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O sol ensolará a estrada dela 

A lua alumiará o mar 

A vida é bela 

O sol, estrada amarela 

E as ondas, as ondas, as ondas, as ondas 

 

Bambeia 

Cambaleia 

É dura na queda 

Custa a cair em si 

Largou a família 

Bebeu veneno 

E vai morrer de rir 

 

Vagueia 

Devaneia 

Já apanhou à beça 

Mas para quem sabe olhar 

A flor também é 

Ferida aberta 

E não se vê chorar  

 

(Chico Buarque) 
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Se avexe não 

 

Amanhã pode acontecer tudo 

Inclusive nada 

Se avexe não 

A lagarta rasteja até o dia 

Em que cria asas 

Se avexe não 

Que a burrinha da felicidade 

Nunca se atrasa 

Se avexe não 

Amanhã ela pára na porta 

Da sua casa 

 

Se avexe não 

Toda caminhada começa 

No primeiro passo 

A natureza não tem pressa 

Segue seu compasso 

Inexoravelmente chega lá 

Se avexe não 

Observe quem vai subindo a ladeira 

Seja princesa ou seja lavandeira 

Pra ir mais alto vai ter que suar 

 

(Acioli Neto) 
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RREESSUUMMOO  
Nas últimas duas décadas, Melhoria de Processo de Software tem se destacado como um 

importante tópico tanto para pesquisas acadêmicas quanto para a indústria de software. A Melhoria 

de Processo de Software tem se baseado, principalmente, em modelos e normas como CMMI, 

ISO/IEC 15504, ISO 9000 e MR-MPS. No entanto, ainda há uma considerável dificuldade, por 

parte das organizações, na implantação de programas de Melhoria de Processo, devido a diversos 

fatores, tais como: custo, falta comprometimento, não entendimento dos benefícios da melhoria, 

falta de feedback do progresso do programa, entre outros. Diante deste cenário, diversas abordagens 

têm sido utilizadas com o objetivo de guiar as organizações no caminho da Melhoria de Processo de 

Software. Um exemplo disso é o método DMAIC, reconhecido em todo o mundo como o método 

utilizado para estruturar a melhoria do processo da manufatura na busca do padrão Seis Sigma e, 

que vem ganhando espaço na indústria de software. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 

definir uma abordagem para Melhoria de Processo de Software, através da simplificação e 

adaptação do DMAIC, tendo como foco principal a melhoria baseada na medição dos processos. A 

abordagem visa trabalhar os processos prioritários para a organização e relevantes para os clientes, 

utilizando ciclos de melhoria pequenos, com intuito de obter resultados rápidos e significativos. 

Palavras chave: Melhoria de Processo de Software, Medição em Software, DMAIC 
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AABBSSTTRRAACCTT  
In the last the two decades, Software Process Improvement (SPI) has shown to be an important 

topic for academic research and software industry. The Software Process Improvement approach 

has based, mainly, in models and standards such as CMMI, ISO/IEC 15504, ISO 9000 and MR-

MPS. However, there is still a considerable difficulty, by the organizations, in the implementation 

of process improvement programs, due to many factors, such as: cost, poor commitment, lack of 

understanding of the real benefits of the improvement and absence of feedback about the program 

progress, among others. Aware of these difficulties, many approaches have been used with the 

objective to guide the organizations through Software Process Improvement. An example is the 

DMAIC model, recognized in the whole world as a method used to organize the manufacture 

process improvement towards the Six Sigma standard and, that is gaining space in the software 

industry. In this context, the objective of this work is to define a Software Process Improvement 

approach, through the simplification and adaptation of the DMAIC method, having as main focus 

the improvement based on processes measurement. This approach aims to work with organization 

and customer's high priority processes, using short improvement cycles, with the intention to get 

fast and significant results. 

Keywords: Software Process Improvement, Software Measurement, DMAIC 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
Neste capítulo introdutório é apresentado o contexto, no qual o trabalho está inserido, a 

motivação, os objetivos, a metodologia utilizada e a estrutura em que o mesmo foi descrito. 

1.1. Contextualização e Motivação 

Nas ultimas duas décadas, Melhoria de Processo de Software tem se tornado um importante 

tópico para pesquisas acadêmicas na área de Engenharia de Software, assim como para 

organizações de software que estão tentando ser competitivas neste desafiante mercado global 

(Garcia et al, 2005). Um dos principais objetivos da melhoria de processo de software é produzir 

software de qualidade, no prazo, dentro do orçamento e, de acordo com as especificações do cliente 

(Rocha et al, 2001). A qualidade em Melhoria de Processo de Software é baseada na premissa que 

processos maduros e capazes geram produtos de qualidade. Esta teoria é fundamentada 

principalmente nos trabalhos desenvolvidos nas décadas passadas por Shewhart (1931), Deming 

(1986), Crosby (1979), Juran (1988) e Humphrey (1995). 

No cenário atual, a Melhoria de Processo de Software tem sido baseada, principalmente, em 

modelos, normas e metodologias como CMMI (Chrissis et al, 2007), ISO/IEC 15504 (ISO15504, 

2003), ISO 9000 (ISO9000, 2000), ISO/IEC 12207 (ISO12207, 1998), MR-MPS (MPS.BR, 2007a) 

e Seis Sigma (Tayntor, 2002). Estes modelos são considerados um conjunto de boas práticas para o 

desenvolvimento de projetos, produtos, serviços e integração de processos.  

Dentre estes modelos, o CMMI tem sido o mais utilizado mundialmente por organizações em 

programas de Melhoria de Processo de Software. No cenário nacional, o modelo MR-MPS tem cada 

vez mais ganhado importância e reconhecimento por parte da indústria local. Este modelo surgiu 

com o objetivo de viabilizar a implantação de Melhoria de Processo de Software de forma adequada 

ao perfil das empresas nacionais, com foco principal nas micro e pequenas empresas. De uma forma 

simplificada, o MR-MPS pode ser visto como uma reorganização das práticas do CMMI, tornando 

implementação da melhoria mais gradual. 

Apesar da Melhoria de Processo de Software ter sido bastante difundida nos últimos anos e ser 

reconhecida como uma ferramenta efetiva e eficiente para a melhoria dos processos das 

organizações, Serrano (2004) afirma que esta não é adotada, ou se quer conhecida, por uma elevada 

quantidade de empresas de software. 
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É importante observar ainda, que a Melhoria de Processo de Software envolve inúmeros desafios 

e dificuldades intrínsecas, os quais contribuem para o insucesso de várias iniciativas (Santana, 

2007). De acordo com Salviano (2006b), existe uma estatística informal, que circula pela 

comunidade, que de cada três iniciativas de melhoria de processo apenas uma tem sucesso. Diversas 

pesquisas têm se dedicado a investigar as possíveis causas de insucessos em programas de melhoria, 

buscando identificar fatores e principais dificuldades (Santana 2007; Dybã, 2003; Dybã, 2005) 

Segundo estes estudos, o insucesso destas iniciativas pode ocorrer por vários motivos, considerados 

fatores críticos para Melhoria de Processo de Software, tais como: falta de apoio e 

comprometimento da alta administração, restrições de tempo e recurso, falta de uma metodologia 

apropriada e resistência à mudanças.  

Dentre os fatores críticos para Melhoria de Processo de Software, um dos pontos observados é a 

necessidade de uma abordagem apropriada. Uma abordagem é uma orientação para um conjunto de 

ações para a melhoria de processo, descrevendo fases, atividades e recursos necessários para um 

esforço de melhoria bem sucedido. Como exemplos de abordagens podemos citar: o modelo IDEAL 

(Mcfeeley, 1996), o Ciclo de Melhoria da ISO/IEC 15504(ISO15504, 2003), o PRO2PI-CYCLE 

(Salviano, 2006) e o método DMAIC (Tayntor, 2002). As três primeiras são abordagens propostas 

para o contexto de Melhoria de Processo de Software, enquanto o DMAIC é um método 

originalmente definido para implementação do Seis Sigma nos processos de manufatura das 

organizações. 

Embora o DMAIC não seja dirigido às organizações de software, empresas desta indústria têm 

investido na implementação das suas técnicas para melhoria dos seus processos (Siviy et al, 2008). 

Estas iniciativas têm sido motivadas, especialmente, pelo foco do DMAIC na melhoria de processo 

de forma quantitativa, através de medições e controle estatístico do processo. 

Goethert and Hayes (2001) afirmam que a preocupação em medição é um fator essencial para 

facilitar uma iniciativa de melhoria de processo de software bem sucedida. A medição não é apenas 

uma forma eficiente para identificar, reconhecer e avaliar as melhorias no processo, ela também tem 

uma importância crucial para apoiar e direcionar essas melhorias. 

Atualmente a utilização do DMAIC para Melhoria do Processo de Software tem se restringido a 

apoiar as organizações na implementação dos altos níveis de maturidade dos modelos de referência, 

não sendo observada, ainda, a sua utilização para a melhoria do processo de software independente 

desses modelos de referência. De acordo com Siviy et al (2008) muitas destas restrições se devem 

ao grau de dificuldade intrínseco associada à implantação desta metodologia, somada à dificuldade 

de sua adaptação ao contexto de software.  
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Neste contexto, o trabalho propõe a abordagem Modus1, uma abordagem baseada nos conceitos 

de medição e análise de desempenho do processo para implementação de Melhoria de Processo de 

Software.  

1.2. Objetivos 

As organizações que estão iniciando a melhoria de processo de software, ou mesmo, as que se 

encontram nos níveis mais baixos de maturidade dos modelos de referência, geralmente não 

utilizam os conceitos de medição e análise como base para aprimorar o desempenho dos seus 

processos. A medição é normalmente utilizada nestes níveis, apenas como suporte para a gestão de 

projetos. A medição, nos modelos de referência, só é efetivamente utilizada com o foco em 

melhoria do processo, nos altos níveis de maturidade. No entanto, a medição tem um papel 

fundamental na melhoria dos processos, pois permite conhecer a situação atual do processo e serve 

como base para a sua melhoria. 

Baseado nisto, o objetivo central deste trabalho é a definição de uma abordagem para Melhoria 

de Processo de Software, através da simplificação e adaptação do DMAIC, tendo como foco 

principal a melhoria baseada na medição dos processos. A abordagem visa trabalhar os processos 

prioritários para a organização e relevantes para os clientes, utilizando ciclos de melhoria pequenos, 

com intuito de obter retornos rápidos e mensuráveis. 

De acordo com este objetivo, definimos a seguinte hipótese para ser testada na pesquisa:  

É viável promover a melhoria de um processo específico, em 

empresas de desenvolvimento de software, utilizando uma 

abordagem para melhoria que adapta, ao contexto de software, as 

práticas de medição, análise e controle propostas pelo DMAIC? 

Neste caso, consideramos a abordagem viável se:  

 For possível de ser utilizada em uma organização de software; 

 Não for complexa em sua aplicação; 

 For possível acompanhar quantitativamente o desempenho de um processo; 

 Sua aplicação trouxer resultados positivos; 

Se verificarmos que esta hipótese é verdadeira, através da definição e avaliação da abordagem 

proposta, esperamos alcançar os seguintes objetivos específicos com este trabalho: 

                                                            
1 A palavra Modus vem do latin e significa medida, limites, maneira. 
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 Prover meios para aplicação de métodos estatísticos na análise do comportamento e do 

desempenho dos processos e, a partir daí, fornecer subsídios para suas melhorias, 

incluindo a análise de possíveis causas de defeitos, aplicação de ações corretivas, 

implantação e avaliação das melhorias; 

 Possibilitar que as organizações se beneficiem da utilização das ferramentas de medição e 

controle sem a necessidade de estabelecimento de um programa de melhoria formal, 

baseada em modelos; 

 Incentivar as organizações a aplicarem medição e análise desde o princípio nos projetos 

de melhoria. 

 Permitir a realização de ações de melhorias pontuais guiadas pelas necessidades de 

negócio da organização e requisitos do cliente. 

Este trabalho também visa contribuir com a disseminação e fortalecimento dos conhecimentos de 

medição e controle de processos nas organizações de software. 

Para atingir o objetivo central deste trabalho, as seguintes metas foram definidas:  

 Levantar as principais abordagens, modelos e normas utilizados para Melhoria de 

Processo de Software em programas de melhoria; 

 Identificar modelos, normas e métodos existentes na literatura que abordam processos de 

medição e análise para desenvolvimento de software;  

 Identificar interseções do uso das medições nos modelos e normas para Melhoria de 

Processo de Software; 

 Analisar o método DMAIC para identificar sua aplicabilidade na Melhoria do Processo 

de Software; 

 Desenvolver uma abordagem adaptada do método DMAIC, de acordo com os modelos, 

normas e métodos para medição em software, tal que seja adequada para o contexto das 

organizações desenvolvimento de software; 

 Avaliar a abordagem através de um estudo de caso em uma empresa de desenvolvimento 

de software; 

 Documentar a abordagem de modo que possa ser usada como referencia em aplicações 

posteriores. 
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1.3. Metodologia do Trabalho 

A metodologia de trabalho utilizada nessa pesquisa foi a abordagem “indústria-como-

laboratório” (Industry-as-laboratory) (Potts, 1993), na qual pesquisadores identificam problemas 

através do envolvimento próximo com projetos da indústria, criam e avaliam soluções em uma 

atividade de pesquisa.  

Para trabalhos em Engenharia de Software, Potts (1993) defende a abordagem “indústria-como-

laboratório” como uma abordagem complementar à tradicional “pesquisa-depois-transfere” 

(research-then-transfer). Na primeira abordagem, as pesquisas são iniciadas a partir de um 

problema prático, e mais tarde serão refinadas com a sua aplicação em estudos de casos contínuos e 

incrementais. A Figura 1.1 ilustra o comportamento desta abordagem. Um grupo de pesquisa que 

está investigando um novo método de engenharia formula uma hipótese sobre a aplicação do 

método e, então, aplica-o na indústria. Os resultados deste experimento são observados e usados 

para avaliar a hipótese. 

 

Figura 1.1 - Abordagem Indústria como Laboratório (Fonte: Muller, 2002) 

De acordo com Salviano (2006) essa abordagem indústria-como-laboratório tem sido utilizada 

para confrontar pesquisa acadêmica com requisitos e restrições da indústria, por meio de ciclos de 

exploração, aplicação e consolidação. 

Baseado nisto e na hipótese definida, a metodologia deste trabalho foi realizada em três etapas: 

levantamento de informações, análise e proposição, e formalização. A primeira etapa focou no 

levantamento de informações através de estudos práticos e revisão bibliográfica sobre implantação 

de melhoria de processo em empresas de desenvolvimento de software e a relação disso com a 

medição do processo de software.  

A segunda etapa, denominada análise e proposição, teve por objetivo analisar e propor uma 

abordagem para implantação de melhoria de processo de software baseada em medições do 

processo de desenvolvimento da organização. Nesta fase a abordagem foi aplicada em uma empresa 
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de software do Recife, com intuito de validar a hipótese, e, o resultado foi analisado e utilizado para 

o refinamento e detalhamento da abordagem. A última versão da abordagem, proposta neste 

trabalho, está sendo aplicada em outra empresa, também do Recife, porém com resultados ainda 

incompletos. 

Na terceira e última etapa, denominada formalização, a abordagem foi documentada, de forma 

que pudesse ser utilizada como guia para implantação de melhoria de processo de software em 

outras empresas. Também nesta etapa, os resultados da pesquisa foram consolidados e descritos 

nesta dissertação. 

1.4. Estrutura do Trabalho 

Além deste capítulo introdutório, esta dissertação está organizada em mais sete capítulos.  

No Capítulo 2 são apresentados os conceitos básicos sobre Melhoria de Processo de Software e 

as principais abordagens existentes para guiar a melhoria de processo. 

No Capítulo 3 são descritos os principais modelos de referência e métodos de avaliação para 

Melhoria de Processo de Software. 

No Capítulo 4 são apresentados os conceitos fundamentais da medição de software, os métodos e 

modelos utilizados para definição de medidas, e, modelos que abordam processos de medição em 

software. 

No Capítulo 5 é apresentado como a medição é abordada nos modelos de referência, a técnica de 

Controle Estatístico de Processo e a metodologia Seis Sigma, seguida pelo método DMAIC.  

No Capítulo 6 é descrita, em detalhes, a abordagem Modus, proposta principal deste trabalho. 

No capítulo 7 é relatado o estudo de caso realizado para avaliação da abordagem desenvolvida 

no trabalho, assim como, os resultados obtidos com a aplicação da mesma. 

No Capítulo 8 é apresentada a conclusão do trabalho, bem como um resumo das contribuições e 

proposta para trabalhos de pesquisa futuros.  

Além dos capítulos citados acima, ao final deste trabalho estão também descritos os Anexos A 

(Exemplos de Entidades e Atributos de Entidades) e B (Ferramentas), nos quais são apresentadas 

informações adicionais referenciadas ao longo do texto. 
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22..  MMEELLHHOORRIIAA  DDEE  PPRROOCCEESSSSOO  
DDEE  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  

SSOOFFTTWWAARREE  
Diversas pesquisas realizadas nos últimos anos têm apresentado a importância do uso sistemático 

e disciplinado de processos para que uma empresa de software possa obter sucesso (Rocha et al, 

2001). Este sucesso está relacionado a aspectos como, por exemplo: aumento de sua 

competitividade, capacidade para assumir maiores riscos e aumento da qualidade de seus produtos. 

Há quase duas décadas, Humphrey (1989) já afirmava que, para que empresas de software possam 

obter sucesso é preciso existir harmonia entre seus processos de software, focando em: pessoas, 

produtos, processos e projetos.  

Esta afirmação é corroborada por diversos autores, dentre eles podemos citar Pressman (2002) 

que destaca que a falta de adoção de métodos, ferramentas e procedimentos no desenvolvimento de 

software, têm produzido números expressivos de projetos não concluídos, e projetos concluídos e 

que não atendem as necessidades do cliente.  

Neste contexto, a Engenharia de Software tem se focado em uma sub-área específica que pode 

ser nomeada de Melhoria de Processo de Software (SPI - Software Process Improvement) que 

estabelece que para desenvolver software de qualidade é necessário que as atividades para seu 

desenvolvimento sejam planejadas e gerenciadas, de modo a minimizar os custos e otimizar a 

realização das tarefas.  

Este capítulo aborda conceitos básicos sobre a área de Melhoria de Processo de Software e 

apresenta as principais abordagens para orientação de programas de Melhoria de Processo de 

Software.  

2.1. Processo de Software 

Na literatura, podem ser encontradas várias definições para processo de software, sendo a 

maioria delas, semelhantes entre si. Aqui são citadas algumas definições sobre o conceito de 

processo: 

 Uma seqüência de passos executados para um determinado propósito (IEEE, 2000); 
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  Um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma entradas em 

saídas (ISO9000, 2000); 

 Uma série sistemática de ações direcionadas para alcançar uma meta (Juran, 1997); 

 Um conjunto de atividades e resultados associados que produzem um produto de software 

(Sommerville, 2006); 

 Um conjunto de atividades, métodos, práticas e tecnologias que as pessoas utilizam para 

desenvolver e manter software e seus produtos relacionados (Paulk et al, 1995). 

Neste trabalho iremos adotar a definição de processo de (Pall, 1987):  

“Um processo pode ser definido como a organização lógica de pessoas, materiais, 

energia, equipamentos e procedimentos em atividades de trabalho orientadas a 

produzir um determinado resultado final.” 

Embora coerente com as demais, esta definição inclui pessoas, materiais, energia e equipamentos 

como parte do escopo de processo, conforme ilustrado na Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 - Definição de Processo (Adaptado de: Florac e Carleton, 1999) 

Utilizamos esta definição porque o trabalho aqui apresentado abordará princípios de controle 

estatístico de processo para melhorar o desempenho e capacidade do processo. Neste contexto, 

torna-se importante considerar o maior número de variáveis possíveis para análise das causas da 

variabilidade e instabilidade. As medidas dessas variáveis são utilizadas para identificar 

oportunidades de melhoria da qualidade dos produtos e da capacidade dos processos.  

Florac e Carleton (1999) corroboram com a utilização da definição de processo aqui adotada ao 

afirmarem que para analisar as causas do problema de um processo deve-se analisar não só os 

procedimentos e as pessoas envolvidas, mas todo o ambiente e o contexto nos quais esses se 

enquadram. 
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2.2. Melhoria de Processo de Software 

A utilização de forma sistemática de processos foi principiada na década de 1920 com Walter 

Shewhart (Shewhart, 1931) ao iniciar um trabalho em melhoria de processo com ênfase nos 

princípios do controle estatístico. Esses princípios foram refinados posteriormente na década de 

1950 em trabalhos de W. Edwards Deming (1986) e Joseph Juran (1997). Contudo, estes trabalhos 

sempre tiveram foco na indústria de manufatura. 

Na indústria de software, Watts Humphrey foi um dos primeiros estudiosos a aplicar o conceito 

de processo para a solução dos problemas de desenvolvimento de software. Em seu livro, 

Humphrey (1989) afirma que “o primeiro passo importante ao lidar com problemas de 

desenvolvimento de software é tratar esta atividade como um processo que pode ser controlado, 

medido e melhorado”. 

Esta afirmação é valida até hoje quando consideramos a área de Melhoria de Processo de 

Software e pode ser observada em diversos trabalhos. Sommerville (2006), por exemplo, aborda 

este conceito definindo que Melhoria de Processo de Software significa, de forma simplificada, 

compreender os processos existentes e modificá-los, a fim de melhorar a qualidade do produto e 

reduzir os custos e o tempo de desenvolvimento de software. A ISO15504 (2003) define o mesmo 

conceito, destacando a importância de alinhar a Melhoria de Processo de Software às necessidade 

de negócio da organização (ISO15504-5; 2006). Salviano (2006) aborda este aspecto ressaltando 

que normalmente os objetivos estratégicos são uma seleção e composição de fatores como controle 

e redução dos prazos, custos, e outros recursos para o desenvolvimento, manutenção e operação de 

sistemas intensivos em software. Estes objetivos tendem a satisfazer os usuários e a comunidade 

envolvida, com um número mínimo de erros na execução desses sistemas. 

A definição para Melhoria de Processo de Software que adotaremos neste trabalho está 

fundamentada na definição da ISO/IEC 15504-5 (2006) e pode ser descrita como: 

“O propósito da melhoria de processo de software é “a melhoria contínua da eficiência e 

eficácia da organização por meio dos processos utilizados e mantidos de forma alinhada às 

necessidades de negócio.” 

As próximas seções apresentam algumas abordagens utilizadas para a Melhoria de Processo de 

Software. 

2.3. Abordagens para Melhoria de Processo 

Segundo Persse (2006), independente da definição específica de melhoria de processo de 

software, ela é realizada nas organizações por meio de abordagens. Uma abordagem para melhoria 
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de processo de software é uma orientação para um conjunto de ações para a melhoria de processo 

em uma organização intensiva em software, descrevendo fases, atividades e recursos necessários 

para um esforço de melhoria bem sucedido (Rocha et al, 2001).  

Nos últimos anos, diversas abordagens têm sido elaboradas com o objetivo de guiar as 

organizações no caminho da melhoria de processo de software provendo um roteiro racional para 

isto. Esta seção destaca algumas destas abordagens existentes. 

2.3.1. PDCA 

Proposto por Walter Shewart (Shewhart, 1931) na década de 1920 e difundido amplamente na 

indústria japonesa após a segunda guerra por Deming (1986), o modelo PDCA (Plan-Do-Check-

Action) é visto na literatura como o precursor no conceito de melhoria de processos. A Figura 2.2 

ilustra o ciclo de melhoria do PDCA. 

 

Figura 2.2 - Visão do ciclo do PDCA (Adaptado de: Deming, 1986) 

O ciclo PDCA é iniciado com o planejamento (Plan) do que será feito, estabelecimento de metas 

e, definição dos métodos para atingir as metas. A segunda fase (Do) envolve a realização das 

atividades com os métodos definidos e conforme o planejado para atendimento das metas. A 

terceira fase (Check) envolve a verificação dos resultados em relação às metas definidas e, 

finalmente, a quarta fase (Action) envolve correções de rotas se for necessário e, tomadas de ações 

corretivas ou de melhoria.  
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A partir do conceito do PDCA foram criadas várias abordagens para melhoria de processo, como 

por exemplo, o modelo IDEAL, o ciclo de melhoria da ISO/IEC 15504, o PRO2PI-CYCLE e o 

método DMAIC. Essas abordagens são detalhadas nas próximas seções, com exceção do método 

DMAIC que será abordado no Capítulo 5. 

2.3.2. IDEAL 

O IDEAL (Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting, Learning) é um modelo para programas 

de Melhoria de Processo de Software desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI), 

baseado nas suas experiências através de trabalhos de melhoria com o Governo Norte-Americano e 

outros clientes (IDEAL, 2008). O objetivo deste modelo é fornecer um guia disciplinado para 

direcionar um programa de melhoria contínua, focando no gerenciamento e estabelecendo a base 

para uma estratégia de melhoria de longo prazo (Mcfeeley, 1996). 

O modelo IDEAL propõe que a melhoria nos processos de software ocorra através de ciclos, 

onde, em cada ciclo, é executado um conjunto de atividades. Estas atividades são agrupadas em 

cinco fases: Iniciação (Initiating), Diagnóstico (Diagnosing), Estabelecimento (Establishing), Ação 

(Acting) e Aprendizagem (Learning) conforme ilustrado na Figura 2.3. 

As fases do modelo são descritas a seguir. 

 

Figura 2.3 - Modelo IDEAL (Adaptado de: McFeeley, 1996) 
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Iniciação 

A fase “Iniciação” do modelo IDEAL é o ponto de partida do ciclo de melhoria, onde a 

organização é motivada a iniciar um programa de melhoria. Nesta fase, a infra-estrutura inicial 

necessária é estabelecida e, papéis, responsabilidades e recursos são definidos. Um plano inicial do 

programa de melhoria é criado para orientar a organização a completar as fases seguintes, e, a 

aprovação do patrocinador para a iniciativa de melhoria é obtida, juntamente com o 

comprometimento de recursos necessários para os trabalhos futuros. 

Durante a fase “Iniciação” são definidos os objetivos gerais do programa de melhoria. Estes 

objetivos são identificados de acordo com as necessidades de negócio da organização, refinados e 

executados durante a fase Estabelecimento. Além disso, nesta fase são formados os grupos para 

apoiar e facilitar o programa. Geralmente são estabelecidos dois grupos: 

 Grupo de Gerenciamento (Management Steering Group - MSG): responsável por vincular o 

programa de melhoria de processo à visão e missão da organização, representando dessa 

forma, o patrocinador. Este grupo é responsável por alocar e monitorar o progresso dos 

recursos, prover direcionamento e aplicar ações corretivas para o programa, quando 

necessário; 

 Grupo de Processos de Engenharia de Software (Software Engineering Process Group - 

SEPG): indicado pela alta gerência para ser responsável por coordenar o programa de 

melhoria. Este grupo é responsável por promover, instruir e acompanhar as atividades, 

garantindo o bom andamento do programa dentro da organização. 

Também durante a fase de “Iniciação”, planos são realizados para comunicar a iniciativa do 

programa de melhoria, e é sugerido que avaliações organizacionais sejam realizadas para 

determinar a disposição da organização em começar um programa de melhoria. 

Para finalizar a fase Iniciação, a abertura do programa é comunicada para os demais integrantes 

da organização. 

Diagnóstico 

A fase “Diagnóstico” coloca a organização na direção da melhoria contínua do processo de 

software. Esta fase é a base para as próximas fases. Aqui são realizadas atividades de avaliação para 

estabelecer uma baseline do estado atual dos processos da organização. Os resultados e 

recomendações das avaliações são conciliados com outras possíveis iniciativas de melhoria 

existentes e, em seguida, é desenvolvido um plano de ação baseado no estado presente e futuro 

desejado para a organização.  
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Estabelecimento 

Durante a fase “Estabelecimento”, as questões indicadas no plano de ação desenvolvido pela 

organização durante a fase “Diagnóstico” são priorizadas e estratégias são definidas para instituir as 

soluções. O foco principal neste momento é desenvolver um plano de ação detalhado que irá guiar 

as atividades de melhoria. Este plano de ação será elaborado pelo grupo de Gerência (MSG) de 

acordo com a visão da organização, plano estratégico de negócios e lições aprendidas de 

experiências passadas e irá contemplar elementos como: prazos, custos, riscos, pontos de controle e 

responsabilidades.  

Nesta fase é também estabelecido um grupo denominado Grupo de Trabalhos Técnicos 

(Technical Working Group - TWG) que estará diretamente relacionado com a execução do plano de 

ação. Treinamentos são oferecidos para o grupo e métricas para monitorar o andamento do 

programa de melhoria são definidas.  

Ação 

Nesta fase do modelo, o plano de ação é executado. As soluções de melhoria propostas durante a 

fase “Diagnóstico” são criadas, testadas e implantadas em projetos piloto para validação. Depois 

que os pilotos são realizados com sucesso e a aceitação de adoção quanto às modificações do 

processo é determinada, a implantação, institucionalização e planos para extensão são 

desenvolvidos e executados. 

Aprendizado 

O objetivo da fase “Aprendizado” é fazer com que o próximo ciclo através do modelo IDEAL 

seja mais efetivo. Nesta etapa a experiência obtida com execução do modelo é revista para 

determinar o que foi realizado, se os objetivos foram atendidos e, como a organização pode 

executar a mudança mais eficientemente no futuro. Para isto, têm-se as atividades de análise e 

validação, onde são feitas coletas, análises, verificações e documentação das lições aprendidas e, 

proposições de ações futuras, onde são desenvolvidas recomendações para o próximo ciclo de 

melhoria de processos. 

2.3.3. Ciclo de Melhoria da ISO/IEC 15504 

A ISO/IEC 15504-4 é um guia para orientação de melhoria de processo que está definido na 

ISO/IEC 15504. A norma ISO/IEC 15504 (ISO15504, 2003) fornece um framework para avaliação 

de processo que pode ser utilizado também como modelo de referência para melhoria de processo 

de software. Este framework é composto basicamente por uma estrutura e requisitos para avaliação 

de processos possuindo 5 documentos, onde a parte 1 descreve os conceitos e vocabulário 
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utilizados, as partes 2 e 3 descrevem o framework e orientações para o uso do framework, e as 

partes 4 e 5 descrevem orientações para utilização de modelos para melhoria ou capacidade e um 

modelo de processos exemplo.  

Neste capítulo é apresentada a parte 4 da ISO/IEC 15504 que oferece um guia para orientação da 

melhoria do processo, denominado Ciclo de Melhoria da ISO15504. Outras partes desta norma 

serão apresentadas no próximo capítulo.  

O Ciclo de Melhoria de Processo da ISO/IEC 15504-4 é composto por oito passos: examinar 

objetivos de negócio, iniciar ciclo de melhoria, avaliar capacidade corrente do processo, 

desenvolver plano de ação, implementar melhorias, confirmar melhorias, manter melhorias e 

monitorar desempenho. A Figura 2.4 exibe o ciclo de melhoria proposto pela norma e seus passos 

são descritos a seguir: 

 

Figura 2.4 - Ciclo de Melhoria da 15504-4 (Fonte: Salviano, 2006) 

Examinar Objetivos de Negócio 

Neste passo é necessário que os objetivos de negócio da organização e os estímulos para 

melhoria sejam determinados. Determinar um objetivo de melhoria envolve primeiramente 

identificar qual modelo de referência de processo se encaixa melhor aos objetivos da organização. 

Isso inclui definir um perfil alvo de processo, que apresentará processos que serão avaliados e 

guiará a identificação de ações de melhorias que serão mais efetivas.  

É necessário também obter o comprometimento gerencial e financeiro com o programa de 

melhoria. O programa de melhoria deve fazer parte do plano estratégico da organização e o 

orçamento para o mesmo deve ser definido. 
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Iniciar Ciclo de Melhoria 

Para o início do programa de melhoria alguns pontos devem ser definidos, como: patrocínio, 

gerenciamento do projeto, orçamento, marcos do programa e responsáveis. O gerenciamento do 

programa deve estar alinhado ao processo de gerenciamento do modelo de avaliação que está sendo 

utilizado. Um plano deve ser elaborado para o programa de melhoria contendo as seguintes 

informações: história e o estado atual das atividades do processo de melhoria, objetivos do 

programa, escopo organizacional (limites organizacionais do programa de melhoria), escopo do 

processo (os processos que serão melhorados), ciclo de vida do processo, papéis e responsabilidades 

dos envolvidos, recursos, marcos do programa, riscos associados e atividades que serão 

desenvolvidas.  

Avaliar Capacidade Corrente do Processo 

A avaliação do processo é realizada seguindo o guia de avaliação de processo definido na 

ISO/IEC 15504-3 (ISO15504-3, 2004). As atividades descritas no guia incluem: início da avaliação; 

planejamento da avaliação; abertura da avaliação; coleta dos dados; validação dos dados; pontuação 

do atributo de processo; e, resultado da avaliação. 

Desenvolver Plano de Ação 

O resultado da avaliação é analisado frente aos objetivos estratégicos da organização. Neste 

passo, é necessário realizar as seguintes ações: identificar, analisar e listar as áreas de melhoria, 

definir objetivos de melhoria específicos e elaborar um plano de ação. Cada oportunidade de 

melhoria identificada durante a análise do resultado da avaliação deverá gerar uma ação no plano de 

ação para tratá-la. 

Implementar Melhorias 

As ações do plano de ação são implementadas a fim de melhorar os processos da organização. A 

implementação do plano de ação pode ser simples ou, complexa, dependendo do conteúdo do 

mesmo e das características da organização. Quatro tarefas principais estão associadas com esta 

fase: selecionar uma estratégia para implementação, preparar um plano de implementação 

detalhado, colocar o plano de implementação em prática e monitorar o progresso através do plano. 

Confirmar Melhorias 

Depois que a implementação das melhorias for finalizada, a organização deve: confirmar que os 

objetivos planejados foram alcançados e os benefícios esperados foram entregues, confirmar que os 

processos e práticas apropriados foram adotados, e, requisitar uma avaliação de processo para 

confirmar que a capacidade de processo desejada foi estabelecida.  
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Manter Melhorias 

Depois que as melhorias forem confirmadas, os processos precisam ser mantidos no novo nível 

de capacidade. Os processos melhorados devem ser usados por todos os membros da organização. 

Isto requer um gerenciamento para monitorar os processos melhorados. O monitoramento deve ser 

realizado por um responsável e utilizando medições apropriadas.  

Monitorar Desempenho 

O desempenho dos processos da organização deve ser continuamente monitorado e, novas 

melhorias nos processos devem ser iniciadas como parte de um programa contínuo de melhoria. O 

programa de melhoria deve ser regularmente revisado pela área gerencial para assegurar que: o 

mesmo, incluindo seus objetivos, está de acordo com os objetivos de negócios da organização; os 

processos são melhorados com base na experiência; e, a melhoria contínua se torne parte dos 

valores, atitudes e comportamento da organização.  

2.3.4. PRO2PI-CYCLE 

PRO2PI2 é uma abordagem para melhoria de processos de software dirigida por perfis de 

capacidade de processo. Para o PRO2PI, um perfil de capacidade representa os requisitos e 

orientações para a melhoria do processo de uma unidade organizacional (Salviano, 2006). 

Uma melhoria de processo com o PRO2PI busca alinhar um perfil de capacidade de processo 

com boas práticas selecionadas de modelos para melhoria de processos. A abordagem PRO2PI é 

composta por quatro elementos: PRO2PI-PROP, propriedades de um PRO2PI; PRO2PI-MMOD, 

um meta-modelo para perfis de capacidade de processo; PRO2PI-MEAS, medições para PRO2PI; e, 

PRO2PI-CYCLE, um ciclo para melhoria de processo. Destes elementos, apenas o PRO2PI-

CYCLE é descrito neste capítulo, por tratar de uma abordagem para guiar a melhoria de processo.  

O PRO2PI-CYCLE é composto por fases correspondentes às fases dos ciclos de melhoria 

convencionais, principalmente IDEAL e o Ciclo da ISO/IEC 15504, acrescido de uma atividade 

para definição e utilização de PRO2PI (perfil de capacidade), denominada “define e utiliza 

PRO2PI”. Esta atividade é realizada em paralelo às outras e o seu foco vai sendo ajustado ao longo 

de todo o ciclo. No início, o foco maior está na definição do PRO2PI e, com o progresso, o foco 

passa para a utilização do PRO2PI. A Figura 2.5 exibe as seis fases e outros elementos 

estabelecidos pelo PRO2PI-CYCLE. 

A seguir são descritas as fases do PRO2PI-CYCLE e seus respectivos propósitos. 

                                                            
2 Na sigla PRO2PI, o 2 representa a repetição de PRO (PROcess Capability PROfile) e, também, o termo to 
(para) como corruptela do inglês ‘two’. O PI representa Process Improvement. 
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Fase 1: Inicia Ciclo de Melhoria 

Esta fase tem o propósito de examinar o contexto e objetivos estratégicos da organização para 

iniciar o ciclo de melhoria. A unidade organizacional e os objetivos de melhoria são identificados e 

o perfil de capacidade de processo é definido. 

 

Figura 2.5 - PRO2PI-CYCLE (Fonte: Salviano, 2006) 

Fase 2: Avalia Práticas Correntes 

O objetivo desta fase é conhecer e avaliar as práticas correntes da organização relacionadas ao 

perfil de capacidade de processo selecionado. No final desta fase é feita uma revisão do perfil de 

capacidade do processo. 

Fase 3: Planeja Ações de Melhoria 

O propósito dessa fase é analisar o resultado da avaliação, planejar as ações de melhoria e 

preparar a organização para execução das ações propostas. Neste momento são realizados 

treinamentos para as pessoas que irão participar da implantação do programa e é estabelecido um 

comprometimento para execução do plano. 

Fase 4: Realiza Ações de Melhoria 

Nesta fase são realizadas e monitoradas as ações de melhoria descritas no plano. O plano, por 

sua vez, é revisado e ações corretivas são feitas, quando necessário. 

Fase 5: Prepara Institucionalização da Melhoria 
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Nesta etapa, os resultados da implementação das ações de melhoria são verificados e é elaborado 

um plano para a institucionalização da melhoria. 

Fase 6: Institucionaliza a Melhoria 

A última fase do ciclo PRO2PI tem o objetivo de institucionalizar os resultados positivos da 

melhoria conforme o Plano de Institucionalização. 

2.4. Considerações Finais 

Neste capítulo foram descritos os principais conceitos relacionados à área de Melhoria de 

Processo de Software, bem como, as abordagens comumente utilizadas para a sua implementação.  

É importante ressaltar que a melhoria de processo pode ser realizada de forma ad-hoc, contudo, 

uma melhoria implementada de forma sistemática, com base em abordagens, modelos e padrões 

pode trazer resultados mais efetivos. 

As abordagens apresentadas neste capítulo são específicas para a indústria de software e tomam 

como referência para melhoria do processo um conjunto de boas práticas, geralmente descritas nos 

modelos e normas da qualidade. Além dessas abordagens, este trabalho se baseia no método 

DMAIC. Vale ressaltar que esse método não é específico para o contexto de software e que adota 

como referência para melhoria dos processos o desempenho dos mesmos, obtido através de 

medições contínuas. O DMAIC será descrito detalhadamente no Capítulo 5.  

No próximo capítulo serão apresentados os principais modelos e normas da qualidade, utilizados 

como referência para a melhoria dos processos de software. 
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33..  MMOODDEELLOOSS  EE  NNOORRMMAASS  
PPAARRAA  MMEELLHHOORRIIAA  DDEE  

PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  SSOOFFTTWWAARREE  
A utilização de modelos e normas para a melhoria de processos vem sendo uma prática constante 

em organizações de diversas áreas. Em relação ao desenvolvimento de software podemos destacar a 

importância desses modelos que são consagrados como modelos e normas de sucesso em termos de 

utilização e resultados obtidos.  

Dentre os principais modelos podemos destacar o CMMI, ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207 e 

MR-MPS. As próximas seções deste capítulo apresentam estes modelos detalhadamente. 

3.1. ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504 

O termo “ISO/IEC 15504” designa a Norma3 Internacional ISO/IEC 15504 para Avaliação de 

Processos desenvolvida pela ISO/IEC (International Organization for Standardization and the 

International Electrotechnical Commission), com apoio do projeto SPICE (Software Process 

Improvement and Capability dEtermination) (El Emam et al, 1998). Como mencionado no capítulo 

anterior, a ISO/IEC 15504 define um framework para avaliação de processo, o qual é constituído 

por cinco partes, a saber:  

 ISO/IEC 15504-1 - Conceitos e Vocabulário; 

 ISO/IEC 15504-2 - Executando uma Avaliação; 

 ISO/IEC 15504-3 - Guia sobre Executando uma Avaliação;  

 ISO/IEC 15504-4 - Guia sobre Utilização do Resultado de Avaliação; 

 ISO/IEC 15504-5 - Um Exemplo de Modelo de Avaliação de Processo. 

A ISO/IEC 15504 define a arquitetura contínua para representação de processos. Esta é uma 

arquitetura alternativa à arquitetura estagiada, que pré-define níveis fixos de maturidade. A 

arquitetura contínua possui duas dimensões: a dimensão de processo e a dimensão de capacidade de 

processo. 

                                                            
3 Somente a parte 2 da ISO/IEC 15504 é normativa, as demais partes são informativas. 
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A dimensão de processos, descrita na parte 5 da ISO/IEC 15504, corresponde a um Modelo de 

Referência de Processo, que é basicamente um conjunto de processos que representam as melhores 

práticas para o domínio da engenharia de software.  Este modelo de referência corresponde à Norma 

ISO/IEC 12207 (ISO12207, 2002). 

Os processos são organizados em três categorias de processo (Figura 3.1): fundamentais, 

organizacionais e de apoio. Cada categoria é subdivida em grupos de processos. Cada grupo de 

processos é identificado por um nome e um acrônimo de três letras e é formado conjunto de 

processos. A categoria de processos fundamentais contém quatro grupos: aquisição, fornecimento, 

engenharia e operação. A categoria de processos organizacionais contém quatro grupos: gerência, 

melhoria de processo, recursos e infra-estrutura, e reuso. A categoria de processos de apoio contém 

apenas o grupo de apoio.   

 

Figura 3.1 - Resumo dos Processos da ISO 15504-5 por Categoria. Fonte: (Salviano, 2006) 

A dimensão de capacidade de processos, descrita na parte 2 da ISO/IEC 15504, define seis níveis 

de capacidade seqüenciais e cumulativos. Cada nível de capacidade possui atributos de processos, 

que definem critérios para aceitação daquele nível. Os níveis e seus respectivos atributos de 

processo são descritos a seguir (ISO15504, 2003): 
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 Nível 0 - Incompleto: os produtos de trabalho ou os resultados dos processos são 

dificilmente identificados ou não são produzidos adequadamente. É o único nível que não 

contém atributos; 

 Nível 1 - Executado: o processo executado atinge os objetivos, mas sem padrão de qualidade 

e sem controle de prazos e custos. Possui um atributo de processo: 

 Atributo de Processo 1.1: Atributo de Execução de Processo. 

 Nível 2 - Gerenciado: a execução do processo é planejada, gerenciada e acompanhada 

satisfazendo os requisitos de qualidade, prazos e custos. Possui dois atributos de processo: 

 Atributo de Processo 2.1: Atributo de Gerência de Execução; 

 Atributo de Processo 2.2: Atributo de Gerência de Produto de Trabalho. 

 Nível 3 - Estabelecido: o processo é estabelecido, executado e gerenciado através da 

adaptação de um processo padrão da organização. Possui dois atributos de processo: 

 Atributo de Processo 3.1: Atributo de Definição de Processo; 

 Atributo de Processo 3.2: Atributo de Implementação de Processo. 

 Nível 4 - Previsível: o processo é executado, dentro dos limites de controle definidos e 

medições quantitativas, de forma consistente para atingir os objetivos. Possui dois atributos 

de processo: 

 Atributo de Processo 4.1: Atributo de Medição de Processo; 

 Atributo de Processo 4.2: Atributo de Controle de Processo. 

 Nível 5 - Em Otimização: melhorias contínuas são implementadas e envolvem experiências 

de idéias e novas tecnologias para satisfazer os objetivos e metas definidas. Possui dois 

atributos de processo: 

 Atributo de Processo 5.1: Atributo de Inovação de Processo; 

 Atributo de Processo 5.2: Atributo de Otimização de Processo. 

Estes níveis de capacidade são utilizados para avaliar como uma organização está realizando um 

determinado processo e para identificar pontos de melhoria em um processo. O framework da 

ISO/IEC 15504 pode ser utilizado para avaliações em dois contextos: melhoria contínua ou 

determinação da capacidade. 

No primeiro contexto, uma avaliação tem como objetivo principal entender o estado dos 

processos de uma organização para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria. Após a 
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avaliação, a organização pode gerar um perfil de capacidade de processos (conjunto de processos do 

modelo de referência e o nível de capacidade associado a cada um) a ser utilizado na elaboração de 

um plano de melhorias (Andrade, 2005). Esta melhoria pode ser realizada com base no Ciclo de 

Melhoria descrito na parte 4 na Norma e detalhado na Seção 2.3.3. 

Para determinação da capacidade de processos, uma avaliação tem como objetivo principal 

determinar a adequação dos processos de uma organização para um requisito particular, uma classe 

de requisitos, um determinado contrato ou para uma classe de contratos. Neste caso a avaliação é 

geralmente realizada como parte de um processo de seleção de fornecedor e a organização obtém 

seu perfil de capacidade (Salviano, 2006b). 

3.2. CMMI e SCAMPI 

O modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) consiste de uma compilação das 

“boas práticas” da indústria para endereçar o desenvolvimento e melhoria de processos e produtos 

(Chrissis et al, 2007). O modelo foi desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute) em 

conjunto com a indústria e órgãos do governo norte americano e está cada vez mais sendo adotado 

nas empresas de desenvolvimento de software, uma vez que, o modelo busca orientar as 

organizações na implementação de melhorias contínuas em seu processo de desenvolvimento 

(Gonçalves, 2008). 

O CMMI disponibiliza uma abordagem estruturada de forma a apoiar uma organização na 

avaliação da maturidade e capacidade de suas áreas de processo, no estabelecimento das prioridades 

de melhoria e na implementação dessas melhorias. O modelo prioriza a definição do “o que” deve 

ser feito e não “o como” deve ser feito, pré-definindo os requisitos para os processos.  

A estrutura do CMMI é constituída pela definição de 22 áreas de processo – conjunto de 

atividades relacionadas que, se realizadas adequadamente, atendem a um conjunto de metas 

consideradas importantes para aumentar a capacidade da organização. Estas áreas de processo estão 

agrupadas em 4 grupos: gerência de processos, gerência de projetos, engenharia e suporte. O 

modelo CMMI pode ser implementado nas organizações em duas representações: estagiada e 

contínua. A Figura 3.2 apresenta as áreas de processo e estas duas representações.  

A representação contínua oferece máxima flexibilidade na utilização de modelo para melhoria de 

processo. Nesta representação, uma organização pode focar na melhoria do desempenho de um 

ponto problemático associado a um processo isolado, ou pode trabalhar em várias áreas de processo, 

sem ordem pré-estabelecida, conforme priorizado pela organização. As atividades correspondentes 



23 

a cada área de processo podem ter suas capacidades de execução classificadas em um dos seguintes 

níveis de capacidade de processo, os quais indicam uma ordem crescente de melhoria: 

 

Figura 3.2 -  Modelo CMMI nas Representações Estagiada e Contínua. Fonte: (Salviano, 2006) 

 Nível 0 – Incompleto: é um processo que não é executado ou parcialmente executado. 

Satisfaz apenas alguns objetivos específicos da área de processo; 

 Nível 1 – Executado: que satisfaz todos os objetivos específicos da área de processo; 

 Nível 2 – Gerenciado: o processo é planejado; 

 Nível 3 – Definido: o processo é padronizado, ou seja, é ajustado de um conjunto padrão de 

processos organizacionais de acordo com os guias de adaptação. 

 Nível 4 – Gerenciado Quantitativamente: o processo é previsível por uso de técnicas de 

controle quantitativo; 

 Nível 5 – Otimizando: o processo está em melhoria contínua da variabilidade do processo, 

através de melhorias adicionais e inovações no processo. 

A representação estagiada é estruturada em níveis pré-definidos de maturidade organizacional. 

Cada nível de maturidade define um conjunto de áreas de processos com determinadas metas que 

devem ser atendidas e pressupõe o acúmulo dos requisitos dos níveis inferiores. Iniciativas de 

melhoria com base nesse modelo implicam na evolução global da capacidade dos processos da 

organização conforme a ordem pré-definida no modelo.  
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Na representação por estágio, as 22 áreas de processo do modelo estão agrupadas em cinco 

níveis de maturidade que indicam uma ordem crescente de melhoria: 

 Nível 1 – Inicial: neste nível os processos são informais e caóticos. A organização 

normalmente não possui um ambiente estável e o seu sucesso depende da competência e 

heroísmo das pessoas e não do uso de processos comprovados; 

 Nível 2 – Gerenciado: apresenta processos para gerenciamento de software disciplinado, 

estabelecidos para controlar e acompanhar custos, cronogramas e funcionalidades. O 

processo de desenvolvimento está sob controle efetivo de políticas de gestão de projetos, 

baseado em desempenhos de projetos de categoria similar, já realizados; 

 Nível 3 – Definido: os processos são bem caracterizados e entendidos e estão descritos em 

padrões, procedimentos, ferramentas e métodos; 

 Nível 4 - Gerenciado Quantitativamente: apresenta processos previsíveis (pela eliminação 

de causas especiais no processo) onde medidas detalhadas dos processos de software e da 

qualidade dos produtos são coletadas, para que sejam, ambos, processos e produtos, 

quantitativamente entendidos e controlados; 

 Nível 5 – Otimizando: os processos são continuamente melhorados com base em um 

entendimento quantitativo das causas comuns de variações inerentes aos processos.  

As implementações do modelo CMMI nas organizações é geralmente realizada com base na 

abordagem IDEAL. Esta abordagem, descrita no Capítulo 2, foi desenvolvida também pelo SEI 

com o propósito original de apoiar as organizações nos projetos de implantação do CMM 

(Capability Maturity Model), modelo anterior ao CMMI. 

O método utilizado para a realização de avaliações oficias, com base no modelo CMMI, é o 

SCAMPI. O método SCAMPI (SEI, 2001b) foi desenvolvido pelo SEI com a proposta de ser um 

método padrão para avaliações baseadas no modelo CMMI. Para o seu desenvolvimento foi 

considerado o conjunto de requisitos para realizações de avaliações CMMI (ARC – Appraisal 

Requirements for CMMI) (SEI, 2001a), bem como, a necessidade de manter a compatibilidade com 

a norma ISO/IEC 15504.  

O SCAMPI está dividido em três classes, denominadas de Classe A, B e C. As principais 

diferenças entre as classes estão no rigor da revisão, validação, corroboração das evidências 

objetivas e, atribuição do selo4 à avaliação. O método classe A é o mais rigoroso e o único que 

atribui um selo como resultado da avaliação. O método classe B avalia as práticas implementadas 

                                                            
4 A palavra selo é utilizada aqui como tradução de ratings. 
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em relação ao modelo e é comumente utilizado antes de uma avaliação formal classe A para avaliar 

a aderência dos processos da organização ao modelo. O método classe C, conhecido como “Gap 

Análise”, tem o objetivo de determinar os principais pontos fracos e guiar o início do processo 

melhorias é. O Gap Análise também é utilizado para obter uma indicação do progresso e do esforço 

da processo de melhoria. 

O modelo CMMI tem se destacado como o modelo mais aceito e reconhecido mundialmente e 

tem sido a base para a maioria dos programas de melhoria realizados em organizações de software 

(Kulpa e Johnson, 2008). No Brasil a adoção do CMMI tem crescido substancialmente, segundo os 

dados do relatório de avaliações CMMI publicado anualmente pelo SEI (SEI, 2008). A Figura 3.3 

apresenta o gráfico da evolução do número de empresas avaliadas no modelo CMMI no Brasil e no 

mundo a partir de 2004. 

 

Figura 3.3 - Avaliações CMMI Reportadas no Brasil e no Mundo (Fonte: SEI, 2008) 

3.3. O modelo MR-MPS e MA-MPS 

O MR-MPS (MPS.BR, 2007a) é o Modelo de Referência do programa para Melhoria de 

Processo do Software Brasileiro (MPS.BR). O programa MPS.BR está em desenvolvimento desde 

dezembro de 2003, sob coordenação da Associação para Promoção da Excelência do Software 

Brasileiro (Softex5), e, tem como objetivo viabilizar a implantação dos princípios de Engenharia de 

Software, de forma adequada ao contexto das empresas brasileiras, em consonância com as 

principais abordagens internacionais para definição, avaliação e melhoria de processos de software 

(SOFTEX, 2008). 

O MR-MPS representa um dos três componentes definidos pelo MPS.BR, sendo os outros dois o 

Método de Avaliação (MA-MPS) e o Modelo de Negócio (MN-MPS). Para a definição dos 

modelos, as seguintes premissas foram adotas pelo programa MPS.BR: 

                                                            
5 http://www.softex.br 
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 Adequação ao perfil de empresas com diferentes tamanhos e características, públicas e 

privadas, embora com especial atenção às micro, pequenas e médias empresas; 

 Compatibilidade com padrões de qualidade aceitos internacionalmente; 

 Aproveitamento de toda a competência existente nos padrões e modelos de melhoria de 

processo já disponíveis. 

Dessa forma, o MR-MPS é fortemente baseado nos modelos e normas ISO/IEC 12207, ISO/IEC 

15504 e CMMI. Foi baseado nos níveis de maturidade do CMMI que o MR-MPS definiu sete níveis 

de maturidade. De acordo com o Programa MPS.BR, a graduação em sete níveis tem o objetivo de 

possibilitar uma implementação e avaliação mais adequada às micros, pequenas e médias empresas, 

no entanto, todos os processos do modelo podem ser facilmente mapeados às áreas de processo do 

CMMI. É uma premissa do MPS.BR manter a compatibilidade com o modelo CMMI, de tal forma 

que uma organização que obtém um determinado nível de maturidade no MR-MPS, pode obter 

também o nível equivalente do CMMI, sem necessidade de ajustar os seus processos 

organizacionais. 

Os sete níveis de maturidades definidos pelo MR-MPS são: A (Em Otimização), B (Gerenciado 

Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F 

(Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado). A escala de maturidade se inicia no nível G e progride 

até o nível A. A Figura 3.4 apresenta a arquitetura do MR-MPS. 

 

Figura 3.4 - Arquitetura do MR-MPS  
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Os níveis de maturidade do MR-MPS são uma combinação entre processos e sua capacidade. Os 

processos são descritos em termos de propósito, resultados e informações adicionais, já a 

capacidade do processo é representada por um conjunto de atributos de processo, descritos em 

termos de resultados esperados. Embora seja organizado com base nos conceitos de capacidade de 

processo, é importante destacar que o modelo está disponível apenas na arquitetura estagiada. 

O alcance de um determinado nível de maturidade MR-MPS é obtido quando são atendidos os 

propósitos e todos os resultados esperados dos respectivos processos e dos atributos de processo 

estabelecidos para aquele nível. 

O Método de Avaliação do MPS.BR (MA-MPS) é usado na execução de uma avaliação oficial 

para determinar a conformidade de processo referente ao MR-MPS. O MA-MPS foi definido em 

conformidade com ISO/IEC 15504-2 (ISO15504-2, 2004). 

O propósito do MA-MPS é verificar a maturidade da organização na execução dos processos. 

Tal verificação é realizada com base nos processos definidos no MR-MPS. As avaliações realizadas 

com base no MA-MPS têm como objetivo determinar o nível de maturidade da organização de 

acordo com o MR-MPS, atribuindo um selo à organização como resultado da avaliação. Este selo 

tem validade de 3 anos (MPS.BR, 2007b). 

Todas as avaliações MA-MPS são controladas pela Softex, a qual fica responsável pelo 

credenciamento dos avaliadores, publicação dos resultados da avaliação e concessão do selo à 

organização, conforme resultados da avaliação. 

No contexto do programa MPS.BR, não é definida uma abordagem específica para 

implementação do MR-MPS, diferentemente do modelo CMMI e da norma ISO/IEC 15504. Assim, 

as organizações interessadas em adotar o modelo devem selecionar uma abordagem apropriada. No 

entanto, o MPS.BR oferece guias de implementação dos processos do modelo, com intuito de 

apoiar as empresas na implementação do mesmo. 

Embora o MPS.BR seja um modelo recente, e com reconhecimento apenas nacional, é notória a 

sua evolução, considerando o número de avaliações realizadas desde a sua criação, conforme 

apresentado no gráfico da Figura 3.5. Os níveis B e C do modelo não foram representados no 

gráfico por não possuir nenhuma organização avaliada nestes níveis até o presente momento. 
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Figura 3.5 - Histórico de Avaliações MPS.BR  (Fonte: SOFTEX, 2008) 

3.4. Considerações finais  

Neste capítulo foram apresentados os principais modelos de referência para implementação de 

Melhoria de Processo de Software nas organizações, assim como, os seus respectivos métodos de 

avaliação. Observamos que estes modelos estão diretamente relacionados às abordagens de 

melhoria vistas no capítulo anterior.  

Em relação ao uso desses modelos no Brasil, percebemos que houve uma crescente utilização 

tanto do CMMI quanto do MR-MPS nos últimos anos. O gráfico da Figura 3.6 apresenta o histórico 

de avaliações registradas segundo os dois modelos.  

 

Figura 3.6 - Histórico de Avaliações CMMI e MPS.BR na Indústria Brasileira 

Podemos observar que o número de avaliações realizadas com base no modelo MR-MPS foi 

relativamente maior que às realizadas com base no modelo CMMI. No entanto, vale ressaltar que, a 

maioria das organizações foram avaliadas no nível G do MR-MPS e que este nível não é 

equivalente ao nível 2 do CMMI (nível mais baixo avaliado).  
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Quanto à utilização da norma ISO/IEC 15504 não foi encontrado nenhum registro sobre 

avaliações de empresas brasileiras realizadas com base nesta norma. Vale ressaltar que esta norma 

não emite nenhum selo para as empresas avaliadas.  

No próximo capítulo será apresentada uma revisão da literatura sobre os conceitos de medição, 

assim como, os principais modelos e métodos utilizados para medição em software. 
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44..    MMEEDDIIÇÇÃÃOO  EEMM  SSOOFFTTWWAARREE  
Em nossa vida, a medição é aplicada no dia a dia (nas tarefas, atividades, no trabalho, etc). Por 

exemplo, usamos medições na economia para determinar os preços, em sistemas médicos para 

diagnosticar doenças, previsão de tempo e outros. Assim, a medição nos ajuda a entender o mundo, 

interagir com ele e, de alguma forma, melhorar as nossas vidas. 

A conhecida frase de Tom de Marco “Não se pode controlar o que não se pode medir” 

(Demarco, 1982) expressa a necessidade da medição no contexto da engenharia de software. Uma 

boa gestão supõe a possibilidade de predizer o comportamento futuro dos produtos e processos de 

software, sendo necessário contar com informações apropriadas e confiáveis. Desta forma, a 

medição torna-se importante, uma vez que “Não se pode predizer o que não se pode medir” (Fenton 

e Pfleeger, 1997). 

Este capítulo apresenta uma revisão literária dos conceitos de medição de software, importantes 

para entendimento adequado das técnicas e ferramentas abordadas neste trabalho. Além disso, são 

apresentados os principais métodos utilizados para definição de medidas e modelos que fornecem 

orientações de processo para as atividades de medição e análise. 

4.1. Conceitos Básicos 

Segundo Fenton e Pfleeger (1997), a medição pode ser definida como um processo pelo qual 

símbolos e números são associados a atributos de entidades do mundo real de uma maneira que os 

mesmos possam ser descritos através de regras claramente definidas. Portanto, a medição requer: 

entidades, atributos e regras. A seguir apresentamos a definição destes elementos tomando como 

base os trabalhos de Fenton (1994), McGarry et al (2001) e a norma ISO/IEC 15939 (ISO15939, 

2002). 

Uma entidade é um objeto que será caracterizado pela medição.  Exemplos de entidades 

incluem: produtos, processos, recursos, artefatos, atividades, agentes, organizações, ambientes e 

restrições. Entidades também podem ser conjuntos ou coleções de outras entidades.  

Um atributo é uma característica ou propriedade de uma entidade. Assim como uma pessoa 

(entidade) pode ser descrita por características tais como altura, cor dos olhos, sexo, idade e anos de 

experiência, entidades de software podem ser descritas por atributos tais como tamanho, custo, 

tempo, esforço, tempo de resposta, taxa de transações, número de defeitos encontrados, etc. 
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As regras, de uma forma geral, definem como os atributos serão medidos. Tais regras, 

comumente chamadas de métodos de medição, podem ser entendidas como uma seqüência lógica 

de operações, descrita genericamente, usada na quantificação de um atributo com uma escala 

especificada. Um procedimento de medição descreve uma implementação específica de um 

método de medição dentro de um dado contexto organizacional. Os métodos de medição podem ser 

subjetivos e objetivos: 

 Subjetivo: quantificação envolvendo um julgamento pessoal;  

 Objetivo: quantificação baseada em regras numéricas, por exemplo, contagem. Essas regras 

podem ser implementadas manualmente ou automatizadas.  

De acordo com as definições apresentadas acima, a Tabela 4.1 apresenta alguns exemplos de 

entidades, atributos e método de medição para a engenharia de software. 

Tabela 4.1 - Exemplo de Entidades, Atributos e Método de Medição (Fonte: Feitosa, 2004) 

Entidade Atributo Método de Medição (usando regras) 

Defeitos do Software Severidade Crítico, Médio e Trivial ou 1, 2 e 3  

Produto de Software Qualidade Densidade de Defeitos após implantação (# Defeitos / KLOC) 

Processo de Planejamento Efetividade Quantificação do desvio % das estimativas (Real X Planejado) 

A medição produz como resultado um conjunto de medidas. Uma medida constitui um 

mapeamento entre um atributo empírico e uma escala matemática. Unidades de medidas são 

estabelecidas para convencionar como esses atributos devem ser registrados. Um mesmo atributo 

pode ser mensurado através de diferentes unidades de medida, como por exemplo: para o atributo 

“tamanho do requisito” podem ser usadas as unidades Pontos de Caso de Uso, Pontos de Função ou 

mesmo uma unidade particular da empresa. 

Uma unidade de medida está geralmente associada a uma escala, que determina as operações e 

transformações que lhe podem ser aplicadas. Existem quatro tipos de escalas (Mills, 1988; Pfleeger, 

1997): 

 Escala nominal: divide um conjunto de itens em diferentes categorias. É a escala utilizada, 

por exemplo, quando classificamos produtos de software quanto à linguagem de 

programação utilizada em sua construção. Não permite a realização de comparações 

aritméticas nem a ordenação de valores; a única operação possível é a verificação de 

igualdade entre dois valores mensurados. 

 Escala ordinal: também divide os itens em categorias, como na escala nominal, mas nela as 

categorias representam uma ordem. Um exemplo de escala ordinal é a classificação de um 

defeito quanto à sua gravidade (alta, média ou baixa). 
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 Escala de intervalo: indica a distância entre os pontos da medição, ou seja, devem existir 

intervalos iguais entre números consecutivos. As operações de adição e subtração podem ser 

realizadas nessa escala de medição, bem como o cálculo de médias.  

 Escala de razão: difere da escala de intervalo por possuir um zero absoluto, permitindo o 

cálculo da razão entre grandezas. Exceto para um conjunto mínimo de exemplos, na prática 

todas as escalas de intervalo de medições são consideradas também escalas de razão. Isso se 

deve ao fato de que uma vez estabelecida a unidade de medição, é estabelecido normalmente 

o valor da unidade zero. Por exemplo, o número de linhas de código e o número de defeitos 

são escalas de razão. Podemos dizer que um código com 2000 linhas é duas vezes maior do 

que um de 1000 linhas. 

Podemos observar que as escalas de medição são hierárquicas e que uma escala em um nível 

mais elevado possui todas as características da escala do nível inferior. Quanto mais alto for o nível 

da escala, mais alto é o poder da análise dos dados (Kan, 2003). A seleção de uma escala 

inapropriada pode fazer com que informações sejam perdidas, ou mesmo se tornem inválidas para o 

contexto da análise dos dados (Feitosa, 2004).  

4.1.1. Tipos de medidas 

Medidas podem ser classificadas por diferentes aspectos: a natureza do atributo que está sendo 

medido (medidas de produto e de processo), o relacionamento entre a medida e o atributo medido 

(medidas básicas e derivadas), a objetividade (medidas objetivas e subjetivas) e o momento da 

mensuração (medidas preditivas e explanatórias). A seguir é descrita cada uma dessas formas:  

Medidas de Produto e Medidas de Processo 

 Medidas de produto são aquelas obtidas a partir de características de um produto ou 

artefato em qualquer estágio do desenvolvimento, como o código-fonte ou uma 

especificação de requisitos. Exemplos desse tipo de medida são o tamanho de um produto, a 

complexidade de um código e o número de páginas de um documento. 

 Medidas de processo são obtidas a partir das atividades envolvidas no desenvolvimento dos 

produtos. O esforço dedicado a cada atividade e a quantidade de defeitos injetados ou 

detectados em cada uma são exemplos de medidas que se enquadram nesse grupo. 

Medidas Básicas e Medidas Derivadas 

 Medidas básicas (comumente chamadas de medidas primitivas) são aquelas que podem ser 

mensuradas a partir da observação direta dos atributos envolvidos. A mesma é independente 

de outras medidas e captura informação a respeito de um único atributo. São exemplos de 
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medidas básicas a quantidade de linhas de comando existentes em um código-fonte, a data 

em que um defeito é detectado, ou o esforço dedicado a uma atividade. 

 Medidas derivadas (ou indiretas) são aquelas que não podem ser mensuradas diretamente a 

partir da observação de um atributo, mas são calculadas a partir de combinações de outras 

medidas. Uma medida derivada captura informações de mais de um atributo de uma 

determinada entidade. Exemplos de medidas derivadas são aquelas relacionadas à 

produtividade (como linhas de código/pessoa-mês) e qualidade (número de defeitos/ponto 

de função). 

Medidas Objetivas e Medidas Subjetivas  

 Medidas objetivas consistem na contagem absoluta de atributos do produto ou processo, 

sendo idealmente independente do autor da mensuração: a mesma medição, realizada por 

duas pessoas diferentes, gera resultados idênticos. Exemplos incluem o número de linhas de 

código e número de defeitos detectados em um produto. 

 Medidas subjetivas envolvem a classificação ou qualificação de um aspecto do produto ou 

processo, baseada em julgamento humano. Por isso, observadores diferentes podem medir 

valores diferentes para um mesmo atributo, caso possuam opiniões divergentes. Exemplos 

de medidas subjetivas são: a classificação de um defeito quanto à gravidade e a avaliação do 

grau com que uma técnica ou método é utilizado por uma organização. 

Medidas objetivas contribuem para uma maior precisão e confiabilidade das informações 

coletadas, e, devem ser usadas sempre que possível. A utilização de medidas subjetivas exige um 

cuidado especial de padronização e documentação dos critérios utilizados para reduzir ao máximo a 

dependência em relação à opinião pessoal do observador (a não ser nos casos em que é a própria 

opinião pessoal que está sendo mensurada). 

Medidas Preditivas e Medidas Explanatórias 

 Medidas preditivas consistem em estimativas geradas com o objetivo de prever certos 

aspectos do desenvolvimento com antecedência. É o caso de todas as estimativas geradas 

durante o planejamento de um projeto. 

 Medidas explanatórias são produzidas a partir da ocorrência dos eventos, com o intuito de 

caracterizá-los objetivamente. Exemplos de medidas explanatórias são: o registro dos 

defeitos detectados ao longo do desenvolvimento, a contagem de linhas em um trecho de 

código concluído e o registro da duração de uma atividade realizada. 



34 

4.1.2. Indicador 

O indicador provê informações relacionadas a uma medida, ou, combinação de medidas, que 

podem ser utilizadas para se ter uma compreensão da entidade sendo mensurada. Um indicador é 

constituído da apresentação de uma ou mais medidas básicas e/ou derivadas, por meio de tabelas ou 

gráficos (modelo de apresentação), e, uma descrição de como os resultados apresentados devem ser 

interpretados pelos principais interessados (modelo de interpretação e critério de decisão). O 

exemplo de um indicador pode ser observado na Figura 4.1. 

Indicador: Bugs por Projeto Liberado 

 

 
Modelo de Interpretação:  

 Se o valor do número de bugs estiver abaixo de 10, o indicador está OK  
 Se o valor do número de bugs for maior que 10 e, menor ou igual a 20, o indicador está em 

ALERTA. 
 Se o valor estiver acima de 20, o indicador está CRÍTICO. 

Critério de Decisão: 

 Se o indicador estiver nas situações ALERTA ou CRÍTICA deverá ser apresentada uma 
justificativa e um plano de ação para que o indicador retorne para a situação OK. 

 Se o indicador estiver na situação OK, não é necessária nenhuma ação. 

Figura 4.1 - Exemplo de Indicador 

4.2. Métodos para Definição de Medidas 

O primeiro passo para o estabelecimento de uma política de mensuração é a identificação 

adequada das medidas a serem coletadas. Essa definição deve ser feita com base em critérios bem 

fundamentados, devido ao grande número de opções possíveis e ao custo envolvido na coleta de 

cada informação (Borges, 2003). A probabilidade de se escolher medidas adequadas sem a 

utilização de tais critérios é muito remota. 
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Com o intuito de guiar o processo de definição das medidas, vários métodos foram propostos. 

Nesta seção apresentaremos alguns destes métodos: Balanced Scorecard (BSC), Goal-Question-

Metric (GQM) e Goal-Driven Software Measurement (GDSM). 

4.2.1. Balanced Scorecard  

O BSC (Balanced Scorecard) foi concebido no início da década de 1990 por Robert e David 

Norton (Kaplan e Norton, 1992) como um método para auxiliar as organizações no gerenciamento 

de seus ambientes empresariais, que vêm se tornando cada vez mais complexos e multifacetados 

(Mair, 2002). 

Segundo Vasques (2006), o objetivo principal do BSC é servir como apoio para as organizações 

planejarem e entenderem sua estratégia de forma “balanceada”, não se limitando a definição de 

objetivos e metas estratégicas única e exclusivamente financeiras. O método traduz a missão e 

estratégia da organização em objetivos e medidas tangíveis, sugerindo que a organização seja vista 

sob quatro perspectivas de desempenho (BSC, 2008): 

 Aprendizagem e Crescimento: direciona a atenção para as pessoas e para a infra-estrutura de 

recursos humanos necessária ao sucesso da organização; 

 Financeira: permite medir e avaliar resultados que o negócio proporciona e necessita para o 

seu crescimento e desenvolvimento; 

 Processos Internos: representam os processos-chave do negócio; 

 Cliente: direciona todo o negócio e atividade da empresa para as necessidades e satisfação 

dos seus clientes. 

Estas perspectivas são ilustradas na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - As Quatro Perspectivas do BSC (Adaptado de Kaplan e Norton, 1992) 
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Com o uso do Balanced Scorecard, uma organização pode sistematicamente encontrar objetivos 

estratégicos de negócio para cada perspectiva e, a partir disso, desenvolver um conjunto de 

indicadores e medidas que possibilitem acompanhar o alcance das metas e desempenhos desejados 

para os objetivos do negócio (Kaplan e Norton, 1992). 

Para Vasques (2006), outro ponto fundamental na utilidade do BSC é sua capacidade de ligar o 

planejamento estratégico à execução estratégica. A ausência desta ligação é apontada em diversas 

pesquisas como uma das maiores causas do insucesso na consecução dos planos estratégicos das 

empresas. Através do BSC, todos os temas estratégicos são desdobrados, dentro das várias 

perspectivas, em objetivos e fatores críticos de sucesso e, estes por sua vez, desencadeiam uma série 

de ações e projetos que são medidos e acompanhados por um sistema de medição formado por 

diversos indicadores estratégicos. 

4.2.2. Goal-Question-Metric  

O paradigma GQM (Goal Question Metric Paradigm), definido por Basili (Basili et al, 1994), 

tem o objetivo de apoiar as organizações na escolha das medidas mais adequadas para um processo 

de medição. Foi originalmente desenvolvido para caracterizar e avaliar defeitos em projetos 

desenvolvidos por um dos laboratórios de engenharia de software da NASA, no início da década de 

1980 (Basili e Weiss, 1984). Após alguns experimentos foi estendido para um contexto mais amplo, 

podendo, desde então, ser aplicado em qualquer processo de medição. O GQM tem sido adotado 

com êxito para medir e melhorar a qualidade em organizações de desenvolvimento de software 

(Ebert et al, 2004). 

O modelo do GQM caracteriza-se por uma abordagem top-down e possui uma estrutura 

hierárquica (Figura 4.3). Inicia-se com um conjunto de metas que são refinadas por um conjunto de 

perguntas que as definem. A partir desse conjunto de perguntas é especificado um grupo de medidas 

a serem trabalhadas ao longo do processo de medição (Oliveira, 2006a). 

 

Figura 4.3 - Estrutura do GQM 
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Dessa forma, o modelo é composto por três níveis (Basili et al, 1994):  

 Conceitual (Goal): são definidos os objetivos da organização, ou seja, as metas a serem 

atingidas pelo programa de medição; 

 Operacional (Question): um conjunto de perguntas é elaborado com relação a cada objetivo 

identificado no nível anterior; 

 Quantitativo (Metrics): um conjunto de medidas (objetivas e subjetivas) é estabelecido, de 

maneira a atender a cada pergunta elaborada no nível anterior. 

Os objetivos são estabelecidos para uma entidade (um produto, um processo ou um recurso 

utilizado por um processo). As perguntas são utilizadas para definir um caminho para alcançar um 

determinado objetivo, e, as medidas são definidas através de um conjunto de dados associados a 

cada pergunta, com objetivo de respondê-la de forma quantitativa. 

Os autores Kulpa and Johnson (2008) afirmam ser fundamental que a finalidade de cada medida 

seja explicada e entendida. Todos devem compreender o porquê que as medidas estão sendo coletas, 

como elas serão coletadas e o que é esperado de cada pessoa quanto à coleta, interpretação e 

utilização da medida. 

De acordo com (Solingen e Berghout, 1999) o modelo GQM é composto de quatro fases (Figura 

4.4): 

 

Figura 4.4 - Fases do Modelo GQM (Fonte: Solingen e Berghout, 1999) 

 A fase do planejamento, onde os requisitos básicos para tornar o programa de medição 

viável são atendidos, incluindo treinamento, envolvimento da gerência e planejamento do 

projeto; 

 A fase de definição, onde os objetivos são identificados e as perguntas e medidas associadas 

a cada objetivo são estabelecidas; 
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 A fase de coleta dos dados, onde os formulários de coleta são definidos, preenchidos e 

armazenados na base de medições; 

 A fase de interpretação, onde as medidas são utilizadas para responder as perguntas 

formuladas, e essas perguntas são, então, utilizadas novamente para verificar se os objetivos 

declarados foram atingidos. 

4.2.3. Goal-Driven Software Measurement  

O GDSM (Goal-Driven Software Measurement) é uma extensão do paradigma GQM proposta 

em 1996 pelo SEI e também sugere uma abordagem top-down para a seleção de medidas. A idéia 

principal é que o processo de mensuração deve ser guiado pelos objetivos que se pretende atingir 

(Park et al, 1996). Portanto, a seleção do que deve ser coletado inicia-se com a enumeração das 

metas almejadas, que são progressivamente detalhadas e utilizadas como critério para selecionar as 

medidas mais significativas. As metas de negócio devem representar objetivos estratégicos da 

organização, e, não precisam estar diretamente relacionadas a aspectos mensuráveis do processo. 

De acordo com Borges (2003), o GDSM praticamente transforma os princípios propostos pelo 

GQM em um processo completo para a definição de uma política de medição, detalhando passo a 

passo, uma seqüência de atividades que produz no final um conjunto de medidas adequado às 

necessidades de uma organização. 

Além de descrever mais detalhadamente os passos a serem seguidos, o Goal-Driven Software 

Measurement traz duas importantes contribuições em relação à proposta do GQM (Borges, 2003): 

 Ao invés de partir das metas específicas de medição, o processo toma como base as metas de 

negócio da organização, que são mais abrangentes e geralmente mais conhecidas. A 

seqüência de passos apresentada descreve como detalhar as metas de negócio até obter as 

metas específicas de medição, a partir de quando os princípios do GQM podem ser seguidos. 

 No GQM, as medidas necessárias são deduzidas diretamente a partir das perguntas. No 

Goal-Driven Software Measurement são introduzidos os indicadores, que constituem um 

nível intermediário entre perguntas e medidas para auxiliar a identificação das medidas mais 

adequadas. Essa versão adaptada do GQM é freqüentemente denominada GQ(I)M – Goal-

Question-Indicator-Metric. 

A estrutura do processo é composta de dez passos, que devem ser seguidos de maneira ordenada 

(Park et al, 1996): 

1. Identificação de metas de negócio; 
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2. Identificação do que se deseja saber e/ou entender; 

3. Identificação de submetas, que refinam as metas de negócio; 

4. Identificação de entidades e atributos envolvidos; 

5. Formalização de metas de medição; 

6. Identificação de questões quantitativas e indicadores relacionados às metas de medição; 

7. Identificação de elementos de dados a serem coletados para a construção dos indicadores 

apontados; 

8. Definição e padronização das medições a serem realizadas; 

9. Identificação de ações necessárias para a implementação do processo de medição; 

10. Preparação de um plano para a implementação do processo. 

Os quatro primeiros passos têm como objetivo gerar uma estrutura de informações que servirá 

como base para a definição das metas de medição. Tendo sido definidas essas metas, os princípios 

do GQM são aplicados (eles correspondem aproximadamente ao quinto, sexto e sétimo passos). 

Finalmente, os três passos restantes procuram tornar as medidas obtidas aplicáveis 

operacionalmente, através da padronização do processo de coleta e do planejamento da implantação 

desse processo na organização. 

A organização dos sete primeiros passos pode ser vista na Figura 4.5. Nela, são demonstrados os 

resultados obtidos em cada passo (o número dos passos está indicado entre parênteses), e, como 

esses resultados formam insumos para os passos seguintes. Os passos que correspondem ao GQM 

foram destacados para possibilitar a comparação à estrutura apresentada na Seção 4.2.2 deste 

capítulo.  

 

Figura 4.5 - Estrutura do GDSM (Fonte: Borges, 2003) 
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4.3. Padrões para um Processo de Medição 

Vários modelos têm sido utilizados e largamente aceitos para tratar do processo de medição em 

software. Estes modelos apresentam atividades e tarefas necessárias para o sucesso de um programa 

de medição. 

Nesta seção apresentaremos alguns destes modelos: A norma internacional ISO/IEC 15939, o 

Practical Software Measurement (PSM) e o padrão IEEE Std 1061-1998.  

4.3.1. A norma ISO 15939 

A norma internacional ISO/IEC 15939 (Engenharia de Software e Sistemas – Processo de 

Medição) estabelece atividades e tarefas necessárias para identificar, definir, selecionar, aplicar e 

melhorar a medição de software em um projeto ou organização. Essa norma provê também 

definições para os principais conceitos relacionados à medição, que são comumente utilizados na 

indústria de software (ISO15939, 2002). Na elaboração desta norma foram considerados os 

princípios definidos pelo modelo PSM, descrito na próxima secção.  

O objetivo da norma ISO/IEC 15939 não é listar e nem fornecer um conjunto de medidas a ser 

aplicado em projetos de software, e sim, fornecer orientações de processo para apoiar a 

identificação das medições que enderecem os objetivos específicos das organizações e dos seus 

projetos. Desta forma, a norma pode ser aplicada em um campo bastante abrangente, indo desde 

empresas que fornecem software às empresas que adquirem software. Pode ser utilizada pelos 

fornecedores, para avaliar seus processos de desenvolvimento e a qualidade de seus produtos 

fornecidos, e, pelas organizações que adquirem software para apoiar o gerenciamento do contrato 

da aquisição e avaliar a qualidade do produto adquirido (ISO15939, 2002)  

A norma ISO/IEC 15939 se apresenta estruturada em dois modelos referentes à mensuração: 

Modelo de Informação de Medição e Modelo de Processo de Medição. Esses dois modelos são 

descritos a seguir. 

Modelo de Informação de Medição 

O Modelo de Informação de Medição da ISO/IEC 15939 fornece um mecanismo formal para 

vincular as necessidades de informações definidas aos processos e produtos, que de fato, são 

entidades mensuráveis. O modelo ajuda a identificar e definir de forma clara todos os componentes 

que são envolvidos em um processo de medição. Ele contempla como os atributos são quantificados 

e convertidos em indicadores auxiliando, assim, no processo de decisão.  

O Modelo de Informação de Medição define três níveis de medida, estes já mencionados 

anteriormente neste capítulo: medida básica, medida derivada e indicador. A cada um desses níveis 
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de medida são acrescentadas regras específicas para determinar valores e definir métodos, funções e 

modelos para a medição. A Figura 4.6 detalha cada um dos elementos do Modelo e os seus 

relacionamentos. 

 

 

Figura 4.6 - O Modelo de Informação de Medição da Norma ISO/IEC 15939 (Fonte: ISO 15939, 2002) 

Modelo de Processo de Medição 

Enquanto o Modelo de Informação provê uma estrutura para relacionar as necessidades de 

informações às medições geradas pelo programa, o Modelo de Processo de Medição consiste numa 

estrutura para implementação da mensuração em projetos. 

O Modelo de Processo de Medição da norma ISO/IEC 15939 compõe-se de quatro atividades 

(Figura 4.7), seqüenciadas em um ciclo de vida iterativo, possibilitando contínuos feedbacks e 

melhorias do processo de medição. Esse processo é uma adaptação do ciclo PDCA e bastante 

similar ao Modelo de Processo definido no PSM.  

Duas atividades são consideradas bases para o processo de medição: Planejar a medição e 

Executar a medição. As outras duas atividades, ou seja, Estabelecer e sustentar compromissos e 

Avaliar a medição fornecem, respectivamente, apoio e resultado para as duas atividades 

primeiramente citadas. Ainda incluída no ciclo de vida, há a base de conhecimento da medição, que 

captura informações de iterações passadas, dos produtos previamente avaliados e do processo de 
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medição, para serem reutilizadas posteriormente e registradas como lições aprendidas (Oliveira, 

2006a). 

 

Figura 4.7 - Modelo de Processo de Medição da Norma ISO/IEC 15939 

4.3.2. Practical Software Measurement 

O Practical Software Measurement (PSM) foi idealizado para desenvolver, operar e 

continuamente melhorar o programa de medição de uma organização. O PSM surgiu como uma 

iniciativa do Departamento de Defesa e do exército norte-americanos em 1994 (DoD, 2000), com 

base na experiência de sucesso de doze organizações trabalhando décadas nessa área.  

De acordo com McGarry (McGarry, 2001), o PSM tem como objetivo estabelecer um conjunto 

de práticas, ferramentas e serviços para auxiliar os gerentes de projetos a obter informações 

objetivas sobre os projetos em andamento, para que estes atinjam suas metas de prazo, custo e 

qualidade. O modelo possui um guia de adaptação de acordo com as características da organização 

que o utilizar. Além disso, é compatível com a ISO/IEC 15939 e pode ajudar na implantação de 

modelos como CMMI e MPS.BR. 

De acordo com o modelo PSM, a abordagem de medição de software utilizada em uma 

organização deve ser adaptável o suficiente para tratar efetivamente as características e 

necessidades de informações dos seus projetos. O PSM tem seu processo descrito com foco no nível 

de projetos e define como as medições podem ser adaptadas para atenderem às necessidades de 

cada um deles. (McGarry et al, 2001). 

Segundo o PSM, a implantação bem sucedida de programas de medição depende de duas 

características (Borges, 2003): 
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 A coleta, análise e reportagem dos dados devem ser realizadas com base nas necessidades de 

informações das pessoas que gerenciam os projetos e a organização; 

 A existência de um processo estruturado e repetível, que especifique as atividades de 

medição necessárias para o atendimento das necessidades de informações. 

O PSM trata estas características através de dois modelos: Modelo de Informação e Modelo de 

Processo. O Modelo de Informação fornece um caminho para a seleção das medidas utilizadas, 

enquanto o Modelo de Processo serve de guia para a implementação do PSM (Aguiar, 2003). 

O Modelo de Informação e o Modelo de Processo definidos no PSM são semelhantes aos 

definidos pela norma ISO/IEC 15939. Este fato é natural dado que a norma foi desenvolvida 

baseada nos princípios do PSM. Devido à similaridade do Modelo de Informação, iremos descrever 

nesta seção apenas o Modelo de Processo do PSM. 

Assim como a norma ISO/IEC 15939, o Modelo de Processo do PSM compreende quatro 

importantes atividades (Figura 4.8): 

 

Figura 4.8 - Modelo de Processo de Medição do PSM 

 Planejar a medição: define um conjunto de medidas para os projetos. Inicialmente deve-se 

identificar e priorizar questões passíveis de causar impacto nos projetos, e, em seguida, 

deve-se selecionar e especificar medidas para o projeto, para então realizar sua integração 

com os processos técnicos e gerenciais. 
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 Executar a medição: medidas são coletadas, para em seguida serem analisadas, de modo a 

prover um retorno que subsidie o processo decisório. Informações gerenciais e de risco 

devem orientar o processo decisório. 

 Estabelecer e sustentar compromissos: envolve o fornecimento de recursos e da infra-

estrutura necessária para implementar e manter o processo de medição. 

 Avaliar a medição: avalia o processo e identifica melhorias para garantir que o processo de 

medição dos projetos está sendo atualizado e maturado. 

A atividade dos Processos Técnicos e Gerenciais definida no processo do PSM não está 

diretamente ligada ao processo de medição, mas possui uma interface crítica e direta com o este 

processo. É nesta atividade que os tomadores de decisão definem as necessidades de informação e 

fazem uso dos resultados do programa de medição (McGarry et al, 2001).  

O PSM inclui um conjunto de medidas já utilizadas com sucesso pela indústria. Estas medidas 

estão distribuídas em sete categorias, de acordo com suas naturezas. Tais categorias ajudam a 

selecionar as medidas apropriadas, atribuindo-se cada necessidade de informação do projeto a uma 

dessas categorias. As sete categorias do PSM e exemplos de conceitos mensuráveis de cada uma são 

descritos a seguir: 

 Cronograma e progresso: relacionada ao cumprimento de marcos do projeto e à 

conclusão de unidades de trabalho nos prazos previstos. Exemplos de conceitos 

mensuráveis desta categoria são: grau de alcance dos marcos do projeto e progresso de 

cada unidade de trabalho; 

 Recursos e custo: relacionada à adequação entre o trabalho a ser executado e os recursos 

alocados ao projeto. Exemplos de conceitos mensuráveis desta categoria são: esforço do 

pessoal e desempenho financeiro; 

 Tamanho e estabilidade de produtos: categoriza informações relacionadas à 

estabilidade das funcionalidades ou à capacidade requerida do software, como também, 

ao volume necessário de software para atender a essa capacidade. Exemplos de conceitos 

mensuráveis desta categoria são: tamanho do produto e estabilidade do produto; 

 Qualidade de produtos: relacionada à capacidade do software produzido de atender sem 

falhas às necessidades do usuário. Exemplos de conceitos mensuráveis desta categoria 

são: número de falhas e eficiência do produto; 
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 Desempenho de processos: relacionada à capacidade do processo de atender às 

necessidades apresentadas por cada projeto. Exemplos de conceitos mensuráveis desta 

categoria são: conformidade com o processo e eficiência do processo; 

 Eficácia de tecnologia: trata da viabilidade e adequação das alternativas técnicas 

propostas incluindo reuso, maturidade e qualidade dos componentes. Exemplos de 

conceitos mensuráveis desta categoria são: adequação da tecnologia e volatilidade da 

tecnologia; 

 Satisfação de clientes: relaciona-se ao grau em que os produtos e serviços ofertados 

atendem às expectativas dos clientes. Exemplos de conceitos mensuráveis desta categoria 

são: opinião do cliente e suporte ao cliente. 

Borges (Borges, 2003) destaca que, apesar de estarem mais voltadas para o planejamento e 

controle dos projetos, as medidas propostas pelo PSM podem ser utilizadas também como fonte 

para a construção de uma base de dados históricos que dê suporte ao controle quantitativo dos 

processos e da qualidade. 

O PSM também inclui uma ferramenta, denominada PSM Insight, para auxiliar o registro e a 

análise das medidas (PSMSC, 2008). O PSM Insight permite a definição das medidas a serem 

coletadas, o registro dos valores medidos para cada uma delas e a construção de indicadores 

gráficos para auxiliar a análise dos resultados. A ferramenta é disponibilizada gratuitamente no 

website6 do PSM. 

4.3.3. IEEE Std 1061-1998 

O padrão IEEE Std 1061-1998 - Padrão para Medição de Qualidade de Software - fornece um 

framework para métricas de qualidade de software e uma metodologia para estabelecer requisitos de 

qualidade de processos e produtos de software. O padrão IEEE pode ser aplicado para qualquer tipo 

de software, em qualquer fase de seu ciclo de vida (IEEE1061, 1998). 

Este padrão pode ser utilizado nos seguintes contextos: 

 Por um gerente de aquisição ou projetos para identificar, definir e priorizar os requisitos de 

qualidade para um sistema; 

 Por um desenvolvedor de sistemas para identificar características específicas que devem ser 

incorporadas no software para atender os requisitos de qualidade; 

                                                            
6 htttp://www.psmsc.com 
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 Por um auditor da garantia da qualidade organizacional e um desenvolvedor de sistemas 

para avaliar se os requisitos da qualidade estão sendo cumpridos; 

 Por um mantenedor de sistemas para apoiar na implementação de modificações durante a 

evolução do produto; e 

 Por um usuário para apoiar na especificação de requisitos de qualidade para um sistema. 

Nas subseções seguintes descrevemos o framework e a metodologia do padrão IEEE Std 1061-

1998. 

Framework 

O framework proposto pelo IEEE está dividido em três níveis, conforme pode ser observado na 

Figura 4.9. Este framework é flexível, possibilitando a exclusão, adição e modificação dos fatores, 

subfatores e métricas de qualidade. Cada nível pode ser expandido em vários subníveis. 

 

Figura 4.9 - Framework de Métricas de Qualidade de Software (IEEE1061, 1998) 

O primeiro nível do framework começa estabelecendo os requisitos de qualidade, os quais serão 

utilizados para descrever a qualidade das entidades do sistema “X”. Todos os atributos definidos 

nos requisitos da qualidade devem ser repassados ao time de projeto, e, após o consenso geral, esses 

atributos servirão de base para a criação dos fatores de qualidade. Associadas a cada fator de 

qualidade estão as métricas diretas, que funcionam como quantificadoras do fator de qualidade. 

Pode haver mais de uma métrica direta para um mesmo fator de qualidade. 

No segundo nível da hierarquia do framework, estão os subfatores de qualidade, representados 

por atributos do software que indicam qualidade. Estes podem ser obtidos decompondo cada fator 

de qualidade em atributos de software mensuráveis. Os subfatores de qualidade são atributos 

concretos do software. 
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No terceiro nível os subfatores são decompostos em métricas empregadas para medir produtos e 

processos do sistema durante o ciclo de desenvolvimento. 

Esse framework pode ser analisado de cima para baixo (do nível 1 para o nível 3), facilitando à 

gerência o prévio estabelecimento dos requisitos de qualidade no ciclo de vida do sistema, a 

comunicação à equipe técnica por subfatores e a identificação de métricas relacionadas ao 

estabelecimento de fatores e subfatores de qualidade. 

O framework também pode ser analisado de baixo para cima (do nível 3 para o nível 1), 

possibilitando ao pessoal técnico e gerencial retornos quanto à avaliação de produtos e processos de 

software no nível de métricas e a análise do valor das métricas para estimar e avaliar os fatores de 

qualidade (IEEE1061, 1998). 

Metodologia 

A metodologia de qualidade das métricas de software utilizada pelo IEEE Std 1061 é uma 

abordagem sistemática para estabelecer requisitos de qualidade e para identificar, implementar, 

analisar e validar as métricas de qualidade dos processos e produtos de software. A metodologia 

compreende cinco passos: 

 Estabelecer requisitos de qualidade de software; 

 Identificar métricas de qualidade de software; 

 Implementar as métricas de qualidade de software; 

 Analisar os resultados; 

 Validar a medição da qualidade do software. 

Estes passos devem ser aplicados de forma iterativa, pois observações realizadas ao aplicar um 

passo podem evidenciar a necessidade de uma nova avaliação dos resultados de passos anteriores. 

4.4. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a importância da medição e revisou conceitos relevantes para o 

entendimento da medição em software. Foram também apresentados alguns métodos utilizados 

pelas organizações na definição de suas medidas. Ainda, neste capítulo, foram descritos os padrões 

que abordam processos de medição em software. 

Esses métodos e padrões são comumente utilizados de forma conjunta com os modelos de 

referência citados no capítulo anterior. Pode-se observar que estes métodos e padrões provêm uma 
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orientação mais específica que os modelos de como implementar um programa de medição, 

apresentando, inclusive, templates, sugestões de medidas, indicadores e ferramentas. 

Podemos observar que os processos da ISO/IEC 15939 e o PSM possuem muitos pontos em 

comum. Outro fator observado durante a pesquisa para este trabalho foi que estes modelos são 

geralmente mais usados pelas organizações que o padrão IEEE Std 1061. 

No próximo capítulo apresentaremos como a medição é abordada nos modelos de referência para 

melhoria de processo de software e outros métodos que utilizam a medição para a melhoria 

contínua do processo. Dentre estes métodos, destacamos a abordagem DMAIC, utilizada no 

contexto da metodologia Seis Sigma, que tem como foco a melhoria dos processos através da 

medição e controle dos mesmos. 
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55..  MMEELLHHOORRIIAA  DDEE  PPRROOCCEESSSSOO  
DDEE  SSOOFFTTWWAARREE  UUSSAANNDDOO  

MMEEDDIIÇÇÃÃOO  
Neste capítulo apresentamos como a medição é abordada nos modelos de referência para 

Melhoria de Processo de Software e os conceitos relacionados ao Controle Estatístico do Processo, 

utilizado para a medição e controle de processos em geral. Também detalhamos neste capítulo a 

metodologia Seis Sigma e o método DMAIC, que têm como foco a melhoria dos processos através 

da medição e controle dos mesmos. Ressaltamos que esse modelo é a base para a definição da 

abordagem proposta neste trabalho.  

5.1. Medição nos Modelos e Normas 

Esta seção apresenta uma investigação das práticas e conceitos de medição nos principais 

modelos de referência de melhoria de processo (CMMI, MR-MPS e ISO/IEC 15504), assim como, 

um breve comparativo dos modelos sob os aspectos de medição.  

5.1.1. Medição no CMMI 

No CMMI, as práticas e conceitos de medição estão explicitamente apresentados nos seguintes 

componentes do modelo: áreas de processos de Medição e Analise, Desempenho do Processo 

Organizacional, Gerenciamento Quantitativo do Processo, e na definição do nível 4 de capacidade. 

A seguir cada um destes componentes é descrito conforme apresentado no modelo. 

Área de processo Medição e Análise (MA) do Nível 2 de maturidade: 

O propósito da área de processo Medição e Análise é desenvolver e sustentar a capacidade de 

medições que é utilizada para apoiar as necessidades de gerenciamento de informações. Esse 

propósito geral se divide em dois objetivos específicos: 

 Alinhar os objetivos e atividades de medições com as necessidades e objetivos de 

informações identificados; 

 Fornecer resultados de medições que endereçam as necessidades e objetivos de informações 

identificados. 
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Esta área de processo do CMMI não apresenta nenhuma proposta para definição e 

estabelecimento de um processo de medição, no entanto, ela foi definida usando como referência o 

modelo PSM e a norma ISO/IEC 15939. Vários estudos relatam a utilização do PSM e da norma 

ISO/IEC 15939 para apoiar a implementação desta área de processo no modelo CMMI. (Feitosa, 

2004; Goethert e Siviy, 2004; Siviy et al; 2005, Kasunic, 2007)  

Área de processo Desempenho do Processo Organizacional (OPP) do Nível 4 de 

maturidade: 

O propósito desta área de processo é estabelecer e manter um entendimento quantitativo do 

desempenho do conjunto de processos padrão da organização no apoio aos objetivos de 

desempenho e qualidade desses processos. O propósito desta área de processo é atendido pelo 

seguinte objetivo específico: 

 Estabelecer baselines e modelos dos processos que caracterizem o desempenho esperado 

para os processos da organização a fim de permitir o gerenciamento quantitativo dos 

projetos organizacionais. 

Desempenho do processo é a medida dos resultados alcançados com a aplicação de um processo. 

O desempenho pode ser caracterizado por medidas do processo (esforço, tempo de ciclo, eficiência 

na remoção de defeitos) e medidas do produto (segurança, densidade de defeitos, capacidade, tempo 

de resposta e custo). As informações obtidas, neste momento, são usadas para gerenciar 

quantitativamente o projeto 

Área de Processo Gerenciamento Quantitativo de Projetos (QPM) do Nível 4 de 

maturidade:  

O propósito desta área de processo é gerenciar quantitativamente o processo definido para o 

projeto a fim de alcançar os objetivos de qualidade e de desempenho dos processos estabelecidos 

para o projeto. Este propósito é atendido pelos seguintes objetivos específicos: 

 Gerenciar quantitativamente o projeto utilizando objetivos de desempenho do processo e 

qualidade; 

 Gerenciar estatisticamente o desempenho dos sub-processos selecionados do conjunto de 

processos definidos para o projeto; 

Os objetivos de desempenho e qualidade dos processos, medidas e baselines identificados na 

área de processo OPP são gerenciados quantitativamente, por essa área de processo, através do 

Controle Estatístico do Processo. 
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Pratica Genérica Monitorar e Controlar o Processo (GP2.8 ) do Nível 2  de capacidade:  

O objetivo desta prática genérica é monitorar e controlar o processo de acordo com o plano de 

execução do mesmo e tomar as ações corretivas apropriadas. Esta prática está relacionada com a 

gestão do projeto, ou seja, o monitoramento e controle são feitos no nível de projeto. 

Esta prática genérica é requerida no nível 2 de capacidade do modelo, conseqüentemente, para o 

nível 2 de maturidade. No nível 2 de maturidade, todas as áreas de processo deste nível devem 

satisfazer esta prática. 

Prática Genérica Coletar Informações de Melhoria (GP3.2) do Nível 3 de Capacidade: 

O objetivo desta prática genérica é coletar informações e artefatos derivados do planejamento e 

da execução do processo. Esta prática genérica é realizada de modo que as informações e artefatos 

possam ser incluídos nos ativos de processo da organização e disponibilizados àqueles que estão 

planejando e executando o mesmo processo ou processos similares. 

Esta prática genérica é requerida no nível 3 de capacidade e, conseqüentemente, para o nível 3 de 

maturidade. 

Definição do Nível 4 de capacidade:  

No nível 4 de capacidade o processo é institucionalizado como um processo gerenciado 

quantitativamente. Neste nível os objetivos quantitativos para a qualidade e o desempenho do 

processo são estabelecidos e utilizados como critérios para o gerenciamento desse processo. Os 

objetivos quantitativos são estabelecidos com base: 

 Na capacidade do conjunto de processos padrão da organização; 

 Nos objetivos de negócio da organização; 

 Nas necessidades dos clientes, dos usuários finais, da organização e dos responsáveis pela 

implementação do processo; e 

 Nos recursos disponíveis. 

Neste nível de capacidade as decisões são tomadas baseadas em fatos (medições). 

5.1.2. Medição no MR-MPS 

No MR-MPS e no CMMI as práticas de medição e análise são observadas de forma semelhante, 

uma vez que o MR-MPS é baseado no CMMI. No MR-MPS, medição e análise são encontradas nos 

seguintes pontos: 

 



52 

Processo de Medição (MED) do Nível F: 

O propósito do processo de Medição é coletar e analisar os dados relativos aos produtos 

desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em seus projetos, de forma a apoiar 

os objetivos organizacionais.  

O que é esperado neste processo do MR-MPS é similar ao que é requerido na área de processo 

de Medição e Análise do CMMI.  

Neste nível, a medição também é citada em um dos resultados esperados (RAP 4) do Atributo de 

Processo 2.1 - O processo é gerenciado. O RAP 4 demanda que medidas sejam planejadas e 

coletadas para monitoração da execução do processo. 

Evolução do Processo Gerência de Projetos (GPR) do Nível B: 

No nível B a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo refletindo a alta 

maturidade que se espera da organização. Neste nível, os objetivos para a qualidade e para o 

desempenho do processo definido para o projeto são estabelecidos e mantidos, e, sub-processos 

desse processo definido são gerenciados quantitativamente. 

Neste nível, os processos escolhidos são gerenciados quantitativamente através do Controle 

Estatístico do Processo e os dados do processo são utilizados para a tomada de decisões. 

Atributos de Processo - O processo é medido (AP 4.1) e O processo é controlado (AP 4.2): 

Estes atributos de processo são exigidos a partir do Nível B do MR-MPS. 

 O processo é medido: tem o objetivo de garantir a existência de um sistema efetivo para 

coleta de medidas relevantes para o desempenho do processo e a qualidade dos produtos de 

trabalho; 

 O processo é controlado: este atributo é uma medida do quanto o processo é controlado 

estatisticamente para produzir um processo estável, capaz e previsível dentro de limites 

estabelecidos. 

Atributo de Processo - O processo está implementado (AP 3.2):  

O atributo de processo 3.2 é uma medida do quanto o processo padrão é efetivamente 

implementado como um processo definido para atingir seus resultados. O resultado esperado deste 

atributo de processo requer que dados apropriados sejam coletados e analisados para construir uma 

base para o entendimento do comportamento do processo, a fim de demonstrar a adequação e a 

eficácia do processo e, avaliar onde pode ser feita a melhoria contínua do processo. 

Este atributo passa a ser exigido a partir do Nível E do modelo. 
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5.1.3. Medição na ISO/IEC 15504 

Na ISO/IEC 15504 a medição e análise pode ser observada explicitamente no processo de 

Medição (MAN.6), do grupo de Processos de Gerência (Categoria de Processos Organizacionais), e 

na definição do Nível 4 de capacidade. Esses pontos são descritos a seguir: 

Processo de Medição (MAN.6): 

O propósito desse processo é coletar e analisar dados relacionados aos produtos e processos 

desenvolvidos na organização e projetos, a fim de apoiar uma gerência efetiva e demonstrar de 

forma objetiva a qualidade dos produtos.  

Nível 4 de Capacidade: 

No Nível 4 de capacidade o processo estabelecido, descrito previamente, opera dentro de limites 

definidos para alcançar seus resultados de processo. Este nível de capacidade atinge seu objetivo 

através de dois atributos de processo:  

 PA 4.1: Atributo de Medição de Processo: mede o escopo, no qual as medidas de produto e 

processo são usadas para garantir que o desempenho do processo permita a obtenção dos 

objetivos relevantes do processo, de acordo como os objetivos de negócio definidos. 

 PA 4.2: Atributo de Controle de Processo: mede o escopo no qual o processo é gerenciado 

quantitativamente para produzir um processo que é estável, capaz e previsível dentro dos 

limites determinados. 

5.2. Controle Estatístico do Processo  

O Controle Estatístico de Processo (CEP) é uma técnica estatística desenvolvida para medir e 

analisar a variabilidade dos processos (Weller, 2000). A idéia principal do CEP é controlar e 

monitorar as entradas e saídas do processo pela utilização de gráficos de controle, e, quando 

detectada uma saída anormal, investigar sua causa e removê-la do processo (Montgomery, 2004). 

Os gráficos de controle foram propostos por Shewhart (1931) para determinar se o processo 

encontra-se estatisticamente estável ou sob controle. Nestes gráficos são exibidos os dados 

coletados de execuções do processo, permitindo dessa forma, a análise do desempenho, estabilidade 

e capacidade do processo em questão. 

Além da técnica do gráfico de controle, existem dois outros conceitos fundamentais do CEP: 

variabilidade e estabilidade. Estes três conceitos são descritos a seguir. 
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5.2.1. Gráfico de Controle 

O Gráfico de Controle compõe-se de uma linha central (CL – Central Limit) e limites de controle 

superior e inferior (UCL - Upper Control Limit e LCL - Lower Control Limit). Tanto a linha central 

quanto os limites de controle representam estimativas calculadas sobre um conjunto de dados 

observados do processo em andamento. A Figura 5.1 mostra o exemplo de um gráfico de controle. 

 

Figura 5.1 - Exemplo de um Gráfico de Controle 

A linha central é usualmente a média do resultado da execução do processo, no entanto, pode ser 

utilizada qualquer outra medida estatística, como a mediana, e, os limites de controle são derivados 

de várias medidas possíveis da variabilidade do processo. Os limites de controle tradicionais são 

considerados entre 3-sigma (σ - sigma é o desvio padrão7). De acordo com a experiência de Shewart 

(1980), a tolerância de 3-sigma oferece um critério efetivo para a discriminação entre as causas 

comuns e as causas especiais que causam variação no processo, tornando-a apropriadamente 

sensível e evitando os falsos alarmes. O gráfico de controle pode conter também os limites de 

especificação inferior e superior, conhecidos como a tolerância. Esta tolerância é especificada pelo 

cliente e é conhecida como a “voz do cliente”. 

Existem diferentes tipos de gráficos de controle com objetivos e aplicações diferentes. Estes 

gráficos são utilizados para auxiliar no controle dos processos, permitindo a identificação de 

quaisquer variações ou desvios (Cerdeiral et al, 2007). Diversos autores (Jalote, 2000; Sargut e 

Demirors, 2006; Florac e Carleton, 1997) afirmam que esta ferramenta pode ser poderosa para 

analisar a variação do desempenho do processo de software. Alguns tipos de gráficos de controle e 

suas formas de utilização são apresentados no Anexo B. 

                                                            
7 O desvio padrão de um conjunto de valores é uma medida da variação dos valores em torno da média. É uma espécie 
de desvio médio dos valores em relação à média. 
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5.2.2. Variabilidade 

Todas as características dos processos e produtos indicam variação quando medidas sobre o 

tempo (Florac e Carleton, 1999). De acordo com diversos autores (Eickelmann e Anant, 2003; 

Florac e Carleton, 1999; Florac e Carleton, 2000; Jacob e Pillai, 2003; Weller, 2000), a variação nos 

processos e produtos é originada por dois fatores: causas comuns e causas especiais. Dessa forma, a 

variação do processo pode ser definida como: 

[Variação Total] = [Causas Comuns de Variação] + [Causas Especiais de Variação] 

As causas comuns de variação são inerentes ao processo, ou seja, são conseqüências da forma 

como o processo foi desenhado. Originam-se da variabilidade natural do processo. O processo que 

varia apenas devido a causas comuns é dito como estável ou sob controle estatístico. 

As causas especiais de variação correspondem às circunstâncias ou eventos não usuais, 

portanto, não inerentes ao processo, sinalizando que algo de especial está influenciando o processo. 

É necessário removê-la para que toda a produção não seja afetada. O processo que varia devido a 

causas especiais é dito fora de controle estatístico.  

Para Batista (Batista, 2005), a variabilidade pode ser entendida como a dispersão ou o 

espalhamento de um conjunto de dados. A redução da variabilidade é considerada o ponto chave 

para a melhoria da qualidade. 

5.2.3. Estabilidade 

A estabilidade de um processo é determinada pela medição da variação dos atributos do processo 

e pelo acompanhamento dos resultados ao longo do tempo. Se uma ou mais medidas saírem dos 

limites aceitáveis, o processo não é estável. De acordo com Batista (2005), quando as causas 

especiais de variação são identificadas e removidas do processo, obtém-se um estado de processo 

estável e previsível. 

Florac e Carleton (1999) salientam que um processo estável é fundamental na capacidade de 

qualquer organização para produzir produtos, segundo o plano e, melhorar os processos para 

produzir produtos melhores e mais competitivos. O processo estável é importante porque, entre 

outros fatores (Oliveira, 2006b): 

 As distribuições de probabilidade dos dados de desempenho do processo são consistentes no 

decorrer do tempo - o processo possui uma identidade (compare as Figura 5.2 e Figura 5.3); 

 A capacidade do processo, a qual descreve o seu desempenho (o que ele pode alcançar) em 

termos de resultados estimados, se torna previsível (resultados inesperados são 

extremamente raros); 



56 

 Os custos envolvidos são previsíveis; 

 Sob tal sistema estável, a produtividade do processo está no máximo (e os custos, no 

mínimo), de maneira que melhoria somente é possível pela mudança do próprio processo; 

 Tem-se um processo repetível, cujos dados podem ser usados como baseline (banco de 

dados históricos) para melhoria de processo. 

 

Figura 5.2 - Exemplo de um Processo Instável (Fonte: Florac e Carleton, 1999). 

 

Figura 5.3 - Exemplo de um Processo Estável (Fonte: Florac e Carleton, 1999). 

A estabilidade de processo se mantém até que um evento ocorra, tal que haja mudança no 

processo ou em suas entradas (que podem ser saídas geradas por outros processos); tal mudança é 

desejável somente se for resultante de melhoria (Florac e Carleton, 1999). Assim sendo, fatores que 

têm influência no processo devem ser constantemente monitorados, a fim de se sustentar a 

estabilidade e evitar o aparecimento da desordem. 
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5.2.4. Capacidade do Processo 

Em um processo estável, os limites de controle (inferior, superior e central) descrevem o que o 

processo é “capaz” de fazer, em termos de resultados observados no próprio processo funcionando 

(isto é, a realidade do processo). Dizemos que eles delimitam a Capacidade do Processo8, quando 

eles são comparados com os limites de especificação do cliente (ou de engenharia), que expressam 

as especificações esperadas para aquele processo 

De acordo com (Oliveira, 2006b), podemos verificar se a capacidade do processo atende às 

especificações do cliente através de duas alternativas: 

1. Representações gráficas – nos gráficos de controle e histogramas, os limites naturais do 

processo são comparados com os limites de especificação; 

2. Índices específicos para esse fim – os mais utilizados pelas empresas são os chamados Cp e 

Cpk. 

O índice de capacidade de processo Cp é definido como a razão entre a tolerância da 

especificação – diferença entre os limites superior e inferior de especificação - e a dispersão total do 

processo, representada pelo desvio padrão (σ). Quanto maior o valor de Cp, maior a capacidade do 

processo, sendo que um valor de Cp > 1 indica que o processo é capaz de atender às especificações 

do cliente. O cálculo do índice Cp é o seguinte:  





6

LIELSE
C p

 

Onde: 

 σ é o desvio-padrão do processo; 

 LSE é o Limite Superior de Especificação; e 

 LIE é o Limite Inferior de Especificação. 

A definição do índice Cp pressupõe que o processo está situado no valor central da especificação; 

se este não é o caso, a capacidade real do processo é menor do que a indicada por Cp. Em tal 

situação convém a utilização do índice Cpk – considerado um ajuste de Cp para o efeito de 

distribuição não centrada. O índice Cpk avalia a distância do valor central do processo aos limites da 

especificação, tomando aquela que é menor e, portanto, mais sujeita a propiciar resultados fora de 

especificação. O cálculo do índice Cpk é mostrado a seguir: 

                                                            
8 Esta afirmação de capacidade de processo é oriunda da teoria original do CEP, e não deve ser confundida com a 
definição de capacidade utilizada pelos modelos e normas da área de software. Para a norma ISO/IEC 15504 e os 
modelos CMMI e MPS.BR, capacidade do processo é a habilidade inerente de um processo produzir resultados como o 
planejado. 

Dispersão Permitida do Processo 
Dispersão Natural do Processo 
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Onde: 

 µ é a média do processo; 

 σ é o desvio-padrão do processo; 

 LSE é o Limite Superior de Especificação; e 

 LIE é o Limite Inferior de Especificação. 

 O valor aceitável para este índice é Cpk > 1.  

Rotondaro (2002) salienta que para fazer o cálculo desses índices de capacidade é preciso que a 

hipótese de distribuição normal seja válida para os dados e que o processo esteja sob controle 

(estável). 

A Figura 5.4 ilustra a análise feita por esses índices quando a média do processo é eqüidistante 

dos limites de especificações. Nesse caso, se o índice de capacidade (Cp ou Cpk) resultar em um (1), 

podemos afirmar que os limites de especificação distam três desvios-padrão da média. Caso a média 

não esteja eqüidistantes dos limites de especificação, é adotada a pior capacidade, ou seja, calculada 

utilizando o limite de especificação mais próximo. 

 

Figura 5.4 - Índice Cp e Cpk = 1 

5.3. Seis Sigma e DMAIC 

Atualmente organizações de software têm investido na implementação das técnicas do Seis 

Sigma para melhoria dos seus processos de software, principalmente para apoiar na implementação 

dos altos níveis de maturidade dos modelos de referência (Siviy et al, 2008). Seis Sigma é uma 

metodologia para melhoria de processo criada por Bill Smith para a Motorola em 1986 (Eckes, 

2001), com o objetivo de ajudar a empresa a reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos 

através de ferramentas analíticas de medição e controle. Inicialmente o foco do Seis Sigma era 

melhorar os processos de manufatura. Com o tempo esta abordagem ganhou maturidade e se tornou 
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amplamente utilizada pelas organizações de diversas áreas para melhoria de processos dirigida a 

dados.  

O Seis Sigma define alguns métodos que são utilizados para inserção da abordagem nas 

organizações. O DMAIC é o método mais conhecido e utilizado nesse sentido. Esta seção apresenta 

os conceitos do Seis Sigma assim como o método DMAIC.  

5.3.1. O Seis Sigma 

Seis Sigma tem suas origens na estatística e, de fato, o termo é estatístico. Além de ser a décima 

oitava letra do alfabeto grego, sigma (σ) é o símbolo de desvio padrão. Um processo que estiver no 

nível Seis Sigma apresenta seis desvios padrões entre seu centro de processo e os limites superior e 

inferior de especificação (Tayntor, 2002), ou seja, identifica a variação de um processo em termos 

de especificações do produto, tal que a qualidade do produto e confiança estejam de acordo com os 

requisitos do cliente (Stamatis, 2004). Seis Sigma se refere à capacidade de um processo que gera 

apenas 3,4 defeitos por milhão de oportunidades (DPMO), apresentando 99,99966% de perfeição. A 

Tabela 5.1 mostra uma relação de níveis sigma de acordo com o percentual de corretude e DPMO 

do projeto, fazendo uma relação com o tempo desperdiçado em cima dos defeitos existentes. 

Tabela 5.1 - Níveis Sigma (Fonte: Donegan, 2005) 

Nível Sigma 
Percentual 

Correto (%) 
DPMO 

Tempo Desperdiçado 
por Século 

3 93,3193 66.807 3 ½ meses 

4 99,3790 6.210 2 ½ dias 

5 99,9767 233 30 minutos 

6 99,99966 3,4 6 segundos 

No entanto, Seis Sigma não é apenas uma simples medida de defeitos. Ele é uma abordagem 

holística para melhoria dos negócios que abrange: filosofia, medida de desempenho, metodologia 

para melhoria, e um conjunto de ferramentas. De acordo com Siviy et al (2008), por causa de suas 

diversas dimensões, o Seis Sigma tanto pode servir como um modelo de governança empresarial 

como um mecanismo de melhoria técnico.  

Princípios do Seis Sigma 

Como se pôde ver nas definições acima, o objetivo do Seis Sigma é reduzir variação e prevenir 

defeitos, além de ser uma filosofia de gestão que inclui o princípio de realizar decisões baseadas em 

fatos, foco no cliente e trabalho em equipe, explicado em mais detalhes a seguir. 

 Prevenção de Defeitos: Uma das formas de diferenciação do Seis Sigma em relação a 

iniciativas anteriores de qualidade é a sua insistência em eliminar defeitos através da 
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prevenção, ao invés da correção. É importante ressaltar que para o Seis Sigma defeitos são 

definidos em termos de clientes e estratégias de negócio – não em termos de engenharia, ou 

seja, defeito é tudo aquilo que está fora das especificações dos clientes e/ou da organização 

causando insatisfação para ambos. 

 Variação Reduzida: O segundo princípio do Seis Sigma é a redução de variação, que pode 

ser vista também como um aumento de consistência. Essa é uma forma de prevenir defeitos. 

Consistência é importante, pois torna o processo previsível e, o que é previsível pode ser 

aperfeiçoado. Dessa forma variações de qualidade em projetos podem ser reduzidas. 

 Foco no Cliente: Empresas Seis Sigma empregam muito tempo conversando sobre e com 

clientes. Tanto clientes externos quanto clientes internos são o foco de todas as atividades. 

Para o Seis Sigma, lucros crescentes são um resultado direto do forte foco no cliente. 

Clientes querem e merecem produtos e serviços perfeitos.  

 Decisões Baseadas em Fatos: Para o Seis Sigma é importante entender exatamente como 

um processo está operando antes de realizar qualquer mudança, portanto, é fundamental que 

as decisões sejam baseadas em fatos (medições). 

 Trabalho em Equipe: Assim como a metodologia reconhece a importância de trabalhar nos 

projetos corretos, compreende-se a importância de ter um grupo trabalhando em equipe para 

entender um problema, determinar o motivo de sua variação e desenvolver métodos para 

prevenir os defeitos. 

Embasamento Estatístico 

A busca por alcançar o nível desejado de desempenho pelo Seis Sigma é baseada no paradigma 

fundamental do pensamento estatístico (Siviy et al, 2008): 

 Tudo é um processo; 

 Todos os processos têm variabilidade inerente; 

 Dados são usados para entender variação e conduzir decisões para melhorar os processos. 

A Figura 5.5 mostra uma visão deste paradigma na prática, apontando duas situações comumente 

encontradas – um processo fora do alvo e um processo muito variável. Ambos, centralizar o 

processo no alvo e diminuir sua variação, reduzem o quanto do processo está, normalmente, fora 

das especificações.  
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Figura 5.5 - Representação do Pensamento Estatístico 

Ferramentas e Treinamento 

Devido à sua meta primária de reduzir variação, os projetos Seis Sigma usam métodos padrão e 

um conjunto de ferramentas, ao invés de encarregar a cada equipe o desenvolvimento de suas 

próprias técnicas de solução de problemas. Além de aumentar a consistência, reduz o tempo e custo 

de equipes reinventando processos. Os métodos são divididos em cinco fases, com ferramentas 

recomendadas para cada fase. Os seguintes métodos são, atualmente, os mais utilizados:  

 DMAIC é usado para melhorar e otimizar processos e produtos existentes. Por ser o foco 

do nosso trabalho, este modelo será detalhado ainda neste capítulo. 

 DMADV (Define, Measure, Analyse, Design, Verify) – é usado para desenvolver novos 

processos e/ou produtos e também para re-projetar processos e/ou produtos existentes que 

já foram otimizados, mas ainda não alcançaram os objetivos de desempenho desejados. 

Este último caso é geralmente necessário quando a organização está movendo de um 

nível cinco-sigma para um nível seis-sigma. 

Devido à complexidade dos métodos e das ferramentas utilizadas, reconhece-se que o 

treinamento é uma necessidade para que a equipe entenda a filosofia do Seis Sigma e as melhores 

maneiras de implementá-la. De acordo com Rotondaro (2002), treinar os colaboradores para o uso 

da metodologia Seis Sigma é o caminho para uma organização conseguir melhorar drasticamente os 

seus processos. Alguns papéis são definidos na metodologia: 

 Champion - tem a função de liderança dos executivos-chave. É o papel responsável por 

organizar e guiar o início, o desdobramento e a implementação da metodologia. Ele 

também define as pessoas que vão disseminar o conhecimento sobre o Seis Sigma em 

toda a empresa. 
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 Master Black Belts - arquitetos seis sigma responsáveis por todo o projeto, treinamento e 

implementação. 

 Black Belts - especialistas seis sigma responsáveis por desenvolver e orientar os times de 

melhoria. 

 Green Belts – é uma extensão dos Black Belts. São responsáveis por auxiliar os Black 

Belts na coleta de dados e no desenvolvimento de experimentos e lideram pequenos 

projetos de melhoria em suas respectivas áreas de atuação. 

5.3.2. O método DMAIC 

O método DMAIC foi desenvolvido inicialmente pela Motorola como o método MAIC (Medir, 

Analisar, Melhorar e Controlar), uma evolução do ciclo PDCA, e, depois adotado pela GE como 

DMAIC, onde D significa a fase Definir. Esse método passou a ser a base operacional para difusão 

do Seis Sigma nessas empresas, sendo fundamental para o sucesso que alcançaram (Harry e 

Schroeder, 1998; Pande et al, 1998; Eckes, 2001)  

As fases do método DMAIC podem ser visualizadas na Figura 5.6 e a descrição de cada uma é 

apresentada a seguir.  

 

 

Figura 5.6 - Metodologia DMAIC (Fonte: Siviy et al, 2008) 
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Definir 

Essa fase “Definir” serve como plataforma para a equipe se organizar, determinar seus papéis e 

responsabilidades, estabelecer metas e marcos (milestones) e rever os passos do processo. Os 

pontos-chave a serem definidos são os requisitos do cliente, escopo e planejamento do projeto. Cada 

um desses passos pode ser alinhado com o cliente e é essencial apreciar e entender essa ligação com 

o cliente antes e durante esse estágio do modelo.  

As ferramentas utilizadas nesta fase incluem dados dos clientes, análise custo benefício, desenho 

dos macro-processos prioritários. 

Medir 

A fase “Medir” tem os objetivos de confirmar e quantificar o problema; identificar variáveis 

importantes de entrada no processo; medir os passos do processo atual; se necessário, revisar o 

problema; definir os resultados esperados e exibir as variações usando Diagrama de Pareto, 

Histogramas ou Run Charts (George et al, 2005).  

A fase “Medir” é um importante passo do método, pois os seus resultados são utilizados para a 

tomada de decisões baseadas em fatos. É também durante esta fase que é calculado o desempenho 

atual do processo (capacidade Sigma atual do processo). 

Analisar 

A fase “Analisar” tem como objetivo principal analisar os dados coletados na fase “Medir”, 

através de ferramentas de análise, para identificar as causas primárias dos problemas e propor 

soluções para os mesmos. Geralmente é realizado um brainstorming (Stamatis, 2003) durante esta 

fase, a fim de determinar as melhorias de maior impacto nos requisitos do cliente, levando em 

consideração os riscos associados.  

Nesta fase é utilizada a análise de dados exploratória e descritiva para ajudar a entender os 

dados. Ferramentas estatísticas como Teste de Hipóteses, Análise de Variância e Regressão são 

utilizadas para apoiar esta fase (Florac e Carleton, 1999).  

Melhorar 

A fase “Melhorar” é responsável por colocar o planejamento e a análise realizados em execução. 

As decisões baseadas em fatos foram realizadas na fase “Analisar” utilizando métricas da fase 

“Medir” e, agora, as melhorias do processo resultante poderão ser implementadas, após serem 

aprovadas. A solução proposta na fase anterior é avaliada e validada nesta fase e, se conveniente, 

aplicada em larga escala na organização. Métodos como Delineamento de Experimentos (DOE) e 

gráficos estatísticos são empregados para validar a melhoria (George et al, 2005).  
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Nesta fase o desempenho do processo (sigma) é recalculado. 

Controlar 

A fase “Controlar” é projetada para garantir que os ganhos conseguidos nas fases anteriores não 

sejam perdidos, medindo as melhorias e garantindo que sejam mantidas. Para tanto, são elaborados 

procedimentos para medição e controle do processo (Controle estatístico do processo). Estes 

procedimentos são validados e documentados pela equipe do programa de melhoria. Neste 

momento é validado o desempenho e o retorno financeiro do projeto junto com os patrocinadores e 

equipe. Ferramentas como Gráficos de Controle (Wheeler, 2000) são utilizados nesta fase do ciclo. 

Ferramentas de apoio 

A Figura 5.7 apresenta as principais ferramentas de apoio à implementação de cada uma das 

fases do método DMAIC.  

 

Figura 5.7 - Conjunto de Ferramentas DMAIC (Fonte: Siviy et al, 2008)  

Como pode ser observado na Figura 5.7, existem algumas ferramentas que são consideradas 

básicas para implementação do método DMAIC. Estas ferramentas são descritas em detalhes no 

Anexo B.  



65 

5.4. Cenário Atual da Medição em Software 

Uma pesquisa realizada pelo SEI (Kasunic, 2006) relata o cenário atual da medição em software 

na prática. Os gráficos apresentados nas Figura 5.8 e Figura 5.9 ilustram os resultados da pesquisa 

do ponto de vista da utilização de métodos de medição. Podemos observar, nos gráficos, que a 

maioria das organizações emprega medição através da área de processo de Medição e Análise do 

CMMI. 

 

Figura 5.8 - Métodos de Medição Usados (Fonte: Kasunic, 2006) 

Na pesquisa 55,9% dos respondentes relataram o uso desta área de processo, sendo que deste 

percentual, 27,4% dos respondentes afirmaram utilizar somente ela como método de medição na 

empresa (Kasunic, 2006). Nota-se que as organizações estão utilizando medição apenas como parte 

obrigatória de modelos de melhoria e não pelos benefícios que a medição pode trazer.  

Outros métodos como GDSM, GQM, PSM e ISO/IEC 15939 também foram citados pelas 

organizações como métodos utilizados para medição. Parte dessas organizações utiliza esses 

métodos também para apoiar a implementação da área de processo de Medição e Análise do CMMI. 

O gráfico da Figura 5.9 representa os respondentes da categoria “Outro” do gráfico da Figura 5.8. 

Observamos que tanto o Seis Sigma, quanto o Controle Estatístico do Processo foram pouco 

citados pelas organizações. Isso demonstra que estas técnicas ainda estão pouco difundidas no 

contexto de software. 

De acordo com Kasunic (2006), os resultados desta pesquisa indicam que a informação sobre 

medição não estão sempre sendo usadas efetivamente porque não estão de acordo com os objetivos 

e necessidades da organização.  
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Figura 5.9 - Métodos de Medição Usados (2) (Fonte: Kasunic, 2006) 

5.5. Considerações Finais 

Neste capítulo mostramos a relação da medição de software com os principais modelos de 

referência para melhoria de processo de software, e, apresentamos a técnica de Controle Estatístico 

de Processo e o Seis Sigma, que são usados para a melhoria de processo em geral. 

Pode-se observar que os modelos de melhoria abordam a medição de forma simples nos níveis 

mais baixos de capacidade e maturidade, orientando a aplicação de medição apenas como 

ferramenta de apoio à gestão de projetos. Somente nos níveis mais altos a medição é utilizada como 

apoio à gestão e melhoria dos processos.  

Diferentemente dos outros modelos, o Seis Sigma tem a medição como um elemento base da sua 

definição. Desta forma, as aplicações do Seis Sigma, através do DMAIC, utilizam a medição desde 

o início como uma ferramenta para gestão e melhoria contínua dos processos, tomando como base o 

comportamento de desempenho dos mesmos. 

Em função dos resultados positivos da aplicação do Seis Sigma na manufatura, esforços têm sido 

empenhados para adotá-lo na indústria de software. Os principais trabalhos, neste sentido, têm 

utilizado o método DMAIC como apoio à implantação dos altos níveis de maturidade dos modelos 

de referência, principalmente com CMMI. 

No próximo capítulo, apresentaremos a abordagem Modus, definida com base nos conceitos do 

método DMAIC, que propões a utilização dos conceitos de medição para gestão e melhoria dos 

processos de software. 
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66..  MMOODDUUSS  --  UUMMAA  
AABBOORRDDAAGGEEMM  PPAARRAA  

MMEELLHHOORRIIAA  DDEE  PPRROOCCEESSSSOO  
BBAASSEEAADDAA  NNOO  DDMMAAIICC  

Neste capítulo, apresentamos a abordagem Modus, proposta principal deste trabalho. 

6.1. Introdução 

A principal proposta com o desenvolvimento da abordagem Modus é viabilizar às organizações a 

identificação de oportunidades de melhoria pontuais nos processos. Essas são identificadas através 

da medição e análise do comportamento e desempenho do processo, sendo tratadas, avaliadas e 

validadas progressivamente de forma mensurável. 

Durante a definição da abordagem buscou-se considerar os seguintes pontos: 

 Independência de pré-requisitos quanto a existência de um processo de medição definido; 

 Independência em relação aos modelos e normas de referência para melhoria de processo 

de software; 

 Quando utilizada em conjunto, não concorrer com os modelos e normas; 

 Foco em melhorias pontuais do processo; 

 Facilidade de compreensão e implementação; 

 Aplicável em organizações de baixa maturidade; 

 Obtenção de resultados rápidos e mensuráveis. 

A abordagem Modus foi elaborada utilizando o método DMAIC como principal referência, 

visando adaptá-lo ao contexto das organizações de software e tendo em vista as características 

acima relacionadas. Desta forma, a abordagem pode ser vista como uma simplificação e adaptação 

do DMAIC ao contexto particular de desenvolvimento de software. Ainda foi considerado, como 

fundamentação teórica, as principais abordagens e modelos para Melhoria de Processo de Software 

e metodologias e técnicas para medição em software. 
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Outro ponto importante na definição da abordagem Modus foi a observação do comportamento 

de programas de melhoria nas organizações. Estas observações foram realizadas por meio de 

experiência prática da autora na implementação de modelos da qualidade, principalmente o MR-

MPS e CMMI, através de análise de relatos de experiência e estudos de caso de implementação de 

Melhoria de Processo de Software. 

O universo das empresas observadas constituiu-se principalmente de pequenas e médias 

organizações que se encontravam em baixos níveis de maturidade em relação aos principais 

modelos. Apesar disso, a elaboração da abordagem não se restringiu a este tipo de empresa, desta 

forma, a mesma pode ser utilizada em qualquer tipo de organização de desenvolvimento de 

software. 

6.2. Visão Geral da Abordagem Modus 

A abordagem Modus está fortemente baseada nos conceitos de medições. Esta envolve a 

aplicação de métodos estatísticos para analisar o comportamento dos processos e, a partir daí, 

fornecer subsídios para sua melhoria, incluindo a análise de possíveis causas de defeitos, aplicação 

de ações corretivas, implantação e avaliação das melhorias.  

A abordagem visa fornecer, por meio da análise de dados obtidos em medições, uma visão 

objetiva do comportamento dos processos, permitindo a compreensão de seu status, suas variações 

de desempenho e qualidade, e, o grau de alcance dos objetivos de negócio da organização e do 

atendimento às necessidades dos clientes. Normalmente as oportunidades de melhoria são 

identificadas através da observação de processos que apresentam desempenho abaixo do esperado, 

conforme os objetivos de negócio e requisitos do cliente. 

Para a aplicação da abordagem, os processos que consomem recursos significativos ou que 

apresentam relação com a qualidade do produto devem ser priorizados. Estes processos, comumente 

chamados de processos críticos, concentram pontos com maior potencial de retorno com a melhoria. 

Também é importante observar que mudanças radicais devem ser evitadas no processo a fim de 

poder utilizar a base histórica de medidas na análise do comportamento dos processos. 

Visando uma abordagem de fácil aplicação e compreensão, buscou-se utilizar, prioritariamente, 

as ferramentas de medição, análise e controle que fossem mais simples. Embora simples, quando 

aplicadas de forma correta, as ferramentas provêem resultados significativos e confiáveis. Tais 

ferramentas não exigem um conhecimento muito aprofundado em estatística e nem a aquisição de 

softwares específicos para sua aplicação, sendo possível implementá-las, com pouco esforço, 

através de planilhas eletrônicas. 
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 Com o objetivo de facilitar e estimular a utilização da abordagem, esta foi descrita utilizando a 

ferramenta EPF (Eclipse Process Framework) (EPF, 2008) e disponibilizada na web9. Neste 

repositório web também foram disponibilizados os templates e as planilhas em Microsoft Excel 

desenvolvidas para apoiar o desenvolvimento das atividades da abordagem, especialmente a 

medição, análise e controle dos dados. 

A abordagem Modus é composta por quatro (4) fases. A primeira fase é de conhecimento dos 

objetivos da organização e inicialização do programa de melhoria dentro da empresa, e, acontecerá 

uma única vez. A segunda fase define o escopo do Ciclo de Melhoria na organização, ou seja, quais 

os processos irão ter seu desempenho melhorado através do Ciclo de Melhoria da abordagem 

Modus. O Ciclo de Melhoria é a fase mais importante e onde as mudanças acontecem. Esta fase é 

iterativa e só termina quando o processo tiver alcançado o desempenho desejado. A última fase é a 

de Controle, onde os processos melhorados passam a ser monitorados quantitativamente a fim de 

garantir o desempenho alcançado. Caso o processo que esteja sendo controlado fuja do desempenho 

desejado, este processo é retornado para a fase Ciclo de Melhoria. 

A Figura 6.1 fornece uma visão geral da abordagem e suas fases. 

 

 

Figura 6.1 - Fases da Abordagem Modus 

Cada fase é subdividida em atividades que são detalhadas para prover uma orientação efetiva aos 

responsáveis de como aplicá-las  

6.2.1. Estrutura da Abordagem 

Como descrito anteriormente, a abordagem Modus está estruturada em fases. Cada fase é composta 

pelo seu objetivo e uma ou mais atividades constituídas de um propósito, entrada, saída, 

responsável, participantes, passos e orientações gerais. Os componentes estruturais da abordagem 

estão representados na Figura 6.2 e descritos a seguir: 

                                                            
9 http:www.cin.ufpe.br/~processos/modus 
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Figura 6.2 - Estrutura da Abordagem Modus 

 Fase: É composta por um conjunto de atividades relacionadas a fim de atingir um 

determinado objetivo; 

 Objetivo: descreve o propósito geral a ser atingido pela execução das atividades da fase; 

 Atividade: é um conjunto de passos que devem ser realizados a fim de atingir um 

determinado propósito. A atividade é executada por um responsável e, um ou mais 

participantes. Ela pré-define quais são seus elementos de entrada e quais elementos serão 

produzidos ou modificados durante sua execução (saídas). 

 Propósito: descreve o objetivo específico a ser atingido pela execução da atividade.  

 Entrada: são os elementos necessários para a realização da atividade. Estes elementos 

podem ser: iniciativas, critérios e artefatos.  

 Saída: são elementos produzidos ou modificados durante a execução da atividade. Estes 

elementos podem ser: conseqüências, critérios e artefatos. 

 Responsável: é o papel responsável pela execução da atividade. 

 Participantes: são os papéis que colaboram na execução da atividade, mas não são 

responsáveis por ela. 

 Passos: é a descrição das etapas que devem ser seguidas para atingir os objetivos desejados 

da atividade. Os passos são apresentados de forma seqüencial, contudo, na prática eles 

podem ser executados de forma iterativa 

 Orientações Gerais: são considerações relevantes para informar pontos importantes ou 

auxiliar na execução da atividade. 
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6.2.2. Papéis 

Os papéis envolvidos na implantação da abordagem Modus vão desde a alta direção da 

organização até a equipe de desenvolvimento. Para que o programa de melhoria tenha resultados 

positivos é importante que toda a organização esteja envolvida e comprometida com sua execução.  

Para a aplicação da abordagem Modus não há obrigatoriedade de se ter Black Belts ou mesmo 

Green Belts na liderança, como é apresentado no método DMAIC. É necessário apenas um 

conhecimento básico sobre estatística e treinamento na abordagem. Neste caso, o que se torna mais 

relevante é o entendimento relacionado ao negócio da organização e técnicas de gestão, sendo, 

portanto, indicado que alguém da gerência lidere o programa. O tamanho da equipe para aplicação 

da abordagem pode variar de acordo com a necessidade do problema. 

Em algumas situações, podemos ter apenas o analista de medição e um membro da equipe, 

contando com a participação de outras pessoas apenas em determinados passos (principalmente na 

fase Ciclo de Melhoria). A equipe de desenvolvimento da organização deve ser sempre informada e, 

se necessário, participar de determinadas ações. 

Para a implantação da abordagem Modus sugere-se as seguintes responsabilidades: 

 Alta Direção: pessoas com poder de decisão, que estejam comprometidas com a abordagem 

e atuem constantemente no seu acompanhamento, motivação e controle. É de 

responsabilidade da Alta Direção fornecer e aprovar os recursos necessários para o 

programa de melhoria dos processos.  

 Gestor do Programa: É responsável por liderar o programa de melhoria dos processos, 

fornecendo a visão e as diretrizes necessárias. Dentro da estrutura do programa é o nível 

gerencial que, juntamente com a Alta Direção, define as estratégias gerais para o programa 

de melhoria e acompanha mais de perto a execução do mesmo. O Gestor do Programa deve 

ser uma pessoa com crédito, motivação e carisma suficientes para iniciar as mudanças e 

organizar os recursos necessários para implementá-las.  

 Analista de Medição: é responsável por liderar e executar na prática todas as atividades da 

abordagem. É necessário que esta pessoa tenha conhecimentos tanto do funcionamento dos 

processos da organização quanto da aplicação da abordagem. O Analista de Medição deve 

possuir conhecimentos básicos em estatística para liderar a atividades de medição, análise e 

controle descritas na abordagem. 

 Dono do Processo: é a pessoa responsável pelo processo abordado no Ciclo de Melhoria. O 

Dono do Processo é a pessoa que conhece mais detalhadamente o processo que será 

melhorado, sendo responsável por repassar as informações referentes ao mesmo para o 
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Analista de Medição. Sua aprovação é necessária para qualquer mudança no processo. 

Geralmente esta responsabilidade é exercida pelos gerentes de áreas específicas. 

 Time de Trabalho: formado pelos colaboradores que têm relação direta ou indireta com o 

processo a ser melhorado. Esses colaboradores são alocados esporadicamente para apoiar na 

execução do ciclo de melhoria. Geralmente auxiliam no esboço dos processos dos quais eles 

participam e na identificação de causas potenciais dos problemas. O Time de Trabalho 

também é responsável pelo registro dos dados a serem coletados pelo analista de medição.  

A escolha dos responsáveis por participar da implantação da abordagem é um ponto fundamental 

para o sucesso do programa de melhoria. Devem ser selecionadas pessoas com habilidades 

necessárias para liderar, implementar e acompanhar o andamento das atividades, de forma a manter 

o grupo motivado com o programa. É também importante envolver os colaboradores e clientes da 

organização, para que estes estejam cientes e comprometidos com os objetivos a serem alcançados. 

6.3. Detalhamento das Fases 

Como descrito anteriormente, a abordagem Modus é composta por quatro fases: Iniciação, 

Definição, Ciclo de Melhoria e Controle. Estas fases são detalhadas a seguir.  

6.3.1. Fase 1: Iniciação 

A fase “Iniciação”, como ilustrado na Figura 6.3, é composta por apenas uma atividade e tem 

como objetivo formalizar o início do programa de melhoria dentro da organização. Nesta fase, o 

contexto da organização é conhecido, os objetivos iniciais da melhoria e a equipe são definidos, o 

comprometimento com o programa é obtido e o programa é lançado na organização.  

 

Figura 6.3- Atividade da Fase Iniciação 

Atividade 1: Iniciar o Programa de Melhoria 

Propósito: O objetivo dessa atividade é formalizar o interesse da organização em iniciar um 

programa de melhoria do processo de software. Neste momento os responsáveis pelo programa de 

melhoria são definidos, o contexto da organização é analisado e o comprometimento com o 
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programa é obtido com a Alta Direção. Nesta atividade uma abertura oficial do programa de 

melhoria é realizada na organização.  

Esta atividade é importante parra que todos os colaboradores se sintam envolvidos e fiquem 

cientes da execução do programa e da utilização da abordagem Modus, bem como para obter o 

comprometimento dos interessados. 

Entrada: Estímulo para Melhoria 

Saída: Termo de Abertura 

Responsável: Alta direção 

Participantes: Colaboradores da Organização 

Passos: 

1. Contextualizar o Programa de Melhoria na Organização: a Alta Direção esclarece quais 

são as principais motivações para que o programa de melhoria seja iniciado na organização e 

contextualiza a sua importância para os objetivos organizacionais. Isto garante que todos os 

interessados fiquem cientes dos objetivos. 

2. Definir Equipe: a Alta Direção define quem serão os responsáveis por guiar o programa de 

melhoria. Neste momento os seguintes papéis devem ser atribuídos: Gestor do Programa e 

Analista de Medição. 

3. Definir Objetivos Iniciais: Os objetivos em alto nível para o programa de melhoria são 

definidos de acordo com a visão da organização, questões chave de negócio e experiências 

anteriores de esforços em melhoria. Para a definição desses objetivos é recomendado que a 

equipe responsável pelo programa se reúna com a Alta Direção em uma sessão de 

brainstorming. 

4. Obter Comprometimento da Equipe: Todos os interessados com o programa de melhoria 

devem estabelecer o seu comprometimento. O comprometimento da equipe, inclusive da 

Alta Direção, deve ser registrado formalmente. 

5. Elaborar um Termo de Abertura: Um Termo de Abertura deve ser elaborado 

formalizando a equipe do programa, os objetivos definidos e o comprometimento dos 

interessados. Exemplos de Termos de Abertura podem ser: um contrato, uma ata ou até 

mesmo trocas de e-mails. 

6. Apresentar o Programa: O programa de melhoria deve ser lançado na organização de 

forma que a alta direção exponha explicitamente aos colaboradores os objetivos do 

programa, quem são os responsáveis por guiá-lo e quais os benefícios e importância do 



74 

mesmo para a organização. O lançamento pode ser realizado através de um evento de 

lançamento ou mesmo uma simples apresentação.  

Orientações Gerais: 

1. Em pequenas organizações, devido ao número reduzido de colaboradores, pode acontecer de 

uma pessoa ficar com mais de uma das responsabilidades definidas na abordagem.  

2. Por ser uma abordagem baseada em medições, é importante ressaltar para os colaboradores 

da organização que o objetivo do programa é medir o desempenho dos processos e produtos, 

e não pessoas. Isto pode garantir um maior comprometimento de todos. 

3. Em empresas grandes observa-se que o papel de Gestor do Programa tende a ser segmentado 

em duas responsabilidades. Uma permanecendo com o foco em alocação de recursos, 

assumindo um papel de Patrocinador e, outro com o foco em gerência e acompanhamento do 

programa.  

6.3.2. Fase 2: Definição 

A fase “Definição” tem como objetivo identificar as necessidades de melhoria com base nos 

objetivos de negócio e necessidades dos clientes. Nesta fase os processos da organização são 

identificados e o seu estado atual é documentado através de descrições e/ou mapas de processo. 

Posteriormente os processos críticos da organização são selecionados e priorizados para a 

implementação do Ciclo de Melhoria, caracterizando assim o escopo da melhoria. Um planejamento 

iterativo é elaborado para a implementação das melhorias no processo, considerando recursos, 

responsabilidades, cronograma, metas e riscos associados ao programa de melhoria. 

Esta fase deve ser revista na organização periodicamente, incluindo ou retirando processos do 

escopo da melhoria conforme necessário. Recomenda-se que esta revisão seja feita em um período 

inferior a um (1) ano ou motivado por alguma mudança em nível estratégico da organização. A 

reavaliação em um período inferior a um ano é importante para garantir que os processos da 

organização continuam com o desempenho desejado. 

A fase é composta por seis (6) atividades conforme ilustrado na Figura 6.4 e detalhadas a seguir. 
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Figura 6.4 - Atividades da Fase Definição 

Atividade 1: Identificar os Objetivos de Negócio 

Propósito: O objetivo dessa atividade é identificar e registrar os objetivos de negócio da 

organização. 

Entrada: Ativos Organizacionais 

Saída: Objetivos de Negócio  

Responsável: Gestor do Programa 

Participantes: Analista de Medição e Alta direção  

Passos:  

1. Identificar os Objetivos de Negócio: O Gestor do Programa promove reuniões com os 

níveis gerenciais apropriados para a definição dos objetivos de negócio da organização. 

Esses objetivos devem estar atrelados à visão (reflete as aspirações e crenças da 

organização) e missão (reflete o propósito da organização e as atividades que ela 

desempenha) que a organização tem definidas. 

2. Registrar os Objetivos de Negócio: Uma vez definidos os objetivos de negócio, estes 

devem ser formalmente registrados com o consentimento da Alta Direção. O registro deve 

ser feito em local onde os interessados tenham acesso, como por exemplo, intranet, quadros 

de aviso ou cartazes, etc. 

Orientações Gerais: 

1. Uma técnica que pode ser utilizada para a obtenção destes objetivos de negócio é o BSC 

(descrito no Capítulo 3).  

2. Comumente organizações mais estruturadas já possuem seus objetivos de negócio 

identificados e definidos. Nestes casos, revisões dos objetivos podem ser realizadas. 
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3. É recomendado que os objetivos de negócio da organização sejam analisados e revisados em 

tantas reuniões formais quantas forem necessárias, para que todos fiquem satisfeitos com o 

resultado final. 

4. Os Ativos Organizacionais compreendem os ativos relacionados aos processos da 

organização, incluindo, por exemplo, políticas, planos, procedimentos, diretrizes, processos 

definidos, métricas e lições aprendidas. 

Atividade 2: Identificar os Objetivos de Melhoria 

Propósito: O objetivo desta atividade é identificar e refinar os objetivos do programa de 

melhoria de acordo com os objetivos de negócio da organização.  

Entrada: Objetivos de Negócio da Organização e Ativos Organizacionais 

Saída: Objetivos de Melhoria do Programa  

Responsável: Gestor do Programa 

Participantes: Analista de Medição e Alta Direção 

Passos:  

1. Identificar os Objetivos de Melhoria: O Gestor do Programa, juntamente com o Analista 

de Medição, deve identificar os Objetivos de Melhoria do Programa de forma a satisfazer os 

objetivos de negócio e os requisitos dos clientes, considerando as oportunidades de melhoria 

dos processos organizacionais.  É importante que cada objetivo de melhoria seja mapeado 

em um ou mais o objetivo de negócio. 

2. Validar Objetivos de Melhoria: Os objetivos de melhoria definidos devem ser validados 

com a Alta Direção, no sentido de garantir que estes são suficientes e necessários para 

potencializar os objetivos de negócio. 

3. Registrar os Objetivos de Melhoria: Os objetivos de melhoria validados devem ser 

registrados e publicados para toda a organização. Essa publicação pode ser realizada na 

intranet, quadros de aviso ou cartazes, etc. É importante que essa informação esteja visível a 

todos os colaboradores da organização. 

Orientações Gerais: 

1. Uma técnica que pode ser aplicada na definição dos objetivos de melhoria é a SMART 

(Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timebound) (Tayntor, 2002), ou seja, cada 

objetivo deve ser: 

 Específico: o objetivo deve ser quantificado; 
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 Mensurável: os resultados devem poder ser mensurados; 

 Atingível: o objetivo deve ser realista; 

 Relevante: a melhoria do processo deve satisfazer um requisito importante para a 

organização; 

 Limite de Tempo: a expectativa é que a melhoria seja alcançada dentro de um tempo 

determinado. 

2. Os objetivos de melhoria devem ser verificáveis, não sendo necessariamente por meio de 

métodos quantitativos, para que se tenha visibilidade do progresso do programa de melhoria. 

Atividade 3: Definir os Requisitos do Cliente 

Propósito: O objetivo desta atividade é identificar quem são os principais clientes da 

organização e as suas necessidades relacionadas ao produto ou serviço objeto da melhoria. 

No contexto desta abordagem o cliente é definido como aquele que usufrui do serviço ou 

produto, conseqüentemente, é importante conhecer e entender suas necessidades e expectativas.  

Entrada: Objetivos de Negócio, Objetivos de Melhoria, Ativos Organizacionais e Possíveis 

Clientes 

Saída: Requisitos do Cliente  

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Gestor do Programa e Potenciais Clientes internos e externos 

Passos:  

1. Identificar Clientes: Todos os clientes que têm relação com os objetivos de negócio e 

objetivos de melhoria definidos devem ser identificados. Para esta identificação, várias 

fontes de informação podem ser consultadas, tais como: Alta Direção, Gerentes de Projetos 

e Gerentes Funcionais. Para a identificação dos clientes devem ser observadas as seguintes 

categorias de clientes (Tayntor, 2002):  

 Externo: São os clientes externos à organização. É o grupo mais fácil de ser 

identificado, porque é formado pelos clientes que fizeram os pedidos, receberam os 

produtos e pagaram por eles. 

 Final: São os clientes que irão utilizar diretamente o produto. Cliente Final são 

comumente os usuários finais ou consumidores.  
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 Interno-Imediato: São colaboradores da organização que recebem as saídas de um 

processo como entrada para a execução do seu processo. Um exemplo disso pode ser 

um documento de requisitos, que é um artefato de saída de um processo de 

desenvolvimento de requisitos e, entrada para um processo de desenvolvimento do 

software. Os desenvolvedores que receberam o documento de requisitos são, então, 

Clientes Internos-Imediato na organização. 

 Interno-Intermediário: São colaboradores da organização que recebem o produto 

de um processo, mas não o utilizam como entrada para ser transformado em uma 

saída diferente. Este é o caso da equipe de testes, que recebem o produto para ser 

testado, mas não o transformam em uma saída. Os Clientes Internos-Intermediário 

ficam entre os Clientes Internos-Imediato e Clientes Externos e Finais.  

Todas essas categorias de clientes devem ser investigadas e, os clientes identificados devem 

ser registrados pelo Analista de Medição. 

2. Identificar Requisitos do Cliente: Os requisitos dos clientes identificados devem ser 

levantados. Os requisitos do cliente (também conhecido como VOC - Voice Of Customer) 

(Tayntor, 2002) podem ser obtidos de várias maneiras. As técnicas comumente utilizadas, 

com suas respectivas vantagens e desvantagens, são mostradas na Tabela 6.1. Os clientes 

identificados e os seus requisitos devem ser formalmente documentados pelo Analista de 

Medição. 

Tabela 6.1 - Métodos para determinar Requisitos do Cliente (Fonte: Tayntor, 2002) 

Método Pontos fortes Pontos fracos 

Entrevistas 
individuais  

 Interface direta com o cliente; 

 Identificação de necessidades 
específicas, tendências e 
insatisfações; 

 Ideal para pessoas que se sentem 
desconfortáveis em grupo. 

 Exige muito tempo; 

 Depende da colaboração do cliente; 

 Depende da habilidade do 
entrevistador. 

Grupos Focais 

(Focus 
Groups) 

 Identificação de tendências e 
necessidades específicas; 

 O formato flexível permite que o 
condutor explore perguntas não 
previstas; 

 Dinâmicas de grupo podem 
encorajar participação e 
construção de respostas de 
outros. 

 Exige mais tempo que uma pesquisa 
( survey); 

 Dinâmicas de grupo podem intimidar 
alguns participantes; 

 Depende da habilidade do condutor e 
flexibilidade durante a dinâmica de 
grupo. 
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Pesquisa 

(Survey) 
 Requer esforço mínimo da 

equipe; 

 Visão abrangente do mercado; 

 Identificação de necessidades do 
mercado e tendências; 

 Pode ter validade estatística 
(depende dos dados coletados). 

 Se não for cuidadosamente 
estruturado, pode não obter 
informações importantes; 

 Aspectos específicos são 
desprezados em prol de informações 
de cunho agregado. 

Observação 
direta e 
simulação 

 Identificação de possíveis 
problemas; 

 Identificação das fontes de 
insatisfação e da intensidade; 

 Avaliação da aceitação do 
produto/serviço. 

 Demorada e relativamente mais cara 
para ser realizada; 

 Produto ou protótipo precisa estar 
disponível. 

3. Priorizar os requisitos: Os requisitos dos clientes devem ser analisados de forma conjunta 

buscando priorizar os requisitos de acordo com os objetivos de negócio da organização. 

Orientações Gerais: 

1. Ao levantar os requisitos dos clientes deve-se tomar cuidado para não gerar falsas 

expectativas. Os critérios de priorização dos requisitos devem estar claros para todos os 

envolvidos. 

2. Os requisitos dos clientes servem para direcionar o caminho da melhoria, mas não é 

obrigatório satisfazer todos estes requisitos. 

Atividade 4: Identificar e Descrever os Processos 

Propósito: O objetivo desta atividade é identificar e descrever todos os processos da 

organização, alvos potenciais da melhoria. A descrição dos processos irá ajudar na identificação dos 

problemas e de quais processos deverão ser alterados como parte da resolução destes. 

Entrada: Objetivos de Melhoria, Requisitos do Cliente, Ativos Organizacionais 

Saída: Descrição do Processo 

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Donos dos Processos e Time de Trabalho 

Passos:  

1. Identificar Processos: Os processos devem ser identificados a partir dos objetivos de 

melhoria e requisitos do cliente. Isso pode ser realizado decompondo os objetivos de 

melhoria em processos relacionados, identificando assim, os processos que influenciam 

significativamente no serviço ou produto alvo da melhoria. 
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2. Determinar os Donos dos Processos e Definir Time de Trabalho: Com base nos 

processos identificados, os Donos dos Processos devem ser apontados. O dono de um 

determinado processo deve ser a pessoa com maior conhecimento a respeito do mesmo. Para 

cada processo deve ser determinado um Time de Trabalho, o qual deve ser composto por 

pessoas envolvidas no processo em questão. 

3. Descrever os Processos: Os processos devem ser descritos em conjunto pelo Analista de 

Medição, Dono do Processo e Time de Trabalho. A descrição do processo geralmente ocorre 

de forma iterativa. Inicialmente um mapa de processo é desenvolvido, representando o 

entendimento dos envolvidos de como o processo atual funciona e, posteriormente este 

mapa vai sendo atualizado. Para maior fidelidade na representação dos processos é 

importante o envolvimento do maior número de colaboradores possível. 

4. Validação dos Processos: Ao final da discrição dos processos, estes devem ser validados 

pelas pessoas que entendem da execução dos mesmos (geralmente os Donos do Processo). 

Orientações Gerais: 

1. Os donos dos processos geralmente são: Analista de Qualidade e Gerentes de Projeto. 

2. É natural que durante a validação dos processos seja descoberto que passos desnecessários 

foram representados, bem como, passos importantes foram omitidos. 

3. Para a descrição do processo pode ser utilizada a técnica 5W2H (What, When, Where, Why, 

Who, How, How Much) – O que, Quando, Onde, Por que, Quem, Como e Quanto Custa 

(Stamatis, 2004). 

4. Na descrição dos processos podem ser utilizadas várias notações apropriadas para 

representação de processo, tais como BPMN10 e SPEM11. O importante é que além da 

descrição exista uma representação gráfica do processo, o mapa dos processos. Vale 

ressaltar que estes processos serão detalhados em outras atividades desta abordagem. 

5. É importante observar que durante a documentação dos processos atuais existe uma 

tendência natural em identificar oportunidades de melhoria. Estas devem ser documentas 

para posteriormente serem discutidas.  

6. Uma forma de descrever o processo em grupo é desenhar o processo em quadro branco, 

visível para os participantes, para que todos possam dar idéias e contribuir para a construção 

do mesmo. 

                                                            
10 http://www.bpmn.org 
11 http://www.omg.org/technology/documents/formal/spem.htm 
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Atividade 5: Definir o Escopo da Melhoria 

Propósito: O objetivo desta atividade é definir o escopo da melhoria, através da escolha dos 

processos, de forma a maximizar o retorno do investimento na melhoria. Para tal, devem ser 

considerados os requisitos dos clientes e objetivos de melhoria frente à relação de custo benefício 

da melhoria associada ao processo. 

Entrada: Descrição dos processos, Objetivos de melhoria e Requisitos dos clientes 

Saída: Processos a serem melhorados 

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Gestor do Programa e Alta Direção  

Passos:  

1. Priorizar Processos: Para a priorização dos processos deve ser realizada uma análise 

considerando no mínimo os seguintes pontos:  

 Momento Oportuno: Está relacionado ao momento em que a organização se encontra 

em relação a determinado processo. Um exemplo disso é um projeto crítico iniciando a 

fase de teste. Esse poderia ser um momento oportuno para atuação no processo de teste; 

 Análise de Riscos: Devem-se analisar os riscos associados à manutenção do 

desempenho atual dos processos para os objetivos de melhoria e os objetivos da 

organização;  

 Custo para a Melhoria versus o Resultado: O custo pode ser estimado com base no 

esforço gasto para a melhoria e no impacto da mudança. O resultado é analisado com 

base nos objetivos de melhoria (quais objetivos serão alcançados); 

 Viabilidade da Melhoria: Os processos devem ser passíveis de serem melhorados 

dentro de um período razoável para os objetivos da organização, considerando 

melhorias com esforço coerente com os recursos e porte organizacional; 

2. Selecionar Escopo: O escopo é definido a partir da lista de processos priorizados, 

considerando os custos, as restrições, recursos e as relações de dependências entre os 

processos. O escopo definido deve ser validado com o Gestor do Programa e com a Alta 

Direção. 

3. Monitorar Comprometimento: Neste momento, deve-se realizar uma manutenção do 

comprometimento dos envolvidos e o alinhamento com as expectativas do programa. 
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Orientações Gerais:  

1. É importante mensurar o quanto a organização está disposta a (ou necessita) investir na 

melhoria, para que seja definido melhor o escopo do programa. 

2. É interessante levar em consideração o que os gerentes de projeto têm a dizer, visto que 

estes conhecem as principais falhas nos projetos de desenvolvimento de software da 

organização. Isto pode auxiliar a definir que processos precisam ser avaliados pela medição, 

para que melhorias possam ser sugeridas. 

Atividade 6: Desenvolver Planejamento da Melhoria do Processo 

Propósito: O Objetivo desta atividade é realizar o planejamento do Ciclo de Melhoria do 

processo considerando: recursos, responsabilidades, cronograma, metas e riscos associados ao 

programa de melhoria. 

Entrada: Processos do Escopo do Programa de Melhoria, Objetivos de Melhoria, Requisitos do 

Cliente  

Saída: Planejamento do Ciclo de Melhoria  

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Gestor do Programa 

Passos:  

1. Definir Macro Cronograma: Um macro cronograma para execução dos ciclos deve ser 

elaborado considerando as atividades da Fase “Ciclo de Melhoria” e atividades adicionais 

necessárias à execução do ciclo. Para cada atividade deve-se identificar e registrar a 

expectativa de esforço necessário pra seu cumprimento.  

2. Definir Responsabilidades: As pessoas envolvidas com o ciclo de melhoria do processo 

devem ser alocadas com uma estimativa de dedicação às atividades do programa de 

melhoria. 

3. Analisar Riscos: Devem-se identificar os principais riscos associados à execução dos Ciclos 

de Melhoria. Alguns riscos comumente observados são: resistência a mudanças, 

inviabilidade técnica na medição do processo, mudanças das prioridades do programa de 

melhoria, compartilhamento de recursos humanos, mudança da equipe do programa e 

dificuldade em estimar esforço para execução do ciclo.  

4. Definir Metas de Desempenho: É necessário estabelecer metas de desempenho para o 

processo em melhoria, de forma a atender os objetivos de melhoria e os requisitos dos 
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clientes. Estas metas estabelecem critérios para o encerramento da fase “Ciclo de Melhoria”. 

Todas as metas devem ser rastreadas em um ou mais objetivos de melhoria e/ou requisitos 

do cliente. 

5. Obter Comprometimento com o Planejamento: O planejamento deve ser apresentado aos 

interessados e o comprometimento com o mesmo obtido. 

Orientações Gerais: 

1. É importante destacar que, embora os passos desta atividade sejam apresentados de forma 

seqüencial, estes podem ser executados em conjunto de forma iterativa. 

2. É recomendado que cada ciclo de melhoria seja planejado com uma duração entre um (1) a 

dois (2) meses. Esta recomendação se deve ao fato de observações realizadas em programas 

de melhoria semelhantes. 

3. O planejamento deve ser realizado tendo em vista a execução de aproximadamente três 

Ciclos de Melhoria. Em pesquisas e aplicações realizadas, observou-se a necessidade de 

execução de no mínimo três ciclos para refinamento dos processos.  

6.3.3. Fase 3: Ciclo de Melhoria 

A fase “Ciclo de Melhoria” envolve o refinamento dos processos pré-selecionados, identificando 

as medidas que serão necessárias para conhecer o comportamento do processo, a elaboração de um 

procedimento de medição, bem como a identificação e proposição de melhoria para o processo e, 

ainda, a validação destas. As atividades desta fase são realizadas continuamente até que o processo 

obtenha o desempenho desejado. 

 O primeiro “Ciclo de Melhoria” de um determinado processo tem como objetivo principal 

conhecer e entender o comportamento e desempenho do mesmo, portanto, recomenda-se que ele 

passe por todas as atividades da fase “Ciclo de Melhoria”.  Os próximos ciclos estão relacionados à 

proposição de melhorias e validação destas com base no desempenho dos processos. Uma vez que o 

processo atinge o desempenho desejado no Ciclo de Melhoria, este deverá ser colocado sobre o 

controle na próxima fase da abordagem. 

É importante ressaltar que, se a organização não conhece o comportamento e desempenho do 

processo, é natural que o primeiro ciclo demande um esforço significativamente maior que nos 

demais ciclos, uma vez que este envolve detalhar o mapa do processo e identificar medidas 

necessárias e suficientes para medi-lo. 
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É recomendado que cada Ciclo de Melhoria dure aproximadamente de um (1) a dois (2) meses. 

Caso o esforço de melhoria demande mais que isso, é recomendado que seja realizada uma redução 

no escopo da melhoria, ou que, Ciclos de Melhoria adicionais sejam considerados. 

A Figura 6.5 ilustra as atividades da fase “Ciclo de Melhoria” e as mesmas são detalhadas a 

seguir. 

 

Figura 6.5 - Atividades da Fase Ciclo de Melhoria 

Atividade 1: Definir Entidades e Atributos do Processo 

Propósito: O objetivo dessa atividade é definir quais medidas serão necessárias para mensurar o 

desempenho do processo. Para cada processo do escopo deverão ser selecionados entidades e 

atributos que estejam relacionados às entradas e saídas do processo, isto é, atributos cujas medidas 

influenciam na determinação da qualidade do produto ou satisfazem os objetivos do processo. 

Entrada: Descrição dos processos, Escopo da Melhoria, Planejamento do Ciclo de Melhoria 

Saída: Entidades e Atributos identificados para medição  

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Dono do Processo e Time de Trabalho 

Passos:  

1. Refinar Descrição do Processo: Os processos do escopo da melhoria devem ser refinados 

neste passo. É recomendado que a descrição do processo seja feita em forma de mapa de 

processo ao invés de simples descrição. Um mapa de processo oferece uma representação 

gráfica do processo sendo analisado, mostrando a seqüência de tarefas, além de entradas e 

saídas. O conhecimento sobre os processos é essencial para uma descrição mais autêntica do 

mesmo, portanto, é importante que as pessoas que trabalham diretamente com o processo 

participem desta etapa da atividade.  
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Neste passo, é importante considerar tudo que impacta no processo como, por exemplo, uma 

possível entrada ou variável. A Figura 6.6 ilustra um modelo genérico de um mapa do 

processo. Um modelo genérico como este pode ser facilmente elaborado e adaptado para 

situações específicas. Para construir um mapa do processo específico, deve-se encontrar: 

 

Figura 6.6 - Refinamento do Mapa do Processo em Entidades e Atributos 

 Elementos que o processo recebe (entradas e recursos que são usados ou fornecidos); 

 Elementos que o processo produz (saídas, incluindo produtos, subprodutos e efeitos); 

 Elementos de que o processo consiste (atividades, trajetórias do fluxo e atores – a 

estrutura do processo); 

 Elementos que o processo consome (que são utilizados ou consumidos); 

 Elementos que o processo mantém ou guarda (artefatos internos, registros de 

atividades e trabalho em progresso). 

Cada elemento no processo é uma entidade, e cada entidade tem atributos que caracterizam 

algum aspecto do processo ou seus produtos. Portanto, todo atributo em um mapa do processo 

é um candidato para medição.  

2. Identificar Atributos das Entidades: Com base na descrição do processo feita 

anteriormente e nas necessidades de informações do processo, o Analista de Medição 

identifica os atributos, relacionados às entidades relevantes, que devem ser medidos. São 

vários os atributos de um dado processo, desta forma, é importante que se tenha cuidado ao 

identificar quais são os mais relevantes, de forma que não sejam selecionados atributos que 

agreguem pouco valor ou forneçam poucas informações ao objetivo sendo tratado. Os 

atributos selecionados devem ajudar a entender “o que” e o “por que” o processo está 

fazendo. É importante ter em mente que os dados escolhidos deverão realmente ser 

avaliados. 
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3. Documentar a Descrição do Processo: A descrição do processo e seus atributos devem ser 

documentados de forma a possibilitar análise futuras e direcionar as ações de melhoria  

Orientações Gerais: 

1. O esboço do processo pode inicialmente ser feito em reunião com a equipe onde o processo 

é desenhado em um quadro para que todos possam contribuir. 

2. Exemplos de entidades e atributos de entidades freqüentemente encontrados em processos 

de software são exemplificados no Anexo A. Vale ressaltar que as entidades e atributos 

apresentados são apenas exemplos e não devem ser vistos como um esquema formal. 

3. Para tornar mais fácil a identificação das entidades e atributos pode-se usar, por exemplo, o 

GQM (Goals-Questions-Metrics), ou GQIM (Goals-Questions-Indicators-Metrics) citados 

anteriormente no Capítulo 4 deste trabalho. 

4. Recomenda-se que seja definido o mínimo possível de atributos para medição do processo. 

Vale ressaltar que medir toma tempo, portanto é importante medir apenas o essencial. 

Atividade 2: Definir Procedimentos de Medição 

Propósito: O objetivo dessa atividade é a definição dos procedimentos de medição dos dados. 

Os procedimentos devem contemplar a determinação das medidas, responsáveis, a forma de coleta e 

armazenamento, análise e, comunicação e interpretação dos resultados. Qualquer problema nesses 

dados poderá afetar toda a análise e, conseqüentemente seus resultados, podendo gerar informações 

distorcidas e prejuízo para a organização. 

É importante observar que, embora esta atividade esteja escrita em passos seqüenciais, ela pode 

ser realizada iterativamente e os seus resultados podem estar agrupados em um plano de medição. 

Entrada: Atributos e Entidades identificadas 

Saída: Aprovação do Plano de Medições realizada  

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Gestor do Programa e Dono do Processo  

Passos:  

1. Determinar as Medidas: As medidas são determinadas a partir dos atributos identificados 

das entidades dos processos.   

2. Definir Procedimentos de Medição: Neste passo deve ser elaborado um plano de medição 

para guiar os colaboradores quanto aos procedimentos de armazenamento e coleta das 

medidas. O procedimento de medição deve contemplar as seguintes informações:  



87 

 Como as medidas devem ser coletadas; 

 A freqüência da coleta das medidas; 

 Responsável pela coleta; 

 Onde as medidas são armazenadas; 

 Quais ferramentas serão utilizadas para armazenamento e coleta; 

 Quais ferramentas serão utilizadas para análise; 

 Como as medidas são analisadas e interpretadas; 

 Como é realizada a comunicação dos resultados. 

3. Planejar Revisão dos Dados: Deve ser realizado o planejamento da revisão dos dados 

coletados. O nível de complexidade dessa revisão dependerá da estrutura disponibilizada 

pela organização, variando de uma simples revisão, até uma completa auditoria. Contudo, 

nessa revisão é indispensável obter a verificação da completude, integridade e conformidade 

dos dados coletados. 

4. Planejar Análise dos Dados: Deve ser realizado um planejamento da análise dos dados 

definindo as ferramentas que serão utilizadas. O objetivo desse planejamento é garantir que 

a análise seja executada de maneira uniforme dentro da organização. 

5. Planejar Comunicação dos Resultados: Deve-se definir como será realizada a divulgação 

dos resultados (quem deve receber a informação e qual o meio de comunicação). A 

comunicação deve ser direcionada à equipe envolvida na execução dos processos e deve ser 

realizada freqüentemente, já que é através da equipe que as melhorias serão realizadas. 

6. Planejar o Armazenamento dos Resultados: Deve-se definir onde devem ser armazenados 

os dados resultantes da análise e qual a freqüência de armazenamento. Os resultados da 

análise devem ser controlados através da geração de baselines.  

7. Oferecer Treinamento: O Analista de Medição deve prover um treinamento para os 

envolvidos nos processos a fim de informar os procedimentos de medição e a 

responsabilidade de cada um. Este treinamento pode ser feito em forma de reunião com 

equipe e irá servir para nivelar o conhecimento do pessoal sobre o assunto. Isto ajudará na 

qualidade e assiduidade dos colaboradores em relação aos dados. 

8. Aprovar o Planejamento das Medições: O Plano de Medições, resultante das informações 

do planejamento das medições, deve ser aprovado pelo Gestor do Programa e Donos dos 

Processos alvos das melhorias. 
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Orientações Gerais: 

1. É interessante que a divulgação dos resultados seja feita forma que fique visível para todos, 

como por exemplo, em cartazes afixados na organização.  

2. É importante que ferramentas apropriadas sejam definidas para análise satisfatória dos 

dados. A abordagem sugere um conjunto de ferramentas, contudo, estas devem ser 

analisadas no contexto específico de cada programa de melhoria.  

Atividade 3: Coletar os Dados 

Propósito: O objetivo dessa atividade é obter e avaliar os dados das medições dos processos. Os 

dados devem ser coletados de acordo com os procedimentos de coleta definidos na atividade 

anterior. 

Entrada: Procedimento de Coleta 

Saída: Baseline dos Dados 

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Dono do Processo e Time de Trabalho 

Passos:  

1. Capturar e Armazenar os Dados: Os dados registrados durante a execução dos processos 

devem ser coletados pelo Analista de Medição. Durante a coleta dos dados, deve-se atentar 

para que o intervalo de tempo entre o registro da informação, coleta e reportagem dos dados 

seja o mais curto possível para garantir que os dados realmente representam a realidade. O 

acesso online aos dados dos processos facilita a exatidão dos dados. 

2. Validar os Dados: Os dados coletados devem ser validados para assegurar que foram 

registrados adequadamente pelos participantes do processo. Deve-se observar 

principalmente se o formato dos dados está compatível com o planejado, se não houve 

nenhum arredondamento e, se a seqüência na qual os dados foram obtidos está correta. Este 

passo é fundamental para a qualidade das medições obtidas. Para este passo pode-se elaborar 

um checklist com os itens a serem validados para cada medida e/ou coleta. 

3. Gerar Baseline dos Dados: Depois de validados, os dados devem ser colocados sob baseline, 

assegurando assim, a integridade e o contexto atual do processo. É recomendado que as 

coletas e, conseqüentemente as baselines, sejam realizadas quinzenalmente para que se tenha 

um feedback freqüente. Nos ciclos iniciais de um determinado processo, pode ser necessário 

realizar a coleta mais freqüentemente, para obter um maior volume de dados. 
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Orientações Gerais: 

1. A qualidade das medidas pode ser avaliada observando as seguintes propriedades: 

 Corretude: significa que os dados foram coletados de acordo com os procedimentos 

de coleta definidos; 

 Exatidão: refere-se à diferença entre os dados reais e os valores coletados; 

 Granularidade: refere-se ao número de casas decimais necessárias, ou seja, o número 

de algarismos para expressar o dado;  

 Consistência: dados são consistentes quando há pouca diferença entre os valores 

medidos. 

2. Os procedimentos de coleta podem ser verificados de tempos em tempos para assegurar que 

todas as questões relacionadas à segurança, integridade e exatidão dos dados sejam 

atendidas. Uma forma comum de realizar esta verificação é por meio de auditorias.   

Atividade 4: Medir e Analisar Desempenho do Processo 

Propósito: O objetivo desta atividade é medir e analisar o desempenho do processo através de 

ferramentas estatísticas aplicadas aos dados coletados. Neste momento, as ferramentas selecionadas 

no planejamento da medição serão aplicadas sobre os dados coletados e serão analisados o 

desempenho e a variabilidade do processo  

Entrada: Baseline dos dados 

Saída: Desempenho do Processo e Resultados de Análise 

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Dono do Processo  

Passos:  

1. Analisar os Dados: Os dados da baseline devem ser analisados pelo Analista de Medição, 

usando as ferramentas pré-definidas nos procedimentos de medição, a fim de conhecer o 

comportamento do processo. Neste momento, devem-se observar os padrões de 

comportamento e tendências. 

2. Definir Desempenho Desejado do Processo: A partir da análise dos dados, o desempenho 

desejado do processo é definido de forma a atender as metas de desempenho estabelecidas 

para o processo em questão. Para a definição do desempenho desejado do processo pode-se 

tomar como referência a literatura, benchmark de processos da própria organização e de 
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outras empresas ou mesmo a partir de um feeling dos interessados (que pode ser encontrado 

através de um brainstorming entre os envolvidos). 

3. Medir a Capacidade do Processo Atual: A capacidade do processo atual é constatada 

observando o desempenho atual do processo frente aos limites de controle (desempenho 

desejado) especificados anteriormente. A capacidade pode ser verificada através de 

representação gráfica ou determinação dos índices de capacidade do processo (Cp e Cpk). 

4. Avaliar Desempenho e Capacidade: Neste passo, é necessário observar se a capacidade 

medida atende ao desempenho desejado. Caso atenda, o Ciclo de Melhoria é finalizado e o 

processo é colocado sob controle (próxima fase da Modus). 

Orientações Gerais: 

1. Ao definir o desempenho desejado do processo, pode ser oportuno reavaliar as metas de 

desempenho definidas para o processo, uma vez que o comportamento e desempenho do 

processo são conhecidos. Neste momento, é possível obter metas mais realísticas.  

2. Não é obrigatório que a capacidade do processo seja medida através de índices de 

capacidade. O importante é entender quão eficiente e eficaz o processo está sendo.  

3. Se o desempenho desejado do processo já tiver sido definido em ciclos anteriores, é 

necessário somente revalidá-lo.  

4. É importante nesse momento, verificar se as medidas utilizadas foram satisfatórias para a 

análise e melhoria do processo. Caso contrário, essas medidas precisam ser redefinidas. 

Atividade 5: Analisar e Determinar Causas Primárias do Problema 

Propósito: O objetivo desta atividade é analisar e determinar as causas primárias da variação e 

do baixo desempenho do processo. Nesta fase ferramentas de análise para identificação de 

problemas devem ser utilizadas.  

Entrada: Desempenho do Processo atual, Capacidade do Processo, Baseline dos dados, 

Descrição do Processo 

Saída: Causas Primárias do Problema 

Responsável: Analista de Medição  

Participantes: Dono do Processo, Time de Trabalho e Gestor do Programa 

Passos:  

1. Aplicar Ferramentas de Análise: Nesse passo, o Analista de Medição aplica um conjunto 

de ferramentas de análise de problemas para identificar detalhes do desempenho e variação 
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do processo. A análise dos dados, neste momento, tem o objetivo de buscar padrões e 

tendências relacionadas ao comportamento do processo. 

2. Conduzir Brainstorming: Neste momento é realizado um brainstorming envolvendo o 

Dono do Processo, o Time de Trabalho e o Analista de Medição, com o objetivo de 

identificar possíveis causas primárias do baixo desempenho do processo. Este brainstorming 

é realizado com base nas medições e nas análises de padrões e tendências do comportamento 

do processo. É recomendado que neste momento seja utilizado o mapa do processo atual e 

diagramas de causa e efeito como apoio à atividade de investigação. 

3. Compilar Causas do Problema: As possíveis causas do problema, levantadas no 

brainmstorming, devem ser analisadas e registradas pelo Analista de Medição e o Dono do 

Processo. 

Orientações Gerais: 

1. As seguintes ferramentas podem ser usadas para identificação de causas de problema: 

Diagrama de Pareto, Diagrama de Dispersão, Diagrama de Causa e Efeito, Brainstorming e 

Gráfico de Barras. Informações sobre estas ferramentas podem ser encontradas no Anexo B 

deste trabalho. 

2. O processo de identificação de causas primárias do problema é cíclico e continua até que 

mais nenhuma causa relevante seja identificada. 

Atividade 6: Propor Melhorias 

Propósito: O objetivo desta atividade é identificar pontos de melhoria, de forma a resolver os 

problemas identificados. Durante esta atividade, o mapa do processo é revisto e as mudanças são 

propostas.  

Entrada: Causas Primárias do Problema e Descrição do Processo 

Saída: Propostas de Melhorias  

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Dono do Processo, Gestor do Programa e Time de Trabalho  

Passos:  

1. Propor Melhorias: Neste passo, um brainstorming, envolvendo o Analista de Medição, o 

Dono do Processo e o Time de Trabalho, é conduzido com o objetivo de identificar e avaliar 

formas de eliminar os problemas encontrados. 
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2. Identificar Boas Práticas: O objetivo deste passo é identificar boas práticas para a melhoria 

do processo. Boas práticas referentes ao processo em questão podem ser obtidas através de 

benchmark de processos de outras organizações e relatos de experiência, e, através de 

modelos de referência da qualidade como CMMI, MPS.BR, ISO/IEC 15504, e também, em 

literaturas específicas do processo. 

3. Priorizar Melhorias: As melhorias identificadas devem ser priorizadas considerando: custo 

e tempo para implementação, viabilidade e impacto nos requisitos dos clientes e nos 

objetivos de melhoria. 

4. Revisar Descrição do Processo: Neste passo, a descrição do processo deve ser revista de 

forma a incorporar as mudanças em função das melhorias propostas.  

5. Obter Aprovação das Mudanças: As mudanças propostas para melhoria do processo 

devem ser aprovadas pelo Dono do Processo e Gestor do Programa. 

6. Desenvolver Plano de Ação: Um plano de ação para implementação das melhorias 

propostas deve ser desenvolvido pelo Analista de Medição, juntamente com o Dono do 

Processo. Tipicamente um plano de ação contempla: definição de projeto piloto, atividades 

de mentoring12, cronograma e responsáveis.  

Orientações Gerais: 

1. Recomenda-se que as melhorias propostas para o processo sejam pontuais, afim de que o 

processo não seja totalmente modificado e não comprometa o histórico de medições.  

2. Recomenda-se que o plano de ações seja o mais simples possível. Uma sugestão é que seja 

uma lista com as ações a serem implementadas com seus respectivos responsáveis, data alvo 

de finalização e estimativa de esforço. 

3.  É indicado que os treinamentos sejam realizados por meio de mentoring ao invés de 

treinamentos formais, em função do tamanho das mudanças. Geralmente as mudanças 

realizadas no processo são pequenas e, treinamentos formais consomem muito tempo dos 

envolvidos. 

4. É importante observar que uma revisão no processo pode demandar uma revisão no plano de 

medição, onde, atributos a serem medidos podem ser acrescentados ou mesmo excluídos.  

 

 

                                                            
12 Mentoring é um tipo de treinamento onde uma pessoa experiente (o mentor) ensina e prepara outra pessoa (o 
orientando) com menos conhecimento ou familiaridade em determinada área. 



93 

Atividade 7: Implementar Melhorias 

Propósito: O objetivo desta atividade é implementar as melhorias propostas de acordo com o 

plano de ação. Este é o passo mais longo e trabalhoso da abordagem. 

Entrada: Plano de ação 

Saída: Melhorias Institucionalizadas 

Responsável: Dono do Processo 

Participantes: Analista de Medição e Time de Trabalho 

Passos:  

1. Implementar Ações de Melhoria: As melhorias propostas para o processo, na atividade 

anterior, devem ser implementadas de acordo com o plano de ações. 

2. Acompanhar Institucionalização das Melhorias: Algumas dificuldades podem ser 

encontradas durante a implementação das melhorias, portanto, é importante monitorar e re-

planejar sempre que necessário para obter resultados efetivos. 

Orientações Gerais: 

1. Esta atividade inclui a utilização do processo com suas melhorias por um tempo mínimo 

aproximado de um (1) mês. Esta duração mínima é importante para maturação do processo e 

para obter dados expressivos para efetivas análises de medição. 

2. Após a implantação da melhoria deve-se retomar a atividade “Coletar Dados” a fim de 

avaliar o desempenho do processo melhorado. 

6.3.4. Fase 4: Controle 

A fase “Controle” é composta por duas atividades, como visualizado na Figura 6.7, e, tem como 

objetivo o registro das lições aprendidas durante a melhoria do processo, bem como, realizar o 

controle e acompanhamento do processo melhorado no “Ciclo de Melhoria”.  

Caso seja observado que o desempenho do processo regrediu a níveis não satisfatórios, este deve 

ser considerado como um processo a ser a melhorado na fase “Ciclo de Melhoria” novamente.  

Assim como na fase “Definição”, os processos que estão sob controle na fase “Controle” devem 

ser revistos periodicamente, a fim de garantir que os processos prioritários estão sendo controlados. 

Essa revisão é importante, uma vez que, as prioridades dos processos mudam de acordo com a 

evolução estratégica da organização.  

A descrição das atividades desta fase é detalhada a seguir. 
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Figura 6.7 - Atividades da Fase Controle 

Atividade 1: Extrair Lições Aprendidas 

Propósito: O objetivo desta atividade é avaliar os resultados obtidos e registrar as lições 

aprendidas durante a melhoria do processo. Estas informações devem ser divulgadas para toda a 

organização.  

Entrada: Registros da Execução da Melhoria 

Saída: Lições Aprendidas  

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Dono do Processo, Gestor do Programa e Time de Trabalho  

Passos:  

1. Identificar e Registrar lições aprendidas: Neste passo, um brainstorming é conduzido, 

envolvendo o Analista de Medição, o Dono do Processo e o Time de Trabalho, com o 

objetivo de identificar as lições aprendidas durante a melhoria e utilização do processo. É 

importante observar que as lições aprendidas devem considerar tanto aspectos positivos 

quanto negativos, relacionados à melhoria do processo. 

2. Divulgar Resultados e Lições Aprendidas: É de suma importância que ao final da 

execução da melhoria de cada processo, os resultados obtidos e lições aprendidas sejam 

compartilhados com toda a organização. O compartilhamento destas informações pode 

servir de insumo para o tratamento de problemas similares em outros processos. 

Orientações Gerais: 

1. Antes que seja realizada a divulgação, deve ser dada uma atenção especial para as 

informações que sejam confidenciais para a organização, e que, não possam ser 

compartilhadas. 
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Atividade 2: Acompanhar Desempenho do Processo 

Propósito: O objetivo desta atividade é acompanhar quantitativamente o processo, visando 

garantir a manutenção do seu desempenho. 

Entrada: Processo a ser Controlado 

Saída: Plano de Controle e Relatórios de Acompanhamento  

Responsável: Analista de Medição 

Participantes: Dono do Processo  

Passos:  

1. Desenvolver Plano de Controle: Deve-se desenvolver uma estratégia de controle para 

garantir que o desempenho do processo melhorado seja mantido. Neste passo, um plano de 

controle é desenvolvido com o objetivo de documentar todas as informações pertinentes em 

relação às seguintes questões: responsável em monitorar e controlar o processo; 

procedimentos de controle; o quê está sendo mensurado; parâmetros de desempenho e 

medições. Esse plano de controle pode ser uma adaptação do plano de medições. Nesta fase 

as atividades de coleta e medição são realizadas com menor freqüência que na fase “Ciclo de 

Melhoria”. 

2. Implementar Plano de Controle: Neste passo, o controle do processo é realizado de 

acordo com os procedimentos e freqüência definidos no plano de controle. Relatórios com 

os resultados devem ser gerados e publicados para os interessados. 

Orientações Gerais: 

1. Nesta fase, o Analista de Medição deve estar atento à qualidade dos dados, pois estes 

tendem a degenerar.  

2. É importante realizar revisões do plano de controle periodicamente para garantir que este 

continue atendendo as necessidades de medição do processo.  

3. As medidas e/ou indicadores do processo, que estão sendo controladas, precisam também 

ser revistos periodicamente. Pode acontecer de surgirem novos atributos no processo que 

necessitam ser controlados. 

6.4. Considerações Finais 

Este capítulo mostrou, de forma detalhada, a abordagem Modus, a proposta central deste 

trabalho, apresentando uma visão geral e a descrição de cada uma das suas fases, bem como, das 
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suas atividades. É importante observar que, durante a descrição das atividades, várias observações 

foram registradas no sentido de apoiar a aplicação da abordagem.  

O próximo capitulo apresenta o estudo de caso da aplicação da abordagem Modus em um cenário 

real. Este estudo de caso é importante, tanto no sentido de avaliar a abordagem proposta, bem como, 

para fornecer um exemplo de sua utilização. 
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77..  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
AABBOORRDDAAGGEEMM  

A avaliação da abordagem proposta foi realizada através de um estudo de caso, o qual foi 

acompanhado pela autora deste trabalho. A abordagem foi aplicada e observada durante 

aproximadamente seis meses em uma empresa de desenvolvimento de software, período no qual 

foram concluídos quatro Ciclos de Melhoria. A abordagem está sendo aplicada em mais uma 

organização, porém os resultados são ainda incompletos, por ela estar em uma fase inicial de 

implementação. Desta forma, apenas os dados da primeira organização serão analisados nesta 

dissertação. 

A organização na qual o estudo de caso foi aplicado foi escolhida entre organizações que 

estavam participando de um programa de melhoria de software em que a autora atuava. O que 

motivou a escolha desta organização foi a disponibilidade da mesma, tanto de recursos quanto 

tempo, para a aplicação do trabalho. 

7.1. Contexto da Organização 

O estudo de caso foi aplicado em uma organização de desenvolvimento de software que conta 

com aproximadamente 42 funcionários no seu setor de desenvolvimento. A organização tem como 

principal foco de atuação o desenvolvimento, evolução e comercialização de um produto de 

software do tipo ERP (Enterprise Resource Planning).  

O ERP desenvolvido pela organização é composto de vários módulos, os quais sofrem evoluções 

constantes, gerando de tempos em tempos novas versões do produto, que são disponibilizadas à sua 

base de clientes. Embora este ERP seja considerado pela organização como um produto único, que 

atende a vários clientes, existem nele características que são customizáveis, a fim de atender a 

particularidade de cada cliente. Deste modo, o produto instalado em um cliente pode se apresentar 

de forma totalmente diferente do mesmo produto instalado em outro cliente, o que propicia uma 

variação significante da percepção de qualidade do produto pelo cliente. 

Em média, a organização libera uma nova versão do produto a cada mês. Estas versões 

contemplam novos requisitos, alterações em requisitos já existentes, correções de bugs e, melhorias 

do produto em usabilidade, desempenho, segurança entre outras. 
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A empresa em questão já possuía iniciativas de melhoria do processo, já que era certificada ISO 

9001 nos seus processos de produção e havia sido avaliada no nível G do MR-MPS e estava em 

processo de implementação dos processos do nível F no setor de desenvolvimento de software. 

7.2. Implantação da Abordagem 

A aplicação da abordagem Modus foi acompanhada pela autora, à qual coube a responsabilidade 

de apresentar os conceitos e ferramentas que seriam utilizados e, realizar o treinamento inicial dos 

envolvidos no processo de melhoria da abordagem. A autora também participou de todas as 

atividades no primeiro e segundo Ciclo de Melhoria, apoiando a equipe responsável pela melhoria 

da empresa na aplicação da abordagem Modus. Após o segundo ciclo de melhoria, o envolvimento 

da autora se restringiu a observações dos trabalhos desenvolvidos.  

O estudo de caso é descrito a seguir apresentando um resumo das atividades realizadas em cada 

fase da abordagem Modus. 

7.2.1. Fase Iniciação 

Na fase inicial da aplicação da abordagem, foram identificadas as seguintes premissas dentro do 

contexto organizacional: 

 Alinhar a aplicação da abordagem às outras iniciativas de melhoria da organização; 

 Considerar a abordagem como apoio à implementação do processo de Medição do nível 

F do MR-MPS; 

 Focar em melhorias pontuais dos processos críticos. 

A alta direção da organização permitiu que a abordagem fosse adotada com a restrição de que o 

objetivo de implementação do nível F do MR-MPS fosse mantido e, que não houvesse alterações 

significativas nos custo de tal implantação. 

A principal motivação para a utilização da abordagem Modus foi a possibilidade de atuar em 

processos críticos para os objetivos de negócio da organização, o que não é contemplada pela 

implantação do modelo MR-MPS, nos seus níveis mais baixos (até o nível B). 

Para manter o alinhamento com os projetos de melhoria executados na organização, o 

responsável pela implantação do MR-MPS foi também definido como o Gestor do Programa na 

abordagem Modus. A equipe do programa Modus também foi formada pelos colaboradores que 

estavam diretamente envolvidos com o projeto MPS.BR, onde um desses colaboradores foi 

selecionado como Analista de Medição. Estas definições foram realizadas através de uma reunião e 
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registradas em ata. A comunicação do início do projeto foi estabelecida por meio de um email 

enviado pela diretoria a todos os colaboradores da organização. 

7.2.2. Fase: Definição 

Os objetivos de negócio da organização já estavam definidos e publicados em um portal interno 

da organização. Esses objetivos foram definidos com a utilização do método BSC e foram revistos 

no contexto dessa abordagem, contudo, não foi observado necessidades de mudanças. Alguns dos 

objetivos de negócio da organização identificados foram: 

 Aumentar o faturamento; 

 Melhorar a satisfação do cliente; 

 Aumentar a produtividade; 

 Diminuir a geração de falhas nos produtos. 

Os objetivos de negócio da organização foram decompostos em objetivos de melhoria. Os 

objetivos de melhoria inicialmente definidos foram: 

 Melhorar o entendimento dos requisitos do cliente; 

 Reduzir em aproximadamente 50% o número de falhas identificadas pelo cliente; 

 Reduzir o índice de retrabalho; 

 Aumentar produtividade. 

Com base nos objetivos de melhoria, os principais clientes foram identificados e suas 

necessidades levantadas. Como clientes foram considerados os clientes internos de cada um dos 

setores produtivos da empresa (comercial, implantação, desenvolvimento, suporte e homologação). 

Os requisitos destes clientes foram levantados em reuniões do tipo brainstorming. Alguns destes 

requisitos são apresentados a seguir: 

 Requisitos melhor especificados; 

 Documentação técnica do produto (diagrama de classe, casos de uso, etc); 

 Agilidade para atender as necessidades do cliente (externo); 

 Reduzir quantidade de bugs. 

A empresa já possuía seus principais processos mapeados em função da ISO e MPS.BR, sendo 

necessário para a execução desta abordagem, apenas revisá-los. Dos processos mapeados foram 
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selecionados os seguintes processos candidatos à aplicação do Ciclo de Melhoria, considerando os 

objetivos de melhoria e os requisitos do cliente: 

 Processo de Especificação de Requisitos, e; 

 Processo de Teste. 

Na definição do escopo do trabalho foram consideradas as premissas para a implantação desta 

abordagem. Desta forma, restringiu-se o foco da melhoria ao processo de teste, uma vez que o 

processo de especificação de requisitos era contemplado no escopo do MR-MPS e estava passando 

por constantes mudanças.  

Um fator importante a ser destacado, e, que contribuiu para identificação do processo de testes 

como crítico, foram as afirmações dos gerentes e diretores de que nos últimos meses a organização 

vinha alocando novos recursos para o setor de homologação, setor  responsável pela a execução dos 

testes, contudo, o número de bugs escapados continuavam nos mesmos patamares. 

Para a realização do planejamento do Ciclo de Melhoria, achamos importante considerar o ciclo 

dos testes, buscando sincronizar de forma que um ciclo de melhoria correspondesse ao mesmo 

período de um ciclo de testes. O gerente da área de homologação foi definido como o Dono do 

Processo e a meta definida para a melhoria do processo de teste foi:   

 Reduzir o número de bugs escapados em 50% do valor. 

Para o alcance desta meta, inicialmente foi planejado realizar melhorias num período de três 

meses (o que na realidade aconteceu em seis meses). Após as definições iniciou-se a fase Ciclo de 

Melhoria. 

7.2.3. Fase: Ciclo de Melhoria 

Inicialmente buscou-se descrever em detalhes o processo de testes atual da organização, 

identificando todas as atividades, papéis, responsabilidades, entradas e saídas.  

Observou-se que a organização já registrava algumas informações referentes à execução do 

processo, embora estas não fossem efetivamente utilizadas. Deste modo, foi necessário rever as 

medidas e definir os procedimentos de coleta para as mesmas. Alguns dos dados registrados foram 

considerados desnecessários, assim, a organização foi encorajada a não mais registrá-los. Outros 

dados considerados importantes não eram registrados, estes passaram a ser registrados. Como 

exemplos de dados necessários e não registrados, podemos destacar o atributo “módulo do sistema” 

aos quais os bugs eram associados.  

As seguintes medidas foram definidas: 
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 Módulo do produto ao qual o bug está associado; 

 Número de bugs por severidade (alto, médio, baixo); 

 Esforço de teste por módulo do produto; 

 Número de bugs encontrados pelo cliente (escapados) por módulo; 

 Responsável pela abertura do bug. 

Alguns ajustes foram necessários no sentido de padronizar a coleta dos dados, como por 

exemplo, a definição dos critérios para a classificação de severidade do bug, que até então era 

realizada de forma ad hoc, o que freqüentemente gerava inconsistências.  

O principal indicador definido para avaliação do desempenho do processo foi o DRE (Defect 

Removal Efficiency). Este indicador mostra a eficiência do processo de testes e é calculado da 

seguinte forma: DRE = E/(E + D), onde E é o número de bugs encontrados pelo processo de teste e, 

D é o número de bugs escapados. A Figura 6 apresenta o comportamento deste indicador no tempo, 

referente ao período anterior à implementação da melhoria. 

 

Figura 7.1 - Gráfico de Controle Antes da Melhoria 

O objetivo definido para a melhoria foi fazer com que o DRE se aproximasse ao máximo de um 

(1) (aumentando a capacidade do processo) e fosse estabilizado acima de 0.8 (diminuindo a 

variabilidade). 

Análise dos Dados 

A análise para a identificação das principais causas do baixo desempenho do processo foi 

realizada através de Diagramas de Pareto. Os seguintes critérios foram utilizados para avaliação: 

número de bugs escapados por módulos, por tipo e por severidade e, o esforço médio de 

identificação do bug. Estas relações foram definidas a partir da análise dos dados coletados. 

Alguns exemplos das análises realizadas são apresentados na Figura 7.2. 
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Figura 7.2 - Diagramas de Pareto com as Análises 

Durante as análises, também se utilizou a ferramenta de Diagrama de Causa e Efeito, que foram 

elaborados através de brainstorming, envolvendo a equipe de melhoria e os responsáveis pela 

execução do processo de testes. Com a análise, chegou-se a conclusão das prováveis causas do 

problema, as quais foram priorizadas para implementação da melhoria. A Tabela 7.1 mostra as 

principais causas identificadas. 

Ações de melhoria foram propostas para cada causa primária identificada. Buscou se 

implementar as ações pontuais de melhoria que fossem de rápida implantação, e, que não 

representassem grandes alterações no processo. Estas melhorias foram realizadas de forma 

integrada e alinhadas às ações de melhoria no contexto da implantação do nível F do MR-MPS. As 

causas raízes e as ações de melhoria estão descritas na Tabela 7.1. 
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Tabela 7.1 - Causas Primárias e Ações de Melhoria Determinadas 

Causas raízes Ações de melhoria 

Deficiência nos Projetos de 
Teste 

 Treinamento da equipe em técnicas de Projeto de Teste; 

 Adoção das práticas de revisões em Projetos de Teste. 

Complexidade de 
determinados módulos 

 Elaboração de testes mais robustos, especialmente com Projeto de Teste 
mais detalhado, nos módulos críticos; 

 Envolvimento da equipe de Analista de Sistema nas revisões dos projetos de 
teste.   

Dificuldades em definir suíte 
de teste para regressão parcial 

 Desenvolver em conjunto com a equipe de desenvolvimento, documentação 
de correlação entre as principais funcionalidades do sistema. 

Falta de validação dos 
requisitos com o cliente 

 Alteração no processo de requisitos, introduzindo a prática de obter aceite 
do cliente. 

Após o quarto ciclo de melhoria, obteve-se a meta esperada para o desempenho do processo, 

como podemos observar no gráfico de controle da Figura 7.3 - Gráfico de Controle – DRE Antes e 

Depois Os indicador DRE se aproximou de um (1), estabilizando-se entre 0.8 e 0.9, o que 

representou uma redução significativa no número de bugs escapados. Observou-se que as ações que 

mais tiveram impacto na melhoria do processo de testes foram os treinamentos em teste e a adoção 

dos projetos de testes e testes de regressão do sistema.   

.  

Figura 7.3 - Gráfico de Controle – DRE Antes e Depois 

Com o objetivo de garantir a estabilidade do processo após o projeto foi estabelecido o uso de 

gráficos de controle que serão analisados freqüentemente pela organização. 

7.2.4. Fase: Controle 

Esta fase envolveu a implementação do controle do processo de testes, que já havia sido iniciado 

na etapa anterior. Foi realizado um brainstorming entre os envolvidos no projeto, incluindo 
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representantes da gerência e diretoria, onde foram discutidas as principais dificuldades, lições 

aprendidas e retornos obtidos, os quais foram registrados na base de conhecimento da organização.  

7.3. Análise da Aplicação 

Observou-se, de modo geral, que a abordagem Modus pôde ser aplicada em sua completude, e, 

que os objetivos de melhoria definidos para o processo priorizado foram atingidos de forma 

satisfatória neste estudo de caso.  

Algumas dificuldades foram encontradas, especialmente no que se refere ao entendimento dos 

objetivos de negócio da organização, como mensurá-los e relacioná-los à melhoria dos processos. 

Acredita-se que o baixo nível de maturidade da organização tenha contribuído para tal dificuldade. 

Durante a aplicação da abordagem pontos positivos e negativos foram observados e analisados, 

e, quando pertinentes, revistos na abordagem buscando incorporar a melhoria. Como um ponto 

positivo, podemos destacar a forma de planejamento do Ciclo de Melhoria, considerando utilizar 

ciclos curtos, com aproximadamente um mês de duração.  

Outros pontos identificados foram: a falta de uma representação mais amigável para a 

abordagem e ferramentas de apoio. Para atender estas questões representamos a abordagem através 

da ferramenta EPF e disponibilizamos em um portal web, juntamente com alguns templates e 

planinhas de apoio desenvolvidas no Microsoft Excel. 

Outro ponto relevante identificado foi que algum tempo depois da finalização da fase Ciclo de 

Melhoria (durante a fase Controle), a empresa observou que mesmo com o atendimento aos 

objetivos de melhoria estabelecidos, as necessidades do cliente não estavam sendo atingidas. Isso 

motivou novas análises em relação à meta de desempenho para o processo. Foi observado que o 

indicador de DRE, como definido durante a implementação da abordagem, não atendia às 

necessidades de todos os clientes, dessa forma, a definição do indicador foi revista. A empresa 

passou a considerar o DRE por cliente, uma vez que o impacto do bugs está associado ao mesmo. 

Para a empresa era importante que o DRE fosse extremamente baixo quando considerado alguns 

clientes, enquanto que, para os demais, valores mais elevados do DRE eram aceitáveis. Tal situação 

fez com que o processo de teste voltasse a ser objeto de melhoria. 

Apesar de modificações terem sido realizadas durante a aplicação da abordagem, podemos dizer 

que a mesma pôde ser aplicada com êxito em uma organização de desenvolvimento de software.  

As evoluções realizadas aconteceram no sentido de incluir ou modificar informações auxiliares na 

utilização da abordagem, o que não implicou na estrutura principal e conceitual da mesma.  
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7.4. Considerações finais 

Este capítulo demonstrou a aplicabilidade da abordagem Modus no contexto da Melhoria do 

Processo de Software. Os resultados obtidos demonstraram que abordagem pode ser viável e trazer 

benefícios para um programa de melhoria. Vale ressaltar que foram utilizadas ferramentas simples 

na análise dos dados para evitar complicações e overhead em função do aprendizado. 

Dentre os benefícios obtidos nesta organização podemos destacar: 

 Diminuição de bugs no produto gerado (objetivo da melhoria); 

 Visibilidade para a equipe do projeto sobre o andamento das melhorias; 

 Visibilidade quantitativa para a Alta Direção do processo de testes; 

 Difusão do conhecimento para a organização em relação à medição em processos de 

software; 

 Melhoria realizada sem a necessidade de estar vinculada a um modelo de melhoria (escopo 

definido pela própria organização); 

Observamos durante a aplicação do trabalho que, apesar do método DMAIC não ser direcionado 

à melhoria do processo de software, ele pode ser adaptado e aplicado em uma organização de 

software.  
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88..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
Este capítulo descreve as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido nesta dissertação. 

Nas seções são apresentadas as considerações finais, as contribuições do trabalho e sugestões para 

trabalhos futuros. 

8.1. Considerações Finais 

O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver uma abordagem, denominada Modus, para 

Melhoria de Processo de Software, com foco na melhoria baseada na medição dos processos, 

através de uma adaptação do método DMAIC para o contexto de software. 

O trabalho foi desenvolvido em três etapas. A primeira delas consistiu no estudo relacionado aos 

programas de Melhoria de Processo de Software, tanto conceitualmente quanto em observações da 

prática em organizações de desenvolvimento de software. Durante esta etapa, foi realizado um 

estudo dos principais modelos e normas para melhoria de processo de software e dos métodos e 

padrões que abordam a medição em software. A pesquisa se preocupou em observar a 

aplicabilidade de métodos de medição durante a melhoria dos processos nas organizações. 

A segunda etapa concentrou-se na elaboração da proposta deste trabalho onde foi realizada a 

proposição e a aplicação da abordagem em um estudo de caso. A aplicação da abordagem 

proporcionou o refinamento e um melhor detalhamento da mesma. Durante a aplicação foram 

realizados ajustes necessários de forma a tornar a abordagem mais simples e coesa. 

 A terceira e última etapa consistiu na formalização da abordagem. Esta formalização representa 

a consolidação da descrição final da abordagem com os ajustes necessários, refletindo as melhorias 

observadas durante a aplicação, bem como, a sua publicação em um website. 

Com os resultados do estudo de caso realizado, confirmamos que a hipótese definida para o 

trabalho é verdadeira, pois demonstramos que é viável promover a melhoria de um processo 

específico, em empresas de desenvolvimento de software, utilizando uma abordagem adaptada do 

DMAIC ao contexto de software. Durante o estudo de caso foi possível observar que:  

 A melhoria de processo, através de medições do desempenho do mesmo, é possível de 

ser aplicada em organizações de software; 
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 Os colaboradores da organização, que participaram da aplicação da abordagem, não 

tiveram dificuldade com a mesma; 

 O desempenho de um processo de software é passível de acompanhamento quantitativo; 

 A aplicação da abordagem trouxe resultados positivos para a organização, tanto na 

melhoria do processo, quanto na visibilidade para o mesmo. 

Apesar de a abordagem ter sido utilizada em apenas uma empresa e, esta não ter sido escolhida 

de forma aleatória entre as demais, podemos dizer este trabalho aponta para a viabilidade de se 

utilizar os conceitos de medição, como ferramenta de apoio melhoria do desempenho dos processos 

de uma organização de desenvolvimento de Software.  

Outro ponto importante que observamos é que a abordagem permite com que os esforços de 

melhoria sejam realizados de acordo com a disponibilidade de recursos da organização, uma vez 

que, o escopo da melhoria é definido pela própria organização. Desta forma, organizações que tem 

restrições de recursos podem realizar a melhoria em escopo reduzido, possibilitando que se trabalhe 

apenas um processo. 

Observou-se que ainda existe uma grande dificuldade e resistência nas empresas na aplicação de 

métodos de medição, devido ao receio de que estes métodos fossem de difícil entendimento. Ao 

mesmo tempo, pudemos concluir que é possível obter resultados significativos com a utilização de 

ferramentas simples e conhecidas.   

Embora a metodologia de desenvolvimento da abordagem não tenha se preocupado em restringir 

ao escopo de pequenas e médias empresas, os estudos do trabalho só foram realizados em empresas 

de pequeno porte, portanto, não sabemos quais seriam os resultados de uma aplicação em uma 

empresa de outros portes. 

8.2. Contribuições do Trabalho 

Podemos destacar como principais contribuições deste trabalho: 

 A definição de uma abordagem para Melhoria de Processo de Software, a qual busca 

auxiliar as organizações de software a melhorarem o desempenho dos seus processos; 

 Geração de templates para apoiar na aplicação da abordagem sugerida; 

 Desenvolvimento de planilhas em Microsoft Excel que apóiam e facilitam as atividades de 

medição e análise dos processos de software; 
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 Construção de um website de livre acesso para abordagem com os seus respectivos 

templates e ferramentas de apoio, a fim de publicar a abordagem e disponibilizá-la;  

 Disseminação dos conceitos básicos de estatística, estimulando a sua utilização desde o 

início dos programas de melhoria;  

 Demonstração prática, através do estudo de caso, da melhoria de processo guiada pelos 

objetivos de negócio da organização;  

A abordagem proposta poderá vir a ajudar as organizações na implementação de um 

programa de melhoria a fim de melhorar os seus processos de desenvolvimento e, assim, 

contribuir para a melhoria de produtos de software gerados. Além disso, a abordagem provê 

uma forma mais flexível para as organizações implementarem melhoria de seus processos sem a 

imposição dos formalismos considerados nos modelos de referência. 

8.3. Trabalhos Futuros 

Durante o desenvolvimento e a aplicação da abordagem Modus, percebeu-se as seguintes 

possibilidades de trabalhos futuros, que poderiam atuar em sua melhoria: 

 Aplicar a abordagem em outras organizações a fim de obter uma avaliação mais efetiva, 

assim como, uma maior maturação da mesma; 

 Coletar mais sugestões para a execução das atividades da Modus, incluindo boas práticas 

identificadas durante a especialização e a instanciação desta abordagem nas organizações; 

 Elaborar uma ferramenta mais robusta e flexível que automatize todo o processo de 

utilização da abordagem proposta, desde a identificação dos objetivos de melhoria até o 

monitoramento e controle dos processos melhorados. 
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AANNEEXXOO  AA  
EEXXEEMMPPLLOOSS  DDEE  EENNTTIIDDAADDEESS  

EE  AATTRRIIBBUUTTOOSS  DDEE  
EENNTTIIDDAADDEESS  

As Tabela A.1 e Tabela A.2 podem ser utilizadas no refinamento do processo analisado, no 

entanto, o importante é que as medidas selecionadas ajudem a entender “o que” e o “por que” o 

processo está fazendo. É importante ter em mente que os dados escolhidos deverão realmente ser 

avaliados. 

Tabela A.1 - Entidades Mensuráveis em um Processo de Software 

Entidades Mensuráveis em Processo de Software 

Elementos 
recebidos ou 
usados 

Atividades e seus 
elementos 
 

Elementos 
consumidos 

Elementos gastos 
ou guardados 

Elementos 
produzidos 

Produtos ou 
subprodutos de 
outros processos 

Idéias, conceitos 

Recursos 

 pessoas 

 infra-estrutura 

 ferramentas 

 matéria prima 

 energia 

 dinheiro 

 tempo 

Guias e Direções 

 políticas 

 procedimentos 

 objetivos 

 restrições 

 regras 

 leis 

 regulamentos 

 treinamentos 

 instruções 

 

Processos e 
controladores 

 análise de 
requisitos 

 análise e projeto 

 codificação 

 teste 

 gerência de 
configuração 

 controle de 
mudança 

 gerenciamento 
de problemas 

 revisão 

 inspeção 

 integração 

trajetórias do fluxo 

 trajetórias do 
produto 

 trajetória dos 
recursos 

 trajetórias dos 
dados 

 trajetória de 
controle 

Recursos 

 esforço 

 matéria prima 

 energia 

 dinheiro 

 tempo 

 

Pessoas 

Infra-estrutura 

Ferramentas 

Materiais  

Trabalho no 
processo 

Dados 

Conhecimento 

Experiências 

 

Produtos 

 requisitos 

 especificações 

 projetos 

 unidades 

 módulos 

 casos de teste 

 resultado de 
testes 

 componentes 
testados 

 documentação 

 defeitos 

 defeitos 
reportados 

 solicitação de 
mudança 

 dados 

 materiais ou 
outros artefatos 
adquiridos 

subprodutos 

 conhecimento 

 experiência 
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armazenamento e  

 filas 

 pilhas 

 caixas 

 habilidades 

 melhorias do 
processo 

 dados 

 boa vontade 

 clientes 
satisfeitos 

 

Tabela A.2 - Atributos de Entidades Mensuráveis do Processo de Software 

Atributos Mensuráveis de Entidades de Processo de Software 

Elementos recebidos ou 
usados 

Atividades e seus 
elementos 

Elementos 
Consumidos 

Elementos produzidos 

Mudanças  

 Tipo 

 Data 

 Tamanh 

 # recebidos 

Requisitos  

 Estabilidade dos 
requisitos 

 # identificados 

 % seguidas para o 
design 

 % mandados para o 
código 

Problemas reportados  

 Tipo  

 Data 

 Tamanho 

 Origem 

 Severidade 

 # recebidos 

Capital  

 Dinheiro 

 Orçamento 

 Status 

Pessoas  

 Anos de experiência 

 Tipo de educação 

 % treinados em XYZ 

 Código do empregado 

Infra-estrutura e ambiente  

 m2 por empregado 

 Nível de ruídos 

 Iluminação 

 # empregados por 
baia 

Trajetória do fluxo 

 Tempo de 
processamento 

 Taxa de rendimento 

 Diversões 

 Atrasos 

 Acúmulo 

Comprimento, tamanho 

 Filas 

 Armazenamento 

 Pilhas 

 

Esforço 

 # de horas de 
desenvolvimento 

 # de horas de 
retrabalho 

 # de horas de 
suporte 

 # horas de 
preparação 

 # número de 
horas de reunião 

Tempo 

 Tempo de início 
ou data 

 Tempo de final 
ou data 

 Duração dos 
processos ou 
tarefas 

 Tempo de espera 

Dinheiro 

 Custo por data 

 Variância de 
custo 

 Custo de 
retrabalho 

 

Status das unidades de 
trabalho 

 # projetadas 

 # codificadas 

 # testadas 

Tamanho das Unidades 
de Trabalho 

 # de requisitos 

 # de pontos de 
função 

 # de linhas de código 

 # de módulos 

 # de objetos 

 # de bytes na base de 
dados 

Quantidade de saídas 

 # de itens de ação 

 # de aprovação 

 # de defeitos 
encontrados 

Resultados de teste 

 # de casos de teste 
corretos 

 % da cobertura de 
teste 

Arquitetura de programa 

 Distribuído  

 Centralizado 

Mudanças 

 Tipo  

 Data 

 Tamanho 

 Esforço gasto 

Problemas e defeitos 

 # de reportagens 

 Densidade do defeito 
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 # de empregados 
compartilhando um 
escritório ou baia 

 Investimentos em 
ferramentas por 
empregado 

 Horas de uso do 
computador 

 % da capacidade 
utilizada 

 

 Tipo  

 Origem 

 Distribuição por tipo  

 Distribuição por 
origem 

 # abertos 

 # fechados 

Utilização de recursos 
críticos 

 % de memória 
utilizada 

 % da capacidade da 
CPU utilizada 

 % da capacidade de 
E/S utilizada 
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AANNEEXXOO  BB  
FFEERRRRAAMMEENNTTAASS  

B.1. Histograma 

Um histograma é uma ferramenta para exibir graficamente dados quantitativos, agrupando-os em 

classes de freqüências. Esta ferramenta permite verificar a forma da distribuição, o valor central e a 

dispersão dos dados. 

O histograma é caracterizado por agrupar os resultados da medição em barras contínuas com 

larguras iguais e definidas de acordo com os dados em estudo, e com a altura definida pela 

freqüência de ocorrência dos dados no intervalo definido pela largura das barras, como ilustrado na 

Figura B.1. 

 

Figura B.1 – Um Histograma Simples para Dados Contínuos. 

Diferentemente do Diagrama de Pareto, que é utilizado com variáveis discretas, classificando-as 

e dispondo-as em ordem decrescente, um Histograma é utilizado com variáveis contínuas, que 

mudam de posição em função da freqüência, uma vez que a posição da classe segue a ordem 

crescente dos valores da variável reposta (Rotondaro, 2002). 
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O histograma é útil para investigar e sumarizar o desempenho do processo com respeito aos 

limites de especificação que o processo ou seus produtos podem satisfazer (Florac e Carleton, 

1999). 

Para a construção de um histograma, podemos tomar os seguintes passos (George et al, 2005): 

1. Calcular a diferença entre os valores mínimos e máximos dos dados observados para obter o 

limite dos valores observados; 

2. Dividir o limite em intervalos de mesmos tamanhos; 

3. Calcular o número de observações em cada intervalo; 

4. Criar as barras com a altura representando a quantidade em cada intervalo. 

Os histogramas mostram a distribuição subjacente dos dados, permitindo saber qual tipo de 

testes estatísticos você poderá executar e também apontar as oportunidades de melhoria potenciais 

(Rotondaro, 2002). Comparações entre histogramas de diferentes sub-processos, operações ou 

períodos de tempos freqüentemente fornecem uma visão para as causas potenciais, tendências, ou 

necessidades de estratificação (Florac e Carleton, 1999). 

B.2. Diagrama de Dispersão 

Um diagrama de dispersão, representado na Figura B.2, normalmente apresenta uma relação (ou 

correlação) entre dois fatores ou variáveis (George et al, 2005). Ele é freqüentemente usado como o 

primeiro passo na análise dos dados, especialmente como parte de uma busca por relações causa-

efeito (Florac e Carleton, 1999). Ele permite verificar se existe algum padrão nos dados, ajudando a 

apoiar ou rejeitar teorias, tanto quanto criar e refinar hipóteses (George et al, 2005). 

Para criar um diagrama de dispersão é necessária a coleta de dados pareados, isto é, devem 

existir duas medidas para cada item observado. Após isto, é necessário definir quais medidas são 

apropriadas e os incrementos para serem representados nos eixos, sendo o eixo X uma medida, e o 

eixo Y a outra medida utilizada. Por fim basta somente traçar os pontos no diagrama (George et al, 

2005). 
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Figura B.2 - Exemplo de Diagrama de Dispersão 

A dispersão dos dados no diagrama pode ser variada, dependendo dos dados coletados. Contudo, 

a forma e a direção em que os pontos são dispersos determinam se as duas variáveis têm uma 

relação em absoluto e, neste caso quão forte é esta relação. As formas básicas de um diagrama de 

dispersão podem ser as descritas a seguir: 

 Sem relação (Figura B.3a): é quando, no gráfico, não é possível estabelecer uma relação 

entre as variáveis. 

 Correlação Positiva (Figura B.3b): se dá quando uma variável é incrementada, a outra 

também é incrementada. 

 Correlação Negativa (Figura B.3c): acontece quando uma variável é incrementada, a outra 

variável é decrementada. 

 Correlação Complexa (Figura B.3d): ocorre quando partes da distribuição tomam mais de 

um padrão. 
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Figura B.3 - Padrões de Formas de um Gráfico de Dispersão 

B.3. Gráfico de Tendência 

Gráficos de tendência (Figura B.4) são usados para exibir valores individuais dispostos em uma 

tendência temporária, para mostrar se o processo está mudando dentro de um período de tempo 

(Florac e Carleton, 1999). É um gráfico fácil de construir, fácil de interpretar e é muito utilizado 

para descobrir tendências e modificações significativas no processo do qual os dados foram gerados 

(George et al, 2005). 

 

Figura B.4 - Exemplo de Diagrama de Tendência 

Para criar um gráfico de tendência, devemos executar os seguintes passos: 
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1. Reunir os dados, mantendo a ordem pela qual os dados foram gerados no processo; 

2. Marcar as unidades de dados no eixo Y as unidades de tempo no eixo X;  

3. Marcar os pontos referentes aos dados no diagrama e traçar uma linha conectando os pontos 

em seqüência; 

4. Determinar a mediana e traçar uma linha representando este valor no diagrama; 

5. Calcular o número dos pontos que não estão na mediana; 

6. Circular o número de Tendências (Figura B.5): 

 Uma Tendência é definida pelo conjunto de pontos consecutivos que não cruzam a 

mediana; 

 Pontos na mediana não são computados; 

 Pontos na mediana não interrompem a contagem dos pontos das Tendências. 

 

Figura B.5 - Seleção das Tendências 

7. Use a Tabela do Gráfico de Tendência (Tabela B.4) para interpretar os resultados: 

 A tabela lhe dá um conjunto de Tendências esperado para os dados a fim de saber se 

eles são casuais e possuem uma distribuição normal; 

 Se o número de Tendências contado são maiores ou menores que o esperado, você 

pode ter variações de causas especiais no processo ou os dados não são normais. 

B.4. Fluxograma 

Um fluxograma (Figura B.6) é uma representação gráfica mostrando todas as fases do processo. 

O fluxograma do processo dá uma visão geral de todos os passos do processo e pode ser aplicado a 

qualquer caso: fluxo de materiais, fases da operação de desenvolvimento, etc. Na identificação do 
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problema no processo as pessoas com maior conhecimento das fases se reúnem para desenhar o 

fluxograma do processo atual comparando com a forma ideal de realizar o mesmo.  

Sugestões para construção e interpretação de um fluxograma 

1. Definir claramente os limites para o processo; 

2. Use os símbolos mais simples possíveis; 

3. Há normalmente só uma seta de saída de uma caixa de processo. Caso contrário pode-se 

requerer um elemento de decisão. 

A Figura B.6 exemplifica um fluxograma do nosso cotidiano. 

 

Figura B.6 - Exemplo de um Fluxograma do Cotidiano 

B.5. Brainstorming 

Brainstorming é uma técnica de criação de idéias que usa a capacidade de pensamento de um 

grupo de pessoas. Ele produz várias idéias ou soluções em um pequeno período de tempo, 

estimulando o pensamento criativo e tendo certeza que as idéias de todos os membros do grupo 

sejam consideradas. Ele aplica o princípio de sinergia, onde o todo é maior do que a soma de suas 

partes (Stamatis, 2003; George et al, 2005). 
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Utiliza-se o brainstorming sempre que se queira assegurar que seja considerada uma variedade 

de idéias para as seguintes possíveis situações (Stamatis, 2003):  

 Para identificar problemas da qualidade; 

 Para sugerir causa destes problemas da qualidade; 

 Sugerir melhorias no processo; 

 Sugerir como implantar as atividades de melhoria nestes processos. 

O uso do brainstorming pode ser dividido em duas categorias: 

1. O processo de geração da idéia: é caracterizado pela associação criativa, aberta, desinibida e 

livre; e 

2. O processo de avaliação da idéia: que é de caráter crítico, de avaliação e estruturado. 

Podemos pensar na categoria de geração de idéia como um processo divergente e a  avaliação da 

idéia como convergente. 

Os passos para a realização do brainstorming podem ser os seguintes: 

1. Revisar a definição do problema; 

2. Esclarecer o objetivo/questão e prover algumas informações relevantes; 

3. Dar um alguns minutos de silêncio para o grupo poder pensar na questão e individualmente 

escrever algumas idéias; 

4. Recolher as idéias; 

5. Consolidar idéias similares e discutir o conjunto completo de idéias. 

Na execução de um brainstorming alguns pontos devem ser encorajados e outros evitados. Os 

pontos a seguir estão dentro dos que devem ser encorajados: 

 Procurar mais quantidade (não necessariamente qualidade) nas primeiras etapas; 

 Permitir que os indivíduos concluam seus pensamentos; 

 Explorar idéias existentes; 

 Ser breve ao declarar a sua idéia; 

 Organizar, categorizar e avalie as idéias só depois da sessão de brainstorming. 

Alguns dos pontos que devem ser evitados são: 

 Criticar idéias; 
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 Fazer julgamentos com as idéias oferecidas; 

 Parafrasear uma idéia quando estiver registrando; 

 Permitir que uma pessoa domine a sessão. 

B.6. Diagrama de Pareto 

A análise de Pareto é um processo para classificação de causas, alternativas ou conseqüências 

para ajudar a determinar quais ações ou oportunidades de melhoria devem ser tomadas com 

prioridade (Florac e Carleton, 1999). 

Diagramas de Pareto (Figura B.7) são tipos de gráficos de barras caracterizados por: 

 Eixo horizontal representando categorias, sendo, por exemplo, defeitos, erros ou as fontes 

dos defeitos/erros; 

 Eixo vertical podendo representar uma contagem ou porcentagens dos erros/defeitos ou os 

impactos dos mesmos em termos de atraso, retrabalho, custos, entre outros; e 

 Uma curva representativa da porcentagem acumulativa das ocorrências, com seus valores 

indicados em um segundo eixo vertical posicionado do lado direito do gráfico. 

 

Figura B.7 - Exemplo de Diagrama de Pareto 

Para a construção do Diagrama de Pareto, podemos tomar os seguintes passos (Stamatis, 2003): 

1. Coletar os dados de diferentes tipos ou categorias de problemas; 

2. Tabular os resultados. Determinar o número total de problemas observados e/ou o impacto 

total. Também determinar a quantidade de ocorrência ou impacto de cada categoria. Se 
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existe um grande número de pequenos ou raros problemas, adicioná-los juntos a uma 

categoria “outros”; 

3. Classificar os problemas por freqüência ou nível de impacto; 

4. Traçar o eixo vertical e dividi-lo em partes iguais com o total de números observados; 

5. Traçar as barras para cada categoria, iniciando pela maior para a menor. Deixar a categoria 

“outros” sempre com última, mesmo ela não sendo a menor; 

6. Adicionar a linha da porcentagem acumulativa, convertendo sempre os valores em 

porcentagens sobre o valor total e desenhar o segundo eixo vertical representando as 

porcentagens; 

A análise do Diagrama de Pareto é simples, sendo preciso somente verificar quais são os itens de 

maior impacto. Eles estão à esquerda do diagrama, e representam as principais oportunidades de 

melhoria. A análise da curva da porcentagem acumulada é útil para a definição de quantos tipos de 

defeitos devem ser tratados para atingir certo resultado (Stamatis, 2003; Rotondaro, 2002). 

A vantagem que o Diagrama de Pareto representa é a fácil visualização, a qual possibilita 

qualquer pessoa, em qualquer nível hierárquico de uma organização, interpretar os dados que estão 

sendo exibidos. 

B.7. Diagrama de Causa e Efeito 

O Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido como Diagrama de Ishikawa ou Diagrama 

de Espinha de Peixe (por sua aparência), é um recurso gráfico usado para sondar e mostrar a relação 

entre um problema (o efeito) e suas possíveis causas. As causas primárias se encontram diretamente 

ligadas à “espinha dorsal” do diagrama; ligadas às causas primárias, estão as causas secundárias 

(estas ocasionam aquelas), e assim por diante (Figura B.8 - Estrutura do Diagrama de Causa e 

Efeito). Seu ponto forte é a capacidade de estimular a discussão em grupo, direcionando - pela 

organização e visualização agrupada de idéias - o conhecimento de cada envolvido no sentido de 

identificar os fatores responsáveis pelo problema em pauta. É, por isso, bastante utilizado em 

sessões de brainstorming, as quais incluem, de preferência, pessoas com diferentes perícias, 

experiências e pontos de vista, com a finalidade de enriquecer o procedimento de sondagem, pelo 

aproveitamento da multiplicidade de habilidades dos envolvidos (Florac e Carleton. 1999). 
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Figura B.8 - Estrutura do Diagrama de Causa e Efeito 

Os procedimentos para implementação de um diagrama de causa e efeito são descritos a seguir: 

1. Determine a característica de qualidade do processo ou produto; 

2. Escreva a característica de qualidade dentro de um retângulo no lado direito de uma folha de 

papel e trace a espinha dorsal do lado esquerdo da folha até o retângulo da característica de 

qualidade. Em seguida, escreva as causas primárias que afetam a característica escolhida 

como espinhas grandes, também dentro de retângulos. 

3. Escreva as causas (causas secundárias) que afetam as espinhas grandes (causas primárias) 

como espinhas médias e escreva as causas (causas terciárias) que afetam as espinhas médias 

como espinhas pequenas. 

4. Estime um grau de importância para cada fator causal e assinale, dentre estes, os fatores que 

aparentam ter efeito significativo na característica de qualidade (por estarem mais 

estreitamente relacionados a esta). 

5. Registre informações de relevância, associadas às causas delineadas e informações gerais 

como títulos, identificações de processo, produto, equipe e assim por diante. 

B.8. Gráfico de Controle 

Gráfico de controle é uma técnica usada para medição e análise do comportamento de um 

processo de software. No âmbito de engenharia de software, ela pode ser utilizada para medir e 

analisar o desempenho das atividades que produzem o produto de software (Florac e Carleton, 

1999), sendo essencial para o gerenciamento quantitativo, predição, controle e melhoria dessas 

atividades com vistas a alcançar, de forma mais efetiva, as metas de negócio da organização. 
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Um diagrama de controle possui uma Linha Central (LC), um Limite Inferior de Controle (LIC) 

e um Limite Superior de Controle (LSC), e os dados coletados do processo dispostos 

seqüencialmente ao longo do tempo, representando o estado atual do processo. A linha central é o 

valor médio dos dados do processo. Os limites de controle indicam fronteiras para separar e 

identificar pontos excepcionais, tendo uma distância de três sigmas da linha central, onde o sigma é 

o desvio padrão estimado do processo. Se os dados do processo apresentados no gráfico estão 

dentro dos limites de controle, sem qualquer padrão anormal, é dito que o processo está sob estado 

controlado estatisticamente, sendo considerado estável; caso contrário, o processo é classificado 

como instável, isto é, está fora de controle estatístico. Neste último caso, deve ser feita a análise de 

causas e tomado as ações corretivas para estabilizar este processo. A Figura B.9 ilustra dois 

exemplos de gráficos de controle. 

 

Figura B.9 - Exemplo de Gráficos de Controle 

Tanto Shewhart como Wheeler (Shewhart, 1931; Wheeler, 2000) apóiam fortemente o uso de 

três sigmas na construção de gráficos de controle. A utilização de limites de três sigmas evita a 

necessidade de fazer suposições sobre a distribuição da variação natural subjacente. Além disso, a 

experiência junto há muitos anos na construção de gráficos de controle tem demonstrado que limites 

de três sigmas são econômicos no sentido de que eles serem adequadamente sensíveis as variações 

excepcionais levando a muito poucos alarmes falsos (Florac e Carleton, 1999). 

Um dos princípios mais importantes associado com a construção do diagrama de controle 

envolve o conhecimento do processo para selecionar subgrupos  que contenham, na medida do 
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possível, somente variações de causa comum. Isto tem por objetivo permitir o cálculo de 

estimativas do desvio padrão (os valores do sigma) que não são contaminados por variações de 

causas anormais. Wheeler também mostra como é fácil estimar erroneamente o sigma se você não 

utilizar corretamente estes conceitos citados (Florac e Carleton, 1999). 

B.8.1 Detecção de Instabilidades 

Para testar as instabilidades no processo, nós devemos examinar o gráfico de controle em busca 

de valores fora dos limites de controle e padrões anormais (não aleatórios) nos dados. Vários testes 

são disponíveis para detectar padrões irregulares e comportamentos anormais. O Western Electric 

Handbook (Western, 1958; Wheeler e Chambers, 1992) cita quatro testes para detecção de 

instabilidades, descritos a seguir, e ilustrados na Figura B.10: 

 Teste 1: um ponto que esteja fora dos limites de controle; 

 Teste 2: no mínimo, dois entre três valores sucessivos, que caem do mesmo lado, à distância 

de mais de 2-sigma, da linha central; 

 Teste 3: no mínimo, quatro entre cinco valores, que caem do mesmo lado, à distância de 

mais de 1-sigma, da linha central; 

 Teste 4: no mínimo, oito valores sucessivos que caem no mesmo lado da linha central. 

 

Figura B.10 - Testes para Detecção de Instabilidade no Processo 

Quanto mais testes forem utilizados, maior é a chance de detecção de causas especiais de 

variação e menor a chance de cometer falsos alarmes (detecções errôneas de causas especiais). 
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Outros padrões anormais que podemos encontrar são os ciclos, tendências e mudanças súbitas de 

níveis (saltos) que surgem a partir de mudanças na média ou variação do processo; já as misturas 

instáveis, agrupamentos e aproximações das linhas médias ocorrem em virtude de inadequada 

combinação de dados, que representam distintos sistemas de causas de variação. Tais padrões 

anormais, ilustrados na Figura B.11, são discutidos a seguir. 

 

Figura B.11 - Padrões Anormais nos Dados do Processo 

Os ciclos costumam ser causados por variáveis tais como esforço, prazo, rotação de pessoal, 

entre outros.  

As tendências, no ambiente de desenvolvimento de software, só são consideradas padrões 

indesejáveis se estiverem transcorrendo numa taxa ou direção inesperada. A análise de regressão, 

quando necessário um maior estudo analítico, pode ser usada para avaliar a inclinação da tendência. 

Espera-se encontrar tendências, por exemplo, quando os gráficos de controle são usados para traçar 

o progresso na redução de defeitos no projeto. 

Os saltos surgem da introdução de um novo elemento ou causa no processo. Mudanças 

significativas em variáveis do processo de desenvolvimento, tais como: ferramentas de 

programação, características do produto, pessoal, entre outros, podem ocasionar os saltos. 

A mistura instável é indício da presença de diferentes distribuições causadas pela existência de 

dois ou mais sistemas de causas de variação nos dados de desempenho do processo. A correção 

desse comportamento anormal se dá pela separação dos dados por sistema de causas e uso posterior 

de histograma ou mais de um gráfico de controle. Um exemplo de mistura instável seria a medição 
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do esforço ou tempo para se reparar um defeito (esforço ou tempo podem apresentar medidas que 

variam significativamente de acordo com a categoria de defeito). 

O agrupamento aparece em função da introdução repentina de diferentes causas que ocorrem em 

dupla ou tripla seqüência.  

A aproximação da linha média, que consiste em pequenas variações entre os dados próximos à 

linha central e quase nenhum valor perto dos limites de controle, indica que os dados provêm de 

diferentes sistemas de causas de variação e estes estão misturados juntos no mesmo subgrupo de 

amostra (veja mais adiante), tal que a variação do subgrupo e os limites de controle estão 

artificialmente inflados. 

B.8.2 Exemplos de Gráficos de Controle 

Gráficos de Média e Amplitude ( X e R) 

Os gráficos de Média e Amplitude são usados quando múltiplas medições das características do 

processo são coletadas dentro de curto período de tempo, sob as mesmas condições. 

O gráfico X  exibe a média do atributo de desempenho do processo, refletindo mudanças que 

ocorrem no sistema de causas comuns de variação, os quais afetam o desempenho do processo de 

uma forma geral (por exemplo: mudanças no tamanho do produto, aumento ou diminuição de 

pessoal etc.). Este gráfico responde às seguintes questões: 

 Qual a tendência central do processo? 

 Qual a variação entre os subgrupos no decorrer do tempo? 

O correspondente gráfico R indica a dispersão existente dentro dos subgrupos, sendo sensível a 

mudanças que afetam somente parte do processo como, por exemplo, execução inconsistente de 

atividade por pessoal novato. 

As equações para determinar a linha central (LC) e os limites de controle superior (LSC) e 

inferior (LIC) dos gráficos (Montgomery, 2004) são dadas a seguir, na Tabela B.1. 

Tabela B.1 - Equações para o Cálculo dos Limites de Controle dos gráficos X  e R. 

Limites de Controle 

Gráfico de Média ( X ) Gráfico de Amplitude (R) 

RAXLSC
X 2  RDLSC

R 4  

XLC
X
  RLC

R
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RAXLIC
X 2  RDLIC

R 3  

Nota: Os termos A2, D3 e D4, no quadro acima são, por convenção, símbolos de fatores para 

conversão de médias de subgrupos em estimativas não-viesadas (isto é, não-tendenciosas) para 

limites três sigmas (Tabela B.5). 

Interpretação dos Gráficos de Controle X  e R 

De uma forma geral, a correta interpretação dos gráficos de controle, seja qual for o seu tipo ( X  

e R, ou outra), envolve, primeiramente, a compreensão do estado do processo, visando uma resposta 

à seguinte questão: 

O processo, em estudo, se encontra estável (em estado controlado estatisticamente) ou não? 

Com o fim de responder a esta questão, o estado do processo pode ser averiguado, durante a 

leitura do gráfico, através dos testes de instabilidade, vistos na Figura B.10, e também pela 

identificação de padrões anormais nos dados (ciclos, saltos etc.), ilustrados na Figura B.11. 

A Construção dos Gráficos de Controle X  e R 

Estes gráficos de controle podem ser implementados de acordo com as seguintes etapas: 

ETAPA 1 - Coletar Dados:  

É desejável ter-se entre 20 e 30 subgrupos; o tamanho usual de um subgrupo está entre 2 e 10 

dados amostrais. Se não existe uma razão técnica para o sub-agrupamento dos dados, estes devem 

ser divididos, então, de acordo com a ordem em que foram obtidos. 

ETAPA 2 - Calcular X  ’s: 

Calcule a média X  para cada subgrupo. 

ETAPA 3 - Calcular X  ’s 

Calcule a média total X , dividindo a soma total de X ’s de cada subgrupo pelo número k de 

subgrupos. 

k

XXX
X k


...21  

ETAPA 4 - Calcular R 

Calcule a dispersão R de cada subgrupo, subtraindo o valor mínimo do valor máximo dos dados 

no subgrupo. 

R = (Valor máximo num subgrupo) – (Valor mínimo num subgrupo) 
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ETAPA 5 - Calcular R  

Calcule a média R  da dispersão, dividindo a soma total de R  ’s de cada subgrupo pelo número k 

de subgrupos. 

ETAPA 6 – Calcular as Linhas de Controle 

Calcular a linha central (LC) e os limites superior (LSC) e inferior (LIC) de controle, de acordo 

com o exposto na Tabela B.1. 

Para o gráfico X : 

RAXLIC

RAXLSC

XLC

X

X

X

2

2







 

Para o gráfico R : 

RDLIC

RDLSC

RLC

R

R

R

3

4







 

ETAPA 7 – Desenhar as Linhas de Controle 

Marque o eixo vertical do lado esquerdo com os valores de X  e c e o eixo horizontal com o 

número do subgrupo. Desenhe, com linha horizontal tracejada, os limites superior e inferior de 

controle; e desenhe uma reta horizontal uniforme no valor da linha central. 

ETAPA 8 – Traçar os pontos 

Marque os valores X  e R , de cada subgrupo, na mesma linha vertical, na ordem do número do 

subgrupo. 

ETAPA 9 – Escrever os itens necessários 

Registre itens de relevância, tais como: nome do processo e do produto, período abrangido pela 

medição etc. Além disso, pode-se deixar anotado num canto superior do gráfico o tamanho n do 

subgrupo. 

Gráficos de Média e Desvio Padrão ( X  e S) 

Quando são adotadas amostras (subgrupos) de tamanhos maiores que 10, o estimador R da 

variabilidade do processo perde muito em eficiência em relação à S, o desvio-padrão do processo, e, 
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então, o gráfico X  - R, mesmo sendo mais simples, não deve ser mais empregado para avaliar a 

variabilidade do processo. Em seu lugar, utiliza-se o gráfico X  - S, baseado na média e no desvio 

padrão (Tabela B.2). 

Tabela B.2 - Equações para o Desvio Padrão e Desvio Padrão Médio 

Desvio Padrão para um Subgrupo de tamanho n Desvio Padrão Médio para k Subgrupos 

1

)(
1

2








n

XX
S

n

i
I

 
k

s
S

k

i
i

 1  

As equações para determinar a linha central (LC) e os limites de controle superior (LSC) e 

inferior (LIC) dos gráficos (Montgomery, 2004) são dadas a seguir, no Tabela B.3: 

Tabela B.3 - Equações para o Cálculo dos Limites de Controle dos Gráficos X  e S 

Limites de Controle 

Gráficos de Média ( X ) Gráficos de Desvio Padrão (S) 

sAXLSC
X 3

 
sBLSC

S 4
 

XLC
X


 
sLC

S


 

sAXLIC
X 3

 
sBLIC

S 3
 

Nota: Os termos A3, B3 e B4, acima, são, por convenção, símbolos de fatores consistentes com o 

uso do estimador quadrático para sigma (Tabela B.6). 

A Construção de Gráficos de Controle X  e S 

Estes gráficos de controle podem ser implementados de acordo com as seguintes etapas: 

ETAPA 1 – Coletar Dados 

Idem a do gráfico X  e R. 

ETAPA 2 – Calcular X ’s 

Idem a do gráfico X  e R. 

ETAPA 3 - Calcular X ’s 

Idem a do gráfico X  e R. 

ETAPA 4 – Calcular S 

Calcule o desvio padrão s de cada subgrupo, usando a equação: 
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1

)(
1

2








n

XX
S

n

i
i

 

ETAPA 5 – Calcular S  

Calcule o desvio padrão médio S , dividindo a soma total de s ’s de cada subgrupo pelo número 

k de subgrupos: 

k

s
S

k

i
i

 1
 

ETAPA 6 – Calcular as Linhas de Controle 

Calcular a linha central (LC) e os limites superior (LSC) e inferior (LIC) de controle, de acordo 

com o exposto na Tabela B.3. 

Para o gráfico X : 

sAXLIC

sAXLSC

XLC

X

X

X

3

3







 

Para o gráfico S: 

sBLIC

sBLSC

sLC

s

s

s

3

4







 

Nota: Os coeficientes A2, B3 e B4 são coeficientes determinados pelo tamanho n do subgrupo. 

ETAPA 7 – Desenhar as Linhas de Controle 

Numa folha de papel, marque o eixo vertical do lado esquerdo com os valores e X  e s, e o eixo 

horizontal com o número do subgrupo. Desenhe, com linha horizontal tracejada, os limites superior 

e inferior de controle; e desenhe uma reta horizontal uniforme no valor da linha central. 

ETAPA 8 – Traçar os pontos 

Marque os valores X  e s, de cada subgrupo, na mesma linha vertical, na ordem do número do 

subgrupo. 

ETAPA 9 – Escrever os itens necessários 
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Registre itens de relevância, tais como: nome do processo e do produto, período abrangido pela 

medição etc. Além disso, pode-se deixar anotado num canto superior do gráfico o tamanho n do 

subgrupo. 

B.8.3 Tabela de Constantes 

Tabela B.4 - Tabela do Gráfico de Tendência (Fonte: George et al,  2005). 

# pts fora da 
mediana 

Limite 
Inferior de 
Tendências 

Limite 
Superior de 
Tendências 

10 3 8 
11 3 9 
12 3 10 
13 4 10 
14 4 11 
15 4 12 
16 6 12 
17 5 13 
18 6 13 
19 6 14 
20 6 14 
21 7 15 
22 7 16 
23 8 16 
24 8 17 
25 9 17 
26 9 18 
27 9 19 
28 10 19 
29 10 20 
30 11 20 
31 11 21 
32 11 22 
33 11 22 
34 12 23 
35 19 23 
36 13 23 
37 13 25 
38 14 25 
39 14 26 
40 15 26 
41 16 26 
42 16 27 
43 17 27 
44 17 28 
45 17 29 
46 17 30 
47 18 30 
48 18 31 
49 19 31 
50 19 32 
60 24 37 
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70 28 43 
80 33 48 
90 37 54 

100 42 59 
110 46 65 
120 48 70 

Tabela B.5 - Constantes para a Amplitude Média ( R ) para Subgrupos de Tamanho n. 

n D2 A2 D3 D4 
2 1,128 1,880 - 3,268 
3 1,693 1,023 - 2,574 
4 2,059 0,729 - 2,282 
5 2,326 0,577 - 2,114 
6 2,534 0,483 - 2,004 
7 2,704 0,719 0,076 1,924 
8 2,847 0,373 0,136 1,864 
9 2,970 0,337 0,184 1,816 
10 3,078 0,308 0,223 1,777 
11 3,173 0,285 0,256 1,744 
12 3,258 0,266 0,283 1,717 
13 3,336 0,249 0,307 1,693 
14 3,407 0,235 0,328 1,672 
15 3,472 0,223 0,347 1,653 

Tabela B.6 - Constantes para o Desvio Padrão Médio ( S ) para Subgrupos de Ramanho n . 

n A3 B3 B4 
2 2,659 - 3,267 
3 1,954 - 2,568 
4 1,628 - 2,266 
5 1,427 - 2,089 
6 1,287 0,030 1,970 
7 1,182 0,118 1,882 
8 1,099 0,185 1,815 
9 1,032 0,239 1,761 
10 0,975 0,284 1,716 
11 0,927 0,322 1,678 
12 0,886 0,354 1,646 
13 0,850 0,382 1,619 
14 0,817 0,407 1,593 
15 0,789 0,428 1,572 

 




