redução, quando possível. 
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Faz-se importante ter o conhecimento sobre estas diferenças de forma que o 

resultado obtido seja confiável e represente a realidade para a organização usuária da 

técnica. 

No caso da utilização do método AHP, é necessário o envolvimento direto do 

gestor para a determinação das prioridades entre os fatores de influência sobre o 

projeto a ser avaliado, de forma que o método possa atribuir os pesos aos fatores para 

posterior cálculo da eficiência. 

Para o modelo proposto, na aplicação do AHP, os inputs devem ser organizados 

de acordo com a Tabela 3.5 de julgamento de importância dos critérios. O gestor 

deverá atribuir as prioridades sobre a importância de um input em relação ao outro. 

Aplica-se a ferramenta para o cálculo dos pesos que serão atribuídos na medição a 

eficiência.  

O mesmo é feito para os outputs. Desta forma, serão obtidos pesos relativos às 

entradas e saídas do projeto a ser avaliado.  O cálculo da eficiência é o mesmo adotado 

no DEA, porém os pesos considerados são aqueles atribuídos através do modelo AHP. 

 
 Como mostrado na fórmula, trata-se do somatório dos outputs multiplicados 

pelos respectivos pesos dividido pelo somatório dos inputs multiplicados pelos 

respectivos pesos. Para aplicação desta fórmula, deve ser realizada uma normalização 

dos valores dos fatores considerados de inputs e outputs, já que os fatores possuem 

unidades diferentes. A normalização significa obter o percentual de quanto o fator 

considerado (um input ou output) representa do total, para que fiquem todos em uma 

mesma dimensão. 

A aplicação da fórmula fornecerá um número que será relacionado com o 

percentual de eficiência. Aquele que obtiver maior valor terá a representação de 100% 

de eficiência. As demais DMU’s terão suas eficiências calculadas em relação a esta 

DMU de melhor eficiência. Exemplo na Tabela 4.8 abaixo. 
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Tabela 4.8: Determinação das eficiência relativas. 

Eficiência       

Projeto 1  1,5 100,00%

Projeto 3  1,3 86,66%

Projeto 2  1,25 83,33%

Projeto 4  0,98 65,33%

4.3.1.7 Avaliar Resultados de Eficiência 
 

Atividade 7.1 – Avaliar Resultados de Eficiência 

Objetivo: 

Tirar conclusões a partir dos índices de eficiência obtidos de forma a apontar 

melhorias a serem realizadas e tomar decisão sobre direcionamento do projeto. 

Executor: 

Gerente de Projeto 

Participante(s): 

Analista de Qualidade / Medição 

Entradas: 

• Objetivos Priorizados 

• Conjunto de Métricas relacionadas 

aos Objetivos Priorizados 

• Valores das Entradas e Saídas das 

Métricas para o Projeto Avaliado 

• Índice de Eficiência do Projeto 

Saídas: 

• Avaliação da Eficiência do Projeto 

Tarefas: 

1. Verificar como, quanto e de que forma os fatores (métricas do projeto) estão 

influenciando a eficiência do projeto.  

a. Para isto, não basta apenas verificar se o índice de eficiência foi satisfatório ou 

não, pois ele poderá ser desviado por entradas e saídas de um determinado 

fator que teve um resultado muito bom. Deve-se analisar as métricas 

separadamente para verificar se elas estão gerando indicadores satisfatórios 

que indiquem se os objetivos estabelecidos no mapa estratégico foram 

atingidos; 

2. Identificar e adequar as deficiências do projeto através do índice geral de 
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Este trabalho sugere como opção que o gestor possa incorporar à aplicação do modelo 

regras para apoio à tomada de decisão. Isto pode ser feito no momento da geração dos 

indicadores, uma vez que teremos metas associadas aos indicadores (que deverão 

refletir também os objetivos mapeados no mapa estratégico). 

Assim, podem ser aplicadas estas regras de acordo com critérios claros e pré-

estabelecidos, permitindo ações como (re)alocação de recursos, priorização de esforços 

e objetivos para o alcance de metas. 

Como principais vantagens que se deseja obter através da aplicação do modelo 

proposto, estão: 

eficiência, assim como pela análise dos indicadores em separado; 

3. Identificar oportunidades de melhorias locais e de especializações, permitindo a 

tomada de decisão como realocação de recursos, incentivo de uma ou outra 

unidade (projeto específico, recurso, time), em particular, visando melhorar a 

eficiência geral do projeto; 

4. Divulgar o resultado tanto do índice de eficiência quanto das análises realizadas 

sobre os indicadores e que refletem cada um dos objetivos priorizados. Caso seja 

pertinente, alguns dos indicadores podem ser divulgados para o cliente, 

evidenciados os benefícios do serviço que a fábrica de testes está prestando; 

5. Armazenar os resultados obtidos em uma base de dados a fim de gerar dados 

históricos.  

Ferramentas: 

• Editor de planilha 

Guias: 

• N/A 

Observações: 

N/A 

 

Com o diagnóstico feito, obtêm-se conclusões preliminares no que se refere a 

possíveis recompensas ou realocações de recursos produtivos. 

4.3.2 Incorporação de Regras de Decisão 

4.3.3 Principais Vantagens Esperadas 
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• Garantir que os resultados obtidos dos indicadores nos níveis operacionais da 

fábrica de testes estejam alinhados aos objetivos estratégicos mapeados; 

• Oferecer flexibilidade na etapa de cálculo da eficiência, através da escolha da 

ferramenta mais adequada ao cenário avaliado; 

• Permitir uma análise crítica dos aspectos que favoreceram obter um bom índice 

de eficiência e os que desfavoreceram o índice. Deixa de ser uma avaliação 

meramente quantitativa, mostrando quais aspectos são importantes em um 

projeto e não em outro; 

• Permitir meios de acompanhamento através da adoção dos indicadores 

alinhados aos objetivos estratégicos; 

• Permitir avaliação sob diferentes ângulos: individual (entre recursos de um 

mesmo projeto) e global (entre projetos da organização); 

• Servir como ferramenta de apoio à tomada de decisão, estabelecendo 

prioridades, tornando mais transparente as atividades de alocação de recursos, 

recompensas e atribuição de tarefas segundo critérios de decisão que podem ser 

acoplados ao modelo; 

• Esclarecer a todos os envolvidos no projeto qual a estratégia adotada para um 

bom desempenho do mesmo, através da divulgação dos objetivos, metas e 

resultados obtidos; 

• Possibilitar o aproveitamento de partes específicas do modelo para aplicação 

dentro da organização; 

• Permitir o acompanhamento da eficiência do projeto em tempo de execução, não 

sendo uma ferramenta de análise post-mortem. 

O modelo requer também atenção a algumas restrições e condições de aplicação devem 

ser analisadas para que se obtenha resultados consistentes. 

Entre as possíveis restrições, destacam-se as seguintes: 

1. Os objetivos estratégicos precisam estar bem alinhados com o cliente e a fábrica 

de testes, que pode ser feito através de validações. Isto, porque desalinhamentos 

neste nível podem desencadear uma série de ruídos ao longo da aplicação do 

modelo e o resultado final não refletir o desejado; 

4.3.4 Restrições e Condições de Aplicação  
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2. Esta condição é originária da técnica DEA e citada por Pandolfi (2005), que é a 

necessidade relativamente grande de unidades contribuintes, ou DMU’s, para a 

sua aplicação, assim como o uso relativamente pequeno de fatores ou critérios. A 

escolha dos fatores deverá ocorrer de forma a impedir que o excesso de 

flexibilidade nas avaliações relativísticas geradas pelo DEA tornem o resultado 

falso quando à eficiência das unidades contribuintes; 

3. As unidades contribuintes que serão comparadas após a aplicação do modelo 

devem ter as mesmas dimensões consideradas, isto quer dizer que se deve 

considerar as mesmas métricas que comporão o índice de eficiência da DMU. 

Isto se deve ao fato de aplicar o modelo justamente e não privilegiando 

determinados aspectos existentes em um projeto, por exemplo, e não em outro; 

4. Caso se utilize a ferramenta DEA, deve existir especialistas na técnica para a 

compreensão necessária para a aplicação da etapa, para manipular os dados de 

forma consistente para obtenção do índice que representará a eficiência da 

DMU; 

5. Caso se utilize técnicas de Análise de Decisão Multi-critério, deve existir gestor 

com experiência para a análise dos critérios de influência sobre a DMU avaliada, 

já que se trata de uma técnica com forte interação humana, o que pode gerar 

certa subjetividade. 

Este capítulo apresentou o processo de aplicação do modelo de aferição de eficiência de 

projetos de testes, através da descrição das atividades que compõem o modelo como o 

intuito de servir de ferramenta a gestores para análise e tomada de decisão em uma 

área de domínio ainda pouco explorada no que diz respeito à modelos de gestão e 

avaliação de desempenho para tomada de decisão. 

 Um aspecto importante no momento de implantar um sistema de avaliação de 

desempenho em uma organização está relacionado com o custo (FURTADO, 2009). 

DeMarco (2009 apud FURTADO, 2009) afirmou recentemente que nos dias atuais as 

pessoas já entendem que métricas de software custam dinheiro e esforço e, por isso, 

devem ser utilizadas de forma moderada. Além disso, desenvolvimento de software é 

inerentemente diferente de uma ciência natural, como a física, com métricas muito 

4.4 Considerações Finais 
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menos precisas e, então, requer uma análise criteriosa no que diz respeito ao cenário 

trabalhado, quanto aos fatores de influência, por exemplo.  

 O modelo proposto se utiliza de outros modelos e técnicas sólidos que 

proporciona segurança na sua utilização, e complementa, preenchendo as lacunas que 

estes modelos e técnicas, sozinhos, não atendem.  

 Uma vez o modelo estruturado, espera-se que sua aplicação retorne as 

vantagens esperadas para se obter um resultado consistente que sirva, de fato, à 

tomada de decisão e à melhoria tanto de aspectos internos da fábrica de testes quanto 

para o cliente ao qual está se prestando serviço, além de evidenciar as vantagens 

obtidas através do trabalho realizado alinhado aos objetivos estratégicos da 

organização. 
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Capítulo 

5 Aplicação e Análise 
Crítica do Modelo Proposto: 

Estudo de Campo 
 

Este capítulo apresenta o estudo de campo da aplicação do modelo de aferição de 

eficiência em projetos em fábricas de testes. Este estudo teve como objetivo prover uma 

ferramenta que a ajudasse a conhecer sua eficiência para tornar possível tomada de 

decisão para a melhoria contínua na prestação de serviços com qualidade, além de 

prover informação sobre o cliente para que ele também possa ter subsídios de 

avaliação. 

A estruturação deste capítulo está baseada no trabalho Travassos, Gurov e 

Amaral (2002) e possui as seguintes subseções:  

• A seção 5.1 apresenta a definição dos objetivos que se deseja atingir, bem como 

as questões que se quer responder com a aplicação do modelo; 

• A seção 5.2 descreve o planejamento e a execução do estudo de campo, onde há 

a descrição das etapas do modelo; 

• A seção 5.3 mostra os resultados obtidos com a aplicação do modelo; 

• A seção 5.4 apresenta as considerações finais sobre o capítulo. 

De acordo com Travassos, Gurov e Amaral (2002), o primeiro passo para realizar um 

experimento é definir os seus objetivos, bem como as questões e métricas que guiarão o 

mesmo. 

 

5.1 Definição dos Objetivos 
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Definir se o modelo de aferição da eficiência de projetos em fábricas de testes pode ser 

utilizado como ferramenta de apoio à tomada de decisão dentro de organizações 

caracterizadas como fábricas de testes que se utilize de algum mecanismo de avaliação 

e melhoria de desempenho e que desejem conhecer sua eficiência e utilizar este 

conhecimento para melhoria contínua e para reforçar e oferecer os benefícios a 

organziações contratantes deste tipo de serviço. 

O objetivo da medição é caracterizar: 

1. Quais são as análises que podem ser feitas bem como conclusões obtidas pela 

utilização das métricas de eficiência (individual, de times e de projetos) através 

do modelo proposto; 

2. Quais aspectos considerados pelo modelo estão desalinhados com as 

perspectivas dos usuários, isto é, com o conceito de eficiência percebido pelos 

usuários; 

3. Quais aspectos que os usuários gostariam que o modelo englobasse para atender 

às suas necessidades. 

 Analisar (Objeto do Estudo) o modelo de aferição da eficiência de projetos em 

fábricas de testes. 

Com o propósito de (Objetivo) ser utilizado como ferramenta de apoio à 

tomada de decisão dentro de organizações caracterizadas como fábricas de testes para 

melhoria de seu desempenho e qualidade. 

Com respeito a(o) (Foco da Qualidade) programas de avaliação e melhoria de 

desempenho em organizações do tipo fábrica de testes. 

Do ponto de vista (Perspectiva) de líderes, gerentes de projetos, alta direção da 

fábrica, além de gestores por parte do cliente que poderão usufruir de informações que 

5.1.1 Objetivo Global 

5.1.2 Objetivo da Medição 

5.1.3 Objetivo do Estudo de Campo 
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podem auxiliar na sua melhoria e visibilidade dos resultados e benefícios obtidos com 

a contratação do serviço de testes. 

No contexto de (Contexto) times e projetos de testes. 

As questões a seguir servem para guiar a execução do estudo e para manter o foco nos 

pontos a serem observados a fim de validar o estudo, comprovando a sua eficácia. 

Q1: O modelo para medição de eficiência de projetos em fábricas de testes 

considera mais aspectos do que o necessário para gerar uma métrica que representa a 

sua eficiência? 

Q2: Existem aspectos irrelevantes que estão sendo considerados pelo modelo de 

aferição da eficiência? 

Q3: Existem aspectos importantes que não estão sendo considerados pelo 

modelo? 

Q4: Existem aspectos levados em consideração pelo modelo de aferição da 

eficiência que precisam ser refinados para gerar com maior precisão às métricas de 

eficiência? 

Nesta fase serão definidos: a seleção do contexto, o fluxo seqüencial do estudo de 

campo e o plano de execução das fases. O resultado desta seção apresenta o estudo de 

campo pronto para execução. 

Além disto, a seção mostra como foi idealizada a criação de um programa de 

medição e avaliação de desempenho para a organização estudada e quais foram as 

necessidades que levaram a isto. 

A organização estudada neste trabalho é uma empresa paulista criada em 2002, sediada 

na cidade de Campinas e escritório localizado na capital São Paulo, onde está a maior 

parte de seus clientes e colaboradores. Além disto, possui escritório no Chile, para 

atendimento de cliente representativo à organização. 

5.1.4 Questões 

5.2 Realização do Estudo 

5.2.1 Contexto Selecionado 
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 Trata-se de uma companhia especializada em Qualidade de Software, 

oferecendo soluções para garantir a disponibilidade dos sistemas de seus clientes, seu 

desempenho acima da média de mercado, sua eficiência e sua qualidade.  

 Atualmente, é referência no mercado brasileiro, através de atuação nas verticais 

de telecom, mercado financeiro, tecnologia, indústria e energia. Possui em seu corpo 

técnico cerca de 150 colaboradores, sendo estes pesquisadores, arquitetos de testes, 

testadores, analistas de performance e analistas de qualidade. 

Como ocorre normalmente, a organização estudada se encontra em um 

momento de crescimento dentro do mercado de atuação, com demanda crescente. No 

último ano (2009), a empresa passou por um crescimento considerável, o que fez seu 

tamanho (em número de pessoas) mais que dobrar no período. Este crescimento requer 

uma estrutura gerencial que dê suporte às mudanças necessárias para acompanhá-lo. 

Frente a isso, a área gerencial da empresa demonstrou uma necessidade de 

autoconhecimento com o intuito de obter controle sobre o trabalho desempenhado e, 

com isso, poder tomar decisão para que seu nível de qualidade nos serviços melhore e 

seja mais competitivo.  

A iniciativa de implantação de um programa de avaliação e melhoria de desempenho 

possuiu o objetivo, no primeiro momento, de conhecer os dados que estão sendo 

gerados pela operação e, em um segundo momento, como esses dados poderiam ser 

trabalhados a fim de atingir os objetivos do cliente e servir para melhoria dos processos 

internos da fábrica de testes.  

 Como se trata de uma empresa de prestação de serviços de consultoria, pensou-

se em um modelo para implantação de um programa de avaliação e melhoria de 

desempenho que tivesse como objetivo principal o alinhamento da estratégia 

organizacional do cliente aos processos internos da empresa prestadora de serviços, 

eliminando a possibilidade de realização de trabalho sem valor agregado ao cliente. 

O estudo foi guiado a partir das seguintes fases adaptadas de Rouiller et al. (2006): 

5.2.2 Adordagem Adotada 

5.2.3 Fluxo Sequencial do Estudo 
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• Fase 1 – Concepção: Nesta fase é selecionado o projeto sobre o qual será 

aplicado o modelo proposto. São apresentadas as características e os critérios de 

seleção do projeto; 

• Fase 2 – Planejamento: Nesta fase é definido o cronograma de aplicação do 

modelo sobre o(s) projeto(s) selecionado(s);  

• Fase 3 – Execução: Nesta fase é executada cada uma das etapas descritas na 

seção anterior; 

• Fase 4 – Fechamento: Nesta fase será mostrada uma análise geral dos resultados 

obtidos a partir da execução do estudo. 

O cliente selecionado se trata de uma empresa que trabalha no fornecimento de 

informações para decisão de crédito e análise para todos os segmentos da economia e 

para empresas de todos os portes. As informações fornecidas por esta empresa ajudam 

as outras empresas que usufruem de seu serviço a vender e comprar, diminuindo os 

riscos comuns a estes negócios. Trata-se de um dos maiores bureau de crédito do Brasil 

e do mundo. 

Esta empresa é um cliente de médio faturamento para a fábrica de testes na qual 

se aplicou o modelo proposto. A fábrica já realizou cinco projetos deste cliente, dos 

quais quatro deles serão trabalhados neste estudo de campo. 

Para eleger estes quatro projetos, foram levados em consideração os seguintes 

fatores: 

• Fácil acesso às informações as quais serão necessárias para aplicar o alinhamento 

estratégico, como por exemplo, planejamento estratégico, missão, visão e 

valores; 

• Consistência dos dados para obtenção das métricas, como esforço realizado, 

bugs reportados, documentação dos casos de teste, entre outros; 

• Disponibilidade dos stakeholders na validação dos objetivos estratégicos 

estabelecidos, métricas, indicadores e outras informações que venham a ser 

necessárias. 

  

5.2.4 Concepção 
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A seguir são apresentadas as informações gerais dos 4 projetos para 

contextualização. 

 

Projeto 1 
Escopo:  Testar as funções e usabilidade da ferramenta de gerenciamento de certificados digitais. 
Equipe:  1 Gerente de Projeto 

1 Arquiteto de Testes (que também executou testes) 
3 Testadores 

 

Projeto 2 
Escopo:  Testar dispositivo de cadastro de hardware para blindagem de máquinas usuárias.  
Equipe:  1 Gerente de Projeto 

2 Arquitetos de Testes (que também executou testes) 
3 Testadores 

 

Projeto 3 
Escopo:  Parte 2 do Projeto 1 – Testar as funções e usabilidade da ferramenta de gerenciamento de 

certificados digitais 
Equipe:  1 Gerente de Projeto 

2 Arquitetos de Testes (que também executou testes) 
3 Testadores 

 

Projeto 4 
Escopo:   Teste de sistema para venda de certificados digitais 
Equipe:  1 Gerente de Projeto 

1 Arquiteto de Testes (que também executou testes) 
1 Testador 

 

 Além da equipe, vale ressaltar o papel da autora deste trabalho que atuou como 

Analista de Medição. As atividades pertinentes à Analista foram: 

• Coletar os dados dos projetos junto às equipes; 

• Realizar a análise de integridade dos dados; 

• Trabalhar com os gestores a aplicação de cada uma das etapas do modelo; 

• Consolidar os dados e apresentá-los aos gestores para comprovar a eficácia do 

modelo. 
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O estudo de campo ocorreu imediatamente após o encerramento do projeto, onde foi 

possível coletar o histórico dos dados gerados por eles para aplicação neste estudo.  

 A idéia é que essa aplicação do modelo possa ser realizado durante o andamento 

do projeto, de forma que os indicadores possam atuar como termômetros, permitindo o 

acompanhamento e tomada de ações quando ainda é possível reverter quadros de 

baixo desempenho. 

Nesta seção são apresentados os dados obtidos a partir da aplicação de cada fase do 

modelo nos quatro projetos selecionados. 

 É importante ressaltar que, obedecendo à condição de aplicação número 3 

descrita no capítulo 4, seção 4.3.4 Restrições e Condições de Aplicação, as unidades 

contribuintes (projetos 1, 2, 3 e 4) devem ter as mesmas dimensões consideradas. Por 

isso, os dados considerados pelas etapas de aplicação do modelo: 

1. Realizar Alinhamento Estratégico; 

2. Definir Métricas para os Objetivos; 

3. Qualificar Métricas; 

4. Priorizar Objetivos; e 

5. Gerar Indicadores 

são os mesmos para ambos os projetos. Na etapa 6. Aplicar Técnica de Medição 

de Eficiência, os dados coletados, obviamente, serão distintos, relativos aos respectivos 

projetos para que se possa, então, aplicar a última etapa 7. Avaliar Resultados da 

Eficiência 

Para a elaboração do mapa estratégico utilizando como base o BTSC (NÓBREGA, 

2008), foi obtido planejamento estratégico do cliente selecionado para o estudo de 

campo. O mapa estratégico elaborado pelo cliente é chamado de “Alinhamento e 

Balanceamento Estratégico”, onde existem 7 perspectivas e 10 objetivos estratégicos 

permanentes, relacionados da seguinte maneira: 

5.2.5 Planejamento 

5.2.6 Execução 

5.2.6.1 Realizar o Alinhamento Estratégico com BTSC 
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Tabela 5.1: Mapa Estratégico do Cliente estudado. 

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PERMANENTES 

PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS 

CLIENTES E 
MERCADOS 

FINANCEIRO  PESSOAS  FORNECEDORES 

PRODUTOS E 
PROCESSOS 
RELATIVOS A 
PRODUTOS 

SOCIEDADE
PROCESSOS DE 

APOIO E 
ORGANIZACIONAIS 

Oferecer serviços de análise de 
informação aplicada a crédito 

X           X       

Diferenciar‐se pela qualidade e foco 
no cliente 

X  X  X     X     X 

Fornecer informações para tomada de 
decisão 

X           X  X    

Atender preferencialmente ao 
segmento financeiro 

X  X        X       

Atualizar informações  X        X  X  X    

Adotar vanguarda e capacitação na 
tecnologia de crédito, de informação 
(TI) e gestão 

      X  X  X     X 

Atingir o território nacional  X     X        X    
Buscar crescimento auto‐sustentável     X  X             
Participar do desenvolvimento social e 
econômico do país 

X  X           X    

Valorizar as pessoas        X             
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O planejamento estratégico do cliente diz exatamente o que é pregado pelo 

BTSC: para cada projeto novo do cliente, são definidas as estratégias que são alinhadas 

por foco e correlacionadas às partes interessadas e aos objetivos permanentes. Com 

isso, é garantido o alinhamento entre as estratégias, planos e projetos da empresa e as 

necessidades das partes interessadas. 

Uma vez obtido o plano estratégico do cliente, neste caso foi obtido o mapa 

inclusive, é hora de estabelecer os objetivos estratégicos do cliente focado na sua área 

de desenvolvimento juntamente com a atuação da fábrica de testes. Para isto, é feita 

uma análise sobre os objetivos organizacionais existentes, quais podem ser 

instanciados, desdobrados ou criados para fazerem parte do mapa estratégico do BTSC. 

Dos 10 objetivos permanentes existentes, 2 foram selecionados e por quê: 

• “Atualizar Informações” – Uma das principais bases para que este objetivo seja 

alcançado é a comunicação com outros sistemas para obtenção das informações 

atualizadas de forma que o cliente possa fornecer dados confiáveis para seus 

clientes. Este objetivo deverá ficar na perspectiva do cliente. 

“Adotar vanguarda e capacitação na tecnologia de crédito, de informação (TI) 

e gestão” – Este objetivo é diretamente o objetivo que representa a área de TI no 

mapa organizacional e se refere a ter em mãos tecnologias de ponta para 

prestação do serviço a que se propõe. Para isto, deve ter profissionais 

capacitados a adotar e utilizar adequadamente a tecnologia, assim como 

profissionais capazes de gerir de forma eficaz e eficiente este trabalho, incluindo 

a fábrica de testes, que faz parte do time do cliente e irá apoiá-lo em gerar 

produtos e serviços com qualidade. Este objetivo deverá ficar na perspectiva do 

cliente. 

Com os objetivos selecionados a partir do mapa estratégico organizacional, 

deve-se complementar com os demais objetivos estratégicos o mapa nas 4 perspectivas 

do BTSC.  
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Figura 5.1: Mapa Estratégico sob aplicação do BTSC do Cliente X. 

 

Pode-se observar que foram inseridos outros objetivos, além dos três extraídos a 

partir do mapa do planejamento estratégico organizacional, tendo-se como base o 

mapa genérico do BTSC e as necessidades apresentadas pelo cliente bem como pela 

fábrica de testes. 

A seguir, é apresentada uma breve descrição acerca dos objetivos existentes 

neste mapa de forma a justificar a presença deles. 

• Perspectiva Financeira: 

o Reduzir custos de manutenção (Cliente) – Este objetivo pertence ao cliente 

e está relacionado à redução de custos que se tem ao detectar problemas 

nos sistemas desenvolvidos pela organização em ambiente de produção. 

Normalmente este é um objetivo presente em quase todas as organizações 

desenvolvedoras de software, pois trata-se dos erros mais custosos para 

se corrigir, uma vez que além de parar o sistema, impedindo que 
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milhares de usuários o utilizem gerando dinheiro ao cliente, é muito mais 

caro trazer este erro para o desenvolvimento para ser corrigido, o que 

acarreta em retrabalho para a equipe do cliente.  

o Aumentar a margem de lucro do projeto (Fábrica de Testes) – Este é um 

objetivo da fábrica de testes, em que ela deseja aumentar a margem de 

lucro do projeto através de ações internas que proporcionem uma 

lucratividade maior para a fábrica. Os objetivos desdobrados que 

permitirão atingir este macro-objetivo estão descritos nas perspectivas 

seguintes. 

 

• Perspectiva do Cliente: 

o Adotar vanguarda e capacitação na tecnologia de crédito, de informação 

(TI) e gestão – Este objetivo foi trazido diretamente do mapa estratégico 

da organização contratante. 

o Aumentar a qualidade do software produzido – Trata-se de um objetivo 

geral que se deseja atingir quando se detectam mais bugs antes do 

software ir para um ambiente de produção. Além dos bugs propriamente 

ditos, a qualidade do software pode ser melhorada através da 

identificação de problemas de ambiente, inconsistências em requisitos, 

melhorias observadas sobre o sistema, por exemplo. 

o Aumentar cobertura dos testes – Aumentando-se a cobertura dos testes, é 

possível prover maior confiança de que menos problemas possam 

escapar para um ambiente de produção, minimizando as chances de 

prejuízos para o cliente. 

o Atualizar mais rapidamente as informações – Este objetivo está ligado à 

performance dos sistemas do cliente que devem ser trabalhados sobre o 

aspecto de requisitos não funcionais para assegurar que eles irão atender 

à demanda solicitada por seus usuários através da garantia da 

performance e da qualidade dos acessos realizados às bases consultadas 

para atualizar as informações o mais rápido possível. Este objetivo é um 

dos pré-requisitos para se atingir o objetivo “Adotar vanguarda e 

capacitação na tecnologia de crédito, de informação (TI) e gestão”; 
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o Corrigir bugs rapidamente – Este objetivo permitirá ao cliente que seu 

tempo de desenvolvimento seja reduzido, permitindo às fábricas de testes 

uma atuação intensa nos re-testes, garantindo o correto funcionamento 

do sistema; 

o Reduzir bugs em produção – Este objetivo é atingido através do alcance 

dos objetivos “Reduzir novos bugs”, “Aumentar cobertura dos testes”, 

“Reduzir bugs falsos” e “Reduzir bugs não reproduzíveis”. Ou seja, tomando-

se todas estas ações, é possível garantir a redução dos bugs que passam 

para produção que são aqueles mais caros de se corrigir e que geram 

maior prejuízo financeiro de acordo com sua criticidade; 

o Reduzir novos bugs – Este objetivo prevê a melhora da qualidade do 

desenvolvimento, pois assim, pode-se ter menos bugs novos que irão 

demandar maior esforço e custo para correção; 

o Reduzir bugs não reproduzíveis – Este objetivo prevê que a fábrica de 

testes deve ter critérios bem definidos para que os bugs não sejam 

repassados às organizações desenvolvedoras que gastam esforço na 

análise e alinhamento sobre o bug até concluir que ele não pode ser 

repoduzido. Isto é, a fábrica deve detectar antes de reportar um bug, se 

trata-se de configurações de ambiente, massa de dados, entre outros; 

o Reduzir bugs falsos – Assim como o objetivo acima, a fábrica de testes 

deve ter o cuidado de analisar se o bug encontrado realmente diz respeito 

a um comportamento inesperado do sistema, ou simplesmente, houve 

algum problema de interpretação sobre o requisito referente à 

funcionalidade testada no sistema ou mesmo se houve algum tipo de 

atualizado sobre o requisito e esta informação não chegou até o time de 

testes que continua interpretando o sistema de acordo com uma versão 

obsoleta do requisito, por exemplo. Este é um objetivo que permite a 

análise de causa-raiz que pode acusar problemas de diversas fontes, seja 

ambiente, massa de dados, inconsistências em requisitos, por exemplo, 

permitindo a melhoria do processo de desenvolvimento. 
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• Perspectiva dos Processos Internos: 

o Aumentar a efetividade dos testes – Este é um objetivo alçando através do 

atingimento dos objetivos desdobrados a partir dele: “Melhorar o ambiente 

de testes”, “Aumentar a cobertura dos testes”, “Aumentar o # de bugs 

detectados” e “Melhorar a acurácia das estimativas”. 

o Aumentar a cobertura dos testes – Da mesma forma que este objetivo está 

marcado na Perspectiva do Cliente, foi mapeado um mesmo objetivo 

dentro da fábrica de testes para se atingir para o cliente. 

o Aumentar número de bugs detectados –  A intenção da fábrica de testes é 

justamente identificar o maior número de bugs (com uma boa cobertura 

de testes, isso se torna possível) de modo a evitar que eles passem para 

fases posteriores do processo. 

o Aumentar a produtividade do time – O aumento da produtividade da 

equipe é uma ferramenta para tornar o projeto mais eficiente, através de 

realização de testes mais rápidos (com a mesma cobertura e qualidade). 

Para atingir este objetivo, deve-se atingir os objetivos “Reduzir esforço das 

atividades”, “Reduzir duração das atividades” e “Aumentar o reuso de casos de 

testes”. 

o Aumentar reuso de casos de testes – Este objetivo é crucial no aumento da 

produtividade do time de testes, pois permite a redução do esforço e da 

duração da atividade de arquitetura. 

o Aumentar a qualidade dos reportes de bugs – A qualidade dos reportes é 

fundamental para a boa comunicação e bom entendimento entre o time 

de testes e o time de desenvolvimento. A qualidade dos reportes deve 

englobar, além da escrita estruturada com um conjunto de informações 

suficiente para não gerar dúvidas no desenvolvedor. Isto reduz bastante o 

tempo de entendimento e os ruídos que podem ocorrer entre os times de 

desenvolvimento e testes. 

o Melhorar o ambiente de testes – Este objetivo diz respeito a montar uma 

infra-estrutura do ambiente de testes que reflita o melhor possível o 

ambiente de produção de forma a minizar o número de bugs falsos e não 

reproduzíveis, fazendo com o que o esforço desprendido com 
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entendimento seja o menor. Este ambiente engloba tanto as configurações 

de hardware das máquinas utilizadas, versões de software utilizadas, massa 

de dados adequada, entre outros. 

o Melhorar a acurácia das estimativas – Calibrando as estimativas de 

atuação da fábrica de testes (planejamento, arquitetura e execução), pode-

se fornecer números mais exatos para o cliente de forma a ganhar 

credibilidade ao entregar resultados eficazes e de qualidade no prazo 

determinado. 

o Reduzir bugs falsos – Este objetivo é o mesmo especificado na Perspectiva 

do Cliente. 

o Reduzir esforço das atividades – Este objetivo ajuda o objetivo “Aumentar 

a produtividade do time” a ser atingido.  

o Reduzir duração das atividades – Este objetivo também ajuda o objetivo 

“Aumentar a produtividade do time” a ser atingido. 

 

• Perspectiva de Crescimento & Aprendizado: 

o Implantar a gestão de conhecimento – No contexto do projeto, a gestão de 

conhecimento deve ser focada para a reutilização de casos de testes a fim 

de formar uma base que servirá para os projetos realizados dentro deste 

cliente e, também, para outros. 

o Realizar treinamentos técnicos – Os treinamentos técnicos serão focados 

no padrão de escrita dos casos de testes que aumentam a produtividade 

dos testados no momento da execução, além de facilitar o reuso deles em 

futuros projetos. Além disso, treinamentos voltados à utilização do 

padrão de reporte de bugs, visando ao objetivo de aumentar a qualidade 

do reporte e permitir a correção mais rápida dos bugs. 

o Implantar qualidade interna – Esta ação possui efeito indireto sobre todos 

os objetivos da Perspectiva dos Processos Internos, atuando como apoio 

para verificar se os processos internos estão sendo seguidos com a 

finalidade de atingir os objetivos dispostos para o cliente. 

o Implantar gestão de configuração – Esta também é uma ação mapeada 

para dar suporte ao atingimento dos demais objetivos, principalmente 
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naqueles referentes a ambiente de testes e controle de documentação 

utilizada pela time de testes para arquitetura e execução dos testes. Além 

de ajudar na interface com a equipe de desenvolvimento a definir 

padrões e auxiliar na retirada de impedimentos que possam surgir que 

impactem no prazo do projeto.  

A partir do estabelecimento das perspectivas do mapa estratégico, sob uma abordagem 

“top-down”, para a realização desta etapa do modelo, foi adotada uma abordagem 

“bottom-up”, em que se parte do estabelecimento das métricas dos objetivos da 

Perspectiva mais abaixo, dos Processos Internos. Depois, parte-se para os objetivos da 

Perspectiva do Cliente, relacionando as métricas neste nível e, por último, os objetivos 

da Perspectiva Financeira com suas respectivas métricas. Não esquecendo que os 

objetivos estão todos relacionados entre si, direta ou indiretamente, então, os objetivos 

nas perspectivas mais acima são representados tanto pelas suas métricas diretas quanto 

pelas métricas dos objetivos abaixo. 

 A Tabela 5.2 abaixo relaciona, para a Perspectiva dos Processos Internos, as 

respectivas métricas. Ela está disposta da seguinte forma: as duas colunas centrais 

listam os objetivos da perspectiva fazendo os relacionamentos assim como mostrado no 

mapa estratégico. Por exemplo, o objetivo “Aumentar a Efetividade dos Testes” é 

composto pelos objetivos “Aumentar o # de Bugs Detectados”, “Melhorar a Acurácia 

das Estimativas”, “Melhorar o Ambiente de Testes” e “Aumentar a Cobertura dos 

Testes”. Para cada uma dos objetivos, pode haver uma ou mais métricas relacionadas.  

Tabela 5.2: Métricas relacionadas aos objetivos da Perspectiva dos Processos Internos. 

Métrica  Perspectiva dos Processos Internos  Métrica 
# de Bugs Detectados 

Aumentar o # de Bugs 
Detectados 

Aumentar a 
Efetividade dos Testes 

(Não há) 

# de Bugs Detectados por 
Severidade 

# de Bugs Detectados por 
Severidade e por Requisito 

Esforço Planejado de 
Teste por Fase do Projeto 
de Testes  Melhorar a Acurácia 

das Estimativas Esforço Realizado de Teste 
por Fase do Projeto de 
Testes 

5.2.6.2 Definir Métricas para os Objetivos 
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% de Bugs Detectados de 
Categoria "Ambiente" 

Melhorar o Ambiente 
de Testes 

% de Casos de Testes 
executados 

Aumentar a Cobertura 
dos Testes 

% de Bugs Falsos 
Detectados 

Reduzir Bugs Falsos 
(Não há)  (Não há) 

% de Bugs Reportados no 
Padrão 

Aumentar a Qualidade 
dos Reportes de Bugs  (Não há)  (Não há) 

% de Casos de Testes 
Reusados 

Aumentar Reuso de 
Casos de Testes 

Aumentar a 
Produtividade do Time 

# de Casos de Testes / 
Hora 

Esforço Realizado por Fase 
do Projeto de Testes 

Reduzir Esforço das 
Atividades  # de Bugs / Hora 

Duração Planejada e 
Realizada por Fase do 
Projeto de Testes 

Reduzir Duração das 
Atividades 

# de Bugs / Caso de 
Teste 

  

 A Tabela 5.3 relaciona as métricas para a Perspectiva do Cliente. É importante 

ressaltar que alguns dos objetivos são os mesmos da Perspectiva dos Processos Internos 

e, desta forma, estão representados pelas mesmas métricas. Alguns objetivos são 

compostos por outros que possuem suas métricas. Mas, além delas podem ter métricas 

adicionais como é o caso do objetivo “Reduzir Bugs em Produção”, que é composto 

pelos objetivos “Reduzir Novos Bugs”, “Aumentar Cobertura dos Testes”, “Reduzir 

Bugs Falsos”, “Reduzir Bugs Não Reproduzíveis” e “Corrigir Bugs Rapidamente”. 

Além de ser composto e representado por estas métricas, o objetivo “Reduzir Bugs em 

Produção” também será mensurado pela métrica “% de Bugs Escapados”. 

Tabela 5.3: Métricas relacionadas aos objetivos da Perspectiva do Cliente. 

Métrica  Perspectiva do Cliente  Métrica 

Tempo de Atualização das 
Informações 

Atualizar mais 
Rapidamente as 
Informações 

Adotar vanguarda e 
Capacitação na 
Tecnologia de Crédito, 
de Informação (TI) e 
Gestão 

(Não há) 

(Métricas listadas na 
Perspectiva dos Processos 
Internos que compõem 
este objetivo) 

Aumentar a Qualidade do 
Software Produzido 

(Não há)  (Não há) 

(Métricas listadas na 
Perspectiva dos Processos 
Internos que compõem 
este objetivo) 

Reduzir Novos Bugs 
Reduzir Bugs em 
Produção 

% de Bugs Escapados 
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(Métrica listada na 
Perspectiva dos Processos 
Internos relativa a este 
mesmo objetivo) 

Aumentar Cobertura dos 
Testes 

(Métrica listada na 
Perspectiva dos Processos 
Internos relativa a este 
mesmo objetivo) 

Reduzir Bugs Falsos 

% de Bugs Não 
Reproduzíveis 

Reduzir Bugs Não 
Reproduzíveis 

Duração Média de Tempo 
de Devolução do Bug para 
re‐teste 

Corrigir Bugs 
Rapidamente 

 

 Por fim, a Tabela5.4 relaciona as métricas para a Perspectiva Financeira. Por ser 

o nível mais alto, existe uma maior composição dos objetivos por outros e pelas 

métricas. No caso do Cliente estudado, existem apenas dois objetivos financeiros 

relacionados a testes, como pode ser visto na coluna central da tabela. 

Tabela 5.4: Métricas relacionadas aos objetivos da Perspectiva Financeira. 

Métrica  Perspectiva Financeira  Métrica 

(Métricas listadas na Perspectiva do 
Cliente que compõem o objetivo 
"Reduzir Bugs em Produção que se 
relaciona diretamente com este 
objetivo") 

Reduzir Custos de 
Manutenção 

(Não há) 

(Métricas listadas na Perspectiva dos 
Processos Internos que compõem o 
objetivo "Aumentar a Produtividade 
do Time") 

Aumentar Margem de Lucro 
do Projeto de Testes 

Margem de Lucro do Projeto 

 

Como sugere o modelo, antes de atribuir pesos de retorno e esforço para as métricas 

definidas, foi feita uma lista de necessidades para obtenção destas métricas. 

Basicamente, trata-se de mapear quais os impedimentos, dificuldades existentes para se 

obter as métricas necessárias. Com isto, torna-se mais fácil atribuir os pesos de esforço 

bem como avaliar se vale a pena investir na infra-estrutura, por exemplo, para fazer 

customizações em ferramentas para coletar informações que possam gerar dados para 

as métricas selecionadas. 

5.2.6.3 Qualificar Métricas 
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 Na Tabela 5.5, para cada métrica, tem-se uma necessidade requerida e o “Status” 

indica se a necessidade é atendida ou não dentro da organização estudada. 

Tabela 5.5: Lista de necessidades para implantação das métricas. 

ID  Métrica  Necessidade  Status 

01  # de Bugs Detectados 
Ferramenta de reporte de bugs que permita a extração 
consolidada deste número 

OK 

02 
# de Bugs Detectados por 
Severidade 

Na ferramenta de reporte de bugs deve existir uma 
categorização em relação à severidade 

OK 

03 
# de Bugs Detectados por 
Severidade e por Requisito 

Deve existir rastreabilidade do bug com o requisito  OK 

04 
Esforço Planejado de Teste 
por Fase do Projeto de 
Testes 

Planejamento do projeto de testes por fase  OK 

05 
Esforço Realizado de Teste 
por Fase do Projeto de 
Testes 

Reporte de esforço do projeto por fase  Não OK

06 
% de Bugs Detectados de 
Categoria "Ambiente" 

Na ferramenta de reporte de bugs deve existir uma 
categorização em relação ao tipo 

OK 

07 
% de Casos de Testes 
executados 

Ferramenta de gerenciamento de casos de testes  OK 

08 
% de Bugs Falsos 
Detectados 

Na ferramenta de reporte de bugs deve existir um 
mecanismo de "cancelamento" do bug no caso dele ser 
falso 

OK 

09 
% de Bugs Reportados no 
Padrão 

Deve haver um monitoramento sobre o seguimento do 
padrão de reporte de bug 

OK 

10 
% de Casos de Testes 
Reusados 

Mecanismo na ferramenta de gerenciamento de casos 
de testes que permita evidenciar se o caso de teste foi 
ou não reusado 

Não OK

11 
Duração Planejada e 
Realizada por Fase do 
Projeto de Testes 

Acompanhamento via cronograma da duração realizada 
das atividades e obtenção de baselines para verificar 
duração planejada 

OK 

12  # de Casos de Testes / Hora 
Ferramenta de reporte de esforço que evidencie o tipo 
de atividade realizada 

OK 

13  # de Bugs / Hora 
Ferramenta de reporte de esforço que evidencie o tipo 
de atividade realizada 

OK 

14  # de Bugs / Caso de Teste 

No reporte de bugs, deve existir a rastreabilidade do bug 
com o caso de teste relacionado. 
Caso não seja relacionado a nenhum caso de teste, 
também é evidenciado 

OK 

15 
Tempo de Atualização das 
Informações 

Deve existir algum tipo de teste específico que registre o 
tempo de atualização das informações no sistema 

Não OK

16 
% de Bugs Não 
Reproduzíveis 

Na ferramenta de reporte de bugs deve existir um 
mecanismo de "cancelamento" do bug no caso dele ser 
não reproduzível 

OK 
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17 
Duração Média de Tempo 
de Devolução do Bug para 
re‐teste 

Na ferramenta de reporte de bug deve exsitir registro de 
data e hora indicando quando o bug foi retornado pelo 
desenvolvimento para re‐teste 

OK 

18 
Margem de Lucro do 
Projeto 

Controle de custos do projeto  OK 

19  % de Bugs Escapados 
Deve haver controle dos bugs reportados em produção, 
que não estão sob controle da fábrica de testes 

Não OK 

20 
Esforço Médio de Correção 
de Bugs Escapados 

Deve haver mecanismo de reporte de bugs de produção 
e entrada da demanda novamente para 
desenvolvimento 

Não OK 

 

 Agora, com base na Tabela 5.6 de ranking de priorização das métricas, são 

atribuídos os pesos de retorno e esforço. A coluna RANKING apresenta o valor obtido 

a partir da aplicação do cálculo dos pesos de Retorno e Esforço apresentado na Tabela 

4.4. 

Tabela 5.6: Atribuição de pesos às métricas para priorização. 

ID  MÉTRICA  RETORNO  ESFORÇO  RETORNO  ESFORCO  RANKING 
1  # de Bugs Detectados  ALTO  BAIXO  17 1  85

2 
# de Bugs Detectados por 
Severidade 

ALTO  BAIXO  17 1  85

18  Margem de Lucro do Projeto  ALTO  BAIXO  17 1  85

6 
% de Bugs Detectados de 
Categoria "Ambiente" 

MEDIO  BAIXO  14 1  70

7 
% de Casos de Testes 
executados 

MEDIO  BAIXO  14 1  70

3 
# de Bugs Detectados por 
Severidade e por Requisito 

ALTO  MEDIO  17 2  68

10 
% de Casos de Testes 
Reusados 

ALTO  MEDIO  17 2  68

5 
Esforço Realizado de Teste por 
Fase do Projeto de Testes 

ALTO  MEDIO  17 2  68

4 
Esforço Planejado de Teste 
por Fase do Projeto de Testes 

MEDIO  MEDIO  14 2  56

8  % de Bugs Falsos Detectados  MEDIO  MEDIO  14 2  56

11 
Duração Planeada e Realizada 
por Fase do Projeto de Testes 

MEDIO  MEDIO  14 2  56
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16  % de Bugs Não Reproduzíveis  MEDIO  MEDIO  14 2  56

17 
Duração Média de Tempo de 
Devolução do Bug para re‐
teste 

MEDIO  MEDIO  14 2  56

15 
Tempo de Atualização das 
Informações 

ALTO  ALTO  17 3  51

19  % de Bugs Escapados  ALTO  ALTO  17 3  51

20 
Esforço Médio de Correção de 
Bugs Escapados 

ALTO  ALTO  17 3  51

14  # de Bugs / Caso de Teste  BAIXO  BAIXO  9 1  45

9 
% de Bugs Reportados no 
Padrão 

BAIXO  MEDIO  9 2  36

12  # de Casos de Testes / Hora  BAIXO  MEDIO  9 2  36

13  # de Bugs / Hora  BAIXO  MEDIO  9 2  36

 

Para priorizar os objetivos de acordo com a qualificação das métricas apresentadas na 

etapa anterior, foi elaborada a Tabela 5.7 para visualizar as métricas qualificadas e 

“ranqueadas” na Tabela 5.6 ao lado dos respectivos objetivos.  

 Ao lado de cada métrica, foi colocada uma justificativa, elaborada pelo gestor do 

projeto, que mostra quais serão as métricas incluídas no cálculo da eficiência do 

projeto. Isso quer dizer que, apesar da priorização recomendar a implementação de 

determina métrica, o gestor do projeto pode observar que, durante a execução dele, 

algumas métricas podem se mostrar mais fáceis ou difíceis de implementar.  Por 

exemplo, é o caso da métrica “# de Bugs Detectados por Severidade e por Requisito”, 

em que o cliente mostrou o desejo de medi-la, porém no momento da elaboração dos 

casos de testes baseados nos requisitos, o time de testes observou que a documentação 

existente era deficiente e os casos de testes acabaram sendo produzidos a partir das 

telas do sistema já pronto.  

 

 

 

5.2.6.4 Priorizar Objetivos 
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Tabela 5.7: Justificativas para inclusão e exclusão de métricas para cálculo da eficiência. 

PERSPECTIVA  OBJETIVO  ID MÉTRICA  PRIORIDADE JUSTIFICATIVA 

Processos 
Internos 

Aumentar a 
Cobertura dos 
Testes 

7
% de Casos de 
Testes planejados e 
executados 

70 Incluir 

Processos 
Internos 

14
# de Bugs / Caso de 
Teste 

45
Métrica não prioritária 
no momento 

Processos 
Internos 

Aumentar o # de 
Bugs Detectados 

1
# de Bugs 
Detectados 

85 Incluir 

Processos 
Internos 

2
# de Bugs 
Detectados por 
Severidade 

85

Esta métrica poderá ser 
desdobrada da métrica 
de # de Bugs 
Detectados quando se 
desejar 

Cliente 

Corrigir Bugs 
Rapidamente 

17

Duração Média de 
Tempo de 
Devolução do Bug 
para re‐teste 

56
Métrica não prioritária 
no momento 

Financeira  

Aumentar Margem 
de Lucro do 
Projeto 

18
Margem de Lucro 
do Projeto 

85 Incluir 

Processos 
Internos 

Melhorar a 
Acurácia das 
Estimativas 

5
Esforço Realizado de 
Teste por Fase do 
Projeto de Testes 

68 Incluir 

Processos 
Internos 

Melhorar o 
Ambiente de 
Testes 

6

% de Bugs 
Detectados de 
Categoria 
"Ambiente" 

70

Esta métrica poderá ser 
desdobrada da métrica 
de # de Bugs 
Detectados quando se 
desejar 

Processos 
Internos 

Reduzir Bugs Falsos  8
% de Bugs Falsos 
Detectados 

56

Esta métrica poderá ser 
desdobrada da métrica 
de # de Bugs 
Detectados quando se 
desejar 

Cliente 

Reduzir Bugs Não 
Reproduzíveis 

16
% de Bugs Não 
Reproduzíveis 

56

Esta métrica poderá ser 
desdobrada da métrica 
de # de Bugs 
Detectados quando se 
desejar 

Processos 
Internos 

Reduzir Duração 
das Atividades 

11
Duração Planejada e 
Realizada por Fase 
do Projeto de Testes

56 Falta acurácia dos dados

Processos 
Internos 

Reduzir Esforço das 
Atividades 

4
Esforço Planejado 
de Teste por Fase 
do Projeto de Testes

68 Falta acurácia dos dados

Processos 
Internos 

Aumentar Reuso 
de Casos de Testes 

10
% de Casos de 
Testes Reusados 

51
Não foi prevista a 
adoção desta prática 
para o projeto 
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Cliente 

Atualizar mais 
Rapidamente as 
Informações 
(relaciona‐se 
diretamente ao 
objetivo "Adotar 
vanguarda e 
Capacitação na 
Tecnologia de 
Crédito, de 
Informação (TI) e 
Gestão") 

15
Tempo de 
Atualização das 
Informações 

51
Métrica não prioritária 
no momento 

Cliente 
Reduzir Bugs em 
Produção 

19
% de Bugs 
Escapados 

51
Não há acesso a 
informações de bugs 
em produção 

Cliente 
Reduzir Bugs em 
Produção 

20
Esforço Médio de 
Correção de Bugs 
Escapados 

51

Não houve acesso ao 
esforço que o cliente 
teve para corrigir os 
bugs 

Processos 
Internos 

Aumentar a 
Qualidade dos 
Reportes de Bugs 

9
% de Bugs 
Reportados no 
Padrão 

36
Métrica não prioritária 
no momento 

Processos 
Internos 

Aumentar a 
Produtividade do 
Time 

12
# de Casos de Testes 
/ Hora 

36
Métrica não prioritária 
no momento 

Processos 
Internos 

Aumentar a 
Produtividade do 
Time 

13 # de Bugs / Hora  36
Métrica não prioritária 
no momento 

  

 Da Tabela 5.7, verifica-se a existência de 4 linhas que se desdobram nas 

seguintes métricas que serão medidas: 

• % de Casos de Testes Executados; 

• # de Bugs Detectados; 

• Receita Líquida (compõe a Margem de Lucro); 

• Margem Bruta (compõe a Margem de Lucro); 

• Esforço Realizado. 

  

 Por fim, sobre as métricas priorizadas, o mapa estratégico é atualizado com os 

objetivos relacionados a estas métricas e os objetivos são destacados através de elipses 

com linha cheia pelo gestor responsável. Os objetivos em elipses com linha tracejada 

são aqueles postergados. 
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Figura 5.2: Mapa estratégico com objetivos priorizados (elipses cheias). 

  

Algumas considerações devem ser feitas sobre o mapa estratégico com os 

objetivos priorizados. Como pode ser observado na Tabela 5.7, foram selecionadas as 

métricas relacionadas a quatro objetivos estratégicos. No entanto, no mapa estratégico 

da Figura 5.3, há 11 objetivos de linha cheia, o que aparentemente, diverge do que foi 

priorizado na Tabela 5.7. Porém, a explicação para isto é que: 

• As métricas diretamente ligadas ao objetivo “Aumentar a produtividade do 

time” não foram priorizadas, porém o objetivo “Reduzir esforço das atividades” 

que está diretamente ligado a ele, será medido. Portanto, “Aumentar a 

produtividade do time” será medido via este último objetivo. 

• O objetivo “Aumentar a efetividade dos testes” não possui métricas associadas 

diretamente, pois ele será medido através dos objetivos diretamente ligados a 

ele: “Aumentar o # de bugs detectados”, “Melhorar a acurácia das estimativas” e 
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“Aumentar cobertura dos testes”. A melhora destas medidas representará a 

melhora da efetividade dos testes. 

• O objetivo “Reduzir novos bugs” não possui métricas diretamente relacionadas. 

Este objetivo será medido pelo objetivo relacionado “Aumentar a efetividade 

dos testes” que, por sua vez, será representado como descrito no item acima. 

• As métricas diretamente relacionadas ao objetivo “Reduzir bugs em produção” 

não foram priorizadas. Porém, os objetivos diretamente relacionados a esse 

objetivo que são “Reduzir novos bugs” e “Aumentar cobertura dos testes” serão 

devidamente medidos através de suas métricas relacionadas. Logo, o objetivo 

“Reduzir bugs em produção” será representado por eles. 

• O objetivo do cliente na perspectiva Financeira, “Reduzir custos de 

manutenção” não possui métricas diretamente relacionadas. Basicamente, ele 

será medido pelo objetivo “Reduzir bugs em produção”, pois quanto menor a 

quantidade de bugs encontrados em produção, menor será o custo para correção 

pelo desenvolvimento. 

 

 Por fim, ainda restam os objetivos mapeados na perspectiva de Aprendizado & 

Crescimento, em que nenhum deles foi priorizado. Isto ocorreu, porque, como 

ressaltado nas observações da “Atividade 1.4 – Estabelecer Perspectiva de 

Aprendizado & Crescimento”, tratam-se de objetivos que a gestão da fábrica de testes 

deve estar envolvida, não apenas um gestor. Isto envolve um planejamento de médio e 

longo prazo. Assim, estes objetivos não foram priorizados para serem implementados 

nem possuem métricas relacionadas para serem apresentadas neste estudo de campo. 

 

Sobre a Tabela 5.7, as métricas cuja coluna JUSTIFICATIVA têm valor “Incluir” são as 

que irão para compor o índice de eficiência dos projetos de testes avaliados de forma 

que essa eficiência represente os objetivos mapeados. Vale ressaltar que os indicadores 

servem como ferramenta auxiliar de acompanhamento do projeto, além do índice de 

eficiência  gerado, pois permite ter uma visão desagrupada de cada fator que compõe 

este índice. 

5.2.6.5 Gerar Indicadores 
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 Utilizando o modelo de definição de indicador, sugerido na tabela 4.6, são 

apresentados os indicadores detalhados elaborados para acompanhamento dos 

objetivos estratégicos. 

Tabela 5.8: Indicador de % de Desvio de Esforço por Fase. 

% de Desvio de Esforço por Fase 

D
es
cr
iç
ão

 

Objetivo: 
Identificar o quanto o esforço planejado diverge do esforço realizado 
das fases do projeto de testes. 

Objetivo estratégico 
relacionado: 

> Melhorar a Acurácia das Estimativas 
> Reduzir Esforço das Atividades 

Forma de Cálculo: 

DE = [1‐(ER/EP)]*100 
 
onde, 
DE = Desvio de Esforço 
ER = Esforço Realizado 
EP = Esforço Planejado 

Unidade de Medida:  % 

Co
le
ta
 

Procedimento de Coleta: 

Esforço Planejado ‐> Obter o cronograma do projeto e coletar o 
esforço planejado para as fases do projeto de testes. 
 
Esforço Realizado ‐> Obter o relatório de lançamento de esforço do 
projeto de testes (timesheet), levantar os esforços da equipe por fase 
do projeto, através do tipo de atividade reportada que identifique a 
fase relacionada. 

Responsável pela Coleta:  Analista de Qualidade / Medição 
Periodicidade da Coleta:  Ao final de cada fase. 

Armazenamento: 
Planilha de medição do projeto armazenada na pasta de Medição no 
repositório sob controle de versão. 

Meta: 
Até 20% de desvio do esforço realizado, para mais ou para menos, em 
relação ao esforço planejado. 

Limite Inferior:  N/A 
Limite Superior:  N/A 

Forma de Apresentação: 
Gráfico de linhas, onde uma linha representa o esforço planejado, 
outra linha representa o esforço realizado e uma linha representa a 
meta de desvio tolerada. 

A
ná

lis
e 

Forma de Análise: 

A linha referente ao esforço realizado deve ter valor que represente, 
no máximo, 20% de desvio do valor da linha de esforço planejado. 
Este desvio pode ser para mais ou para menos. 
Com este cenário, deve ser traçado um plano de ação para observar se 
o esforço foi subestimado (planejado menor que realizado) ou foi 
superestimado (planejado maior que realizado). 

Periodicidade de Análise:  Ao final de cada fase. 

Responsável pela Análise:  Gestor do projeto 

Forma de Divulgação:  Reunião de acompanhamento do projeto com a equipe. 
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Público‐alvo: 

Inicialmente, envolver a equipe do projeto para colher o feedback 
caso os desvios tenham sido significativos e por que eles ocorreram.  
Envolver a equipe de pré‐venda e comercial para entender como as 
estimativas foram realizadas. 

 

Tabela 5.9: Indicador de Margem de Lucro do Projeto. 

Margem de Lucro do Projeto 

D
es
cr
iç
ão

 

Objetivo: 
Acompanhar o atingimento da margem de lucro estabelecida para o 
projeto. 

Objetivo estratégico 
relacionado: 

Aumentar Margem de Lucro do Projeto 

Forma de Cálculo: 

ML = (MB/RL)*100 
 
onde, 
ML = Margem de Lucro 
MB = Margem Bruta 
RL = Receita Líquida 

Unidade de Medida:  % 

Co
le
ta
 

Procedimento de Coleta: 

Margem Bruta ‐> Obter este valor da planilha de controle 
orçamentário do projeto. 
 
Receita Líquida ‐> Obter este valor da planilha de controle 
orçamentário do projeto. 

Responsável pela Coleta:  Analista de Qualidade / Medição com apoio do Gestor do Projeto 
Periodicidade da Coleta:  Ao final de cada fase. 

Armazenamento: 
Planilha de medição do projeto armazenada na pasta de Medição no 
repositório sob controle de versão com acesso restrito ao Gestor e 
Analista de Qualidade / Medição. 

Meta:  >65% 
Limite Inferior:  65% 
Limite Superior:  Não há. 

Forma de Apresentação: 

Gráfico de linhas com eixo primário e secundário. 
No eixo primário, uma linha representa a margem bruta do projeto, 
outra linha representa a receita líquida do projeto. 
No eixo secundário, linha representa a margem de lucro. 

A
ná

lis
e 

Forma de Análise: 

A linha referente à margem de lucro do projeto deve ter valor que 
supere 65%.  
Caso a margem apresente um valor menor que 65%, deve‐se traçar 
plano de ação para identificar a causa‐raiz da redução desta 
margem. 
Algumas ações podem ser tomadas, como realocação de recursos, 
atividades de aumento de produtividade, entre outras. 

Periodicidade de Análise:  Mensalmente 

Responsável pela Análise:  Gestor do projeto 

Forma de Divulgação: 
Reunião de acompanhamento entre gestor e responsável da 
operação. 
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Público‐alvo:  Gestor do projeto, Responsável da operação. 

 

Tabela 5.10: Indicador de % de Bugs por Severidade. 

% de Bugs por Severidade 

D
es
cr
iç
ão

 

Objetivo:  Identificar as severidades de bugs que mais ocorrem. 

Objetivo estratégico 
relacionado: 

Aumentar o # de Bugs Detectados 

Forma de Cálculo: 

SB = (Qtde. SB/Qtde. Total de Bugs)*100 
 
onde, 
SB = Severidade do Bug 
As severidades de bugs consideradas são: Crítica, Alta, Média e Baixa. 

Unidade de Medida:  % 

Co
le
ta
 

Procedimento de Coleta: 
Extrair relatório de bugs a partir da ferramenta de bugtrackingpara o 
período relativo à medição. 
Filtrar cada uma das severidades e aplicar o cálculo. 

Responsável pela Coleta:  Analista de Qualidade / Medição 
Periodicidade da Coleta:  Ao final de cada ciclo de execução de testes. 

Armazenamento: 
Planilha de medição do projeto armazenada na pasta de Medição no 
repositório sob controle de versão. 

Meta: 
Não se aplica no momento, apenas se deseja conhecer o 
comportamento das severidades dos bugs identificados no projeto. 

Limite Inferior:  N/A 
Limite Superior:  N/A 

Forma de Apresentação: 
Gráfico de pizza, mostrando a porção representada pelas severidades 
dos bug. 

A
ná

lis
e 

Forma de Análise: 

Observar o percentual de ocorrência das severidades de bugs. 
No caso de um percentual considerado representativo para a 
severidade crítica, investigar a causa‐raiz através do estabelecimento 
de um plano de ação. 
No caso de um percentual considerado representativo para a 
severidade baixa, investigar a causa‐raiz para verificar se a cobertura 
dos testes está adequada. 

Periodicidade de Análise:  Ao final de cada ciclo de execução de testes. 

Responsável pela Análise:  Gestor do projeto 

Forma de Divulgação:  Reunião de acompanhamento do projeto. 

Público‐alvo:  Equipe do projeto 
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Tabela 5.11: Indicador de % de Desvio de Casos de Testes. 

% de Desvio de Casos de Testes 

D
es
cr
iç
ão

 

Objetivo: 
Identificar desvios de estimativa e planejamento de elaboração de 
casos de testes. 

Objetivo estratégico 
relacionado: 

Aumentar a Cobertura dos Testes 

Forma de Cálculo: 

DCT= (CTR/CTP)*100 
 
onde, 
DCT = Desvio de Casos de Testes 
CTR = Casos de Testes Realizados 
CTP = Casos de Testes Planejados 

Unidade de Medida:  % 

Co
le
ta
 

Procedimento de Coleta: 
Extrair relatório de casos de testes planejados e realizados a partir da 
ferramenta de gerenciamento de casos de testes para o período 
relativo à medição. 

Responsável pela Coleta:  Analista de Qualidade / Medição 
Periodicidade da Coleta:  Ao final de cada ciclo de execução de testes. 

Armazenamento: 
Planilha de medição do projeto armazenada na pasta de Medição no 
repositório sob controle de versão. 

Meta: 
Não se aplica no momento, apenas se deseja conhecer o 
comportamento sobre o planejado e o realizado dos casos de testes. 

Limite Inferior:  N/A 
Limite Superior:  N/A 

Forma de Apresentação: 

Gráfico de colunas com eixo primário e secundário. 
No eixo primário, as colunas representam a relação entre as 
quantidades de casos de testes planejados e casos de testes 
realizados. 
No eixo secundário, linha representa o percentual de desvio entre o 
planejado e o realizado. 

A
ná

lis
e 

Forma de Análise: 

Observar o percentual de desvio. 
 
No caso de um percentual considerado representativo segundo a 
visão do gestor (já que não há uma meta estabelecida), investigar a 
causa‐raiz através do estabelecimento de um plano de ação. 

Periodicidade de Análise:  Ao final de cada ciclo de execução de testes. 

Responsável pela Análise:  Gestor do projeto 

Forma de Divulgação:  Reunião de acompanhamento do projeto. 

Público‐alvo:  Equipe do projeto 
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Para o cálculo da eficiência dos projetos de testes, os gestores selecionaram 6 fatores 

que, segundo suas visões, são os mais relevantes na representação da eficiência. Estes 

fatores são classificados em entradas e saídas, como indicado na Tabela 5.12. 

 Esta classificação é baseada na idéia de Charnes, Cooper e Rhodes (1978) que 

definem eficiência como sendo a taxa segundo a qual se extraem saídas ou outputs a 

partir de entradas ou inputs, ou seja: 

 

eficiência = saídas / entradas 

 

 Por isto, dentre os fatores selecionados como aqueles que exercem influência 

sobre o índice de eficiência, existem os que são insumos para geração dos produtos. 

Tabela 5.12: Classificação dos fatores de influência do projeto em entradas e saídas. 

   INPUTS  OUTPUTS 

DMU Name 
CT's 
Planejados 

Esforço 
(horas) 

Receita 
Líquida 

Bugs 
Severidade 
Alta 

CT's 
Executados 

Margem 
Bruta 

Projeto 1  72  556,9 44262,68 13 72  31298,25
Projeto 2  738  1302,4 384002,86 22 521  118066,99
Projeto 3  145  844,42 120900,8 1 121  50789,43
Projeto 4  56  877 878677 77 40  23456,08
   

 Optou-se pela utilização da ferramenta DEA para obtenção do cálculo da 

eficiência dos projetos relacionados. Os resultados obtidos foram os seguintes: 

Tabela 5.13: Resultados obtidos da aplicação da ferramenta DEA. 

      Input‐Oriented 

      VRS 

DMU No.  DMU Name  Efficiency 

1  Projeto 1  1,00000 
2  Projeto 2  1,00000 
3  Projeto 3  1,00000 

4  Projeto 4  1,00000 
 

 Algumas explicações para o entendimento da Tabela 5.13: a coluna 3 “Input-

Oriented VRS Efficiency” indica que a orientação do modelo é para entradas (inputs), ou 

5.2.6.6 Aplicar Técnica de Medição de Eficiência 
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seja, deseja-se produzir o máximo de saídas (outputs) com as entradas apresentadas. 

Então, o DEA procurará os projetos onde essa relação é a melhor.  

 Outro ponto é o tipo de fronteira de eficiência que se deseja traçar. A fronteira 

representa de que forma o DEA irá definir as DMU’s 100% eficientes. No caso, o tipo de 

fronteira escolhido foi o VRS – Variable Returns to Scale. Isto significa que a relação entre 

entradas e saídas não é linear. Este tipo de fronteira se aplica bastante a projetos de 

software, pois um aumento de 2 vezes nos valores das entradas não requer, 

necessariamente, que haverá uma aumento de 2 vezes nos valores das saídas obtidas. 

Ou seja, não há uma relação linear.  

 Voltando à coluna 3, “Input-Oriented VRS Efficiency”, os valores de eficiência 

obtidos foram todos iguais a 1 (ou 100%). Isto indica que o cenário no qual se deseja 

calcular a eficiência relativa dos projetos de testes não atende à condição de aplicação 

listada na seção 4.3.4 deste trabalho que é a necessidade relativamente grande de 

unidades contribuintes, ou DMU’s, para a sua aplicação, assim como o uso 

relativamente pequeno de fatores ou critérios. Para que houvesse eficiência 

diferenciada de 1, a quantidade de DMU’s (ou projetos) avaliados deveria ser maior do 

que a quantidade de fatores. Ou seja, deveriam existir, pelo menos, 7 projetos para que 

algum pudesse “competir” tendo um valor de eficiência menor que 1. 

 Se partirmos para a interpretação geométrica que consta na seção 3.2.3.1, haveria 

quatro pontos na fronteira de eficiência. Pois o DEA otimizou cada um dos projetos em 

uma de suas dimensões, fazendo cada projeto ser o melhor naquele aspecto 

considerado. 

 Assim, verifica-se a não aplicabilidade da ferramenta DEA neste cenário. 

Recorre-se então à adoção do Modelo de Análise de Decisão Multi-critério, o Analysis 

Hierarchy Process – AHP. 

 Para os inputs, foi construída a árvore mostrada na Figura 5.4 com os fatores que 

representam as entradas: 
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Figura 5.3: Inputs para os projetos avaliados. 

 

 A Figura 5.5 mostra a mesma estrutura para os fatores que representam as 

saídas dos projetos avaliados: 

 

Figura 5.4: Outputs para os projetos avaliados. 

 
A partir da hierarquização, que possui apenas um nível. O gestor atual dos projetos 

deste cliente que se utilizou de sua experiência e principalmente do cenário atual no 

cliente, realizou o julgamento de prioridades entre pares para os inputs dos projetos 

atribuiu os valores da escala AHP, apresentado na Tabela 3.4 do capítulo 3, para os 

fatores de inputs, como pode ser observado na Tabela 5.14. 

Tabela 5.14: Julgamento de prioridades entre pares para os inputs dos projetos. 

  INPUTS 

   Receita Líquida  Esforço  CT's Planejados 

Receita Líquida  1 8 9 
Esforço     1 6 

CT's Planejados        1 
 

 Com a utilização da ferramenta que aplica o AHP, os pesos obtidos para os 

inputs foram os seguintes: 

Tabela 5.15: Pesos obtidos para os inputs. 

Receita Líquida 0,7800
Esforço  0,1704
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CT's Planejados 0,0496
 

 O mesmo foi feito para os outputs, realizando o julgamento das prioridades, 

como apresentado na Tabela 5.16: 

Tabela 5.16: Julgamento de prioridades entre pares para os outputs dos projetos. 

  OUTPUTS 

   Margem Bruta Bugs Severidade Alta CT's Executados 
Margem Bruta  1 8 9 

Bugs Severidade Alta     1 7 
CT's Executados        1 

 

 Com a utilização da ferramenta que aplica o AHP, os pesos obtidos para os 

outputs foram os seguintes: 

Tabela 5.17: Pesos obtidos para os inputs. 

Margem Bruta  0,7750

Bugs Severidade Alta  0,1782
CT's Executados  0,0468

 

 Uma vez os pesos estabelecidos, parte-se para a estruturação dos dados dos 

quatro projetos avaliados, como observado na Tabela 5.18 abaixo: 

Tabela 5.18: Estruturação dos dados relativos aos inputs e outputs dos projetos. 

   INPUTS  OUTPUTS 
Pesos  0,0496  0,1704 0,7800 0,1782 0,0468  0,7750

DMU Name  CT's Planejados  Esforço 
Receita 
Líquida 

Bugs 
Severidade 
Alta 

CT's 
Executados 

Margem 
Bruta 

Projeto 1  72  556,9 44262,68 13 72  31298,25
Projeto 2  738  1302,4 384002,86 22 521  118066,99
Projeto 3  145  844,42 120900,8 1 121  50789,43
Projeto 4  56  877 878677 77 40  23456,08
 

 Em seguida, aplica-se o cálculo da eficiência, de acordo com a fórmula abaixo, a 

mesma utilizada para cálculo utilizado pela ferramenta DEA: 
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 Como indica o modelo, para aplicação desta fórmula é realizada uma 

normalização dos valores dos fatores considerados de inputs e outputs, já que se tratam 

de dimensões diferentes, como margem líquida ter uma ordem de grandeza 

diferenciada da quantidade de bugs. 

 A normalização foi realizada da seguinte forma: cada coluna de valores foi 

somada e, em seguida, cada valor foi dividido pelo total da coluna para ser 

representado como uma fração do valor total da coluna. 

Tabela 5.19: Normalização dos valores de inputs e outputs dos projetos. 

  INPUTS  OUTPUTS 

DMU Name  CT's Planejados  Esforço 
Receita 
Líquida 

Bugs Severidade 
Alta 

CT's 
Executados 

Margem 
Bruta 

Projeto 1  0,07122  0,15553 0,0310 0,1150 0,0955  0,1400
Projeto 2  0,72997  0,36373 0,2689 0,1947 0,6910  0,5280
Projeto 3  0,14342  0,23582 0,0847 0,0088 0,1605  0,2271
Projeto 4  0,05539  0,24492 0,6154 0,6814 0,0531  0,1049
 

 A Tabela 5.20 mostra a próxima etapa onde se multiplicou os valores 

normalizados dos inputs e outputs pelos respectivos pesos, obtendo-se os seguintes 

resultados: 

Tabela 5.20: Ponderação dos inputs e outputs. 

  INPUTS  OUTPUTS 

DMU Name  CT's Planejados  Esforço 
Receita 
Líquida 

Bugs Severidade 
Alta 

CT's 
Executados 

Margem 
Bruta 

Projeto 1  0,0035  0,0265 0,0242 0,0205 0,0045  0,1085
Projeto 2  0,0362  0,06196 0,2098 0,0347 0,0324  0,4092
Projeto 3  0,0071  0,04017 0,0660 0,0016 0,0075  0,1760
Projeto 4  0,0027  0,04172 0,4800 0,1214 0,0025  0,0813
 

 Finalmente, obtêm-se os valores de representação das eficiências, dividindo-se o 

somatório dos valores dos ouputs pelo somatório dos valores dos inputs. 



Dissertação de Mestrado   15/10/2010 

CIn/UFPE   2010 Página 150 de 185 

Tabela 5.21: Resultado da eficiência dos projetos avaliados. 

Eficiência       
Projeto 1  2,4617 100,00%
Projeto 3  1,6333 66,35%
Projeto 2  1,5465 62,82%
Projeto 4  0,3912 15,89%

 

 Os valores obtidos pela aplicação da fórmula são valores adimensionais. Para o 

maior valor obtido, relacionou-se 100% ao de maior eficiência dentre os projetos 

avaliados. Aos demais, faz-se uma comparação em relação ao valor do mais eficiente, 

obtendo-se, assim, os respectivos valores de eficiência. 

Os valores obtidos na etapa 6 do Modelo proposto, onde se aplicou a técnica de 

medição de eficiência mostrou que  o projeto 1 é 100% eficiente. Em relação a ele, os 

demais projetos apresentaram índices de eficiência que se mostram distantes do que 

obteve melhor desempenho. 

 A eficiência de 100% do projeto 1 se deve, como ponto principal, pela 

proximidade dos valores entre a Receita Líquida e a Margem Bruta, fatores de maior 

peso no cálculo. Isto faz sentindo, quando analisamos que a Margem Bruta é o lucro 

obtido no projeto. Quanto mais próximo da Receita Líquida, que é o valor vendido do 

projeto descontados os impostos, maior é o lucro. Outro ponto é que a quantidade de 

Bugs de Severidade Alta foi relativamente pequena.  

 Em contrapartida, o projeto 4 é o que apresentou pior eficiência, sendo de 

15,89%. Isto, porque a Margem Bruta ficou muito distante da Receita Líquida, 

representando apenas 2,6% de lucro. De fato, tratou-se de um projeto que quase gerou 

margem negativa. Importante destacar que os projetos 1 e 4 trataram de partes de um 

mesmo escopo que foram testados em projetos diferentes. As equipes destes dois 

projetos foram distintas, inclusive com a equipe do projeto 4 contando com 2 recursos a 

menos. 

 Esta análise é fundamental, tendo-se em vista que uma análise a “olho nu”, pode 

gerar a impressão de que o projeto 2, que obteve uma boa margem bruta absoluta, 

poderia ser o mais eficiente. Porém, os projetos 2 e 3 ficaram bastante próximos, sendo 

ainda o 3 mais eficiente que o 2. 

5.2.6.7 Avaliar Resultados da Eficiência 



Dissertação de Mestrado   15/10/2010 

CIn/UFPE   2010 Página 151 de 185 

 Temos de lembrar que esse valor único de eficência, na verdade, está 

“embutindo” os objetivos estratégicos estabelecidos no mapa estratégico na primeira 

etapa de aplicação do modelo. Assim, pode-se dizer que a eficiência dos projetos 

avaliados reflete as preocupações no atingimentos dos objetivos estratégicos 

estabelecidos para o cliente e para a fábrica de testes. 

A aplicação do Modelo de Aferição de Eficiência de Projetos em Fábricas de Testes se 

mostrou eficaz quando apresentou todo o cenário da organização caracterizada como 

fábrica de teste: os projetos avaliados, os objetivos estabelecidos, as métricas derivadas, 

os indicadores estabelecidos, a seleção das entradas e saídas de composição da 

eficiência, todo o processo de aplicação de técnica adequada ao cenário apresentado, 

como foi o caso de utilizar cálculo baseado em AHP em vez de DEA, devido às 

limitações apresentadas pelo cenário de poucos projetos avaliados, no qual o DEA não 

se aplica. 

 Retornando à seção 5.1.2 que define o objetivo de ser medir a eficiência de 

projetos em fábricas de testes, tem-se como intuito aqui verificar se os objetivos foram 

alcançados pela execução do estudo. Então, a seguir são apresentados e respondidos os 

quatro objetivos.  

 

1. Quais são as análises que podem ser feitas bem como conclusões obtidas pela 

utilização das métricas de eficiência (individual, de times e de projetos) através 

do modelo proposto; 

Resposta: Tratam-se de análises relativas ao desempenho dos projetos avaliados, 

tendo-se em vista sempre os aspectos mais relevantes (que têm um peso maior). 

Além da análise do número geral, é possível desdobrar o índice para entender 

como os aspectos considerados na eficiência geral contribuem de forma 

individual. 

 

2. Quais aspectos considerados pelo modelo estão desalinhados com as 

perspectivas dos usuários, isto é, com o conceito de eficiência percebido pelos 

usuários; 

5.3 Análise de Resultados do Estudo 



Dissertação de Mestrado   15/10/2010 

CIn/UFPE   2010 Página 152 de 185 

Resposta: O modelo preza que a definição dos objetivos estratégicos seja 

realizado pelo gestor que, por sua vez, têm contato direto com o cliente e deve 

refletir suas necessidades no modelo. Além disso, o modelo prevê perspectiva 

do cliente, onde lá devem ser mapeadas as expectativas dele em forma de 

objetivos. 

 

3. Quais aspectos que os usuários gostariam que o modelo englobasse para atender 

às suas necessidades. 

Resposta: A participação de representantes do usuário deve ser feita desde o 

início da aplicação do modelo, quando é definido o mapa estratégico que retrata 

as necessidades nas pespectivas descritas pelo BTSC. A partir disto, os 

desdobramentos seguem alinhados aos objetivos definidos e, mesmo no nível 

mais baixo de cálculo da eficiência, a atribuição de pesos aos aspectos de 

influência considerados devem ter o envolvimento do gestor para que os pesos 

sejam atribuídos coerentemente refletindo os objetivos estratégicos do cliente e 

da fábrica de testes. 

 

 Agora, indo até a seção 5.1.4 que lista as questões relativas ao estudo de campo, 

tem-se como intuito aqui verificar se elas foram respondidas pela execução do estudo. 

Então, a seguir são apresentadas e respondidas as quatro questões.  

Q1: O modelo para medição de eficiência de projetos em fábricas de testes 

considera mais aspectos do que o necessário para gerar uma métrica que representa a 

sua eficiência? 

Resposta: Os aspectos são selecionados pelos gestores baseado em suas 

experiências. Além disso, a própria ferramenta DEA aconselha o uso de poucos fatores 

para composição da eficiência. Boa prática que é extendida para utilização de outras 

técnicas de cálculo de eficiência, como o AHP. Logo, o modelo não considera mais 

aspectos do que o necessário. 

 

Q2: Existem aspectos irrelevantes que estão sendo considerados pelo modelo de 

aferição da eficiência? 
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Resposta: Os aspectos irrelevantes não são considerados desde o início da 

aplicação do modelo, uma vez que se tem a priorização das métricas derivadas dos 

objetivos estratégicos mapeados. Desde essa etapa, é poupado o esforço de tratar de 

métricas que não serão consideradas naquele momento para o cálculo da eficiência do 

projeto.  

Para os aspectos menos relevantes, mas que devem ser considerados mesmo 

assim dentro do cálculo de eficiência, na etapa de aplicação da técnica de cálculo da 

eficiência, o gestor julga com menor relevância estes aspectos que fará com que eles 

possuam pesos menores que refletem a sua importância no cálculo. 

 

Q3: Existem aspectos importantes que não estão sendo considerados pelo 

modelo? 

Resposta: Os aspectos importantes são priorizados na etapa de elaboração das 

métricas derivadas dos objetivos estratégicos e, no momento de julgamento dos 

aspectos para composição do cálculo da eficiência, estes aspectos ganham maiores 

pesos que irão refletir no cálculo da eficiência do projeto. 

 

Q4: Existem aspectos levados em consideração pelo modelo de aferição da 

eficiência que precisam ser refinados para gerar com maior precisão as métricas de 

eficiência? 

Resposta: Os aspectos levados em consideração que possuem uma 

granularidade maior, são quebrados, como é observado no mapa estratégico, em que os 

objetivos de mais alto nível podem ser compostos por mais de um objetivo em um 

nível mais abaixo. Além disso, estes objetivos, por sua vez, podem ser representados 

por mais de uma métrica para compor o cálculo de eficiência do projeto. 

As iniciativas de medição de eficiência foram tomadas há mais de 30 anos em diversos 

setores da indústria. Uma das técnicas mais utilizadas para obter tal informação é o 

DEA, criado por Charnes et al.  (1978) e que permite obter uma visão agrupada de 

várias métricas trabalhadas nos diversos níveis dentro da organização. Além dela, 

existem outras técnicas e modelos que auxiliam os gestores a atribuir pesos aos 

5.4 Considerações Finais 
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aspectos considerados para obtenção de um índice de eficiência que facilitam o cálculo 

quando se tem uma estruturação sobre os aspectos mais relevantes. 

 Existe um forte movimento de utilização de métricas e indicadores que 

avaliados separadamente, exigem um criterioso nível de análise por parte dos gestores 

para que se possa obter informações sobre o andamento dos projetos, previsibilidade e 

possibilitar a tomada de decisão.  Através do estudo realizado com base na literatura, é 

possível identificar as técnicas e modelos disponíveis e identificar o que é coberto ou 

não por cada uma delas (isto é, melhor cenário de aplicação de cada uma) e, a partir 

disto, propor um modelo que combine as vantagens apresentadas e complemente com 

as necessidades hoje demandadas pelas fábricas de testes em ter uma ferramenta de 

avaliação e melhoria de eficiência adequada ao cenário de testes e, principalmente, 

alinhado ao negócio do cliente, no intuito de agregar e evidenciar os benefícios de 

contratar este tipo de serviço. 

 Como complemento do estudo de campo realizado nesta dissertação, foi feito 

um survey para apurar a percepção de profissionais da área de software sobre o 

conceito de eficiência. Esta pesquisa é detalhada no Apêndice A deste trabalho. 
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Capítulo 
6 Conclusões 

Esta dissertação apresentou o modelo de aferição de eficiência de projetos em fábricas 

de testes. Este modelo teve como base modelos e técnicas largamente citadas pela 

literatura e utilizadas no mercado de desenvolvimento de software e outros, tais quais 

o Balanced Testing Scorecard – BTSC (Nóbrega, 2008), que, por sua vez, baseou-se no 

Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 2004), o Goal, Question, Metric – GQM 

(BASILI; CALDIERA; ROMBAC, 2001), o Data Envelopment Analysis – DEA 

(CHARNES; COOPER; RHODES, 1978) e o Analytical Hierarchic Process – AHP (SAATY, 

1980). Além do embasamento sobre estes modelos e técnicas consolidados, houve o 

complemento para que a combinação deles fosse consistente, flexível e aplicável no 

cenário proposto, o de fábrica de testes. 

O principal benefício do modelo é a garantia de que o índice de eficiência obtido 

não se trata de um número composto apenas por dados gerenciais ou apenas por dados 

operacionais. Ele será composto por aspectos relevantes para o projeto, englobando 

tanto fatores de nível estratégico para a organização (tanto o cliente quanto a fábrica de 

testes) como fatores operacionais com seus devidos pesos de relevância. Este índice 

pode ser obtido ao longo do projeto, em diferentes marcos para observar a evolução de 

sua eficiência. 

Além deste benefício principal, no decorrer da aplicação do modelo, ele fornece 

outros mecanismos de controle que permitem um acompanhamento dos aspectos 

separadamente, para atacar possíveis desvios de forma específica possibilitando para a 

melhora do índice de eficiência ainda em tempo de execução do projeto. 

6.1 Principais Contribuições 

6.2 Dificuldades Identificadas 
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Durante a elaboração deste trabalho foram encontradas algumas dificuldades que 

tornaram o processo mais desafiador. Dentre elas destacam-se:  

• Garantia da consistência dos dados dos projetos para serem utilizados no estudo 

de campo. Isto foi uma dificuldade que impediu a seleção de mais projetos para 

aplicação do modelo. Inclusive, se tivesse sido viável a realização do estudo com 

mais projetos, tornaria possível a aplicação da técnica DEA, mostrando também 

o resultado obtido com esta ferramenta e sua comparação com o resultado 

obtido através do AHP. 

• Escassez de trabalhos na literatura relacionados à medição de eficiência na área 

de testes. Foram identificados modelos e técnicas relacionados ao 

desenvolvimento de software em geral, porém não especificamente falando de 

testes de software. 

No desenvolvimento deste trabalho, foram identificadas as seguintes oportunidades de 

continuidade: 

• Definição de um modelo de mapeamento estratégico que seja genérico e 

flexível para outros tipos de fábricas, como as de software. 

Este trabalho utilizou como modelo de mapeamento e alinhamento dos objetivos 

estratégicos o BTSC (Nóbrega, 2008), específico para testes de software. No 

entanto, as demais etapas de aplicação do modelo podem ser generalizadas para 

outros tipos de serviços, como o desenvolvimento, por exemplo. 

• Aplicar o modelo de aferição da eficiência de projetos em fábricas de testes em 

organizações de desenvolvimento que tenham áreas de testes internas. 

Isto para observar o comportamento do modelo a fim de verificar sua 

aplicabilidade em organizações que desenvolvem o próprio software e podem 

atuar como “cliente” da área de testes. 

• Levantar outras técnicas de cálculo de eficiência que se apliquem a cenários 

distintos. 

O intuito deste trabalho é mapear outras técnicas que possam atender a 

possíveis limitações apresentadas pelos cenários avaliados, uma vez que, como 

6.3 Trabalhos Futuros 
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foi comprovado através do estudo de campo, a ferramenta DEA não pôde gerar 

resultados satisfatórios. 

• Adoção de uma ferramenta de workflow 

Inserir o modelo definir neste trabalho em uma ferramenta de workflow para 

automatização dos processos dentro da organização que deseja aplicar este 

modelo para aferir a eficiência de seus projetos de testes. 

• Unificação da medição de eficiência 

Identificar fatores de influência sobre projetos de testes em geral, que seja 

possível elaborar um modelo de aferição que se aplique a organizações de 

qualquer tamanho, possibilitando comparações entre projetos de diferentes 

clientes e entre fábricas de testes. 

A disciplina de testes de software está ganhando importância dentro da Engenharia de 

Software. A equipe de teste já possui status de independente e até mesmo se mostra na 

forma de fábrica de testes, prestando serviços a grandes instituições de 

desenvolvimento de software.  

 Para se consolidar no mercado, as fábricas de testes precisam mostrar seu valor 

agregado e não apenas atuar como um identificador de problemas. Deve mostrar que 

está ao lado do cliente para melhorar a qualidade do software produzido, justificando 

seu orçamento, e não apenas cobrar com base na quantidade de defeitos que 

identificar.  

 

6.4 Considerações Finais 
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Apêndices 
A. Questionário sobre Percepção de Eficiência 

1.  Qual a função desempenhada dentro da empresa em que trabalha?       
   [   ] Gerente de Projetos    [   ] Suporte Técnico / Infra‐Estrutura    
   [   ] Líder de Projetos    [   ] Analista de Sistemas / Desenvolvedor 
   [   ] Gerente / Analista de Qualidade  [   ] Analista de Negócios      
   [   ] Gerente de Testes    [   ] Gerente / Engenheiro de Configuração 

   [   ] Arquiteto de Testes   
[   ] Outro (favor, 
especificar)      

                     
2.  Qual o tamanho da empresa em que trabalha?          

   [   ] Até 100 pessoas     
[   ] Entre 500 e 1000 
pessoas      

   [   ] Entre 100 e 300 pessoas    [   ] Mais de 1000 pessoas      
   [   ] Entre 300 e 500 pessoas              
                     
3.  Há quanto tempo trabalha nesta empresa?          
   [   ] Menos de 6 meses    [   ] Entre 3 e 5 anos        
   [   ] Entre 6 meses e 1 ano    [   ] Mais de 5 anos        
   [   ] Entre 1 e 3 anos                
                     
4.  A empresa em que trabalha adota algum modelo/norma de qualidade?      
   [   ] Sim    [   ] Não    [   ] Não sei        
   Se sim, qual(is)?                
                     
5.  Você se preocupa com a eficiência do seu projeto?          
   [   ] Sim        [   ] Não          
   Por quê?                  
                     
6.  O que é eficiência para você?              
   [   ] Fazer a coisa certa (sem necessariamente ser no tempo certo)      
   [   ] Completar as tarefas no tempo determinado          
   [   ] Entregar o produto com qualidade no tempo determinado        
   [   ] Fazer mais com menos (menos custo, menos recurso, menos tempo)      
                     
7.  Você se preocupa em ser eficiente?            
   [   ] Sim        [   ] Não          
   Por quê?                  
                     
8.  Como você identifica se está sendo eficiente?          
   [   ] Quando entrego algo antes do tempo acordado          
   [   ] Quando entrego um produto sem defeitos          
   [   ] Quando entrego mais do que o acordado no mesmo tempo      
   [   ] Quando entrego um produto sem defeitos no tempo acordado      
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   [   ] Quando entrego um produto sem defeitos antes do prazo acordado      
   [   ] Outro (favor, especificar)              
                     
9.  Que fator(es) você acha que influencia(m) sua eficiência? Escolha até três principais. 
   [   ] Complexidade do projeto              
   [   ] Ambiente de trabalho              
   [   ] Gestão do projeto              
   [   ] Experiência (na tecnologia, tipo de aplicação, etc)        
   [   ] Motivação pessoal do colaborador            
   [   ] Automatização dos processos / utilização de ferramentas        
   [   ] Outro (favor, especificar)              
                     
10.  A empresa em que trabalha possui alguma iniciativa de medição relacionada à produtividade  
   ou eficiência?                
   [   ] Sim    [   ] Não    [   ] Não sei        
   Se sim, comente como funciona.            
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B. Resultados da Pesquisa sobre Percepção de Eficiência  

Esta seção apresenta a avaliação qualitativa sobre o conceito de eficiência a partir da 

aplicação de um questionário (modelo disponível no Apêndice A) que teve como 

objetivo identificar a percepção que as pessoas da área de desenvolvimento e testes 

de software têm acerca do termo “eficiência”, objeto de estudo deste trabalho.  

A idéia desta pesquisa surgiu para fortalecer a necessidade de ser eficiente 

dentro do mercado de desenvolvimento e testes e software. E mais, além de ser 

eficiente, prover visibilidade dos resultados atingidos como meio de apoio para 

justificar às organizações contratantes os benefícios de se adotar o modelo de 

negócio oferecido pelas fábricas de testes.  

A partir desta pesquisa, também será possível observar as diferentes 

percepções que possuem indivíduos que lidam dia-a-dia com o desenvolvimento e 

testes de software, seja em pequena, média ou grandes empresas, de diferentes 

perfis ou funções desempenhadas dentro destas organizações.  

A avaliação foi realizada com 83 pessoas que trabalham tanto com 

desenvolvimento de software quanto com testes, com perfis que incluem gerente de 

projetos, analista de sistemas, líder de equipe, arquiteto de testes, analista de 

qualidade, dentre outros que serão detalhados adiante. 

B.1 Metodologia de Realização da Pesquisa 
 

A metodologia de elaboração e realização da pesquisa qualitativa sobre eficiência 

seguiu os seguintes passos:  

• Escolha das questões e elaboração do questionário; 

• Seleção da ferramenta de distribuição da pesquisa; 

• Definição e distribuição ao público-alvo; 

• Monitoramento dos resultados; 

• Consolidação e publicação dos resultados. 

 

A seguir, o detalhamento para cada um dos passos mencionados: 

• Escolha das questões e elaboração do questionário: Foram listadas diversas 
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questões sobre o tema “Eficiência em Projetos de Testes de Software”, 

levantadas a partir do estudo do tema e com a ajuda de profissionais da área. 

As questões foram focadas basicamente na percepção que se tem do conceito 

de eficiência aplicado ao contexto de desenvolvimento e testes de software. 

Após o levantamento das questões julgadas pertinentes à pesquisa, pensou-

se que o questionário deveria ser sucinto visando ao rápido preenchimento 

pelos entrevistados para obter o maior número de respostas possível, 

podendo fornecer, assim, uma maior confiabilidade sobre a amostra apurada. 

Ao final, foram selecionadas 10 questões para compor o questionário. 

• Seleção da ferramenta de distribuição da pesquisa: Após a estruturação do 

questionário, pensou-se em uma ferramenta que automatizasse o processo de 

pesquisa, que permitisse monitoramento das respostas obtidas bem como 

consolidação dos resultados. O Survey Monkey 

(http://www.surveymonkey.com/) foi selecionado pela sua larga utilização 

para este fim. Trata-se de uma ferramenta free, com limite de 10 questões e 

registra até 100 respostas por survey. Sendo assim, o questionário foi 

replicado em dois surveys iguais de forma que pudessem ser obtidas mais de 

100 respostas e, no máximo, 200 respostas, quantidade estimada como sendo 

um número significativo para a pesquisa.  

• Definição e distribuição ao público-alvo: O survey foi distribuído da 

seguinte forma – o 1o foi direcionado a 100 pessoas escolhidas manualmente 

que possuem envolvimento direto com o desenvolvimento e com testes de 

software, abrangendo variados perfis, como testadores, arquitetos de testes, 

analistas de qualidade, líderes técnicos, gerentes de projeto, analistas de 

sistemas, desenvolvedores, entre outros. O 2o survey foi direcionado para 

listas de e-mails, sendo um deles ligado ao grupo de melhoria de processo 

SPIN (Software and Systems Process Improvement Network) de Recife-PE e outro 

de alunos da pós-graduação (mestrado e doutorado) do Centro de 

Informática da UFPE. Para este segundo survey, não se tem o número exato 

de pessoas atingidas dentro destas duas listas de e-mails. Além disso, 

algumas pessoas que receberam este questionário também o encaminharam 

para sua rede de contatos, então, não se tem um número exato da quantidade 
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A primeira parte do questionário teve como objetivo traçar um perfil dos entrevistados. 

Para isto, foram elaboradas perguntas sobre os papéis exercidos pelo entrevistado, 

tamanho da empresa, tempo de trabalho na empresa e se a organização adota 

modelos/normas de qualidade. No total foram obtidas 83 respostas, sobre as quais 

serão mostrados os resultados nesta seção. 

A figura B.1 apresentada mostra quais papéis são exercidos pelos entrevistados. Cada 

participante pôde selecionar uma alternativa, podendo adicionar algum papel que não 

estivesse listado. Como podemos observar, a maioria dos entrevistados desempenham 

a função de Analista de Sistemas ou Desenvolvedor com 18 respostas, seguido de 

Gerente de Projetos e Gerente/Analista de Qualidade, ambos com 15 respostas. 

A pergunta relativa a esta questão foi: “Qual a função desempenhada dentro da 

empresa em que trabalha?”. 

de pessoas atingidas pelo questionário. 

• Monitoramento dos resultados: Após a inserção das questões no Survey 

Monkey e sua distribuição, foi definido o prazo de 15 dias como deadline para 

apurção e consolidação dos resultados. Através do site da ferramenta, foi 

possível ver dia a dia a evolução da quantidade de respostas obtidas e, com 

isso, solicitar com maior ênfase o preenchimento do questionário na intenção 

de obter a maior quantidade de respostas.  

• Consolidação e publicação dos resultados: A ferramenta Survey Monkey 

possui o recurso de consolidação automática dos questionários que foram 

preenchidos. No entanto, como foram feitos dois questionários iguais dentro 

da ferramenta para que o alcance fosse maior, foi necessária uma 

consolidação geral dos resultados gerados em cada um deles. A divulgação 

foi feita via esta dissertação e os tipos de gráficos gerados serão apresentados 

no decorrer das próximas subseções. 

B.2 Perfil dos Entrevistados 

B.3 Papel do Entrevistado - Função Desempenhada 
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Figura B.1: Questão 1 do Survey sobre Eficiência. 

 

 

A figura B.2 apresentada mostra os tamanhos de empresa que os entrevistados 

relataram. Cada participante pôde selecionar uma alternativa. Como podemos 

observar, a maioria dos entrevistados trabalham em empresa de até 100 pessoas, com 

41% das respostas. Em seguida, as empresas com tamanho entre 100 e 300 pessoas, com 

32% das respostas. Pode-se observar que o público de empresas atingido foi na maior 

parte de pequenas empresas. 

A pergunta relativa a esta questão foi: “Qual o tamanho da empresa em que 

trabalha?”. 

B.4 Tamanho da Empresa em que Trabalha 
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Figura B.2: Questão 2 do Survey sobre Eficiência. 

 

 

A figura B.3 apresentada mostra os tempos de empresa que os entrevistados relataram. 

Cada participante pôde selecionar uma alternativa. Como podemos observar, a maioria 

dos entrevistados possui entre 1 e 3 anos de empresa, representando 30% do total. Em 

seguida, entrevistados entre 6 meses e 1 ano empatado com entrevistados com menos 

de 6 meses de casa, representando 21% do total.  

Neste caso, houve uma distribuição bastante próxima do tempo de trabalho dos 

colaboradores dentro das organizações atingidas pela pesquisa. 

A pergunta relativa a esta questão foi: “Há quanto tempo trabalha nesta empresa?”. 

B.5 Tempo de Trabalho 
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Figura B.3: Questão 3 do Survey sobre Eficiência. 

 

 

A figura B.4 apresentada mostra o nível de adoção de modelos/norma de qualidade 

por parte das empresas que os entrevistados relataram. Cada participante pôde 

selecionar a alternativa “Sim”, “Não” ou “Não Sei” e, em caso positivo, deveria 

escrever qual modelo ou norma é adotada. Como podemos observar, a maioria dos 

entrevistados disse que a empresa em que trabalha não adota um modelo ou norma de 

qualidade, com a maioria de 58%, 36% disseram que a empresa adota e 6% disseram 

que não sabem se a empresa adota um modelo ou norma.  

 A intenção desta pergunta é mapear algum relacionamento entre organizações 

que têm modelos ou normas de qualidade implantadas e o nível de percepção sobre 

eficiência, uma vez que estes modelos pregam o ganho de produtividade através das 

suas práticas. 

A pergunta relativa a esta questão foi: “A empresa em que trabalha adota algum 

modelo/norma de qualidade?”. 

B.6 Conhecimento Prático em Modelo/Norma de Qualidade 
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Figura B.4: Questão 4 do Survey sobre Eficiência. 

 
A próxima figura B.5 apresenta um detalhamento sobre aqueles que 

responderam que a empresa adota um modelo ou norma de qualidade. A norma ISO 

9001 aparece como mais adotada dentre as empresas, com 13 respostas dentre os 

entrevistados que responderam “Sim”. Em segundo lugar, o modelo internacional de 

maturidade e capacidade CMMI, com 9 respostas e, em último, o modelo de Melhoria 

de Software Brasileiro MPS.Br, com 7 respostas. 

 

 

Figura B.5: Detalhamento da Questão 4 do Survey sobre Eficiência. 

 



Dissertação de Mestrado   15/10/2010 

CIn/UFPE   2010 Página 167 de 185 

 

A figura B.6 apresentada mostra se as empresas possuem alguma iniciativa ligada à 

adoção de programa de medição e análise (programas de avaliação de desempenho em 

geral). Cada participante pôde selecionar a alternativa “Sim”, “Não” ou “Não Sei” e, 

em caso positivo, deveria descrever resumidamente como funciona o programa. Como 

podemos observar, a maioria dos entrevistados disse que a empresa em que trabalha 

não tem iniciativa na adoção de um programa de medição e análise, representando 52% 

do total. 40% disseram que a empresa possui iniciativa e 8% disseram que não sabem se 

a empresa tem iniciativa. 

 A intenção desta pergunta também é verificar a ligação existente entre as 

organizações que possuem algum programa de avaliação e melhoria de desempenho 

com o nível de percepção sobre eficiência. 

A pergunta relativa a esta questão foi: “A empresa em que trabalha possui alguma 

iniciativa de medição relacionada à produtividade ou eficiência?”. 

 

Figura B.6: Questão 10 do Survey sobre Eficiência. 

A segunda parte do questionário teve como objetivo avaliar a percepção do conceito de 

eficiência pelos entrevistados bem como observar a necessidade da medição da 

eficiência em projetos. 

B.7 Iniciativa da Adoção de Programas de Medição e Análise 

B.8 Resultado da Avaliação Qualitativa 
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A figura B.7 apresentada mostra o nível de preocupação dos entrevistados em relação à 

eficiência do projeto do qual faz parte. Cada participante pôde selecionar a alternativa 

“Sim” ou “Não”. É possível observar que a grande maioria dos entrevistados 

respondeu que possui sim uma preocupação ligada à eficiência do seu projeto, 

representando a grande maioria de 98% das respostas obtidas. Apenas 2% relataram 

que não se preocupam com isto. 

 Através deste percentual, é possível constatar que independente do tamanho, se a 

organização adota ou não modelos/normas de qualidade ou se possui programas de 

avaliação e melhoria de desempenho, os colaboradores se preocupam com os 

resultados do projeto que faz parte. 

A pergunta relativa a esta questão foi: “Você se preocupa com a eficiência do seu 

projeto?”. 

 

Figura B.7: Questão 5 do Survey sobre Eficiência. 

A figura B.8 apresentada mostra a percepção dos entrevistados em relação ao conceito 

de eficiência. Cada participante pôde selecionar apenas uma alternativa, a que mais se 

aproximasse do seu conceito. Caso nenhuma das opções se adequasse, o entrevistado 

poderia descrever em um espaço livre o seu conceito de eficiência. Dentre as 

alternativas dispostas, a que obteve maior quantidade de respostas foi “Entregar o 

B.8.1 Preocupação da Eficiência dentro do Projeto 

B.8.2 Ponto-de-vista sobre Eficiência 
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produto com qualidade no tempo certo” representando a maioria de 66% das 

respostas. Em seguida, “Fazer mais com menos (menos custo, menos recursos, menos 

tempo)” com 24% das respostas.  

 A maior parte das respostas reflete bastante do que se deseja atingir através do 

modelo proposto nesta dissertação, pois além de entregar no tempo certo, deve-se levar 

em conta com que qualidade o produto foi entregue. Este é um fator primordial para 

que o cliente se sinta satisfeito. 

A pergunta relativa a esta questão foi: “O que é eficiência para você?”. 

 

Figura B.8: Questão 6 do Survey sobre Eficiência. 

A figura B.9 apresentada mostra a percepção dos entrevistados em relação ao conceito 

de eficiência individual. Cada participante pôde selecionar a alternativa “Sim” ou 

“Não”. É possível observar que a grande maioria dos entrevistados respondeu que sim, 

eles se preocupam em ser eficientes no que fazem, com 98% das respostas. Apenas 2% 

relataram que não se preocupam com isto. Esta questão reflete exatamente o mesmo 

resultado da questão 5 – “Você se preocupa com a eficiência do seu projeto?”, o que mostra a 

coerência das respostas obtidas na pesquisa, pois uma vez que o indivíduo se preocupa 

com a sua própria eficiência, consequentemente, deverá se preocupar com o time e o 

projeto do qual ele faz parte. 

 A pergunta relativa a esta questão foi: “Você se preocupa em ser eficiente?”. 

B.8.3 Preocupação em ser um Recurso Eficiente 
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Figura B.9: Questão 7 do Survey sobre Eficiência. 

A partir desta constatação, é possível pegar “um gancho” para o trabalho aqui 

proposto sobre a questão “como mostrar para o time que o projeto do qual ele faz parte 

é eficiente?”. A próxima questão ajuda a entender de que forma o time percebe a 

eficiência. 

A figura B.10 apresentada mostra como os entrevistados percebem que estão sendo 

eficientes em suas atividades. Cada participante pôde selecionar apenas uma 

alternativa, a que mais se aproximasse da sua percepção. Caso nenhuma das opções se 

adequasse, o entrevistado poderia descrever em um espaço livre como identifica que 

está sendo eficiente. Dentre as alternativas dispostas, a que obteve maior quantidade 

de respostas foi “Quando entrego um produto sem defeitos no tempo acordado” 

representando 38% das respostas. Em seguida a opção “Quando entrego um produto 

sem defeitos” aparece com 21% das respostas. Em terceiro lugar, a opção “Quando 

entrego um produto sem defeitos antes do prazo acordado”, aparece com 19% das 

respostas. 

 A resposta obtida aqui está em conformidade com a questão “O que é eficiência 

para você?”, onde a maior quantidade de respostas foi relacionada a entregar o produto 

com qualidade no tempo certo.   

A pergunta relativa a esta questão foi: “Como você identifica se está sendo eficiente?”. 

B.8.4 Como enxerga que é Eficiente 
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Figura B.10: Questão 8 do Survey sobre Eficiência. 

A figura B.11 apresentada mostra a distribuição dos fatores que influenciam a eficiência 

segundo as respostas dos entrevistados. Para esta questão, cada participante pôde 

selecionar mais de uma alternativa, idealmente até três escolhas por entrevistado. Caso 

houvesse outros fatores não mapeados no questionário, o entrevistado poderia 

descrevê-los em um espaço livre. Dentre os fatores listados, dois fatores empataram: 

“Experiência (na tecnologia, tipo de aplicação, etc)” e “Motivação pessoal do 

indivíduo”, ambas com 22% das respostas. Em segundo lugar, o fator “Gestão mal-feita 

sobre o projeto” obteve 20% das respostas. Em terceiro, “Ambiente de trabalho” obteve 

16% das respostas. 

 Esta resposta ajudará na elaboração do modelo no que diz respeito à utilização 

dos resultados fornecidos pelo modelo para tomada de decisão. Por exemplo, a 

eficiência do projeto ser prejudicada pela influência das métricas operacionais que 

foram baixas devido à falta de experiência em uma determinada tecnologia. É 

importante ter a percepção de utilizar os resultados obtidos para análise antes da 

tomada de decisão. 

A pergunta relativa a esta questão foi: “Que fator(es) você acha que influencia(m) sua 

eficiência? Escolha até três principais”. 

B.8.5 Fatores que Influenciam a Eficiência 
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Figura B.11: Questão 9 do Survey sobre Eficiência. 

A pesquisa apresentou uma avaliação qualitativa sobre o conceito de eficiência. Foi 

constatado que, apesar de haver uma divisão no entendimento do conceito de 

eficiência, a grande maioria dos entrevistados diz se preocupar com a eficiência pessoal 

e dos projetos que participam. Isto é, mesmo sem ter uma definição exata, eficiência 

passa a idéia de algo bom, que é bem-visto e que deve ser alcançado. Além disso, os 

entrevistados ainda citam fatores que afetam a eficiência.  

Pôde-se observar também que a maioria dos entrevistados não tem contato direto 

com normas/modelos de qualidade nas empresas em que trabalham, o que acarreta, 

muitas vezes, na falta de iniciativa na adoção de programas de avaliação e melhoria de 

desempenho, meio pelo qual se implanta uma cultura de medição e análise. No 

entanto, isto não impediu de se evidenciar que, independente da adoção destes 

modelos/normas ou mesmo da iniciativa de se ter um programa de avaliação e 

melhoria de desempenho, há a preocupação com eficiência. 

A avaliação qualitativa foi de grande valia para confirmar a importância de se 

medir de forma consistente e agregadora a eficiência de times e projetos de testes, como 

foi levantado no estado da arte.  

B.8.6 Considerações sobre a Pesquisa 
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