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Através da utilização de métricas, as atividades da engenharia de software podem ser 

quantificadas e calculadas como em outras áreas de engenharia. Embora sistemas de software sejam 

mais complicados de se medir, não são impossíveis. A dificuldade em se alcançar a qualidade e o 

controle do desenvolvimento de software, haja vista que é um problema mencionado desde o final 

dos anos 80, vem justamente da característica do software em ser um produto abstrato e difícil de 

ser quantificado, assim como o seu processo de desenvolvimento.  

O estudo das métricas de software evoluiu bastante nos últimos anos, devido ao grande interesse 

de pesquisadores que buscam soluções e padronizações para os diversos desafios e problemas 

existentes na área de desenvolvimento de software.  

Diante dessa grande dificuldade em se medir produtos de software e seus processos de 

desenvolvimento, o CMMI, Capability Maturity Model Integrated, criou uma área de processo 

específica em seu framework de melhoria de processos. A área de processo de Medição e Análise 

foi criada com o propósito de desenvolver e manter a capacidade de medição das organizações com 

o objetivo de prover suporte à gerência, através do fornecimento de informações desde os estágios 

iniciais da melhoria de processos. 

O trabalho proposto nesta dissertação busca abordar esse tema, que embora seja antigo, ainda 

permanece polêmico e discutido na engenharia de software. Neste trabalho está definido um 

processo para suportar as atividades de medição e análise no contexto de uma organização ou 

projeto de desenvolvimento de software. O processo tem como objetivo definir as atividades de 

medição e análise desde a fase inicial do planejamento, incluindo a definição dos objetivos e 

necessidades de informações, até a fase de análise e apresentação dos resultados obtidos, conforme 

os requisitos do modelo de qualidade CMMI. O modelo CMMI foi selecionado principalmente pelo 

fato de ser um modelo novo no mercado, possui a área especifica para Medição e Análise e é 

baseado no modelo SW-CMM, modelo mais difundido na comunidade de desenvolvimento de 

software. Outras razões pelas quais o modelo CMMI foi selecionado para guiar esta pesquisa, estão 

descritas no Capítulo 3 deste trabalho.  

O processo apresentado através deste trabalho tem como objetivo descrever a abordagem do 

“COMO” fazer medição e análise, ao invés do “O QUE” existente nas orientações descritas no 
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CMMI. É consenso nas normas e padrões de qualidade que processos definidos e devidamente 

documentados são institucionalizados de forma mais rápida, tornam-se independentes de pessoas e 

podem ter suas implementações de sucesso repetidas. 
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The use of software metrics allows the software engineering activities to be quantified and 

calculated as in other engineering disciplines. Although software systems are more difficult to be 

measured than other kinds of systems, they are not impossible. The difficulty in reaching quality 

and control during software development, is a problem discussed since the 80´s, and occurs due 

mainly to specific characteristics inherent to software and its development process. Software is an 

abstract product and consequently it is difficult to be measured, and the same is true, for its 

development process.    

Metrics researches had increased in the last years due to the great interest of the researchers 

trying to find solutions and patterns for the challenges and problems existing on the software 

development discipline.  

In front of the great difficult in measuring software products and processes, the CMMI, 

Capability Maturity Model Integrated, introduced a specific process area in its framework of 

process improvement. The Measurement and Analysis process area was created with the purpose of 

developing and maintaining the organizations measurement capacity with the aim to provide 

support to managers through the grant of information since the early stages of process 

improvement.  

The process proposed in this research aims to discuss the subject of software metrics. Although it 

has been discussed a lot since a long time ago, it is still actual and very polemic nowadays.  

In this research work we propose a process to support measurement and analysis activities in the 

organizations or individual software development project contexts. The proposed process has the 

goal to define all activities of measurement and analysis from early stages of planning, including 

goals and information needs definition, to the presentation of final results and taking corrective 

actions. All of these activities are compliant with CMMI Measurement and Analysis process area. 

The process defined is detailed and describes “How” to do measurement and analysis, as 

opposed to CMMI which describes “What” to do. It is a common sense that defined and 

documented processes are better institutionalized, become independent of team and can have their 

successes repeated through other areas and projects. 
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Este capítulo introduz o contexto da engenharia de software no qual este trabalho está inserido e 

apresenta a sua motivação, objetivos e estrutura de trabalho: 

• Seção 1.1 - Introdução: apresenta introdução inicial a respeito do contexto no qual o trabalho 

proposto por essa dissertação está inserido. 

• Seção 1.2 - Motivação: descreve os aspectos motivadores que ocasionaram o planejamento e a 

realização deste trabalho. 

• Seção 1.3 - Objetivos do Trabalho: descreve os objetivos desta dissertação. 

• Seção 1.4 - Estrutura do Trabalho: descreve como este documento está organizado. 

���� ������	
���

Até o período dos anos 60 pode-se considerar a engenharia de software como uma era funcional, 

nos anos 70 a era dos prazos, nos anos 80 a era de custos, e a partir dos anos 90 até a atualidade a 

era da qualidade e da eficiência [Kan-03]. Nos anos 60 aprendeu-se a alinhar a tecnologia da 

informação às necessidades institucionais, criando os primeiros softwares para atender às atividades 

funcionais diárias. Nos anos 70 a indústria foi caracterizada pelos grandes atrasos de prazos e custos 

excedentes, atividades de planejamento e a necessidade de controle de projetos começou a se tornar 

uma preocupação. Nos anos 80 os custos com hardware continuavam a declinar e a tecnologia da 

informação começou a ser disponibilizada para as pessoas, ao invés de estar disponível apenas para 

as indústrias, órgãos do governo e universidades. A criação de aplicações para o novo público alvo 

demandou um aumento de produtividade no desenvolvimento de software e, nesse contexto, a 

qualidade também passou a ser uma preocupação já no final dos anos 80.  

A situação atual é que a era da qualidade vem se firmando desde os anos 90. A tecnologia 

evoluiu de tal forma que inúmeras funcionalidades, e de alta complexidade, estão sendo fornecidas 

e cada vez mais os clientes demandam alta qualidade dos serviços, uma vez que os mesmos 

passaram a executar atividades críticas através da tecnologia. A demanda por qualidade se 
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intensificou principalmente devido ao aumento do grau de dependência da sociedade dos sistemas 

de software [Kan-03].  

Segundo [Shumate-94], no cenário de diversas mudanças na indústria de software novas 

linguagens de desenvolvimento, novas ferramentas, metodologias e outras inovações tecnológicas, 

demandam mais rapidez no desenvolvimento dos serviços de forma que se possam extrair os reais 

benefícios que todas as mudanças e inovações podem fornecer. Dessa forma, o processo de 

desenvolvimento deve ser melhorado continuamente de maneira a satisfazer os requisitos de 

mercado com relação ao atendimento dos prazos, custos, qualidade e de utilização dessas novas 

tecnologias.  

Mediante todo esse contexto, medição de software possui um papel crítico no desenvolvimento 

de software eficiente, uma vez que fornece a base científica para a engenharia de software ser 

considerada uma disciplina de engenharia [Kan-03]. Em [Kafura-85], é listado como um dos 

objetivos básicos da engenharia de software a transformação da criação de sistemas software de 

uma maneira artística, indisciplinada e pouco compreensiva para uma forma devidamente 

controlada, quantificada e previsível.  

Através da utilização de métricas, as atividades da engenharia de software podem ser 

quantificadas e calculadas como em outras áreas de engenharia. Embora sistemas de software sejam 

mais complicados de se medir, não são impossíveis. A dificuldade em se alcançar a qualidade e o 

controle do desenvolvimento de software, haja vista que é um problema mencionado desde o final 

dos anos 80, vem justamente da característica do software em ser um produto abstrato e difícil de 

ser quantificado, assim como é o seu processo de desenvolvimento. Para se conseguir transformar a 

engenharia de software é necessário que todos os envolvidos na construção e manutenção do 

software possam mensurar o mesmo através de unidades objetivas e quantitativas [Rifkin-91].  

O estudo das métricas de software evoluiu bastante nos últimos anos, devido ao grande interesse 

de pesquisadores que buscam soluções e padronizações para os diversos desafios e problemas 

existentes na área. Apesar dessa evolução, ainda é necessário muito trabalho para que a engenharia 

de software e, conseqüentemente, as métricas de software adquiram alicerce teórico e prático 

suficiente para garantir a construção de um software que atenda a demanda dos usuários com a 

qualidade desejada, com a produtividade esperada e que possa ser de fato quantificado [Meneses-

01]. 

Modelos de qualidade bastante difundidos na atualidade como o modelo SW-CMM [Paulk-95] e 

a norma ISO 9000 [ISO-9000] abordam a questão de medição de software, entretanto o foco dado 
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ao tópico não foi suficiente para orientar as organizações de software em como  medir seus produtos 

e processos de forma que os problemas com essa atividade fossem solucionados por completo. 

Mediante essa grande dificuldade em se medir produtos de software e seus processos de 

desenvolvimento, mesmo com as orientações já existentes em outros modelos já utilizados pelo 

mercado, o CMMI [Chrissis-03], Capability Maturity Model Integrated, criou uma nova área de 

processo em seu framework de melhoria de processos. A área de processo Medição e Análise foi 

criada com o propósito de desenvolver e manter a capacidade de medição das organizações com o 

objetivo de prover suporte à gerência, através do fornecimento de informações desde os estágios 

iniciais da melhoria de processos [Ahern-01]. O uso efetivo de métricas é considerado pela 

literatura [Milis-88], [Rifkin-91] um grande passo para o controle e desenvolvimento eficiente de 

projetos de software. 

��� ������
���

Há mais de 50 anos, a engenharia de software vem sendo uma disciplina bastante discutida. São 

diversos os problemas relacionados ao desenvolvimento de software, que culminam em 

cancelamento de projetos, custos e prazos ultrapassados constantemente e baixo índice de satisfação 

dos usuários. Pesquisas realizadas em empresas de software indicam que mais da metade de grandes 

projetos de software se deparam com algum tipo de atraso, excesso de custo ou prazo, ou algum 

fracasso na execução quando implantado [Kan-03]. Mas essa realidade não abrange todos os 

projetos de software. Alguns projetos complexos atendem seus objetivos de prazo e custo, e se 

comportam de forma adequada quando disponibilizados para uso. Os projetos de sucesso são 

caracterizados como aqueles que alcançam excelência no controle da qualidade de software. Por sua 

vez a base para o alcance do controle da qualidade é a capacidade de medição da qualidade de 

software. Entretanto, ainda é comum a relutância em se implantar mecanismos para o alcance da 

excelência no controle da qualidade de software, devido aos grandes custos associados a essa 

iniciativa. O retorno de investimento não é imediato, e muitas vezes ocasiona atrasos ou overhead 

nas fases inicias do projeto. 

Segundo [Kan-03], o controle da qualidade de software funciona como um investimento inicial 

que será compensado com a conclusão do projeto com sucesso. Por sua vez, um controle de 

qualidade efetivo é sustentado por um programa de medições precisas que orientem o projeto em 

direção aos seus objetivos. O sucesso de um projeto está diretamente relacionado com as medições 

aplicadas ao longo de seu desenvolvimento com o intuito de controlar e gerenciar seu ciclo de vida, 

de forma que os problemas potenciais possam ser antecipados e resolvidos em tempo. 
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A Crise de Software foi caracterizada por um conjunto de fatores negativos coexistentes na 

indústria de desenvolvimento de software ao final dos anos 80 e início dos anos 90, dentre os quais 

são citados alguns relevantes, conforme listados em [Milis-88]:  

• Estimativas de custos e prazo com alto grau de imprecisão; 

• Software de baixa qualidade; 

• A taxa de produtividade com índice de crescimento inferior à demanda por software. 

Em [Milis-88], é apresentada uma abordagem simples para o início da solução da crise de 

software, que já estava em evidência na época, ano de 1988. Para o alcance de estimativas de prazo 

e custo mais precisas, produtos de maior qualidade e aumento da produtividade, era evidenciada a 

necessidade de técnicas de gerenciamento de software efetivas. Por sua vez, as técnicas de 

gerenciamento podiam ser viabilizadas através do uso de métricas de software, as quais permitem o 

controle dos projetos de forma que os mesmos possam ser gerenciados.  

Métricas de Software são discutidas há aproximadamente 30 anos. No entanto, ainda não estão 

completamente difundidas na engenharia de software, conforme relato descrito em [Fenton-00]. O 

aspecto chave para essa situação é que as atividades de medição não estão endereçando o seu 

principal objetivo, o de prover informações para suportar o gerenciamento quantitativo dos 

processos e projetos de software. Um bom suporte para a tomada de decisões é aquele que busca 

prover a avaliação e redução dos riscos inerentes ao desenvolvimento de software. Segundo 

[Fenton-00], o futuro das métricas de software deve ser orientado por esse objetivo, o de prover 

dados quantitativos para a avaliação e redução dos riscos inerentes ao desenvolvimento de software.  

No ano de 1991, o artigo focado na utilização de métricas de software foi publicado pelo SEI, 

“Measurement in Practice” [Rifkin-91]. O aspecto de medição foi caracterizado como uma parte 

integrante do contexto da cultura de qualidade nas organizações. O artigo ressaltou uma série de 

considerações a respeito da implantação de um programa de métricas e relatou a experiência de 

algumas organizações que implementaram medições na prática. Questões como a utilização de 

medições como uma ferramenta gerencial para a tomada de decisões, levantamento das informações 

corretas e precisas para as pessoas certas e a evidência de que o investimento leva tempo para ser 

percebido, foram apresentadas como aspectos motivadores para a implantação de programas de 

métricas. Outros benefícios mais explícitos também foram citados, entre eles: 

• Suportar a gerência através de uma visão interna do desenvolvimento do produto; 

• Possibilitar a tomada de decisões baseadas em informações quantificadas; 
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• Suportar o entendimento do ambiente e do processo de desenvolvimento; 

• Ressaltar áreas potenciais para a melhoria de processo, bem como caracterizar de forma 

objetiva os esforços de melhoria. 

Segundo [Offen-97], nos dias de hoje a implantação de métricas de software ainda é um 

problema na engenharia de software, haja vista que a grande maioria das organizações não mede 

sua performance, nem controla seus processos e a qualidade de seus produtos. As pessoas 

continuam a busca por técnicas de medições efetivas para obterem sucesso na construção e no 

produto final de software. Em uma pesquisa informal realizada por email entre 17 empresas de 

desenvolvimento de software no setor de informática do estado de Pernambuco, apenas quatro 

empresas fazem uso de métricas de software em seus processos de desenvolvimento. Essa mesma 

pesquisa revelou que em média 80% dos entrevistados, todos esses envolvidos em atividades 

técnicas e gerenciais de desenvolvimento de software, nem sequer sabem definir o que são métricas 

de software ou qual a sua aplicabilidade. As principais barreiras, que foram evidenciadas na 

pesquisa, para essa situação estão listadas a seguir: 

• Pouco conhecimento e falta de visão da aplicabilidade das métricas por parte das equipes de 

desenvolvimento, incluindo os perfis gerenciais; 

• Falta de motivação / compromisso / prioridade / cultura da alta gerência das organizações; 

• Falta de visão a respeito dos ganhos que podem ser obtidos com atividades de medição e 

análise; 

• Falta de planejamento para a execução das atividades (o que precisamos medir e para quê?); 

• Dificuldade na coleta dos dados devido à falta de ferramentas de suporte; 

• Falta de tempo ou orçamento para coletar e interpretar os dados, e analisar benefícios; 

• Falta de uma política consistente de métricas entre os vários projetos; 

• Inexistência de benefícios em curto prazo; 

• Coleta de métricas realizada de forma indevida. 

Mediante essas dificuldades, o trabalho proposto nesta dissertação busca abordar esse tema, que 

embora seja antigo, ainda permanece polêmico e discutido na engenharia de software. O surgimento 

da nova área de processo no modelo CMMI [Chrissis-03] foi um agente motivacional para a 

definição de um processo que pudesse não apenas resolver o problema de métricas de software, mas 
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como também o de buscar a conformidade a uma nova área de processo de um modelo de qualidade 

que tenderá a substituir o modelo CMM Paulk-95. 

Além dos fatores mencionados anteriormente, um importante fator que motivou o 

desenvolvimento deste trabalho foi o fato da autora ser uma profissional experiente nas atividades 

relacionadas à definição de processos de desenvolvimento e avaliação da qualidade dos produtos 

desenvolvidos. Atuando como Engenheira de Qualidade em uma empresa de desenvolvimento de 

software, a autora precisou iniciar uma cultura de medição de software em um grande projeto desta 

organização, e as dificuldades enfrentadas foram inúmeras, as mesmas se encontram brevemente 

descritas na Seção 4.3 “Relato de Experiência”, do Capítulo 4. Mediantes essas circunstâncias, este 

trabalho busca propor uma solução para os problemas enfrentados, de forma que as atividades de 

medição e análise possam vir a ser executadas de uma maneira simplificada e mais natural dentro 

do processo de desenvolvimento global, e sem os problemas previamente identificados. 

���� ����������������������

Neste trabalho, está sendo proposto um processo para suportar as atividades de medição e análise 

no contexto de uma organização ou projeto de desenvolvimento de software. O processo proposto 

tem como objetivo definir as atividades de medição e análise desde a fase inicial do planejamento, 

incluindo a definição dos objetivos e necessidades de informações, até a fase de análise e 

apresentação dos resultados obtidos, conforme os requisitos do modelo de qualidade CMMI 

[Chrissis-03].   

O CMMI definiu uma área de processo específica para as atividades de medição e análise nos 

diversos níveis de maturidade e capacidade do modelo, que são os níveis 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O modelo 

possui duas representações para a sua utilização: a abordagem contínua, e a por estágios. A 

abordagem por estágios é a mais comumente utilizada, uma vez que é a utilizada pelo CMM [Paulk-

95], um dos modelos de melhoria de processos mais difundidos na atualidade e que deu origem ao 

CMMI. A contínua é uma abordagem que permite a seleção de áreas de processo específicas, sem 

nenhuma ordem pré-estabelecida, para serem trabalhadas no contexto da melhoria de processo. Será  

utilizada a abordagem contínua para guiar o trabalho dessa dissertação, uma vez que o processo irá 

ser definido com base apenas na capacidade do processo de Medição e Análise. Adicionalmente, 

nem todos os níveis de capacidade da representação contínua serão abordados no processo. A 

configuração do processo tem como objetivo atender as práticas dos níveis de capacidade 1, 2 e 3 

do CMMI da área de processo de Medição e Análise em sua representação contínua.  
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Devido à grande dificuldade existente em se estabelecer programas de métricas efetivos, os 

problemas existentes são bastante similares aos de 15 anos atrás, é consenso a necessidade de 

padrões e orientações para as atividades no contexto de medições de software. Conforme [Milis-

88], um dos pontos críticos para a solução da crise de software era a necessidade de cronogramas e 

estimativas de custos mais precisas. Essas características seriam mais facilmente alcançadas através 

de um gerenciamento efetivo, o que por sua vez é facilitado através do uso de métricas de software 

adequadas, que permitem um maior controle sobre os projetos. Como podem ser verificados, os 

problemas relatados há 15 anos atrás continuam fazendo parte da realidade atual, e os modelos de 

qualidade utilizados hoje em dia, CMM [Paulk-95], CMMI [Chrissis-03] e ISO 9000 [ISO-9000] 

buscam justamente resolver os problemas de custo, prazo, cronogramas, medições, entre outros. 

O processo proposto por este trabalho tem como objetivo descrever a abordagem do “COMO” 

fazer medição e análise, ao invés do “O QUE” existente nas orientações descritas no CMMI. A 

descrição detalhada do processo, com todas as atividades necessárias para a definição de um 

programa de métricas vai explicitar o “como” uma organização pode iniciar um programa de 

medição de seus produtos e processos. É consenso nas normas e padrões de qualidade e que 

processos definidos e devidamente documentados são institucionalizados de forma mais rápida, 

tornam-se independentes de pessoas podendo assim ter suas implementações de sucesso repetidas. 

Sugestões de métricas não farão parte do escopo desse trabalho, uma vez que esse foco é dado em 

diversos trabalhos disponíveis na literatura [Baumert-92], [Natwick-03], [Moreira-02], [Rational-

02], entre muitos outros. O objetivo desse trabalho é definir atividades detalhadas para o 

estabelecimento de objetivos, coleta de necessidades de informações, formas de armazenamento dos 

dados coletados, formas de apresentação dos resultados, técnicas para análise dos resultados, formas 

de reportagem, incluindo periodicidade e público alvo, e entradas e saídas relevantes ao processo 

completo. O processo será proposto de acordo com as diversas técnicas e padrões de medições 

existentes na literatura. O alinhamento das informações disponíveis referentes a medições de 

software disponíveis na literatura com os requisitos do modelo CMMI possui como saída o 

resultado final da pesquisa dessa dissertação. 
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Além deste capítulo introdutório, a dissertação está organizada da forma descrita a seguir:  

• O Capítulo 2 consolida alguns aspectos a respeito do assunto de métricas de software na 

literatura. Definição de técnicas para medições, métodos existentes como GQM, PSM, formas 
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de apresentação de métricas, influência das pessoas envolvidas no processo de medição, 

classificação e tipos de métricas, entre outros aspectos, estão descritos nesse capítulo. 

• O Capítulo 3 apresenta uma introdução ao modelo CMMI, que irá orientar a definição do 

processo proposto nessa dissertação. Como o CMMI é um modelo ainda bastante recente, 

além da apresentação da área de medição e análise, será apresentada também a sua estrutura, a 

motivação para sua criação, as representações disponibilizadas pelo modelo, seus 

componentes e, por fim, um resumo do seu método de avaliação.  

• O Capítulo 4 propõe a configuração do processo que descreve em detalhes as atividades, 

entradas, saídas, papéis e responsabilidades do processo de medição e análise. O objetivo do 

processo é ser descrito em um nível de detalhes suficiente, de forma que o mesmo possa ser 

adotado por organizações que já utilizam outros processos padrões em suas atividades de 

desenvolvimento. O processo de medição e análise é independente dos demais processos de 

desenvolvimento, visto que o mesmo poderá ajustar suas entradas e saídas de acordo com as 

necessidades de informações requeridas pela organização. Para contemplar um maior nível de 

detalhes de informações, alguns templates detalhados serão propostos também nesse capítulo 

para orientar de forma mais objetiva algumas atividades consideradas chaves no contexto de 

medição e análise.  

• O Capítulo 5 apresenta a descrição de uma simulação de avaliação CMMI para verificar a 

aderência do processo proposto à área de processo de Medição de Análise no nível 3 de 

capacidade. O objetivo desse capítulo é evidenciar que as práticas definidas pelo modelo para 

a área de processo de Medição e Análise estão sendo contempladas pelo processo proposto. 

• O Capítulo 6 apresenta o estudo de caso da aplicação real do processo proposto em projetos 

reais de desenvolvimento de software. Resultados da aplicação do processo proposto em três 

projetos reais de uma organização de desenvolvimento e manutenção de software são 

apresentados neste capítulo, bem como os principais problemas e benefícios identificados. 

• O Capítulo 7 apresenta as conclusões do trabalho, as contribuições trazidas por este, as 

principais dificuldades enfrentadas, os trabalhos relacionados e possíveis extensões para 

trabalhos futuros a partir dessa dissertação. 

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

e C que apresentam informações adicionais referenciadas pelo processo proposto no Capítulo 4. 
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Este capítulo apresenta a base teórica a respeito da literatura de medição de software, de forma que 

as técnicas existentes, os principais conceitos básicos e as lições aprendidas sobre este assunto são 

explicitados. O capítulo está organizado da seguinte forma: 

• Seção 2.1 - Motivação: Para que Medir? Descreve os principais objetivos da realização das 

atividades de medição de software; 

• Seção 2.2 - Teoria da Medição: definição conceitual do ato de se medir software e definição 

dos principais conceitos que envolvem as atividades de medição de software; 

• Seção 2.3 - Principais Modelos e Padrões: descreve os principais modelos que definem 

orientações de processo para as atividades de medição e análise; 

• Seção 2.4 - Lições aprendidas na implantação de programas de medição: consolida lições 

aprendidas de organizações que implementaram atividades de medição e análise na prática; 

• Seção Erro! Fonte de referência não encontrada. - Considerações Finais: apresenta as 

considerações finais a respeito desse capítulo.  

��� ������
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O SEI, Software Engineering Institute, encoraja a utilização de métricas com o intuito de prover 

suporte ao gerenciamento, desenvolvimento e à manutenção de projetos de software [Rifkin-91]. A 

prática de medição de software é considerada parte integral da cultura de qualidade nas 

organizações, não podendo ser um processo independente dos demais, visto que o mesmo é um 

processo de suporte a todos os subprocessos do desenvolvimento de software [Rifkin-91]. É 

bastante comum se observar iniciativas de qualidade e atividades de melhoria de processo sendo 

iniciadas sem o suporte de um programa de métricas. A má interpretação de alguns conceitos 

relacionados às métricas de software e a dificuldade em se alocar recursos devido aos custos nas 

atividades de coleta, armazenamento, reportagem e análise de resultados, fazem com que a 
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implantação de programas de métricas nas organizações seja uma atividade polêmica e difícil ainda 

nos dias de hoje.  

Segundo o IEEE [IEEE-92], a utilização de métricas reduz a subjetividade na avaliação da 

qualidade de software através do fornecimento de informações quantitativas a respeito do produto e 

do processo, além de tornar a qualidade do software mais visível. 

Segundo Stephen Kan, em seu livro Metrics and Models in Software Quality Engineering [Kan-

03], é indiscutível que medições são cruciais ao desenvolvimento de qualquer ciência. A engenharia 

de software começa a evoluir para um caminho em que medições fazem parte dos processos básicos 

para se construir software. Informações quantitativas são utilizadas para orientar a tomada de 

decisões, e para validar ou refutar novas propostas de processos ou novas tecnologias, entre outros 

aspectos mensuráveis nas organizações de software. Trabalhando assim, as organizações passam a 

não serem guiadas apenas por opiniões, idéias ou suposições, e sim por dados objetivos e fatos 

devidamente embasados. 

Para o PSM [PSM-04], [McGarry-02], um aspecto chave nas organizações é a sua capacidade de 

manter o ritmo de produção em relação às diversas mudanças do mundo da tecnologia da 

informação em um ambiente de crescente competitividade. Devido a isso, a demanda por gerência 

de projetos de forma objetiva, ou seja, baseada em dados, é um aspecto essencial em projetos de 

software. Medições, neste caso, são críticas principalmente para o nível de projetos, pois ajudam o 

gerente a executar suas funções de forma otimizada, dando suporte à tomada de decisões baseadas 

em informações objetivas. Segundo o PSM [McGarry-02], medições de software fornecem 

informações objetivas para suportar os gerentes de projetos principalmente nos seguintes aspectos: 

• Comunicação efetiva através das informações objetivas; 

• Acompanhamento dos objetivos dos projetos através da medição dos processos e produtos; 

• Identificação e correção dos problemas de forma antecipada, uma vez que medições 

viabilizam uma estratégia de gerência pró-ativa; 

• Suporte na tomada de decisões críticas; 

• Justificativas para a tomada de decisões. 

Essa é uma questão bastante abordada pela literatura. Descobrir a real motivação para 

implantação de um programa de métricas é de fato necessário, visto que são grandes os custos 

relacionados à coleta de dados em qualquer que seja a organização. É unânime que os custos para a 
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definição e implantação de um programa de métricas são elevados, e precisam ser respaldados por 

ganhos reais e visíveis para então serem apoiados pela alta gerência.  

Toda a organização se questiona a respeito de diversos aspectos: “Estamos alcançando os 

objetivos planejados?”, “Nossos clientes estão satisfeitos com nossos serviços?”, “Podemos reduzir 

nossos custos?”, “Podemos melhorar nossa produtividade?”. Existem muitas outras questões como 

essas que estão presentes no dia a dia das organizações de software, mas e quanto às respostas? 

Segundo [McGarry-02], as respostas estão presentes nas pessoas e nos processos utilizados para a 

gerência e construção dos produtos e serviços, e o propósito das atividades de medição é medir 

esses aspectos para prover respostas objetivas para as questões levantadas.  

Na Figura 2.1 estão apresentadas as principais motivações para a medição de software, segundo 

[Humphrey-89]: 
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Figura 2.1- As Quatro Principais Razões para Medição de Software, segundo [Humphrey-89]  

• Entender: Métricas de software podem ser utilizadas para se adquirir aprendizado sobre algum 

aspecto do produto ou atividade do processo. 

• Avaliar: Métricas de software podem ser utilizadas para se avaliar produtos e processos, 

verificando se os mesmos atendem a seus critérios de aceitação. 

• Controlar: Dados podem ser utilizados para controlar o desenvolvimento de software, assim 

como em diversas outras áreas como engenharia e manufatura, por exemplo.  

• Prever: Métricas de software podem ser utilizadas como base para a elaboração de 

estimativas, na construção de médias e tendências.  
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Realizando uma análise sobre a perspectiva de Humphrey, pode-se identificar de forma mais 

prática, em cada um dos seus aspectos abordados (Entender, Avaliar, Controlar e Prever), um 

aspecto crítico da realidade atual, ver Tabela 2-1. 

Razão - Humphrey Aspecto a ser abordado na realidade atual 

Entender Suporte a tomada de decisões gerenciais 

Avaliar Melhoria de Processos 

Controlar Controle de projetos 

Prever Estimativas de Software 

Tabela 2-1- Mapeamento Problemas Atuais X Visão Motivacional de Watts Humphrey 

Na Tabela 2-1 não estão explicitados todos os relacionamentos possíveis entre as razões de 

Humphrey para medição de software e os principais aspectos práticos a serem abordados na 

atualidade; apenas o relacionamento principal está definido. A seguir, para cada aspecto, está 

descrito o suporte que medições de software podem fornecer para apoiar a execução dos mesmos.  

No controle de projetos, medições de software permitem a quantificação de alguns atributos 

críticos do projeto, como prazo, esforço, tamanho, custo e o seu nível de qualidade. Através de 

métricas de projeto, consegue-se extrair o real status de um projeto em andamento. Não é possível 

acompanhar o status de um projeto sem se comparar o planejado com o real, não é possível saber o 

quão estável está um produto para a liberação de um release sem ao menos se conhecer a taxa de 

descoberta e correção de erros do momento [Weigers-99]. O Inspector, nome dado ao processo 

definido por Meneses [Meneses-01], define um conjunto de atividades que visa tornar o 

acompanhamento de projetos uma tarefa sistemática, onde os problemas no desenvolvimento são 

identificados antes que atinjam proporções maiores. O foco dado a este trabalho foi o de métricas de 

software para suportar o controle de projetos. 

Estimativa de software confiável é um dos maiores problemas da engenharia de software e 

representa 5% de contribuição para o sucesso de projetos, segundo o CHAOS Report do 

International Standish Group [Johnson-01]. Em sete anos de pesquisa do StandishGroup, as 

estimativas de prazo, que em 1994 excediam em 222% as iniciais, tiveram seu percentual reduzido 

para 68%, no último estudo do CHAOS. As estimativas de custo tiveram seu percentual de 189%, 

em 1994, reduzido para 45%. Com base nesses resultados pode-se ver uma evolução no que se 

refere às estimativas de software, contudo os números ainda não são satisfatórios em relação à 

eficácia das estimativas. Apesar das diversas técnicas de estimativas existentes no mercado, 

verifica-se que o aspecto de estimativas ainda é um grande problema para grande parte das 
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organizações de software. A ausência de dados históricos é uma das grandes dificuldades para a 

definição de estimativas confiáveis e efetivas [Milis-88]. A coleta institucionalizada de métricas de 

projeto e de processos provê às organizações o armazenamento de dados históricos de forma 

sistemática. Dessa forma, as técnicas de estimativas existentes podem ser aplicadas com a 

calibragem de dados históricos, gerando assim estimativas mais precisas e confiáveis.  

Já no aspecto de Melhoria de Processos, as métricas de software apóiam as iniciativas de 

melhoria da mesma forma que o controle de projetos. Dados são coletados para se entender e ajustar 

os processos de desenvolvimento de software. Em [Florac-97], as questões de métricas e de 

melhoria de processos são tratadas em detalhes. Segundo [Florac-97], as equipes de 

desenvolvimento de software são confrontadas cada vez mais com novas tecnologias, mercados 

competitivos, exigências rígidas do nível de experiência da equipe e, principalmente, a demanda por 

desenvolvimento mais veloz de software de qualidade. Problemas relacionados aos processos de 

desenvolvimento como requisitos instáveis, falta de controle de mudanças, testes insuficientes, falta 

de treinamentos, cronogramas arbitrários, recursos e fundos inapropriados e problemas relacionados 

a padrões em geral, continuam sendo fatores impeditivos para o atendimento das expectativas do 

mercado. Medições do processo de software propriamente não resolvem todos esses problemas, mas 

podem clarear e focar no entendimento dos processos. Além do que, quando realizadas 

apropriadamente, medições sistemáticas a respeito de atributos de qualidade e performance do 

processo provêem uma fundação efetiva para o início e gerenciamento das atividades de melhoria 

de processos. Só pode ser melhorado o que se conhece de fato, inclusive os defeitos que devem ser 

atacados. Sem medir aspectos do processo e do produto não é possível objetivar melhorá-los. 

Medição é o caminho e a base para se melhorar qualquer aspecto de processo e produto.  

Quanto ao último aspecto, suporte à tomada de decisões gerenciais, pode-se dizer que o mesmo é 

estritamente relacionado à todos os outros  mencionados acima. Os objetivos de medições em 

relação aos problemas mencionados na Tabela 2-1 estão intimamente relacionados: medições de 

processo, medições de projeto e dados de estimativas de software fornecem um conjunto global de 

dados para o suporte à tomada de decisões gerenciais. As informações necessárias para o controle 

de projetos e processos, ou informações de subsídios às estimativas não são as únicas informações 

requeridas pela alta gerência. Os dados devem estar diretamente relacionados aos objetivos da alta 

gerência, caso contrário não será possível a continuidade dos investimentos em iniciativas de 

medições nas organizações. Os dados devem ser transformados em informações de alto nível que 

permitam a análise da performance e nível de qualidade da organização como um todo e não apenas 

de projetos específicos, de forma que possam direcionar e apoiar a tomada de decisões com base em 



 
 

 

Definição de um Processo de Medição e Análise com base nos Requisitos do CMMI 24 
 
 

dados e situações reais. Assim, os resultados das métricas, além de prover suporte à área de 

execução e produção da organização, irão também prover suporte às áreas gerenciais.  

Através da visão geral dos principais aspectos que motivam a medição de software, verifica-se 

que a atividade de medir influencia fortemente as atividades e os resultados de uma organização de 

software. São grandes os ganhos que se pode obter através de técnicas de medição,  desde a 

execução operacional das atividades até o gerenciamento estratégico organizacional. 

�� ��������������
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Essa seção apresenta os conceitos básicos necessários para o entendimento da teoria de medição e 

análise. Vale ressaltar que fundamentos estatísticos não serão abordados neste trabalho, uma vez 

que os níveis de capacidade 1, 2 e 3 do modelo CMMI não requerem a aplicação de técnicas 

estatísticas formais. Iremos abordar nesta seção os conceitos básicos relacionados à medição de 

software, mas ao mesmo tempo suficientes, para a definição do processo nos níveis de capacidade 

que são escopo deste trabalho.  

Nos estágios mais avançados de medição de software, níveis 4 e 5, uma técnica como six-sigma 

[Kan-03], por exemplo, deve ser utilizada para realizar o controle estatístico da produção das 

empresas de software, bem como também do seu processo de desenvolvimento. A utilização de 

médias calculadas por  fórmulas simples é considerado um bom inicio  para se sair da inércia em 

atividades de medição de software. Entretanto, vale ressaltar que na medida em que a organização 

progride em suas atividades de medição é analise, a introdução de técnicas estatísticas deve ser 

feita, de forma que haja um progresso real na análise da massa de dados produzida. Análise 

multivariada de dados [Juran-99], o cálculo de médias com base no desvio padrão dos dados (ao 

invés da utilização de médias simples), a aplicação de técnicas estatísticas para avaliar a validade e 

confiabilidade[Kan-03] dos dados são exemplos de técnicas e procedimentos estatísticos que devem 

ser introduzidos num processo de medição e análise em estágios mais avançados de maturidade. 

A seguir estão descritos os conceitos necessários para a definição do processo no contexto dos 

níveis 1, 2, e 3 de capacidade do modelo CMMI. 

��� &�'	��%����(���#������%�)�*���"�

Medir é uma atividade realizada em praticamente todas as áreas de mercado, seja engenharia, 

economia, administração, medicina, etc. Todas essas áreas utilizam medição para suportar a 

realização de suas atividades inerentes ao negócio. Além disso, a medição é utilizada no nosso 

cotidiano, nosso peso é constantemente medido, o tempo de cozimento de alimentos, o tempo 
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necessário para realizar uma certa atividade, o tempo necessário para chegar ao trabalho ou a um 

compromisso, o quanto podemos gastar mensalmente, provisões de gastos e economias são 

realizadas através de medidas. Em resumo, nosso dia a dia é repleto de atividades de medições e, 

sem as mesmas, o desempenho de nossas tarefas diárias se tornaria complicado [ASQ-03].  

Segundo [Fenton-96], medição é o processo através do qual símbolos e números são atribuídos a 

atributos de entidades do mundo real de uma maneira que os mesmos possam ser descritos através 

de regras claramente definidas. Segundo [Fenton-96], [McGarry-02], [ISO-15939], uma entidade é 

uma pessoa, lugar, evento, período de tempo ou um outro objeto que será caracterizado pela 

medição. Segundo  [Fenton-96], [McGarry-02], [ISO-15939] um atributo é uma característica ou 

propriedade de uma entidade. Para medir é necessário que a entidade seja determinada, e também o 

seu atributo a ser medido. Por exemplo, selecionando um carro como a entidade, os atributos a 

serem medidos podem ser sua potência ou sua velocidade. Por fim, o sistema de mapeamento 

precisa ser especificado, que são as regras que definem como os atributos serão medidos. Não faz 

sentido dizer que a velocidade do carro é 50, sem ser compreendido que estamos falando em km por 

hora. 

No contexto do mercado de software, em [Goodman-93] métricas de software são definidas 

como: “A aplicação contínua de técnicas de medições aos processos de desenvolvimento e aos 

produtos de software para o fornecimento de informações gerenciais, que conseqüentemente são 

utilizadas para a melhoria dos processos e da qualidade do produto”. A Figura 2.1 explicita de 

forma gráfica a definição descrita acima.  
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Figura 2.21 - O Que São Métricas de Software? 

De acordo com as definições de Fenton, a Tabela 2-2  apresenta alguns exemplos de entidades, 

atributos e métodos de medição para a engenharia de software. 

                                                 
1 Fonte da figura: Treinamento ASQ [ASQ-03] 
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Entidade Atributo Método de Medição 

Defeitos do Software Severidade 
Critical, Major, Minor, Trivial ou  
1, 2, 3 e 4 

Produto de Software Qualidade 
Densidade de Defeitos após implantação (# Defeitos / 
(unidade de tamanho utilizada para quantificar o 
produto)) 

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

Tabela 2-2- Exemplo de Entidades, Atributos e Sistema de Mapeamento 

O sistema de mapeamento funciona como o critério de contagem para a atribuição de algum 

valor ao atributo, por exemplo, a atribuição de severidade aos defeitos de um software. Neste caso o 

sistema de mapeamento deve definir os níveis de severidade e quando cada um deve ser atribuído a 

um determinado tipo de defeito. Outro exemplo mais simples é a definição da unidade horas para a 

medição do atributo esforço de desenvolvimento. Neste caso o sistema de mapeamento define que a 

quantidade de horas será utilizada para medir o esforço de desenvolvimento de um software. No 

Capítulo 4 está apresentado em detalhes a funcionalidade do critério de contagem na definição de 

métricas de software. 
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Nesta seção estão descritos os principais conceitos da teoria de medição de software.  

�������� ������� !"���

É a medição de um único atributo de uma entidade através de um sistema de mapeamento 

[McGarry-02], [ISO-15939], [Chrissis-03]. A mesma é independente de outras medidas e captura 

informação a respeito de um único atributo. A coleta de dados é a atribuição de valores às medidas 

básicas. 
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Seqüência lógica de operações utilizadas na quantificação de um determinado atributo em 

relação a um determinado valor [McGarry-02], [ISO-15939], [ASQ-03]. O tipo do método pode ser 

subjetivo ou objetivo. Os métodos subjetivos envolvem julgamento ou classificação humana, e os 

métodos objetivos envolvem a utilização de regras numéricas, que podem ser automatizadas ou 

realizadas por pessoas.  
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É um conjunto ordenado de valores, contínuo ou discreto, ou um conjunto de categorias, às quais 

os atributos são mapeados [Pfleeger-97], [Kan-03], [ISO-15939]. A escala define a amplitude dos 

possíveis valores que podem ser produzidos através da execução do método de medição. O método 

de medição mapeia a magnitude do atributo sendo mensurado a um determinado valor em uma 

escala específica. Em alguns casos mais de uma escala é aplicável, em outros casos a natureza do 

conceito permite apenas que o atributo seja medido com uma única escala. Segundo [Kan-03] os 

quatro níveis de escala de medições são:  

1. Escala nominal: na escala nominal os dados são classificados de acordo com uma categoria 

específica. Porém, existem restrições para a definição das categorias, as mesmas devem ser 

mutuamente exclusivas e conjuntamente exaustivas. Um determinado aspecto deve ser 

classificado em uma única categoria, e o conjunto de todas as categorias deve cobrir todas as 

possibilidades de classificação. Na escala nominal não existe nenhum relacionamento entre 

as categorias, nenhuma é considerada melhor ou maior do que a outra. Os dados são 

simplesmente classificados de acordo com as categorias existentes. Exemplo: a classificação 

dos tipos de projeto, de acordo com os clientes da organização, como projetos da iniciativa 

privada, projetos do governo, projetos de lei e projetos de pesquisa. Através dessa 

classificação têm-se informações dos tipos de projetos de uma determinada organização, no 

entanto não sabemos, através da mesma, que projetos são melhores do que outros.  

2. Escala ordinal: a escala ordinal é um nível mais elevado de escala do que a nominal. Na 

escala ordinal, além de ser permitido classificar os dados de acordo com as categorias, é 

também permitido ordená-los de acordo com as categorias a que pertencem. Apenas com a 

utilização da escala ordinal, não se tem a informação da magnitude da diferença entre os 

dados, pois é possível extrair apenas a informação de que os mesmos pertencem a categorias 

diferentes, onde uma é melhor e/ou maior do que a outra. Por exemplo: atribuição do nível de 

senioridade a indivíduos de uma equipe de desenvolvimento, pode-se afirmar que um 

engenheiro pleno é melhor do que um engenheiro junior, mas não se sabe quantas vezes o 

pleno é melhor do que o junior. 

3. Escala de intervalo: a 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. O 

diferencial dessa escala é que não existe um valor zero absoluto na mesma. Por não possuir 

um valor zero absoluto, as comparações com os valores dessa escala devem ser realizadas 
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com cuidado. No caso das temperaturas expressas em graus Celsius e Fahrenheit, por 

exemplo, não se pode dizer que o valor de 30ºC de hoje é duas vezes mais quente do que o 

valor de 15ºC de ontem. Isso se deve ao fato da ausência do valor zero absoluto nas escalas 

de temperatura expressas em Celsius e Fahrenheit. A temperatura de valor “zero” não 

significa a ausência de temperatura, e sim uma temperatura existente. Outro exemplo é a 

complexidade ciclomática, a qual também não possui o valor zero absoluto, o mínimo é o 

valor 1, e não é possível afirmar que o valor 6 da complexidade ciclomática é 2 vezes maior 

do que o valor 3. 

4. Escala de razão: a escala de razão indica o mais alto nível de escala de medição e todas as 

operações matemáticas podem ser aplicadas nesse nível de escala. Quando um valor zero 

absoluto existe dentro de uma escala de intervalo, a mesma se torna uma escala de razão. 

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. É 

verdadeiro dizer que um código de 1000 linhas de código é duas vezes menor do que um de 

2000 linhas de código. 

Através das explanações acima, pode-se observar que as escalas de medição são hierárquicas e 

que uma escala em um nível mais elevado possui todas as características da escala inferior. Quanto 

mais alto for o nível da escala, mais alto é o poder da análise dos dados [Kan-03]. 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.  
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Uma unidade de medida é uma quantidade definida ou adotada por convenção, através da qual 

outras quantidades do mesmo tipo podem ser comparadas com o objetivo de expressar sua 

magnitude em relação à quantidade sendo mensurada [McGarry-02], [ISO-15939]. Exemplos de 

unidades são: hora e metro. Nem todas as medidas precisam ter unidade, por exemplo, medidas que 

utilizam a escala nominal não possuem unidade de medida. 

������-� ��������%��.�$�

É a medição definida como função de duas ou mais medições básicas ou derivadas. Segundo o 

CMMI, a função para caracterizar uma medição derivada deve ser uma função matemática entre 

duas ou mais medições básicas [McGarry-02], [ISO-15939], [Chrissis-03]. Uma medição derivada 
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captura informações de mais de um atributo de uma determinada entidade. A escala de uma 

medição derivada depende das escalas das medições utilizadas na sua composição.  

������/� �,$���$#�

Indicadores são métricas que fornecem informações adicionais de estimativas ou avaliações de 

um determinado atributo [McGarry-02], [ISO-15939]. Eles representam a base para as atividades de 

análise e para a tomada de decisões. São definidos a partir de um modelo de análise que define a 

relação entre duas ou mais medições básicas e derivadas, através de seu comportamento ao longo do 

tempo e/ou a partir de um critério de decisão, que são limites de controle e metas utilizadas na 

avaliação do indicador. Em [Schulmeyer-98], um indicador é definido como um artifício ou 

variável que pode ser atribuída a um estado com base nos resultados de um processo ou na 

ocorrência de uma determinada condição. Um indicador compara a métrica com um resultado 

esperado. Os indicadores permitem a tomada de decisões através da visão da real situação dos 

aspectos de um projeto. 

A teoria de medição e análise é bastante vasta, o que dificulta bastante o seu estudo e 

consolidação. São diversos os artigos e livros que definem medição de software e seus conceitos 

sobre diversos prismas. Os conceitos que foram apresentados nesta seção são respaldados por 

autores e modelos mais atuantes nessa área de pesquisa [Kan-03], [Schulmeyer-98], [Chrissis-03], 

[ISO-15939], [McGarry-02], [Pfleeger-97].e. 
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Nessa seção serão descritos, de forma sucinta, alguns modelos que definem orientações e 

processos macro para a implantação de programas de medições: o PSM - Practical Software 

Measurement [PSM-04], a Norma ISO/IEC 15939 [ISO-15939] e o CMMI [Chrissis-03]. Além dos 

modelos de processo, será descrito também o Paradigma GQM, proposto por Basili [Basili-93], que 

apesar de não ser um modelo, é uma técnica que provê suporte a todos os modelos propostos pela 

literatura de métricas e aborda o aspecto de definição de métricas a partir de objetivos estratégicos. 

Os modelos acima foram selecionados pela sua representatividade no contexto da literatura e 

também por terem sido os influenciadores para a criação da área de processo de Medição e Análise 

do CMMI, que é a área de processo tomada como mestra para a definição do trabalho proposto 

nessa dissertação. Na Figura 2.3, o relacionamento existente entre o PSM, a norma ISO 15939 e a 

área de Medição e Análise do CMMI é ilustrado. 
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Figura 2.3 - Relacionamento entre PSM, ISO 15939 e CMMI Medição e Análise2  

O PSM serviu de base para a criação da norma ISO/IEC 15939. Após a criação dessa norma, 

diversos padrões ISO foram revisados com a finalidade de garantir a integridade entre os conceitos 

de medição e análise abordados em todos esses padrões. E os conceitos introduzidos através da 

norma ISO 15939 foram propagados para os demais padrões já existentes. 

Além de influenciar outros padrões ISO, a versão draft da norma ISO/IEC 15939 foi utilizada 

como entrada para a criação da área de processo de Medição e Análise do CMMI. Dessa forma, os 

requisitos da área de processo possuem um alinhamento com os requisitos da norma internacional 

[PSM-04].  

����  %��. ��#��#���%�)�*��������	������/�

Practical Software and Systems Measurement (PSM) foi desenvolvido para atender aos desafios 

atuais nos âmbitos gerencial e técnico, com foco nas disciplinas de engenharia de software e de 

sistemas.  

O PSM é um processo de medição orientado a informações que endereça os objetivos técnicos e 

gerenciais de uma organização, e suas orientações refletem as melhores práticas utilizadas por 

profissionais das áreas de engenharia de software e de sistemas. Surgiu como uma iniciativa do 

Departamento de Defesa norte-americano em 1994 e foi publicado pela primeira vez em 1997, sob a 

forma de um manual. Atualmente já se encontra publicado em um livro, Practical Software 

Measurement [McGarry-02].  

                                                 
2 Fonte da Figura: website do PSM www.psmsc.com 
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O PSM busca prover informações objetivas aos gerentes de projetos, necessárias para o 

atendimento dos custos, cronogramas e objetivos técnicos dos projetos. É um processo flexível e 

baseado nas melhores práticas de medição do Departamento de Defesa norte-americano, sendo 

também compatível com a norma ISO/IEC 15939. 

Segundo o PSM, a abordagem de medição de software dada à organização deve ser adaptável o 

suficiente para endereçar as informações e características dos projetos. O PSM tem seu processo 

descrito com foco no nível de projetos e define como medições podem ser adaptadas para 

atenderem às necessidades de cada projeto. Embora o nível de projetos seja o primeiro para se 

trabalhar medições de software, existem necessidades de informações por parte da gerência das 

organizações, que são medições focadas na gestão da organização. Contudo, na maior parte dos 

casos, essas medições são extraídas a partir das medições dos projetos. O PSM se baseia no fato de 

que a atenção primária em relação ao processo de medição de software deve ser dada aos projetos, 

pois com informações apropriadas dos projetos se obtém facilmente informações a respeito da 

organização como um todo. Em linhas gerais, o PSM é direcionado à gestão dos projetos e o seu 

público alvo principal são os gerentes de projetos. 

Diversas abordagens têm sido utilizadas para se implementar medições de software no nível de 

projetos. Muitas delas não têm sido efetivas e não têm sobrevivido ao longo do ciclo de vida de 

desenvolvimento dos projetos. Segundo o PSM, os fatores principais de insucesso dessas 

abordagens são: 

• Focar em um conjunto de métricas pré-definidas para todos os projetos (independente das 

especificidades das organizações); 

• Adoção de ferramentas de medição e análise adquiridas de um fornecedor qualquer, sem 

haver nenhuma preocupação em relação às praticas e aos processos já institucionalizados na 

organização. 

Diante das circunstâncias acima, o processo de medição se torna apenas mais uma tarefa a ser 

realizada e não consegue atuar como um apoio para o projeto alcançar seus objetivos finais. 

Experiências adquiridas através de uma grande quantidade de projetos relatam que são necessárias 

duas características chaves para se atingir o sucesso na implantação de programas de medições: 

1. 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; 

2. A existência de um processo estruturado e repetível, que especifique as atividades de 

medição necessárias para o atendimento das necessidades de informações.  
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O PSM afirma que para um processo de medição ser implantado com sucesso, o mesmo deve 

atuar como suporte aos demais processo de engenharia, de forma a ajudá-los a melhorar a 

desenvolvimento do produto final. 

De forma a atender às características acima citadas, o PSM se baseia em dois modelos, o Modelo 

de Informação, e o Modelo de Processo. A seguir, será apresentada uma breve descrição sobre estes 

modelos.  

��)����� ��#$%*#$%�,0#�&�'(#$%�%$�'(#

Descreve os conceitos fundamentais inerentes a um programa de medição de sucesso, orientado 

às necessidades de informações. O modelo de informação de medição é um mecanismo para ligar as 

necessidades de informações aos processos e produtos, que são as entidades que de fato podem ser 

mensuradas. O objetivo desse modelo é o fornecimento das informações para os responsáveis pelas 

tomadas de decisões com base nas medições estabelecidas. O modelo também define orientações 

para realização de análise sobre os dados coletados, de forma a suportar a tomada de decisões. De 

uma forma simplificada, os relacionamentos principais do modelo estão descritos na Figura 2.4. 
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Figura 2.4- Relacionamentos do Modelo de Informação de Medição  

Em projetos padrão de desenvolvimento de software as necessidades de informações mudam 

constantemente durante o ciclo de vida de desenvolvimento, e o modelo de informação é definido 

para lidar com esse ambiente dinâmico, fornecendo sempre as informações objetivas necessárias 

para suportar a gerência do projeto. O PSM se baseia no fato de que a maioria dos projetos possui 

objetivos relacionados ao atendimento dos prazos, custos, qualidade e funcionalidades, e 

conseqüentemente as medições tendem a ser relacionadas a esses aspectos. Embora os projetos 

tenham especificidades e não existam medições adequadas para todos os tipos de projetos, através 

da experiência adquirida, foi identificado o fato de que as necessidades de informações de projetos 

de software são derivadas a partir de algumas características comuns, e o PSM utiliza as mesmas 
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em seu modelo de informação para suportar a identificação das necessidades de informações. São 

sete as categorias identificadas e utilizadas no PSM:  

1. Cronograma e Progresso; 

2. Recursos; 

3. Custo; 

4. Tamanho do produto e Estabilidade; 

5. Qualidade do produto; 

6. Performance do processo; 

7. Efetividade da tecnologia; 

8. Satisfação do cliente. 

O PSM utiliza essas categorias para facilitar a identificação e priorização das necessidades de 

informações a serem traduzidas pelo programa de medições em dados objetivos. 

��)����� ��#$%*#$%��#�%""#$%�%$�'(#

O Modelo de Informação de Medição provê uma estrutura para relacionar as necessidades de 

informações às medições geradas pelo programa. Nesse contexto, o modelo de processo de medição 

trabalha de forma conjunta para o fornecimento de um framework para a implementação das 

atividades de medições em um projeto de software. O modelo de processo define quatro atividades 

primárias para a implementação de medições: 

1. Planejar Medições; 

2. Executar Medições; 

3. Avaliar Medições; 

4. Estabelecer e Sustentar o Comprometimento. 

Existe ainda uma quinta atividade não diretamente ligada ao processo de medição, que é 

relacionado aos Processos Técnicos e Gerenciais. Esses processos possuem uma interface crítica e 

direta com o processo de medições, pois é através deles que os gerentes de projeto definem as 

necessidades de informação e fazem uso dos resultados do programa de medições. O modelo de 

processo está especificado na Figura 2.5. 
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Figura 2.5- Modelo de Processo de Medição do PSM 

O modelo de processo é iterativo, pode ser configurado de acordo com características e contexto 

de projetos específicos. É também adaptável às mudanças existentes no ambiente de 

desenvolvimento dos projetos, que influenciam diretamente nas necessidades de informações.  

Ambos os modelos estabelecem uma abordagem de medição definida a partir de experiências 

prévias de implantação de programas de medições. 
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Este padrão internacional ISO/IEC propõe um processo de medição aplicável a organizações de 

software e a organizações que possuem relacionamento com a engenharia de software [ISO-15939]. 

Possui como propósito a definição das atividades e tarefas que são necessárias para a implantação 

de programas de medições. A norma provê também definições para os principais conceitos 

relacionados a medições que são comumente utilizados na indústria de software. Esse padrão não 

tem o objetivo de definir métricas de software para serem aplicadas aos projetos das organizações, 

ele busca fornecer orientações de processo para suportar a identificação das medições que 

enderecem os objetivos exclusivos dos projetos e organizações. 

O campo de aplicação desta norma é bastante abrangente. Pode ser utilizada pelos fornecedores 

para avaliar seus processos de desenvolvimento e também a qualidade de seus produtos fornecidos, 

e também pelas organizações que adquirem software, que podem utilizar o padrão para suportar o 

gerenciamento do contrato da aquisição e para avaliar a qualidade do produto adquirido [ISO-

15939].  
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O processo proposto pela norma é bastante similar ao modelo de processo definido no PSM 

[PSM-94], mesmo porque a norma foi definida herdando diversas características do Modelo PSM, 

conforme apresentando na Figura 2.3. Essa norma, por ser um padrão a ser aplicado em qualquer 

organização, não define como as atividades e tarefas de medição de software devem ser realizadas. 

A preocupação no “O Que” deve ser executado é mantida, enquanto que o “Como” executar é uma 

preocupação deixada para as organizações trabalharem de acordo com suas realidades específicas. 

O processo de medição definido na norma é uma adaptação do ciclo Plan-Do-Check-Act 

comumente utilizado como base para a melhoria de processos. O processo está graficamente 

representado na Figura 2.6.  
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Figura 2.6- Representação Gráfica do Processo da Norma ISO 15939 

As atividades e principais tarefas da norma são descritas sucintamente e não se detêm em como 

as atividades devem ser realizadas [ISO-15939]. O aspecto de como realmente implementar o 

processo é uma atribuição da organização. 
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O modelo CMMI criou a área de medição e análise visando prover ao mercado as orientações a 

respeito de como se implantar medição e análise. A área chave tem como objetivo desenvolver e 

manter a capacidade de medição em uma organização ou projeto para prover as necessidades de 

informações da gerência na tomada de decisões [Zubrow-01]. Essa área foi selecionada para 

orientar o processo a ser descrito neste trabalho e encontra-se descrita em detalhes nos capítulos 

Capítulo 3 e  Capítulo 5 dessa dissertação. 
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Por ter sido definida a partir dos conceitos introduzidos pelo PSM e pela norma ISO 15939, a 

área de processo consolida as melhores práticas e acrescenta melhorias extraídas a partir das 

experiências prévias do PSM e da própria norma ISO. Nesse contexto, o caminho mais natural é que 

as organizações passem a adotar o CMMI, ao invés dos demais modelos, visto que o mesmo fornece 

orientações de processo para outras áreas e é um modelo mais atual que surgiu para substituir o 

CMM. O Capítulo 3 descreve uma introdução geral do modelo CMMI, além de sua área de medição 

e análise. 

���� &��(�����:'��;�:����'	������������#�

O paradigma GQM (Goal Question Metric Paradigm) foi criado com o objetivo de suportar as 

organizações na institucionalização de processos de medições, especificamente na identificação de 

objetivos que serão traduzidos em medições quantitativas [Basili-93]. O GQM define orientações 

para: 

• Definir os principais objetivos que serão tratados no programa de medições (Goal); 

• Identificar um conjunto de questões que ajudem o atendimento dos objetivos (Question); 

• Definir e recuperar dados que respondam às questões identificadas (Metrics). 

O modelo GQM possui uma estrutura hierárquica composta por três níveis, conforme ilustrado 

na Figura 2.7. O nível 1 é considerado o nível conceitual, o nível dos objetivos. Objetivos são 

estabelecidos para as diversas entidades de uma organização, como por exemplo: seus projetos, 

produtos e processos. O nível 2 é considerado o nível operacional, o nível das questões. As questões 

são identificadas para caracterizar o alcance de um objetivo específico. O nível 3 é considerado o 

nível quantitativo, o nível das métricas. Um conjunto de dados é associado a uma determinada 

questão com o objetivo de respondê-la de maneira quantitativa.  
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Figura 2.7- Paradigma GQM (Goal Question Metric) 
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O método foi definido inicialmente para avaliar defeitos em um conjunto de projetos de um 

Centro da NASA. Embora esse tenha sido o objetivo inicial do método, o mesmo vem sendo 

utilizado em um contexto bem mais abrangente; o contexto geral de melhoria de processos de 

software, suportando a implantação de programas de medições em organizações da indústria de 

software [Basili-93].  

Para facilitar o entendimento do paradigma, a  Tabela 2-3 descreve um exemplo detalhado 

apresentado em [Basili-93]. Na primeira linha da tabela, na coluna da direita, está descrito um 

objetivo de medição, e na coluna da esquerda estão especificadas  as partes que compõem um 

objetivo de medição segundo o método GQM.  

Propósito  : 
Atributo  : 
Entidade  : 

Ponto de Vista  : 

Melhorar 
o ciclo de vida 
do processo de resolução de defeitos 
sob o ponto de vista do gerente de projeto 

Questão Q1  Qual o ciclo de vida atual do processo de resolução de defeitos? 

Métricas M1 
 M2 
 M3 

Média do ciclo de vida 
Desvio padrão 
% total de defeitos acima da média 

Questão Q2  O processo de resolução de defeitos está sendo seguido? 

Métricas M4 
 M5 
 

Nível de aderência através de uma avaliação subjetiva do gerente 
Total de desvios encontrados em auditorias de processo 

Questão Q3  Qual o desvio atual comparado com o ciclo de vida planejado? 

Métricas M6 ((Ciclo de vida real - Ciclo de vida planejado) / Ciclo de vida atual ) * 100 

Questão Q4  A eficiência do processo está melhorando? 

Métricas M8 (Ciclo de vida real / Baseline anterior do ciclo de vida) * 100 

Questão Q5  A performance está satisfatória sob o ponto de vista do gerente do 
projeto? 

Métricas M9 Avaliação subjetiva do gerente do projeto 

Tabela 2-3- Exemplo Prático de Utilização do GQM 

��� <�
7����0���������0������������	#������=�
������
 ����������������
7���

Em [Rifkin-91] são relatadas as experiências, motivações e principais problemas encontrados na 

implantação de métricas em grandes organizações, com esforços em melhoria de processos, na 

década de 90. Verifica-se que os problemas apresentados são bastante similares, e em alguns casos 
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são os mesmos existentes nos dias de hoje. Dessa forma, conclui-se que apesar da evolução da 

engenharia de software, da evolução dos modelos de qualidade, dos benefícios das tecnologias e 

ferramentas, a área de medição de software não acompanhou essa mesma velocidade de evolução. 

Dados coletados por uma pesquisa relatada em [Goethert-01] mostram que 4 entre 5 programas 

de métricas fracassam. Nesta pesquisa o critério de sucesso é o programa perdurar na organização 

por mais de 2 anos e influenciar em suas decisões de negócios. As principais razões pelas quais os 

programas não alcançam o sucesso esperado não estão relacionadas a problemas e questões 

técnicas, e sim a questões organizacionais. Estas razões são descritas a seguir: 

• Objetivos do programa não ligados aos objetivos de negócios; 

• Programa considerado irrelevante ou incompreendido por papéis chaves da organização; 

• Motivação de comportamentos inapropriados; 

• Alto custo do programa; 

• Ausência da tomada de ações a partir dos dados; 

• Falta de apoio da gerência sênior da organização.  

Um programa de medições de sucesso vai além da coleta de dados. Os reais benefícios de se 

implantar medições vêm das decisões e ações tomadas a partir dos resultados gerados e através da 

análise dos dados coletados [Zubrow-98].  

Em uma pesquisa realizada entre oito organizações, que possuíam uma reputação de excelência 

em medição de software, foram levantadas orientações para a implantação de programas de 

medições [Rifkin-91]. É importante ressaltar que a pesquisa foi realizada no ano de 1991, pelo SEI, 

e os aspectos levantados continuam atuais e podem ser seguidos pelas organizações que desejam 

alcançar excelência em medição de software. Os padrões levantados na pesquisa citada são 

respaldados por outras referências que entre outros tópicos, relatam a prática de medição de 

software [Wiegers-97], [Weigers-99], [Clark-02], [Goldenson-03], [Pfleeger-97], [Pfleeger-93]. Nas 

próximas subseções orientações e lições aprendidas serão apresentadas de forma consolidada. 
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A necessidade de foco inicial em atividades de medição de software desde os estágios iniciais de 

um programa de melhoria de processos nem sempre é percebida pelos principais envolvidos nos 

programas [Goldenson-03].  
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Em geral, em projetos de software, a definição das medições a serem coletadas é, ou pelo menos 

deve ser, realizada desde os estágios iniciais do planejamento. Medições permitem o 

acompanhamento objetivo dos acontecimentos da execução de um projeto, identificando e 

gerenciando riscos e detectando problemas antecipadamente [Goldenson-03]. Quanto mais cedo se 

começa a medir, mais informações são disponibilizadas e conseqüentemente pode-se trabalhar no 

processo de melhoria de forma otimizada através do uso destas informações. Além disso, quando a 

medição é realizada desde o início, é possível saber o quanto de evolução ocorreu após introduzir 

novos processos ou novas práticas em processos existentes, o que viabiliza a continuação das 

atividades de melhoria de processos, pois os ganhos são quantificados e objetivos.  
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É bastante mencionada a orientação de que não se deve iniciar com inúmeras medições e nem 

tão pouco medindo uma grande quantidade de aspectos do software. Um programa de medição 

impacta a cultura organizacional, a forma com que as pessoas trabalham, e requer recursos para ser 

implantado. Deve-se começar com poucas métricas, que meçam os aspectos mais críticos e 

relevantes do software e de seu processo de desenvolvimento. Após a institucionalização do 

programa, o mesmo deve ser evoluído de acordo com as necessidades e possibilidades da 

organização [Rifkin-91]. Conjuntos iniciais normalmente medem os atributos de tamanho, esforço e 

qualidade.  

No entanto, Segundo [Wiegers-97], a situação contrária também deve ser evitada, medir pouco 

em estágios avançados da implantação do programa pode ocasionar o levantamento de informações 

pouco relevantes para a tomada de decisões gerenciais. Nesse caso, é importante também a 

preocupação com o próximo aspecto a ser descrito: “A utilização de um conjunto de métricas 

coerentes” 2.4.3. 
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Não adianta medir pouco, seguindo a orientação anterior, e não se conseguir extrair nenhuma 

informação relevante para a avaliação dos processos e da qualidade do produto. O programa de 

métricas pode cair na armadilha de apenas acarretar em custo e nenhum valor agregado. Um 

exemplo prático é a métrica de produtividade ser coletada de forma isolada da métrica qualidade do 

produto. As duas devem ser relacionadas, pois o resultado de uma dessas medidas impacta no 

resultado da outra. Pode-se aumentar a produtividade à medida que se baixa a qualidade de um 

código. Nesses casos, se apenas a produtividade for o aspecto mensurado, a entrega de código de 

baixa qualidade com rapidez vai aparentar uma boa situação, uma vez que a qualidade não está 
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sendo acompanhada. O ideal é que o programa de métricas comece pequeno e incorpore outras 

métricas relacionadas, à medida que a implantação das métricas anteriores estiver sistematizada. O 

conjunto inicial deve ser coerente e deve trazer algum valor agregado,  não devendo ser uma 

métrica isolada, sem nenhum benefício agregado e objetivo definido [Wiegers-97]. A utilização de 

um conjunto de métricas balanceado é crítica para o sucesso. Como já foi mencionado 

anteriormente, deve-se começar com poucas métricas e se evoluir aos poucos. À medida que a 

cultura de medição vai evoluindo, o programa também evolui, mas um estudo deve ser realizado a 

fim de se definir poucas métricas, que já tragam algum tipo de benefício. 
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Definir detalhadamente cada métrica a ser utilizada é de suma importância para garantir a 

consistência da coleta e análise dos dados. Segundo [Wiegers-97], a definição de métricas vagas e 

ambíguas permite que as pessoas interpretem as mesmas de diversas maneiras. Esses problemas 

podem mostrar uma visão equivocada do processo e do produto, visto que foi ocasionada por 

coletas, reportagem ou mesmo interpretação errônea de dados. Quando se almeja a comparação de 

dados entre diversos projetos e pessoas, a definição precisa e exata do conjunto de métricas é muito 

importante. A utilização das métricas definidas em um projeto piloto, com o objetivo de se 

descobrir antecipadamente falhas na definição, é uma boa prática antes de se institucionalizar o 

programa em todo o escopo organizacional [Rifkin-91]. 

���5 3���	����=����(���#���0������������#��0�������������0�������

É comum a utilização de métricas para motivar um comportamento ou situação esperada 

[Wiegers-97]. A publicação de dados e gráficos para demonstrar as situações almejadas e as não 

desejadas acarreta um comportamento de defesa contra as iniciativas de medições. Por exemplo, 

publicar um dado de produtividade do mercado e apresentar para a organização que aquele deve 

passar a ser o valor da organização pode acarretar no fato de que todos vão passar a reportar o dado 

requerido e não o dado real. Em [Kan-03] o autor afirma que se valores são impostos como metas 

exigidas em programas de medições, a equipe sempre irá encontrar maneiras de reportar exatamente 

o que o programa requer. As organizações devem utilizar as medições para entender sua realidade e 

buscar a melhoria, e não impor regras e exigir mudanças bruscas nos dados da realidade. 
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Deve-se minimizar o quanto possível o impacto do programa de medições no trabalho dos 

desenvolvedores [Rifkin-91]. Métricas que possam ter sua coleta e reportagem automatizada devem 
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ser priorizadas, sempre que possível. É recomendável implantação de ferramentas embutidas no 

ambiente de desenvolvimento para a reportagem de dados [Pfleeger-93]. Por exemplo: programas 

automáticos para armazenamento e coleta de esforço, scripts de contagem de linhas de código, 

utilização de planilhas automáticas para a geração dos relatórios dos dados. Mas, é importante 

ressaltar  que sempre será necessário um trabalho manual na análise dos dados e até mesmo na 

reportagem dos mesmos [Chrissis-03]. 
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A alta gerência deve ser motivada a perceber o valor do programa de medição como uma 

ferramenta de apoio gerencial, para então patrocinar os custos de implantação e institucionalização 

do mesmo [Clark-02]. Mesmo essa orientação parecendo óbvia, a mesma é freqüentemente 

negligenciada nas organizações que iniciam suas atividades de medição. Além da gerência sênior, 

os níveis gerenciais intermediários também devem ser motivados de forma a poderem implantar a 

cultura e o valor de medições desde a alta gerência até os desenvolvedores da organização. Segundo 

[Rifkin-91], se cada nível gerencial perceber o valor das informações fornecidas pelas métricas 

produzidas, o esforço despendido em atividades de medições irá sobreviver, crescer e prosperar 

cada vez mais.  
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Uma vez que medições de software podem ser utilizadas para diversos propósitos, as 

expectativas e objetivos do programa e de cada métrica do mesmo devem ser claramente 

estabelecidos desde o início de sua definição. Isso se faz necessário para que se tornem explícitos os 

reais benefícios a serem alcançados pelo programa, evitando dessa forma, que falsas expectativas 

sejam criadas. Isto poderia levar o programa de medições ao seu cancelamento devido à 

apresentação de resultados insatisfatórios comparados com as expectativas estabelecidas [Rifkin-

91]. Outro fator a ser lembrado em relação a essa orientação é fato de que medições de software não 

representam o objetivo final de um processo de software, elas funcionam como um meio para o 

atendimento dos objetivos do processo. A coleta de métricas não irá solucionar os problemas 

existentes, as mesmas irão prover suporte na identificação prévia dos problemas e de suas possíveis 

causas [Clark-02]. Na realidade, as pessoas, e não as métricas, resolvem os problemas. 
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Métricas de software são coletadas e utilizadas em diversos níveis do processo de 

desenvolvimento de software. Organizações com programas de medições de sucesso relatam que é 
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essencial o envolvimento de todos os influenciados pelo programa nas definições dos objetivos, 

métricas e procedimentos [Rifkin-91], [Pfleeger-93], [Kautz-99]. Outro aspecto que deve ser de 

entendimento comum entre todos é a forma com que informações geradas pelo programa serão 

utilizadas, caso contrário informações e dados relevantes serão omitidos, mascarados ou mesmo 

forjados. Em [Clark-02] é relatado o fato de que as emoções das pessoas possuem um papel 

relevante no programa de medições, especialmente durante as atividades iniciais, pois existe uma 

grande variação de reações. Alguns poucos irão enxergar a iniciativa de forma positiva, já a maioria 

se sentirá ameaçada pela forma com que os dados serão utilizados. Reações positivas e negativas 

acompanham qualquer mudança organizacional, o que precisa ser feito é antecipá-las sempre que 

possível de forma que as mesmas possam ser gerenciadas. O envolvimento das pessoas em todos os 

estágios de implantação de um programa de medições é uma medida para motivar e passar a todos o 

real objetivo do programa, ganhando assim um maior número de aliados. Segundo [Wiegers-97], 

fazer com que membros da equipe de desenvolvimento sejam envolvidos também nas atividades de 

análise dos dados é importante para que a equipe seja informada a respeito de como os dados estão 

sendo utilizados. Através dessa transparência, mostra-se que os dados realmente estão sendo 

utilizados, e a equipe de desenvolvimento passa a enxergar esse valor. 
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Todas as pessoas envolvidas e influenciadas pelo programa de medição devem ser treinadas para 

a implantação do programa nos aspectos técnicos, gerenciais e culturais. Esses treinamentos são 

necessários para que todos entendam os reais objetivos do programa e seus papéis e 

responsabilidades dentro do mesmo [Rifkin-91], [Kautz-99]. Os treinamentos devem ser fornecidos 

de maneira adaptada para os diversos perfis existentes, visto que cada um atuará de forma 

diferenciada no programa de medição. A educação é um fator essencial para institucionalizar uma 

mudança cultural, e um programa de medição deverá fazer parte da cultura organizacional.  
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Alguns desenvolvedores, e mesmo alguns níveis gerenciais intermediários, possuem o medo de 

que os resultados das medições sejam utilizados para avaliar a eficiência e capacidade individual de 

pessoas, projetos ou mesmo departamentos organizacionais [Rifkin-91]. No entanto, a utilização 

dos dados para avaliação dos indivíduos pode ser uma boa prática, se realizada da forma apropriada 

[Clark-02]. Por exemplo, punir as pessoas por esconderem dados, por não reportarem problemas, é 

uma boa prática. Por outro lado, puni-las por haver uma grande quantidade de defeitos, ou pelo fato 

dos problemas existirem, é o que não deve acontecer. Motivar as pessoas a fornecerem os dados 
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corretamente é uma boa prática. Até mesmo avaliar os resultados e planejar treinamentos para os 

indivíduos de acordo com sua performance é um aspecto positivo. Ou seja, os dados devem ser 

utilizados para a melhoria e não para a punição. Porém, essa utilização de dados de forma ética não 

é fácil, e deve ser bem planejada dentro da organização.  

Abordando esse mesmo assunto em [Wiegers-97], o uso de métricas para punição ou 

recompensa é relatado como inapropriado, pois o medo de reportar dados reais, visto que serão 

utilizados para avaliação de desempenho, é um dos principais aspectos de fracasso de iniciativas de 

medição. Uma boa prática para evitar que isso aconteça no início do programa é apresentar os dados 

de forma anônima para os níveis gerenciais acima. O principal aspecto é a alta gerência manter 

claro os reais objetivos do programa e manter um mecanismo de privacidade dos dados, tornando-

os públicos nos níveis apropriados e para as pessoas adequadas. 
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A implantação de medições faz parte de um contexto de mudança cultural e é uma das maiores 

ferramentas para avaliação do processo de desenvolvimento, e deve ser vista como uma atividade 

contínua nas organizações que se preocupam com a melhoria de seus processos e produtos. 

Periodicamente, o programa de medições deve ser revisado no que se refere aos seus objetivos, 

forma de utilização e aspecto custo-benefício, de forma a estar continuamente alinhado aos 

objetivos e prioridades organizacionais [Rifkin-91]. Uma vez que o ambiente e o mercado estão 

sempre mudando, o mesmo acontece, ou pelo menos deve acontecer, com as práticas de medição 

utilizadas pela organização. 
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Durante as inúmeras revisões do programa, para ajustá-lo ou mesmo corrigi-lo, pode-se constatar 

que parte do mesmo, métricas, ferramentas e procedimentos não são mais úteis e devem ser 

descartados, uma vez que não estão mais adequados à realidade da organização [Rifkin-91]. A 

utilização de pilotos muitas vezes demanda modificações consideráveis nos programas de medições, 

e é importante para o sucesso do mesmo que as modificações, novas definições e ajustes sejam 

realizados sempre que necessário. 
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Qualquer programa de medição vai perder o seu valor se não der suporte à alta gerência com o 

nível de informações necessário para a tomada de decisões. Os resultados gerados devem ser 

objetivos, concisos e com o nível de detalhes apropriado para a cadeia gerencial em questão 
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[Rifkin-91]. Não adianta fornecer relatórios detalhados para a alta gerência da organização. Por 

outro lado, para os gerentes de desenvolvimento os detalhes são apropriados na maioria das 

situações. 
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Os dados armazenados ao longo do programa de medição formam uma base histórica de grande 

utilidade também para a equipe de desenvolvimento. Análises de impacto realizadas com dados 

históricos são argumentos irrefutáveis perante os clientes que solicitam inúmeras mudanças durante 

o ciclo de desenvolvimento do software, alegando serem modificações simples e que não 

demandam esforço considerável. Com a utilização dos dados históricos, os desenvolvedores podem 

se defender de tais afirmativas e se respaldarem na definição e atendimento dos prazos das 

mudanças no decorrer do desenvolvimento [Rifkin-91]. Os gerentes e líderes dos projetos devem 

compartilhar os resultados das métricas com toda a equipe de desenvolvimento, seguindo uma 

política de privacidade, de forma a não expor as pessoas e projetos [Wiegers-97]. O mais 

importante desse aspecto é que a equipe de desenvolvimento possa, de fato, utilizar os dados para 

entender como suas atividades estão sendo executadas, onde estão localizados os problemas, e então 

definir diretrizes para melhorar todo o processo e produto gerado pelo desenvolvimento. 
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A sistematização de técnicas de medições em qualquer organização é um processo lento, visto 

que seus resultados não são imediatos, e muitas vezes geram mudanças culturais na forma de 

trabalho das pessoas [Rifkin-91], [Pfleeger-97]. A mudança pode levar anos, e deve ser 

continuamente reforçada através da quantificação de seus benefícios, para então poder sobreviver e 

crescer continuamente. Na disciplina de engenharia de software é comum que atividades que não 

acarretam benefícios em curto prazo não sejam priorizadas durante o ciclo de vida de 

desenvolvimento. Medições são atividades dessa natureza e deve estar claro para a alta gerência a 

necessidade de investimento inicial para obter retorno satisfatório a médio ou longo prazo. 
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As tendências apresentadas nos resultados das medições podem ser facilmente mal interpretadas 

se as pessoas responsáveis pela análise dos dados não tiverem um grande entendimento a respeito  

do processo de desenvolvimento completo e não conhecerem em detalhes os objetivos e o programa 

de medição propriamente [Wiegers-97]. Muitas vezes, os dados aparentam dizer uma coisa, mas 

através de uma análise coerente pode-se descobrir que exatamente o oposto está acontecendo de 
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fato. Uma das grandes dificuldades em analisar medições de software é entender o que está por trás 

da variação dos dados apresentados [Clark-02]. Um exemplo é a taxa de descoberta de defeitos 

aumentar após a implantação de esforços de melhoria de processos. Em uma primeira análise pode-

se chegar à conclusão que os esforços de melhoria não melhoraram em nada a taxa de defeitos do 

software, e se chegar à conclusão que o processo anterior deve ser retomado. Por outro lado, a real 

situação pode ser que o processo de testes tenha se tornado mais efetivo, e os defeitos estão 

realmente sendo descobertos. É necessária uma coleta de dados sobre um determinado período, que 

permita um conhecimento maior sobre o que está sendo medido, para se tomar qualquer decisão, e 

ter certeza de que o entendimento a respeito do que está sendo apresentado é realmente correto. 

Caso contrário, a interpretação errônea de dados irá guiar a organização para caminhos opostos ao 

da melhoria da qualidade e dos processos. Vale ressaltar que esse tempo necessário vai depender do 

tipo de métrica sendo coletada e da periodicidade de análise da mesma.  
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Neste capítulo foi apresentada uma breve consolidação a respeito de alguns aspectos da literatura 

de medição e análise. Os aspectos abordados neste capítulo foram os que se mostraram mais 

relevantes para o contexto dessa dissertação. A definição de medição de software, conceitos básicos 

relacionados, como por exemplo, medições básicas, medições derivadas, indicadores, e etc., foram 

definidos segundo referências relevantes da literatura de medição e análise [ISO-15939], [Chrissis-

03], [McGarry-02], [Kan-03].  

Além de conceitos gerais, a motivação para as atividades de medição e análise foi descrita em 

detalhes. Vários prismas de motivação para medição e análise foram apresentados, segundo 

diversos autores da área de medição de software e melhoria de processos como Watts Humphrey, 

Stephen Kan, Joseph Juran, Karl Wiegers, Norman Fenton, Schulmeyer, Will Hayes, David Zubrow 

entre outros. 

Além do CMMI, modelo que orienta a definição do processo deste trabalho, outros modelos que 

orientam a definição de processos de medição e análise foram descritos. Entre eles o PSM e a 

Norma ISO 15939, que foram os modelos que influenciaram a criação da área de medição e análise 

do CMMI.  

Por fim, foram apresentadas lições aprendidas de diversas organizações que passaram pela 

experiência de implantar atividades de medição e análise na prática. São várias orientações a 

respeito do que se deve e do que não se deve fazer, durante a institucionalização de programas de 
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medições. Algumas das orientações existentes estão relatadas neste capítulo de forma que possam 

ser utilizadas para aumentar as chances de efetividade do processo sendo proposto neste trabalho. 

No próximo capítulo o Modelo CMMI será apresentado de forma resumida, dando ênfase à área 

de processo de Medição e Análise, por ser a área que orienta o trabalho desta pesquisa. 
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Neste capítulo será apresentado o Capability Maturity Model Integration (CMMI), o modelo de 

qualidade escolhido para orientar a pesquisa a ser apresentada nesta dissertação. Em particular, a 

área de processo de Medição e Análise será apresentada, visto que é utilizada como base para a 

definição do processo de medição descrito no Capítulo 4 dessa dissertação. Este capítulo está 

organizado da seguinte forma: 

• Seção 3.1 - Motivação: apresenta a motivação para a seleção do modelo CMMI para orientar 

a definição do processo de medição e análise proposto nessa dissertação. 

• Seção 3.2 - O Modelo CMMI-SE/SW: apresenta a seleção do modelo CMMI para engenharia 

de software e as representações existentes no CMMI. 

• Seção 3.3 - Componentes do Modelo: apresenta os componente utilizados na especificação do 

modelo, bem como sua estrutura da representação contínua. 

• Seção 3.4 - A Área de Processo de Medição e Análise: apresenta a nova área de Medição e 

Análise do CMMI. 

• Seção 3.5 - Um Avaliação SCAMPI: descreve em linhas gerais quais os principais aspectos 

do método de avaliação do modelo CMMI. 

• Seção 3.6 - Conclusões: apresenta as considerações finais do capítulo. 
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A utilização de modelos para a melhoria de processos vem sendo uma prática constante em 

organizações de diversas áreas. Devido ao grande sucesso do SW-CMM, que é um dos modelos 

mais adotados pelo mercado de software, diversos outros modelos foram construídos com base em 

sua estrutura. Entre os diversos modelos existentes podemos citar: SE-CMM (System Engineering 
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Capability Maturity Model), SA-CMM (Software Acquisition Capability Maturity Model), People 

CMM, EIA/IS 731, IPD-CMM, entre outros [Ahern-01]. Essa multiplicidade de modelos acarreta 

em um maior custo para as atividades de melhoria de processo, devido às redundâncias existentes 

nos processos definidos com base em diferentes modelos, custos com treinamentos, diferentes 

metodologias de avaliação, necessidade de pessoas com conhecimentos específicos nos modelos 

adotados, entre outros aspectos que elevam o custo da manutenção dos processos. O modelo CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) muda a forma com que a melhoria de processos é 

realizada. Desde a introdução da melhoria de processos baseada em modelos, a engenharia de 

software tem sofrido constantes mudanças, conforme descrito em [Ahern-01]. O ambiente de 

desenvolvimento se tornou consideravelmente mais complexo, um maior número de pessoas são 

envolvidas, os projetos se tornaram mais abrangentes, maior esforço é despendido, surgiram 

ambientes distribuídos, entre outros aspectos de mudança. Nesse novo contexto, cabe à organização 

gerenciar todo esse overhead adicional e continuar atendendo às necessidades do cliente com a 

mesma, ou melhor, eficiência que nos tempos anteriores a todas essas modificações. O sucesso do 

SW-CMM (Capability Maturity Model for Software) ocasionou o surgimento de vários outros 

modelos, e cada um aborda a melhoria de processos sob a ótica de uma determinada disciplina. As 

organizações têm adotado diversos modelos para melhorar seus processos críticos. Todas essas 

mudanças reforçam ainda mais a necessidade da integração dos esforços despendidos na melhoria 

de processos. O overhead resultante da aplicação de múltiplos modelos aumenta de forma 

significativa os custos da melhoria. Dessa forma é evidenciada a necessidade de se contemplar a 

melhoria de processos em diversas disciplinas com a utilização de um único modelo [Ahern-01]. O 

projeto CMMI surgiu com o objetivo de criar um framework para a melhoria de processos que 

possa ser aplicado em diversas disciplinas organizacionais, de forma que a adoção de múltiplos 

modelos não seja mais necessária. Além da redução de custos, a melhoria de processos praticada de 

forma integrada objetiva aumentar o foco das atividades, integrar os processos existentes através de 

um único modelo, conforme citado em [Ahern-01]: 

Os benefícios de um modelo integrado, em teoria, são claros. Na prática, os esforços para 

migração dos modelos existentes para o modelo integrado estão acontecendo. Em [Carter-02] 

algumas organizações relatam seus processos de migração para o modelo CMMI e resultados 

consideravelmente positivos têm sido apresentados. Os custos são altos devido à mudança cultural 

inerente ao processo de mudança, mas o trabalho está sendo iniciado de uma forma madura e 

planejada. A tendência é que o CMMI [Chrissis-03] substitua o modelo SW-CMM [Paulk-95] até o 

final do ano de 2005, conforme planejamento do SEI [SEI-04].  
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Assim como outros modelos baseados no CMM, o framework CMMI fornece orientações para o 

desenvolvimento de processos. Modelos do framework CMMI não são descrições de processos 

detalhadas, pois os processos utilizados nas organizações dependem do seu domínio de aplicação, 

características dos clientes, estrutura organizacional, tamanho dos projetos, tamanho das 

organizações, entre outros aspectos. 

O propósito do framework CMMI é fornecer orientações para a melhoria contínua das 

organizações em suas habilidades de gerenciar o desenvolvimento, aquisição e manutenção de 

serviços ou produtos. Entre outros modelos existentes no framework CMMI, o modelo escolhido 

para guiar a pesquisa desta dissertação é o modelo CMMI para Engenharia de Sistemas e 

Engenharia de Software (CMMI-SE/SW v1.1), visto que a área de pesquisa dessa dissertação é a 

engenharia de software e o estudo de caso será relatado em uma organização de desenvolvimento de 

software. O modelo CMMI-SE/SW cobre todo o desenvolvimento de sistemas de software através 

da aplicação de práticas e técnicas sistemáticas, disciplinadas e quantificadas no desenvolvimento, 

operação e manutenção do software [SEI-001]. Durante toda a dissertação, o modelo CMMI-

SE/SW v1.1 será referenciado apenas como CMMI, onde se deve entender como o modelo CMMI 

para Engenharia de Software. O CMMI, diferente do modelo CMM que aborda apenas a 

representação por estágios, foi definido com duas representações: a contínua e a por estágios. A 

seguir as mesmas serão descritas com suas respectivas vantagens e desvantagens [SEI-001].  

A representação contínua: 

• Permite a seleção da ordem de melhoria dos processos que melhor se adequa aos objetivos de 

negócio da organização. A seleção das áreas de processo a serem trabalhadas é realizada de 

acordo com as necessidades da organização, possibilitando assim o direcionamento dos 

trabalhos em suas áreas de processo de maior risco; 

• Permite a comparação de áreas de processo entre diferentes organizações ou através dos 

resultados apresentados de acordo com a equivalência de estágios, método que permite a 

comparação de organizações que utilizam a representação contínua com as organizações que 

utilizam a representação por estágios; 

• Proporciona uma migração simplificada do modelo SECM (System Engineering capability 

Model) ao CMMI; 

• Devido à organização das áreas de processo ser similar à ISO/IEC 15504, a abordagem 

contínua permite uma fácil comparação de melhoria de processos entre os dois modelos.  



 
 

 

Definição de um Processo de Medição e Análise com base nos Requisitos do CMMI 50 
 
 

A representação por estágios: 

• Provê uma seqüência de melhoria pré-definida em um conjunto determinado de áreas de 

processo, iniciando com práticas básicas de gerenciamento e continuando por um caminho de 

níveis sucessivos de maturidade, onde cada um funciona como a fundação para o próximo 

nível; 

• Proporciona uma migração simplificada do modelo SW-CMM para o CMMI; 

• Atribui uma nota de classificação do nível de maturidade em que a organização se encontra 

através dos resultados das avaliações, permitindo assim a comparação de forma direta entre as 

organizações. 

Independente da representação usada e do objetivo ser a melhoria de processos ou uma avaliação 

formal, o CMMI foi projetado para apresentar os resultados equivalentes. O modelo [Chrissis-03] 

descreve como avaliações usando o modelo com a representação contínua podem ser traduzidas em 

níveis de maturidade. Em [Carter-02] são apresentadas algumas razões para a escolha das 

representações que foram relatadas por organizações que iniciaram a transição de seus modelos de 

qualidade para o CMMI. As razões para a escolha da representação por estágios foram: 

• A gerência sênior das organizações e os clientes compreendem com mais facilidade; 

• Uma pesquisa entre os clientes potenciais das organizações, e até mesmo com os contratantes 

governamentais, apresentou a abordagem por estágios como a mais indicada; 

• Aparentemente, baseado em pesquisas informais, não existe um mercado atual para a 

abordagem contínua; 

• À primeira vista, a abordagem por estágios é a que mais se adequou às necessidades das 

organizações. 

Para a representação contínua: 

• A habilidade de escolha da área de processo que se deseja melhorar com base nos objetivos e 

prioridades da organização; 

• Quando a abordagem é focada na melhoria contínua da capacidade do processo e não no 

atendimento de um nível de maturidade para a organização; 

• Algumas áreas de processo não são úteis ou mesmo praticadas em algumas organizações, 

outras são extremamente importantes, dessa maneira a liberdade de escolha das áreas de 

processo impacta positivamente no programa de melhoria; 
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• Permite também um caminho para a abordagem por estágios, pois as organizações ao longo 

de seu processo de melhoria podem selecionar as áreas de processo exatamente iguais aos 

níveis de maturidade da abordagem por estágios. 

A respeito da seleção das representações do modelo, esse trabalho foi direcionado utilizando a 

abordagem contínua. O foco deste trabalho é em apenas uma área de processo, a de Medição e 

Análise, visto que não faz sentido a abordagem de um nível completo de maturidade neste trabalho.  
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Os componentes do modelo são os mesmos para a representação contínua e por estágios. São 

eles: áreas de processo, metas específicas, práticas específicas, metas genéricas, práticas genéricas, 

produtos de trabalho típicos, subpráticas, notas, amplificações de disciplinas, elaboração de práticas 

genéricas e referências [SEI-001]. Os componentes estão descritos através da visão da 

representação contínua. A Figura 3.1 apresenta os componentes estruturados nesta representação. 
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Figura 3.1- Estrutura dos Componentes do Modelo CMMI na Representação Contínua 

Conforme ilustrado na Figura 3.1, as metas específicas organizam as práticas específicas e as 

metas genéricas organizam as práticas genéricas. Na representação contínua, os níveis de 

capacidade provêm uma ordem recomendada para as atividades de melhoria dentro de uma 

determinada área de processo. À medida que as metas específicas e genéricas são satisfeitas para 

uma área de processo, em um determinado nível de capacidade, o nível de capacidade é atingido e 

os benefícios da melhoria são alcançados. O progresso da melhoria em uma determinada área de 
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processo é demonstrado através de seus níveis de capacidade [SEI-001]. São seis os níveis de 

capacidade, numerados de 0 a 5: 

1. Nível 0: Incompleto. Um processo incompleto é aquele que não está sendo executado ainda, 

ou está sendo parcialmente executado. Uma ou mais metas específicas da área de processo 

não são satisfeitas. 

2. Nível 1: Executado: Um processo executado satisfaz todas as metas específicas de uma área 

de processo.  

3. Nível 2: Gerenciado. Um processo gerenciado é aquele que é executado, planejado e 

realizado de acordo com uma política padrão da organização, com pessoas treinadas e 

recursos adequados para a produção do produto. Um processo gerenciado é planejado, e sua 

execução é acompanhada através do planejamento inicial. Quando ocorrem desvios do 

planejado, ações corretivas devem ser tomadas. O nível de controle alcançado através de um 

processo gerenciado reforça a garantia de que o processo estabelecido será mantido em uso 

durante fases críticas do projeto. No entanto, não é requerido que esse processo seja padrão 

da organização, o mesmo pode ser definido no nível de cada projeto de software. 

4. Nível 3: Definido. Um processo definido é adaptado à partir do processo padrão da 

organização, de acordo com as diretrizes definidas pela organização para adequação de 

processos. Ele contribui com produtos de trabalho, medições, e outras informações de 

melhoria para avaliações do processo na organização, uma vez que todos fazem uso do 

mesmo processo. Nesse nível de capacidade as organizações estão interessadas em 

disponibilizar processos padrões a serem adaptados, quando necessário, com a finalidade de 

ganhar tempo e dinheiro devido a ser mais necessário a definição de novos processos a cada 

novo projeto. Um processo definido tem um nível maior de detalhes do que um processo 

gerenciado.  

5. Nível 4: Gerenciado Quantitativamente. Um processo gerenciado quantitativamente é 

definido e controlado através de técnicas estatísticas ou outras técnicas quantitativas. 

Objetivos quantitativos são estabelecidos para a qualidade e performance dos processos e 

utilizados como critérios no gerenciamento dos processos. A qualidade e performance do 

processo são compreendidas em termos estatísticos e gerenciadas ao longo da vida do 

processo. 

6. Nível 5: Otimizado. Um processo otimizado é gerenciado quantitativamente, podendo ser 

modificado e adaptado a fim de atingir objetivos organizacionais tanto atuais quanto futuros. 
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Um processo otimizado foca na melhoria contínua da performance dos processos através da 

inovação tecnológica. Processos otimizados são constantemente melhorados através de 

análises das causas comuns de variações do processo controlado estatisticamente.  

Os níveis de capacidade representam um diferencial da representação contínua em relação à 

representação por estágios, que utiliza os níveis de maturidade de processo, o mesmo conceito do 

modelo CMM. Novos conceitos e componentes foram introduzidos no CMMI e os mesmos são 

agrupados em três categorias que refletem a forma como os mesmos devem ser interpretados. Essas 

categorias estão descritas a seguir conforme [SEI-001].  

1. Categoria Requerida: metas específicas e genéricas são componentes requeridos pelo 

modelo. Esses componentes são essenciais para o atendimento de um determinado nível de 

maturidade ou capacidade do modelo. A metas devem ser atendidas por todos os processos 

planejados e implementados em uma organização.  

2. Categoria Esperada: práticas específicas e genéricas devem ser implementadas conforme 

especificado no modelo, mas não são essenciais para o atendimento das metas. Componentes 

que são esperados pelo modelo são aqueles que descrevem o que uma organização deve 

tipicamente fazer para alcançar um componente requerido do modelo. Componentes 

esperados funcionam como um guia nas atividades de melhoria e avaliações. As práticas do 

modelo, caso não sejam implementadas conforme sua descrição, devem constar nos 

processos das organizações através de práticas alternativas. Práticas alternativas são aquelas 

que atendem aos objetivos dos componentes esperados, porém são implementadas de forma 

diferente da sugerida pelo CMMI.  

3. Categoria Informativa: subpráticas, produtos de trabalhos típicos, amplificações de 

disciplina, elaboração de práticas genéricas, títulos das metas e práticas, notas das metas e 

práticas e referências em geral especificadas no modelo, são componentes informativos que 

ajudam no entendimento das metas e práticas e como os mesmos podem ser atendidos.  

Os processos devem ser planejados e implementados de acordo com os componentes requeridos 

e esperados das áreas de processo. Conformidade com uma determinada área de processo significa 

que seus processos estão plenamente de acordo com os componentes esperados, seja através da 

implementação fiel das práticas ou através de práticas alternativas, e conseqüentemente o 

atendimento das metas é alcançado, ou seja, o atendimento dos componentes requeridos[SEI-001]. 

A seguir o conceito dos componentes mais importantes para o entendimento correto do modelo 

CMMI serão apresentados.  
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O nível de capacidade foca em melhorar a performance dos processos de uma determinada área 

de processo. Uma área de processo é um conjunto de práticas relacionadas, que quando 

implementadas de forma coletiva satisfazem um conjunto de metas consideradas importantes e 

críticas para caracterizar a melhoria em uma determinada área de processo.  

As metas do modelo são classificadas como específicas e genéricas. As específicas são aplicadas 

a uma área de processo e endereçam características que descrevem o que deve ser implementado 

para satisfazer a área de processo. As metas genéricas são únicas para cada nível de capacidade e 

descrevem o nível de institucionalização que a organização deve alcançar no nível de capacidade 

[SEI-001].  

As práticas do modelo são também classificadas como específicas e genéricas, mas possuem 

também uma classificação adicional: a de práticas básicas e avançadas. Uma prática específica 

representa uma atividade considerada importante no atendimento da meta específica associada à 

mesma. As práticas genéricas são associadas às metas genéricas existentes, que por sua vez são 

relacionadas aos níveis de capacidade. Práticas genéricas provêm institucionalização a fim de 

assegurar que os processos associados à área de processo serão efetivos, repetíveis e duradouros.  

Os componentes informativos do modelo são aqueles que fornecem suporte de informação para o 

entendimento dos demais componentes. São eles: Produtos de trabalho típicos, Subpráticas, 

Amplificações de disciplina, Elaboração de práticas genéricas e Referências.  Maiores detalhes 

sobre cada um desses componentes podem ser adquiridos em [SEI-001], [Chrissis-03], [Ahern-01]. 

O trabalho dessa dissertação tem como objetivo propor um processo que atenda aos requisitos da 

área de processo de Medição e Análise. Através da utilização da representação contínua, será 

definido um processo que contemple os níveis de capacidade de 1, 2 e 3. Na Figura 3.2 está 

ilustrado o relacionamento da área de medição e análise com as demais áreas do modelo. 

Todas as Áreas de Processo 
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Provê resultados objetivos e 
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Figura 3.2- Relacionamento entre a área de Medição e Análise e o Modelo CMMI 
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Através da Figura 3.2, pode ser observado o grau de dependência entre as demais áreas de 

processo e a área de medição e análise, que é uma área da categoria de suporte, justamente por 

prover suporte para todas as demais áreas. A área de Medição e Análise, alvo da pesquisa desse 

trabalho, suporta todas as áreas de processo fornecendo práticas específicas que direcionam os 

projetos e organizações para o alinhamento de suas necessidades de medição aos seus objetivos 

[SEI-001]. Na próxima seção esta área de processo será apresentada. 
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O propósito da área de Medição e Análise é desenvolver e manter a capacidade de medição que é 

utilizada para suportar as necessidades de informações gerenciais [Chrissis-03]. Atualmente existem 

várias abordagens para a realização de medições de software. Diversos padrões internacionais 

foram publicados, como ISO 15939 [ISO-15939], Practical Software Measurement [McGarry-02] e 

técnicas para identificação de medições como o paradigma Goal Question Metric [Basili-93], os 

quais estão implantados de diversas maneiras em todo o mundo. Existe também um grande corpo de 

conhecimento na literatura de métricas de software, métodos estatísticos e quantitativos, que são 

disponibilizados como orientações e melhores práticas para aqueles que desejam iniciar uma cultura 

de medições. Por outro lado, torna-se difícil selecionar as práticas e orientações mais apropriadas e 

filtrar o que é melhor e mais indicado para se adotar entre os diversos padrões existentes na área de 

medição de software. Mediante esse problema o CMMI desenvolveu a área de processo de Medição 

e Análise, através de um processo colaborativo onde o envolvimento de pessoas com experiência no 

mercado e na área de processo em questão foram essências para o sucesso da construção da nova 

área. Integrantes do Practical Software and Systems Measurement Support Center e pessoas que 

trabalharam no desenvolvimento dos padrões ISO (International Organization For Standardization) 

focados em medições e avaliações de processos são exemplos do grupo colaborativo formado para a 

construção da nova área de processo do CMMI [Goldenson-03].  

A incorporação da área de Medição e Análise como uma área de processo distinta no modelo 

CMMI provê ao corpo gerencial da organização o foco e a visibilidade necessários para orientar as 

atividades de medição ao longo do processo de melhoria. Esse foco inicial em medições não era 

abordado com rigor em outros modelos e nem por avaliadores experientes de processos. No entanto, 

organizações que obtiveram sucesso na implantação de programas de medições efetivos afirmam ter 

diminuído os custos e aumentado o foco das atividades de medição, iniciando a execução das 

mesmas desde as fases inicias das atividades de melhoria. A área de processo de Medição e Análise 

é um aspecto de suma relevância que foi incorporado ao modelo CMMI. O seu escopo é muito mais 
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abrangente do que a abordagem existente no modelo SW-CMM [Goldenson-03]. O processo de 

Medição e Análise incorporado ao CMMI define as seguintes diretrizes: 

• Especificação dos objetivos de Medição e Análise alinhados às necessidades de informação e 

objetivos da organização; 

• Especificação das medições, coleta de dados e mecanismos de armazenamento, técnicas de 

análise e mecanismos de reportagem e feedback; 

• Implementação da coleta, armazenamento, análise e reportagem dos dados; 

• Resultados objetivos para serem utilizados na tomada de decisões e implementação de ações 

corretivas; 

A integração das atividades de medição e análise nos processos dos projetos suporta os seguintes 

aspectos:  

• Planejamento e estimativas objetivas; 

• Acompanhamento da performance atual dos projetos de acordo com os planos e objetivos 

definidos para os mesmos; 

• Identificação e resolução de problemas ou questões relacionadas aos processos; 

• Formação de uma base para a institucionalização de medições em processos adicionais no 

futuro. 

O foco inicial para as atividades de medição é estabelecido no nível de projetos. Contudo, a 

capacidade de medição poderá fornecer uma vasta gama de informações para o nível da 

organização.  

A Figura 3.3 apresenta um diagrama de contexto das atividades de medição e análise descritas 

pelas práticas específicas do modelo. 
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Figura 3.3- Diagrama de Contexto das Atividades de Medição e Análise 

Todas as práticas específicas apresentadas na Figura 3.3 são referentes ao nível 1 de capacidade 

do modelo, e se todas elas forem contempladas em um processo significa que o projeto ou a 

organização possui um processo “executável” em atividades de medição e análise. As práticas 

específicas representam o núcleo das atividades de medição e análise do CMMI, as mesmas estão 

descritas na ilustração da Figura 3.3, já as subpráticas estão descritas no Capítulo 5. As metas e 

práticas genéricas definem as orientações para a evolução da capacidade do processo. As metas e 

práticas genéricas referentes  aos níveis de capacidade 1, 2, e 3 estão descritas no Capítulo 5, e as 

que são referentes aos níveis de capacidade 4 e 5 estão descritas em [Chrissis-03].  
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O ARC V1.1 (Appraisal Requirements for CMMI) define os requisitos essenciais para a 

definição e utilização de métodos de avaliação que irão ser aplicados em avaliações do modelo 

CMMI [SEI-034]. Além desses requisitos, um conjunto de classes de avaliações foi criado, baseado 

em aplicações típicas de métodos de avaliação.  

Métodos de avaliação podem ser utilizados para diferentes propósitos, e os mesmos podem 

demandar pequenas diferenças na sua aplicação. São três as aplicações típicas dos métodos de 

avaliação:  

1. Avaliações para melhoria de processos;  
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2. Avaliação da capacidade de fornecedores; 

3. Monitoramento de processos.  

A avaliação para a melhoria de processos são as avaliações que atribuem um nível de capacidade 

ou maturidade à organização. A avaliação da capacidade do fornecedor são avaliações contratadas 

por empresas para avaliar a capacidade dos processos de seus possíveis fornecedores. Por fim, a 

avaliação para monitoramento de processos são avaliações internas exclusivas para monitorar o 

processo, sem o objetivo do atendimento de um nível. 

Essas aplicações típicas dos métodos de avaliação são o que chamamos de classes do método de 

avaliação. O ARC V1.1 define os requisitos necessários para cada tipo de classe de métodos de 

avaliação. Os métodos podem ser classificados como tipo classe A, B ou C. Na Tabela 3-1 estão 

descritas as características de cada uma das classes [Barbour-02]. 

Características Classe A Classe B Classe C 

Quantidade de evidências 
objetivas coletadas (3relativo) Alto Médio Baixo 

Classificação de nível de 
maturidade ou capacidade Sim Não Não 

Recursos necessários (relativo) Alto Médio Baixo 

Tamanho da equipe (relativo) Grande Média Pequena 

Requisitos para o líder da 
avaliação 

Avaliador líder 
oficial 

Avaliador líder 
oficial ou uma 
pessoa devidamente 
treinada e 
experiente 

Uma pessoa 
devidamente 
treinada e 
experiente 

Tabela 3-1- Características das Classes de Métodos de Avaliações  

Pontos chaves que diferenciam as classes são: o grau de confiança dos resultados gerados pela 

avaliação, a classificação dos níveis e o custo e duração da avaliação. Métodos classe A devem 

satisfazer todos os requisitos ARC e são os únicos que permitem a classificação de níveis de 

maturidade e capacidade. Métodos classe B possuem um subconjunto dos requisitos dos métodos 

classe A e devem ser utilizados em avaliações internas, ou pré-avaliações antes das avaliações 

classe A. Já os métodos classe C possuem um subconjunto ainda menor dos requisitos ARC, apenas 

um subconjunto dos requisitos dos métodos classe B. Esse último tipo de avaliação é indicado para 

a realização de diagnósticos iniciais, ou avaliações periódicas internas focadas em projetos ou áreas 

                                                 
3 Relativo ao tamanho do escopo da organização sendo avaliada 
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da organização, apenas para obter uma visão geral de como está ocorrendo a implementação dos 

processos [SEI-034]. 

Contudo, os princípios de avaliação dos modelos CMMI são similares aos princípios de 

avaliações do CMM [Paulk-95] e SECM (System Engineering Capability Model) [EIA-98a], 

segundo [SEI-034]: 

• Devem ser iniciadas com um modelo de referência de avaliação; 

• Utilizam um processo de avaliação formal; 

• Devem envolver a gerência sênior como o patrocinador da avaliação; 

• Os objetivos de negócio do patrocinador devem ser o foco da avaliação; 

• Durante uma avaliação, a informação a respeito das pessoas que proveram os dados, bem 

como os dados fornecidos por elas, são confidenciais; 

• A avaliação deve ser conduzida de forma colaborativa; 

• Foco nas atividades subseqüentes à avaliação e na tomada de ações a partir dos resultados da 

mesma. 

O método de avaliação do CMMI é o SCAMPI, o qual atende a todos os requisitos ARC e é um 

método considerado do tipo classe A. O SCAMPI será apresentado na próxima seção.  
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Para que uma organização seja avaliada a respeito da conformidade ao modelo CMMI, o SEI 

definiu um novo método de avaliação, o SCAMPI, Software CMMI Appraisal Method for Process 

Improvement [Barbour-02]. Os principais objetivos do método são [SEI-03]: 

• Coletar dados do processo sendo utilizado para entender como o mesmo é implementado; 

• Identificar pontos fortes e fracos do processo; 

• Determinar o grau de satisfação das metas do modelo sendo investigadas; 

• Atribuir classificação de níveis (maturidade ou capacidade), se requerido pela organização. 

O SCAMPI foi definido com base nas melhores práticas de métodos de avaliação já existentes e 

utilizados no mercado [Barbour-02], entre eles o Software Capability Evaluation SCE V3.0 

[Byrnes-96], método de avaliação oficial do SW-CMM. 
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Os principais conceitos sobre os quais o método de avaliação se baseia [SEI-03], e que serão 

utilizados nesse trabalho para avaliar a conformidade do processo proposto ao modelo CMMI, estão 

descritos a seguir. 

• Unidade Organizacional (Escopo Organizacional a ser avaliado). Uma avaliação pode ser 

aplicada a toda a organização ou a uma unidade ou parte da mesma, visto que nem sempre as 

áreas e projetos da organização possuem os mesmos objetivos [SEI-03]. Segundo o SCAMPI 

[Barbour-02], unidade organizacional é qualquer parte da organização que faça o uso de um 

conjunto de processos coerentes que estejam sendo aplicados no contexto de um conjunto de 

objetivos de negócios. Um projeto é um exemplo de unidade organizacional que pode ser o 

escopo de uma avaliação.  

• A avaliação das metas do modelo é função da institucionalização de suas práticas 

relacionadas. Como foi visto na Seção 3.3, as metas do modelo CMMI representam o único 

componente requerido para o atendimento de um nível de capacidade ou maturidade, ou seja, 

devem obrigatoriamente ser satisfeitas. As metas são especificadas de forma muito genérica, e 

as práticas são os componentes que norteiam o entendimento das metas. As práticas são 

consideradas componentes esperados em uma avaliação, ou seja, sua implementação não é 

obrigatória. Se houver uma outra forma de atender uma determinada prática do modelo, a 

avaliação deve julgar o atendimento ao objetivo da prática oficial do CMMI. São as práticas 

que guiam a realização das avaliações do modelo [Chrissis-03]. O atendimento de todas as 

práticas relacionadas a uma determinada meta caracteriza a satisfação da mesma. Todas as 

metas de uma área de processo, de um determinado nível de capacidade, devem ser satisfeitas 

para que o nível de capacidade seja alcançado. Todas as metas, de todas as áreas de processo 

de um determinado nível de maturidade, devem ser satisfeitas para que o nível de maturidade 

seja alcançado [Barbour-02]. 

• Evidências Objetivas. O método é baseado no conceito de evidências objetivas, que são 

informações quantitativas ou qualitativas; registros ou evidências de fatos gerados por 

determinadas práticas de processos. Todas essas evidências são implementadas e baseadas em 

medições, observações, e testes, os quais são passíveis de verificações [Barbour-02]. Segundo 

o SCAMPI, fontes de evidências objetivas são apresentações, ferramentas, documentos e 

entrevistas da avaliação.  

• Indicadores de Implementação das Práticas. Devido ao fato de ser fortemente baseado em 

evidências objetivas, o método é classificado como PII-Based Process Appraisal Method. PII-
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Based vem do inglês, Practice Implementation Indicator, que quer dizer que o foco do 

modelo para verificar a implementação das práticas é baseado em indicadores. A utilização de 

indicadores de implementação das práticas (PIIs) parte do pressuposto de que a execução de 

atividades e práticas dos processos sempre irá resultar em algum tipo de indício de que as 

mesmas foram realmente implementadas. Para o CMMI os indicadores de implementação das 

práticas são os indícios necessários para evidenciar de forma objetiva que as práticas do 

modelo estão sendo implementadas, e são extraídos a partir de documentos (produtos de 

trabalho) e entrevistas. Existem três tipos de indicadores de implementação das práticas: 

artefatos diretos (PIIs tipo A), artefatos indiretos (PIIs tipo B) e afirmações (PIIs tipo C). 

Artefatos diretos são as saídas diretas resultantes da implementação da prática do processo, 

por exemplo, os produtos de trabalho típicos referenciados pelo modelo CMMI (documento 

de requisitos, planos de projeto, qualidade e configuração, etc.). Artefatos indiretos são 

evidências do tipo efeito colateral que indicam que uma determinada prática está sendo 

implementada. Por exemplo, atas de reuniões, registros de log e relatórios. Afirmações são 

declarações orais ou escritas que confirmam ou suportam a implementação da prática. Por 

exemplo, a realização de entrevistas e aplicação de questionários na avaliação. Um exemplo 

prático dos indicadores possíveis para uma das práticas do modelo é apresentado na Figura 

3.4. 
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Figura 3.4- Exemplo Prático dos Indicadores de Implementação das Práticas 

• Caracterização de Implementação das Práticas. Para determinar a implementação das práticas, 

o SCAMPI se baseia na premissa de que a equipe de avaliação conhece o objetivo da prática 

sendo avaliada, e também o contexto no qual a prática está sendo implementada. A 

abordagem utilizada para caracterizar a implementação é determinar o grau de satisfação da 

prática e especificar os pontos fortes e fracos, se existirem, associados ao contexto no qual a 

prática está sendo avaliada [SEI-03]. Esses pontos fortes e fracos serão úteis em algumas 
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etapas do método, onde julgamentos podem vir a ser necessários. Na Tabela 3-2 estão 

descritos os graus de implementação das práticas e os requisitos necessário para o 

atendimento de cada um, segundo o SCAMPI [Barbour-02]. 

Grau de Implementação Requisitos 

Completamente Implementada 
(FI - Fully Implemented) 

Artefatos diretos apropriados existem 
Suportada por artefatos indiretos e/ou afirmações 
Nenhum ponto fraco associado 

Largamente Implementada 
(LI - Largely Implemented) 

Artefatos diretos apropriados existem 
Suportada por artefatos indiretos e/ou afirmações 
Um ou mais pontos fracos associados 

Parcialmente Implementada 
(PI - Partially Implemented) 

Artefatos diretos não existem ou se mostram inadequados 
Artefatos indiretos e/ou afirmações indicam que alguns aspectos da 
prática são implementados 
Um ou mais pontos fracos associados 

Não Implementada 
(NI - Not Implemented) 

Qualquer situação não coberta anteriormente 

Tabela 3-2- Escala de Graus de Implementação das Práticas Conforme o SCAMPI 

• Corroboração das informações: para evidenciar a corroboração das informações, o SCAMPI 

define que artefatos diretos devem ser combinados com artefatos indiretos ou afirmações 

[SEI-03]. 

Existem outros conceitos importantes relacionados ao SCAMPI, e que são amplamente 

utilizados em avaliações oficiais. Contudo, como os mesmos não serão utilizados para a avaliação a 

ser realizada nesse trabalho, não estão apresentados neste trabalho. A descrição do método 

completo, com todos os requisitos e fases existentes em uma avaliação SCAMPI, está disponível em 

[Barbour-02].  Para a condução de uma avaliação CMMI a equipe de avaliação deve ser 

devidamente treinada e conhecedora de todos os detalhes do método de avaliação. 
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Neste capítulo foi apresentado o Capability Maturity Model Integrated (CMMI), modelo para 

avaliação de processo de desenvolvimento de software proposto pelo Software Engineering Institute 

(SEI). Este modelo fornece às organizações diretrizes para controlar seus processos de 

desenvolvimento de software, desenvolvendo uma cultura de excelência em engenharia e 

gerenciamento de projetos de software. Dentre as diversas disciplinas existentes no modelo 

integrado, o trabalho está focado na disciplina de engenharia de software, área de pesquisa dessa 
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dissertação. Uma única área de processo foi abordada em detalhes nesse capítulo, a área de medição 

e análise, visto que o propósito dessa dissertação é o de propor a configuração de um processo de 

medição e análise. A seleção do CMMI como modelo de qualidade para a definição do processo de 

medição a ser proposto nessa dissertação se deve principalmente aos seguintes aspectos: 

• O CMMI é uma proposta inovadora de integração e é apoiado pelo SEI, entidade de grande 

respaldo na área de qualidade e desenvolvimento de software; 

• O CMMI foi desenvolvido com base no CMM, um dos modelos de qualidade mais 

amplamente utilizado em organizações do mundo inteiro; 

• O CMMI foi desenvolvido com a previsão de evolução das disciplinas e processos, de forma 

que novas disciplinas podem ser adicionadas à estrutura do modelo, tornando assim o CMMI 

estável e passível de evolução sem causar grandes impactos nas organizações que já o 

utilizam; 

• Criação da área de processo de medição e análise, processo que será alvo de estudo desta 

dissertação; 

• Utilização da representação contínua do modelo, que permite o foco dos esforços de melhoria 

de processo em uma única área de processo, a área de Medição e Análise. Dessa forma, pode 

ser criado um processo evolucionário dentro dos níveis de capacidade da representação 

contínua.  

Devido às razões apresentadas acima, o modelo CMMI é o que mais se adequa para a orientar as 

atividades a serem descritas nessa dissertação. O processo a ser configurado deverá contemplar os 

níveis de capacidade 1, 2 e 3 da área de medição e análise. 

Por fim, foram apresentados em linhas gerais os principais conceitos do método de avaliação 

oficial do CMMI, o SCAMPI, que terá parte de seus conceitos utilizados no Capítulo 5 desse 

trabalho para evidenciar a conformidade do processo proposto de Medição e Análise com os 

requisitos do modelo CMMI. 

No próximo capítulo será apresentado o processo de acordo com os requisitos da área de 

medição e análise, descrita nesse capítulo. 
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Este capítulo apresenta o processo de medição e análise proposto de acordo com os requisitos do 

CMMI: 

• Seção 4.1 - Motivação: apresenta em linhas gerais a motivação para alinhar os objetivos da 

pesquisa com a definição de um processo prático para suportar as organizações em atividades 

de medição e análise; 

• Seção 4.2 - Visão Geral: apresenta uma visão geral do processo; 

• Seção 4.3 - Relato de Experiência: descreve os principais aspectos do relato de experiência da 

autora em atividades de medição e análise; 

• Seção 4.4 - Estrutura do Processo: apresenta a estrutura através da qual o processo foi 

definido e encontra-se descrito nesse trabalho; 

• Seção 4.5 - Descrição do Processo de Medição e Análise: descreve os subprocessos e as 

atividades em detalhes do processo proposto; 

• Seção 4.6 - Práticas de Institucionalização do Processo: descreve as práticas do CMMI que 

suportam a institucionalização do processo; 

• Seção 4.7 - Considerações Finais: apresenta as considerações finais a respeito desse capítulo.  
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Em qualquer campo científico, atividades de medição geram informações quantitativas a respeito 

dos processos e produtos, o que nos permite compreender o comportamento e os resultados dos 

mesmos. Um grande obstáculo para a engenharia de software é a realização dessas atividades de 

forma institucionalizada e, segundo [Pfleeger-97], uma das causas dessa dificuldade é a distância 

existente entre o universo acadêmico e o mundo prático das atividades de medição de software. Em 

muitos casos as pessoas que compõem esses dois mundos possuem diferentes objetivos. 
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Pesquisadores do mundo acadêmico sempre são motivados por publicações, artigos originais e 

inovadores. Novos modelos são propostos e raramente são testados em ambientes reais; novas 

métricas são criadas e publicadas, mas dificilmente utilizadas; novas teorias são publicadas, mas 

raramente ajustadas para se adequarem à realidade daqueles que precisam utilizá-las. Do outro lado, 

aqueles que vivem no mundo prático do desenvolvimento de software, e precisam aplicar técnicas e 

processos de medições, requerem simplicidade e resultados em curto prazo. Os projetos reais estão 

constantemente em situações problemáticas, com algum tipo de atraso, e normalmente estão 

disponíveis para testar os novos modelos propostos, as novas métricas publicadas, e outros aspectos 

desenvolvidos pelo meio acadêmico. Além disso, aqueles que possuem a disponibilidade de testar 

novos processos, métricas e padrões, em muitos casos não permitem que os dados sejam publicados 

e disponibilizados, por não quererem se expor aos competidores e ao mercado de uma maneira 

geral. É necessária a união desses dois mundos para a realização de testes e refinamentos, e para a 

realização de ajustes de forma que os resultados das pesquisas possam se adequar à realidade 

prática do desenvolvimento de software.  

Fenton [Fenton-00] reforça que o aspecto de medir software vive à margem da engenharia de 

software e que a prática e a teoria andam fora de compasso, visto que são guiadas por diferentes 

objetivos. O recente crescimento de métricas de software na indústria não é necessariamente 

proveniente do reconhecimento por parte das organizações a respeito do real valor da utilização de 

métricas no contexto do desenvolvimento de software. Em muitos casos, as iniciativas de métricas 

são provenientes de tentativas arriscadas de melhorar situações muito críticas, onde as métricas 

pouco poderão ajudar, ou são provenientes de necessidades de avaliações externas, como por 

exemplo o SW-CMM [Paulk-95]. O modelo SW-CMM requer a implantação de métricas de 

software para avaliar os processos das organizações. O principal gatilho para o crescimento da 

utilização de métricas de software nos Estados Unidos foi o CMM [Fenton-00]. Nesse contexto é 

evidenciada a necessidade de mudanças no foco das atividades de medições. É necessário sair de 

conjuntos de métricas pré-definidas pelo mercado para atender a benchmarks, para uma abordagem 

de como implantar programas de medições com objetivos relacionados às necessidades específicas 

de cada organização.  

Não é coincidência o fato de que os casos de sucesso de implantação de programas de medições 

são aqueles em que o mundo acadêmico e o mundo prático se unem através do mesmo objetivo: 

tentar ajudar a resolver os problemas da engenharia de software com base em medições de software 

[Pfleeger-97]. Não é fácil obter esse entrosamento, mas é nosso objetivo trabalhar para alcançá-lo e 

implementá-lo na prática. O processo proposto nesse capítulo está alinhado ao modelo CMMI 
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[Chrissis-03], o qual foi desenvolvido também com base na experiência de diversas empresas 

mundiais de desenvolvimento de software. Essas empresas colaboram com o SEI na aplicação 

prática de suas produções científicas e provendo feedback a respeito de sua eficácia, ajudando na 

definição e refinamento de suas produções. Através dessa abordagem pode-se ter uma maior 

segurança de que o processo está definido com base na união dos objetivos do meio acadêmico e do 

lado prático das atividades de medição de software.  

Através da utilização do CMMI as organizações terão que entender quais os reais objetivos de 

atividades de medição no seu contexto, e terão que aprender a implementá-las de maneira efetiva. 

Caso contrário não obterão sucesso nas avaliações do CMMI. 
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O processo de medição proposto neste trabalho pode ser inserido em processos de 

desenvolvimento com os mais variados ciclos de vida. O mesmo está descrito de forma 

independente dos processos padrões existentes e atende aos requisitos do CMMI, em sua 

representação contínua, nos níveis 1, 2 e 3 de capacidade. Também são fornecidos templates auto-

explicativos, que devem ser utilizados pela equipe de desenvolvimento para apoiar e conduzir a 

realização das atividades descritas no processo. Com o desenvolvimento da proposta, buscou-se 

criar um processo que fosse genérico o suficiente para atender a diversos perfis de organizações 

existentes, mas que também contemplasse os requisitos requeridos pelo CMMI para um processo 

“gerenciado”, nível 2 de capacidade, e “definido”, nível 3 de capacidade, para as atividades de 

planejamento e execução de medição e análise. Desta forma, pode-se dizer que a principal 

contribuição deste processo é fornecer um conjunto coerente de atividades e artefatos direcionados 

para a implantação de programas de medição e análise, podendo ser aplicado em diferentes tipos de 

organizações de software. Além disto, o trabalho também foi fundamentado em uma revisão 

bibliográfica da Engenharia de Software no que se refere a Métricas de Software, e na experiência 

prática da autora. A proposta do trabalho é que o processo seja completo, para ser customizado 

sempre que necessário. Entretanto, e importante que, ao utilizá-lo, as organizações planejem a 

adaptação necessária para o processo atender a sua realidade, removendo atividades que não sejam 

necessárias e realizando outros ajustes que não influenciem na conformidade ao CMMI. Caso 

contrário, o processo pode ser utilizado com um nível maior de overhead do que o necessário.  

Na próxima seção será apresentado um relato de experiência fundamental para a definição do 

processo de medição.  
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Durante três anos, especificamente de 2001 a 2003, a autora deste trabalho atuou em um projeto 

que possuía como cliente uma organização internacional, avaliada no nível 3 de maturidade do SW-

CMM. No projeto mencionado, várias aplicações de software foram desenvolvidas através de um 

programa que possuía como forma de contrato: “o preço fixo e escopo variável”. Uma equipe fixa 

estava alocada por um determinado período para atender às demandas do cliente. 

Pelo fato da empresa contratante possuir uma maturidade elevada de seus processos, em 

comparação com a empresa contratada, uma série de atividades pré-maturas eram exigidas em 

relação ao contexto global de maturidade da empresa contratada. Processos, templates e guidelines 

tiveram que ser definidos e/ou adaptados a partir do processo padrão do cliente, que era um 

processo totalmente voltado para a sua realidade, para que dessa forma a contratada pudesse atender 

aos requisitos de qualidade impostos pelo cliente. Além da avaliação dos produtos e projetos 

desenvolvidos pela contratada, o cliente realizava avaliações do processo e acompanhava de forma 

detalhada todo o ciclo de desenvolvimento. Esse acompanhamento estreito era possível através de 

reuniões de acompanhamento semanais, onde dados eram periodicamente reportados e análises 

eram realizadas sobre os mesmos. Esse tipo de acompanhamento se fazia necessário pelo fato de 

que os projetos e produtos desenvolvidos pela contratada passariam a fazer parte integral dos 

sistemas da organização contratante. Dessa forma, um controle rígido da qualidade do produto e do 

processo se fazia extremamente necessário. Esse controle era alcançado através da reportagem de 

métricas de processo e de produto em uma base periódica de tempo. O cliente realizava análises nos 

dados e tirava suas conclusões a respeito do trabalho produzido.  

Como diversas atividades tiveram que ser executadas sem um planejamento prévio, alguns 

problemas foram sendo identificados ao longo do projeto, mesmo com a existência de processos, 

templates e guidelines definidos. Apesar do cliente possuir todas as ferramentas e processos 

necessários para a execução de suas atividades de forma institucionalizada, as mesmas não podiam 

ser diretamente utilizadas pela contratada, que é uma organização com realidade bastante diferente 

do tipo da contratante, principalmente no que se refere ao tipo de negócio, estrutura, tamanho, 

pessoas e cultura. Alguns problemas foram evidenciados ao longo da execução do projeto, 

principalmente devido à falta de um processo de desenvolvimento definido para a realidade da 

contratante em algumas áreas de processo. As áreas de processo referentes ao CMM nível 2 foram 

tendo seus processos adaptados para a realidade da empresa, uma vez que faziam parte do escopo 

de avaliação do CMM. Os processos de engenharia, como requisitos, implementação e testes, foram 

sendo ajustados sob demanda e não tiveram o mesmo foco que os processos gerenciais do nível 2.  
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A ausência de um processo de medição e análise foi um dos principais problemas, 

principalmente por ser um processo de suporte a todas as áreas de desenvolvimento de software, 

desde o planejamento até a entrega do software. Mesmo após três anos de coleta e análise de 

diversas métricas, não existe ainda uma base de dados históricos estruturada que possa ser utilizada 

de forma efetiva pela equipe de desenvolvimento para suportar as estimativas e o desenvolvimento 

de projetos futuros. Pela falta de um processo definido, as atividades de medição foram sendo 

executadas para atender ao cliente nos momentos requeridos pelo mesmo. Muitas vezes, os erros 

eram repetidos ao longo da execução das atividades, sendo propagados por todo o ciclo de vida de 

três anos do projeto, uma vez que não havia um processo definido que orientasse as atividades de 

forma estruturada. Os principais problemas identificados pela autora, e por membros da equipe de 

desenvolvimento que atuaram nas atividades de medição e análise, serão descritos na próxima 

seção. 
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 Nessa seção serão apresentados os principais problemas encontrados no decorrer dos três anos 

de aplicação prática de atividades de medição e análise sem a existência de um processo definido. 

Esses problemas foram evidenciados na execução de um projeto real e foram os principais aspectos 

motivadores para a definição do processo a ser descrito nessa dissertação. O processo proposto 

possui como um de seus objetivos, a solução dos problemas que serão mencionados a seguir. 
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Pelo fato do cliente do projeto ser uma organização madura, com processos bem definidos e 

institucionalizados, o mesmo fazia exigência da reportagem de diversos dados durante a execução 

do processo de desenvolvimento. Métricas de controle e de avaliação da qualidade eram 

constantemente coletadas. A introdução de diversas métricas de maneira não planejada causou um 

grande overhead nas atividades de desenvolvimento e até mesmo de gerência do projeto. O 

programa de métricas, ao invés de ser visto como uma poderosa ferramenta gerencial, muitas vezes 

era visto como uma prática de processo que agregava pouco valor. 22 métricas eram coletadas 

mensalmente no projeto, e havia situações em que outras medições mais específicas eram 

requeridas e adicionadas a esse total. Para uma organização em estágios iniciais de maturidade, a 

coleta de muitas métricas ao mesmo tempo pode acarretar em diversos problemas, entre eles os 

custos de coleta, manutenção e análise dos dados maiores do que os benefícios gerados. A 

organização contratada não possuía estrutura para a coleta e análise de uma grande massa de dados, 

situação essa que dificultou bastante as atividades de medição e análise. 
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A definição das métricas a serem coletadas não seguiu nenhum modelo de processo, ou mesmo 

nenhuma técnica como o GQM, onde as métricas são definidas a partir de objetivos maiores. 

Grande parte das métricas foi herdada do cliente e foram definidas a partir de seus objetivos 

específicos. Estes objetivos, em sua maioria, não se adequavam aos da empresa contratada. A coleta 

de métricas na contratada, por não ser orientada aos seus objetivos e necessidades de informação, 

não atendeu às necessidade dos projetos da contratada.  

Um exemplo era a métrica de “antecipação da descoberta de erros”, que media o quanto o 

projeto descobria as falhas antes da fase de testes do sistema. A métrica era calculada dividindo-se o 

total de faltas encontradas no processo de inspeções e no processo de testes unitários pelo número 

total de faltas detectadas, inspeções + testes unitários + testes de sistema. Já para a contratada essa 

métrica não agregava muito valor, uma vez que testes unitários eram realizados, mas não eram 

registrados (de forma a possibilitar a coleta de dados relacionados ao processo de testes unitários). 

Os testes eram realizados pelos desenvolvedores sem nenhum formalismo e o processo de inspeções 

já possuía métricas específicas para avaliar a efetividade das inspeções. Devido a essa situação, 

todos os resultados dessa métrica eram deixados de lado e nenhuma análise era realizada, pois a 

mesma deveria avaliar o processo de inspeções junto com o processo de testes unitários, e este 

último não era executado. O objetivo da métrica era inválido, conseqüentemente a métrica também 

passou a ser. A métrica foi coletada durante 1 ano e três meses e nenhuma ação foi tomada e 

nenhuma observação foi realizada por parte do cliente.  
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Nem todas as métricas coletadas nos projetos possuíam o público alvo definido. A maioria das 

métricas era apresentada em reuniões de acompanhamento do projeto com a presença de alguns 

membros da equipe de desenvolvimento, representantes do cliente e do gerente do projeto. Havia 

métricas gerenciais e operacionais, no entanto todas eram apresentadas em conjunto e essa 

abordagem, muitas vezes, tornava a reunião pouco produtiva, pois havia muitos interesses em jogo 

para a realização de análise dos dados e discussão de possíveis ações. 

Por outro lado, as métricas para as quais mais se tomavam ações eram as que possuíam como 

público o patrocinador do lado do cliente. Nesse caso, as métricas eram apresentadas em reuniões 

estratégicas, para a devida audiência, o que acarretava na tomada de ações constantes para dados 

que não se comportavam como o esperado.  
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A ausência de definição clara de certos dados que compunham as métricas era, sem dúvida, um 

dos principais problemas. Métricas foram coletadas e analisadas de forma errônea, uma vez que os 

dados não estavam corretos desde a definição da métrica. Um exemplo é a métrica “Custo da Baixa 

Qualidade” ((Total do esforço despendido em atividades de correção de defeitos pós-release dos 

produtos entregues pela contratada)/( total do esforço despendido com o desenvolvimento dos 

produtos)), apresentada na Figura 4.1.  
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Figura 4.1- Métrica: Custo da Baixa Qualidade  

Essa métrica busca obter o percentual gasto em atividades de manutenção corretiva realizadas 

nos produtos, devido a problemas em sua qualidade. Nesse caso, apenas os defeitos dos produtos 

desenvolvidos pela contratada deveriam ser contados. Porém até o mês de abril de 2003 (essa 

métrica teve sua coleta iniciada em novembro de 2002), tudo o que era relacionado à correção de 

defeitos era contabilizado no numerador da métrica. A equipe de desenvolvimento trabalhava 

também como equipe de manutenção de outros produtos, inclusive os desenvolvidos pelo próprio 

cliente. Nessa situação os defeitos relacionados a produtos desenvolvidos externamente também 

eram contabilizados nessa métrica. Mediante esse contexto, o indicador não espelhava a qualidade 

dos produtos desenvolvidos pela contratada, e sim correspondia ao percentual total de manutenção 

que era realizado pelo projeto. Em uma das reuniões estratégicas, o patrocinador questionou 

fortemente como era possível se estar trabalhando com desenvolvimento de software de alta 

qualidade, se os resultados do custo da baixa qualidade apresentados na métrica estavam entre 35% 

e 47%. Uma análise foi realizada sobre a mesma, e chegou-se à conclusão de que os dados 

coletados não eram os dados corretos para compor a métrica: “custo da baixa qualidade”. Ajustes 

foram realizados na especificação da métrica para refletir o real custo da baixa qualidade da equipe 

de desenvolvimento. Após os ajustes realizados na especificação, os coletores passaram a extrair os 

dados corretos para a composição da métrica. Como pode ser analisado, a métrica apresentada na 
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Figura 4.1, para os meses a partir de abril, a realidade é bem diferente da anterior, referente aos 

meses de janeiro a abril. 
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A ausência de um processo formal para as atividades de medição e análise acarretou na falta de 

atribuição de responsabilidades. Métricas tinham que ser coletadas por demanda do cliente, como o 

gerente do projeto estava preocupado com o desenvolvimento do produto final, a equipe de 

desenvolvimento não era alocada em atividades de medição e análise. Conseqüentemente, todas as 

atividades ficavam com a pessoa responsável pela garantia da qualidade do projeto, que não 

realizava atividades de desenvolvimento propriamente. Os principais aspectos negativos dessa 

atribuição da responsabilidade para uma única pessoa são: 

• Dificuldade de coleta dos dados. Como a equipe não possuía responsabilidade alguma sobre o 

programa de métricas, os dados muitas vezes eram reportados de forma não estruturada, 

incompletos e em alguns casos errados. O engenheiro de qualidade era responsável por 

identificar inconsistências e buscar a solução das mesmas (quando possível); 

• Dificuldade na análise dos dados para apresentá-los ao público alvo. Como o engenheiro de 

qualidade não estava inserido no desenvolvimento propriamente do projeto, muitas vezes era 

difícil extrair conclusões a respeito dos dados coletados. Normalmente era necessário o 

envolvimento de membros da equipe, mas nem sempre esse envolvimento era conseguido 

com facilidade, uma vez que não era planejado e as pessoas não possuíam essa 

responsabilidade atribuída explicitamente. 

De maneira geral a equipe de desenvolvimento era pouco comprometida com o programa de 

métricas e não trabalhava de forma pró-ativa para viabilizar o seu correto funcionamento. As 

atividades de coleta e análise de dados não eram priorizadas, pois não faziam parte de suas 

responsabilidades.  
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A falta de procedimentos definidos que orientassem o armazenamento dos dados ocasionou a 

situação onde os dados históricos, coletados ao longo dos três anos de execução do projeto citado 

estão distribuídos em planilhas individuais, que eram produzidas mensalmente, ou mesmo em 

relatórios isolados (relatórios de acompanhamento, de progresso, entre outros). Todo o trabalho de 

coleta e análise dos dados foi, em parte, perdido devido à indisponibilidade atual dos mesmos para o 

planejamento de projetos futuros com características similares. É difícil fazer uso dos dados 
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históricos, pois normalmente as pessoas não possuem tempo para pesquisar a informações em 

dezenas de arquivos. A utilização de dados históricos ainda não é uma prática institucionalizada e, 

se a mesma for complicada de se utilizar, como é atualmente, jamais será institucionalizado o seu 

uso. Dados históricos devem estar disponíveis de forma rápida e objetiva. Atualmente os dados 

históricos do projeto existem, isso é fato, mas normalmente não são consultados e utilizados, pelo 

grau de dificuldade existente em se extrair as informações. 
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Provavelmente, grande parte dos problemas mencionados acima teria sido solucionada se a 

gerência sênior da organização tivesse apoiado, de forma explícita, o programa de métricas do 

projeto. O apoio necessário vem do fornecimento de recursos, pessoas e ferramentas, para a 

realização das atividades. O apoio vem da tomada de ações a partir dos dados apresentados, fato 

esse realizado pela gerência sênior da contratante, onde a cultura de coleta de métricas já era bem 

institucionalizada e priorizada. Não é fácil conduzir um programa de métricas em um projeto 

isolado à margem da organização. Nessa situação, por não ser uma prioridade organizacional na 

empresa contratada, a gerência sênior não atuou de forma a viabilizar sua execução de forma 

efetiva. Infelizmente, a organização contratada ainda não possuía atividades de medição e análise 

como atividades prioritárias e inerentes ao desenvolvimento de software. Esse fator prejudicou 

bastante as atividades de medição e análise do projeto. 

Apesar de todos os problemas mencionados acima, diversas métricas foram coletadas, 

armazenadas e analisadas. Ações foram tomadas, discordâncias foram levantadas durante os três 

anos do projeto no que se refere às atividades de medição e análise. Os problemas acima não 

formaram uma barreira que impedisse a realização das atividades. O trabalho foi realizado e, apesar 

de não existir uma base de dados históricos estruturada, com um pouco de trabalho adicional 

informações relevantes podem ser extraídas e utilizadas em projetos futuros. Toda a experiência 

adquirida com a execução das atividades de medição e análise de forma ad-hoc foi utilizada na 

definição do processo proposto nessa dissertação, que busca a resolução dos problemas 

mencionados anteriormente.  
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Um dos objetivos do processo a ser proposto neste trabalho é a conformidade com o nível 3 de 

capacidade do modelo CMMI [Chrissis-03], na sua representação contínua. O processo possui uma 

estrutura alinhada aos requisitos da área de processo do modelo que se refere à definição de 
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processos organizacionais, Organization Process Definition, descrita em detalhes no modelo CMMI 

[Chrissis-03]. O processo foi definido com base nos seguintes atributos: Objetivo do Processo, 

Objetivos de Performance, Papéis e Responsabilidades, Critério de Entrada, Entradas para o 

Processo, Subprocessos, Principais Atividades, Saídas do Processo, Critério de Saída, Medições e 

Pontos de Verificação. 
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Para facilitar para facilitar a visualização do fluxo macro do processo e de seus subprocessos, 

alguns diagramas foram definidos. Para a construção dos diagramas foi utilizada a notação gráfica 

apresentada na Tabela 4-1. 

Símbolo Descrição 

 
Subprocesso. Agrupamento de atividades diretamente relacionadas e com um 
mesmo propósito.  

 
Atividade executada pelo processo.  

 

 

Responsável (papel ou área) por realizar uma atividade.  
Obs: Os papéis apresentados não implicam em alocação de pessoas específicas 
para cada papel. Os mesmos podem ser exercidos por qualquer profissional, não 
implicando, portanto, em dedicação total do profissional. 

 

Indica a seqüência de realização entre duas atividades. Quando a seta não é 
indicada, significa que não existe uma seqüência obrigatória para realização das 
atividades. 

 

 

Artefato do processo ou produtos de trabalho gerados a partir da execução das 
atividades, podendo ser artefatos de entrada ou artefatos de saída.  

Tabela 4-1- Símbolos Utilizados na Descrição do Processo 
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A Tabela 4-2 descreve em detalhes os atributos do processo macro de Medição e Análise, 

conforme os requisitos da área de processo de definição de processos do CMMI [Chrissis-03]. Para 

facilitar o seu entendimento e descrição, o mesmo está subdivido em três subprocessos que 

resumem de forma macro as atividades a serem realizadas no contexto de Medição e Análise. Os 

subprocessos também estão descritos na Tabela 4-2. 
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Objetivos do Processo 

• Planejar e executar atividades de medição alinhadas aos objetivos do projeto e da organização; 
• Prover resultados para a tomada de decisões baseadas em dados quantitativos; 
• Permitir a construção de uma base histórica de dados para utilização em projetos futuros; 
• Permitir a visibilidade de progresso dos projetos de desenvolvimento de software; 
• Ressaltar áreas potenciais para a melhoria de processos. 

Objetivos de Performance 

• Esses objetivos irão variar com o nível de maturidade da organização ou do projeto onde esse 
processo for aplicado. Segundo [Chrissis-03], a eficiência do processo pode ser medida, entre 
outros aspectos, pelo esforço requerido para implementação do mesmo, nível de confiança dos 
dados coletados (medição do número de problemas relacionados a dados inválidos), nível de 
utilidade do processo, e pelo custo total do processo, que envolve principalmente a alocação de 
recursos diretos e indiretos e a disponibilização de ferramentas para as atividades de Medição e 
Análise. O Anexo A apresenta exemplos práticos de objetivos de performance para o processo 
de medição e análise. 

Papéis Envolvidos 

• Analista de Dados 
• Coletor de Dados 
• Equipe de Desenvolvimento 
• Gerente de Projeto 
• Grupo Responsável pelo Programa 
• Gerência Sênior 

Subprocessos 

• Identificar e Especificar Medições 
• Executar Atividades de Medição 
• Gerenciar Ações Corretivas 

Critério de Entrada 

• Quando é tomada a decisão estratégica de se institucionalizar um programa de medições na 
organização 

• No nível de projetos o critério de entrada é o início do planejamento do projeto 

Critério de Saída 

• Não se aplica no contexto da organização - atividades de medição e análise devem ser contínuas 
em uma organização 

• No nível de projetos, após a conclusão do período de manutenção corretiva do projeto (período 
definido normalmente no contrato do projeto) 

Entradas Saídas 

• Planos estratégicos da organização 
• Planos de projeto 
• Necessidades de informações 

• Informações quantitativas e subjetivas a 
respeitos dos processos e produtos sendo 
mensurados 

• Ações corretivas identificadas a partir dos 
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• Objetivos estratégicos da organização resultados gerados 

Métricas a Serem coletadas 

• Esforço planejado X real do grupo responsável pelo programa de medição 
• Esforço planejado X real da equipe de desenvolvimento nas atividades de reportagem e análise 

dos dados 
• Custos com aquisição de ferramentas para implantação do programa de medições 
• Percentual de objetivos estratégicos sendo traduzidos em objetivos de medições 
• Quantidade de objetivos de medições alcançados com sucesso 

Pontos de Verificação 

• Definidos na Seção 4.6.6 deste processo  

Tabela 4-2- Processo Macro de Medição e Análise 

Os subprocessos serão detalhados nas seções 4.5.2, 4.5.3 e 4.5.4, de forma que para cada um 

deles serão descritas as entradas, as principais atividades e as respectivas saídas. A Figura 4.2 

representa os subprocessos do processo macro de Medição e Análise.  
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Figura 4.2- Representação Gráfica do Processo de Medição e Análise 

Após a execução de cada subprocesso, a seqüência de atividades pode voltar para qualquer 

subprocesso anterior, o processo de medição e análise é naturalmente retro-alimentado pelos 

resultados de atividades subseqüentes. O subprocesso Gerenciar Ações Corretivas pode ser um 

subprocesso descrito em outro fluxo do processo da organização, que não o de Medição e Análise. 

Isso se deve ao fato de que ações corretivas e de melhoria são demandadas pela execução de 

diversos outros procedimentos, e em organizações que já possuem alguns processos 

institucionalizados o subprocesso Gerenciar Ações Corretivas geralmente é descrito no processo de 

gestão de projetos. No contexto desse trabalho, o mesmo será descrito como sendo parte do 

processo de medição e análise, pelo fato de que o foco desse trabalho é apenas nessa área de 

processo.  
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Os papéis envolvidos na implantação de um programa de métricas vão desde a gerência sênior da 

organização até a equipe de desenvolvimento. Todos se envolvem, quer seja coletando dados, quer 

seja tomando ações devido à análise dos mesmos. Toda a equipe de um projeto sofre impacto 

devido à necessidade de fornecimento de dados, e, na maioria dos casos, mudanças serão 

necessárias no processo de desenvolvimento para se coletar certos tipos de dados. Outros papéis 

foram criados para suportar as atividades específicas do processo, as responsabilidades desses 

novos papéis devem ser acumuladas nas funções dos papéis já existentes na organização. Na Tabela 

4-3 estão descritas as responsabilidades dos papéis definidos para o processo de medição de 

software proposto neste trabalho, bem como algumas responsabilidades que devem ser 

acrescentadas a alguns papéis já existentes, conforma a experiência da autora deste trabalho. 

Papel Responsabilidade 

Analista de Dados 

• Analisar os resultados das métricas após a coleta dos dados. O 
analista de dados possui a responsabilidade de buscar o 
entendimento da variação dos dados e justificar o porquê da 
ocorrência das mesmas. Ações corretivas devem ser propostas 
pelo analista de dados após a condução das atividades de análise 

• Revisar o procedimento de análise 
• Identificar oportunidades de melhoria e ajustes no procedimento 

de análise e nos demais artefatos que influenciam a análise dos 
dados 

Coletor de Dados 

• Coletar os dados e armazenar os dados e resultados das medições 
definidas para o programa 

• Revisar os procedimentos de coleta e armazenamento dos dados 
• Identificar oportunidades de melhoria e ajustes nos procedimentos 

de coleta e armazenamento e nos demais artefatos que influenciam 
a coleta e armazenamento dos dados 

Equipe de 
Desenvolvimento 

• Reportar os dados necessários para a coleta das métricas 
• Apoiar a análise dos resultados através do fornecimento de 

informações que apóiem o entendimento dos dados 

Gerente de Projeto 

• Definir objetivos estratégicos para os projetos e apoiar a 
identificação dos objetivos de medições 

• Gerenciar ações corretivas e de melhoria tomadas a partir dos 
resultados do programa de medições 

• Aprovar o plano de medição do projeto 
• Atuar sobre os resultados das medições do projeto 
• Prover recursos para a realização das atividades de medição e 

análise no contexto do projeto 

Grupo Responsável pelo • Definir o processo de medição e análise para a organização ou 
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Programa projeto 
• Fornecer treinamentos necessários para a realização das atividades 

de medição e análise 
• Apoiar a implantação do programa no âmbito organizacional e de 

projetos 
• Melhorar continuamente o processo com base no feedback 

fornecido pelos executores do processo 

Gerência Sênior 

• Participar da elaboração da política organizacional, que orienta as 
atividades de Medição e Análise, e garantir o seu seguimento 

• Patrocinar o programa através do fornecimento de recursos 
apropriados para o planejamento e execução do mesmo no nível 
dos projetos da organização 

• Participar da definição e aprovar o plano de medições 
organizacional 

• Atuar sobre os resultados das medições organizacionais 

Tabela 4-3- Papéis e Responsabilidades do Processo de Medição de Análise 

Nas próximas subseções serão descritos os subprocessos do processo de Medição e Análise. 

��5� %	�0��#������������)�#�������0�#�)�#�������
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Esse subprocesso define orientações detalhadas para todo o processo de planejamento das 

medições de software a serem incorporadas ao programa. Na Tabela 4-4 estão descritas as 

principais características deste subprocesso. 

Objetivos 

• Alinhar os objetivos organizacionais e necessidades de informações aos objetivos do programa 
de medições 

• Derivar as métricas do programa a partir dos objetivos de medições estabelecidos 
• Definir os procedimentos de coleta e armazenamento dos dados 
• Definir mecanismos para a análise dos resultados das métricas reportadas 

Papéis Envolvidos 

• Analista de Dados 
• Coletor de Dados 
• Gerente de Projeto 
• Grupo Responsável pelo Programa 
• Gerência Sênior 

Atividades 

• Identificar objetivos de medições 
• Identificar medições que enderecem os objetivos 
• Definir procedimento para a coleta dos dados 
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• Definir procedimento para o armazenamento dos dados 
• Definir mecanismos de análise 
• Consolidar plano de medições 
• Revisar e aprovar o plano 

Critério de Entrada 

• Quando é tomada a decisão estratégica para se institucionalizar um programa de medições.  
• No nível de projetos, o critério de entrada desse subprocesso é o início do planejamento do 

projeto.  

Critério de Saída 

• Aprovação do plano de medições realizada. 

Entradas Saídas 

• Objetivos organizacionais e necessidades 
de informações (quando disponíveis) 

• Objetivos do programa de medições 
• Medições especificadas 
• Procedimentos de Coleta e Armazenamento 
• Mecanismos de Análise 
• Plano de medições aprovado 

Tabela 4-4- Subprocesso Identificar e Especificar Medições 
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Na Figura 4.3 está apresentado o subprocesso de forma gráfica. 

2��C���	�
�C���

Identificar e Especificar Medições

���������	���4,�������������-*�� ���������	������-*���:���
�������������4,�����

+����������������������
��	�
&	�	���+	��

+���������������������
���	A��	�����&	�	���+	��

+����������	�����������6
���

�4,���������
����-*���

����-*���
��&������	�	�

���������������
�
��	���

	��	A��	����

���	���������
��6
���

�4,������
��'	��A	���	��

/�������	�������
�����	-*��

2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

2������������,��

2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

�
�������+	��

��	
���	����+	��

2��C���	��C���
2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

����-*���
��&������	�	�

�4,���������
����-*���

����-*���
��&������	�	�

�
	������1����	��
�&��	�

�4,���������
����-*���

����-*���
��&������	�	�

��	
���	����+	��

2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

�
�������+	��

���������������
�
��	���

	��	A��	����

���������������
	�6
���

3���	����	�����
	�6
���

���
��	�
�
	���������-*��

7����	�����&��	��
��
	�

2������������,��

2������������,��

2��C���	��C���

2��C���	�
�C���
2��C���	�
�C���

Identificar e Especificar Medições

���������	���4,�������������-*�����������	���4,�������������-*�� ���������	������-*���:���
�������������4,�����
���������	������-*���:���
�������������4,�����

+����������������������
��	�
&	�	���+	��

+����������������������
��	�
&	�	���+	��

+���������������������
���	A��	�����&	�	���+	��
+���������������������

���	A��	�����&	�	���+	��

+����������	�����������6
���+����������	�����������6
���

�4,���������
����-*���
�4,���������
����-*���

����-*���
��&������	�	�
����-*���

��&������	�	�

���������������
�
��	���

	��	A��	����

���������������
�
��	���

	��	A��	����

���	���������
��6
���

���	���������
��6
���

�4,������
��'	��A	���	��

/�������	�������
�����	-*��

/�������	�������
�����	-*��

2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

2������������,��2������������,��

2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

�
�������+	���
�������+	��

��	
���	����+	����	
���	����+	��

2��C���	��C���2��C���	��C���
2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

����-*���
��&������	�	�
����-*���

��&������	�	�

�4,���������
����-*���
�4,���������
����-*���

����-*���
��&������	�	�
����-*���

��&������	�	�

�
	������1����	��
�&��	�

�
	������1����	��
�&��	�

�4,���������
����-*���
�4,���������
����-*���

����-*���
��&������	�	�
����-*���

��&������	�	�

��	
���	����+	����	
���	����+	��

2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

2��&�7��&��6��
�
&�
���'�	�	

�
�������+	���
�������+	��

���������������
�
��	���

	��	A��	����

���������������
�
��	���

	��	A��	����

���������������
	�6
���

���������������
	�6
���

3���	����	�����
	�6
���

3���	����	�����
	�6
���

���
��	�
�
	���������-*��
���
��	�

�
	���������-*��
7����	�����&��	��

��
	�
7����	�����&��	��

��
	�

2������������,��2������������,��

2������������,��2������������,��

2��C���	��C���2��C���	��C���

 
Figura 4.3- Subprocesso Identificar e Especificar Medições 

Ao Identificar e Especificar as Medições, as informações para o planejamento do programa de 

métricas são levantadas e especificadas com todos os envolvidos no processo completo de medição, 

descrito na Tabela 4-4. Esse subprocesso é responsável por grande parte do sucesso do programa de 

métricas a ser implantado, uma vez que suporta o alinhamento dos objetivos organizacionais e 

necessidades de informações com as medições que farão parte do programa. Esse aspecto é, sem 

dúvida, um consenso na literatura de métricas, que em diversos artigos e livros reforça a 

importância da tradução dos objetivos organizacionais em dados quantitativos do programa de 

medições [Chrissis-03], [Hall-97], [McGarry-02], [Clark-02], [Goethert-01], [Offen-97], [Zubrow-

98]. Nesse subprocesso serão definidos também os procedimentos necessários para a coleta, 

armazenamento e análise das métricas definidas.  
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Toda organização ou projeto possui objetivos próprios, que independem de programas de 

medições. Objetivos estratégicos são definidos a partir de papéis estratégicos como gerência sênior, 

diretorias, gerentes de projeto e gerentes de áreas das organizações. Existem também necessidades 

de informações que não estão diretamente relacionadas a um objetivo específico, mas que são 

requeridas devido a outros fatores. Por exemplo, para uma organização saber se precisa melhorar a 

sua produtividade, primeiramente é necessário conhecê-la, caso essa informação não esteja 

disponível, certamente é uma “necessidade de informação” que pode ser endereçada em um 

programa de medição. Essas informações e objetivos são os aspectos que devem guiar a definição 

das métricas do programa. 

Ao se implantar um programa de medições, o primeiro passo a ser realizado é identificar esse 

tipo de informação da organização, quais são suas necessidades de informação e quais são seus 

objetivos estratégicos. Entrevistas com os níveis gerenciais apropriados para a definição de todos os 

tipos de objetivos e necessidades de informações são requeridas para a realização dessa atividade.  

As categorias de informações sugeridas pelo PSM, descrito sucintamente na Seção 2.3.1, 

suportam a realização dessa atividade através da orientação do corpo gerencial a respeito das 

principais categorias de informação para derivar medições de software. Esse processo propõe que as 

reuniões para levantamento dessas informações tomem como base algumas questões apresentadas 

no checklist padrão, descrito no Anexo B, objetivando facilitar a identificação de questões 

estratégicas da organização.  

Outra abordagem para identificar objetivos estratégicos é a do Balanced Scorecards (BSC) 

[BSC-04], que vem sendo bastante difundida no mercado. O BSC é uma abordagem que visa prover 

um direcionamento sobre o que a organização deve medir. O BSC traduz a missão e estratégia da 

organização em objetivos e medidas tangíveis, sugerindo que a organização seja vista sob quatro 

perspectivas [BSC-04]: 

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

recursos humanos necessária ao sucesso da organização; 

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

seu crescimento e desenvolvimento; 

3. Processos Internos: representam os processos-chave do negócio; 

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

dos seus clientes. 
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O BSC sugere que as métricas sejam definidas a partir de objetivos e necessidades estratégicas, 

originadas dessas perspectivas. Em [Becker-99] o autor sugere a utilização da abordagem BSC com 

a abordagem GQM [Basili-93], que será descrita brevemente na próxima seção, para que a 

organização possa alinhar os objetivos estratégicos da organização, através do BSC, com os 

objetivos estratégicos para os projetos, através do GQM. A utilização em conjunto dessas 

abordagens viabiliza a definição de objetivos estratégicos com base nas perspectivas do BSC. Os 

mesmos são propagados para os projetos da organização através da utilização da abordagem GQM 

para cada projeto. Nesse caso, a utilização do GQM não partiria do zero, e sim dos objetivos e 

necessidades já identificados pela aplicação do BSC no contexto organizacional. A Figura 4.4 

ilustra a abordagem proposta em [Becker-99]. 

 
Figura 4.4 - Integração das Técnicas BSC e GQM4 

Após a definição dos objetivos estratégicos e necessidades de informações, é necessário 

transformá-los em objetivos de medições. Os objetivos de medições são aqueles que podem ser 

mensurados. Alguns objetivos organizacionais podem ser iguais aos objetivos de medições. Nem 

sempre isso acontece, depende da forma como os objetivos estão estruturados na organização e 

projeto. A Figura 4.5 apresenta um exemplo da diferença entre esses tipos de objetivos.  

                                                 
4 Fonte da Figura: [Becker-99] 
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Figura 4.5- Exemplo da Diferença entre Objetivos Estratégicos e Objetivos de Medições 

É requerido, nesse processo de identificação dos objetivos de medições, que o mapeamento entre 

os mesmos e os objetivos maiores, ou as necessidades de informações que demandaram os mesmos 

seja realizado e mantido atualizado. Em alguns casos, a existência de um objetivo de medição não 

necessariamente é suficiente para responder a pergunta. No exemplo dado na Figura 4.5, pode ser 

questionado: para que objetivamos reduzir custos? Quando se observa o nível mais acima, o 

objetivo mais estratégico, o contexto se torna mais claro e a necessidade do objetivo de medição é 

evidenciada. 

Outra forma de se identificar objetivos de medições apropriados é derivá-los a partir dos 

principais problemas da organização ou projeto [Clark-02]. Alinhar as principais dificuldades da 

organização com os objetivos de medição do programa de métricas é um fator que pode influenciar 

forte e positivamente no sucesso do programa, uma vez que as informações a serem fornecidas 

pelas métricas irão suportar a tomada de decisões em relação às áreas e processos mais 

problemáticos. Segundo [Florac-97], os objetivos e problemas organizacionais podem ser 

identificados através dos seguintes passos: 

• Obter um entendimento a respeito dos objetivos de negócios, que normalmente são 

relacionados a tempo, custo e qualidade; 

• Identificar os processos críticos atuais (processos que, de acordo com experiências passadas, 

acarretaram em impactos negativos aos projetos ou que trouxeram algum tipo de prejuízo, por 

exemplo, um processo de testes inapropriado pode demandar grande esforço de manutenção 

corretiva); 

• Relacionar os objetivos estratégicos com os processos críticos atuais e verificar que processos 

são mais relevantes em relação aos objetivos; 

• Identificar problemas potenciais que podem prejudicar o atendimento do objetivo; 
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• Identificar os objetivos de medições a partir desses problemas potenciais. 

A Tabela 4-5 apresenta um exemplo de tradução de objetivos estratégicos em objetivos de 

medição. 

Passo  Exemplo 

Objetivos de negócio • Aumentar a atuação e competitividade da empresa no 
mercado 

• Elevar o nível de qualidade dos produtos 
Processos Críticos da 
organização 

• Gestão de Projetos 
• Testes 
• Garantia da Qualidade 

Relacionamento entre 
objetivos organizacionais e 
processos críticos 

• Gestão de Projetos: aumentar a atuação e competitividade da 
empresa no mercado 

• Testes: aumentar a atuação da empresa no mercado, elevar o 
nível de qualidade dos produtos 

• Garantia da Qualidade : aumentar a atuação da empresa no 
mercado, elevar o nível de qualidade dos produtos 

Problemas Potenciais dos 
processos 

• Gestão: Dificuldade em atender aos requisitos de prazo e 
custo dos projetos 

• Testes: falta de tempo para as atividades de testes, alto índice 
de defeitos encontrados em campo 

• Garantia da Qualidade: as auditorias são realizadas em uma 
periodicidade muito longa, alta taxa de retrabalho devido às 
correções necessárias pós-auditorias 

Objetivos de Medições • Reduzir o percentual de desvio de prazo e custo dos projetos 
em 5 [16% e 5%], respectivamente, no período de doze meses 

• 90% dos defeitos do software devem ser encontrados durante 
a fase de desenvolvimento (isto é, até a fase de testes de 
sistema) 

• Auditorias devem ser realizadas sobre a base periódica 
mensal, com a definição de um backlog permitido entre a 
realização de duas auditorias 

• A taxa de retrabalho dos projetos não deve ultrapassar 20% 
• A densidade deve ser reduzida em 15% no período de um ano 

Tabela 4-5- Exemplo de Tradução de Objetivos Estratégicos em Objetivos de Medição 

O estabelecimento de objetivos de medições não é uma atividade fácil, uma vez que os mesmos 

são os responsáveis por orientar as atividades de um programa de medições. Nesse processo são 

propostas duas sugestões que podem ajudar no alcance do sucesso esperado: 

                                                 
5 Metas numéricas presentes nos objetivos das métricas devem ser estipuladas com base em dados históricos ou valores 
padrões de mercado. Caso uma meta numérica não possa ser estabelecida, o objetivo pode ser utilizado inicialmente 
para entender e conhecer o valor padrão da organização e, apenas posteriormente, ser definida uma meta numérica para 
o mesmo. 
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1. Estabelecer objetivos de complexidade adequada à realidade organizacional, que possam ser 

alcançados e gerar motivação na equipe envolvida e até mesmo garantir a continuação dos 

investimentos no programa.  

2. Estabelecer uma linha de tempo para os objetivos, de forma que o acompanhamento possa 

ser objetivo como, por exemplo, diminuir os custos dos projetos em 10% no período de 12 

meses. 

O estabelecimento de objetivos complexos, de longo prazo ou sem nenhuma restrição de tempo, 

pode levar à situação em que o objetivo dificilmente é alcançado ou à situação em que resultados 

concretos demorem a serem visualizados. Esse fato provavelmente irá levar a iniciativa de medição 

ao fracasso.  

Uma vez estabelecidos os objetivos de medições, o trabalho não necessariamente estará 

concluído, pois é necessária a priorização dos objetivos que serão tratados inicialmente pelo 

programa de medições. A abordagem de métricas deve ser evolucionária, deve-se começar com um 

conjunto pequeno de medições e aumentá-lo a medida em que exista progresso [Rifkin-91], [Clark-

02], [Wiegers-97], [Hall-97], [Weigers-99], [Milis-88]. Dessa forma, após a identificação dos 

objetivos de medições, a priorização de que objetivos serão tratados inicialmente no programa deve 

acontecer. Essa priorização pode ser realizada de diversas maneiras: 

• Seleção dos objetivos que se ligam aos problemas mais críticos da organização; 

• Priorização por parte do patrocinador, que é o responsável pelo financiamento das atividades; 

• Priorização realizada com base em um consenso entre os gestores da organização ou projeto. 

O importante dessa etapa é garantir que não haverá um número de objetivos maior do que o que 

o programa pode suportar em sua fase inicial. A implantação de um programa de medições reflete 

em mudança na forma de trabalho e mudança cultural por parte das pessoas. Um cuidado especial  

deve haver para que não sejam geradas mudanças radicais devido à iniciativa de métricas. À medida 

em que as atividades agregarem valor, a organização deve rever a necessidade de novas métricas e a 

remoção de antigas que não se fazem mais necessárias. Os objetivos não priorizados inicialmente 

devem ser mantidos para futura incorporação ao programa. 

+�-����� �$%,��0�����%$�'=%">6%�,$%�%�%&#"� 5%��.#"

Após a identificação e priorização dos objetivos de medição, as métricas que endereçarão os 

mesmos devem ser definidas. O objetivo dessa atividade é a identificação de métricas que forneçam 

informações relevantes aos objetivos identificados na atividade anterior. Para que o resultado dessa 
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atividade seja efetivo, é necessário o envolvimento das pessoas que mais conhecem os processos e 

produtos endereçados nos objetivos definidos. Experiências com medições orientadas a objetivos 

mostram a importância da definição prévia dos objetivos para facilitar a seleção de métricas e a 

correta interpretação dos resultados [Gomes-01]. Vale ressaltar que a escolha de métricas 

inapropriadas pode levar ao aumento desnecessário de esforço e a uma visão distorcida do processo, 

dificultando a sua análise e, muitas vezes, terminando por orientar decisões equivocadas [Gomes-

01]. Está sendo proposto nesse processo um alinhamento das atividades do GQM [Basili-93], com 

as atividades descritas em [Florac-97] para a identificação das métricas. Além dessa abordagem, 

será apresentado brevemente um exemplo de identificação de medições, também a partir do BSC. 

Segundo a abordagem do GQM, o primeiro passo é certificar o entendimento correto a respeito 

dos objetivos estabelecidos. Para isso, são sugeridos os seguintes passos: 

• Identificar as questões que podem indicar o atendimento ao objetivo; 

• Identificar quem está querendo a informação (o público alvo); 

• Identificar os elementos de tempo relacionados ao objetivo (o objetivo possui uma meta de 

prazo, é periódico ou orientado a eventos?); 

• Identificar o propósito que as métricas devem possuir em relação ao objetivo (a métrica será 

utilizada para entender, comparar, avaliar, controlar ou melhorar o aspecto abordado pelo 

objetivo?) 

Com base nas informações descritas anteriormente, a próxima ação é avaliar que processos se 

relacionam com o objetivo estabelecido. Na identificação do objetivo, muitas vezes o processo já é 

identificado e explicitado no mesmo, porém outros processos que interagem com o processo 

principal não são explícitos e provavelmente serão úteis para essa atividade de identificação das 

medições. As medições relacionadas a um determinado objetivo devem buscar avaliar o seu 

processo principal e os demais que causam algum efeito no resultado do mesmo. Com base nos 

processos identificados como relevantes, e nas questões que precisam ser respondidas, o próximo 

passo é a identificação de atributos relevantes a serem medidos. São vários os atributos de um 

determinado processo, e deve-se ter cuidado ao identificar os atributos relevantes, de forma que não 

sejam selecionados atributos que agreguem pouco valor e que forneçam poucas informações ao 

objetivo sendo tratado. O conhecimento sobre os processos a serem medidos é essencial para a 

seleção dos atributos efetivos [Florac-97].  

A partir dos atributos a serem medidos, as medições básicas e derivadas devem ser identificadas. 

Os elementos de tempo e o propósito do objetivo devem ser considerados para a definição das 
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medições. Por exemplo: se o propósito do objetivo é comparar, provavelmente a métrica irá ser 

definida a partir de dois valores a serem comparados; se a comparação deve ser realizada 

periodicamente, a métrica deve ser apresentada em uma determinada linha de tempo.  

Métricas já existentes na organização através de iniciativas individuais de projetos isolados, ou 

mesmo de departamentos ou áreas da empresa, devem ser revisadas para verificar a possibilidade de 

sua inclusão no programa sendo implantado. Uma vez que as mesmas já fazem parte da cultura da 

empresa, mesmo que não completamente institucionalizadas, elas devem ser utilizadas no 

programa, sempre que possível.  

Após a identificação das métricas, devem ser especificados os seguintes aspectos para cada uma 

delas: dados a serem coletados e escala a ser utilizada na apresentação da métrica. Também devem 

ser definidos procedimentos de coleta, armazenamento e análise, os quais serão descritos nas 

próximas seções. A seguir, será apresentado na Tabela 4-6 um exemplo fictício da realização das 

atividades descritas acima. 

Objetivo: Reduzir em 15% a densidade de defeitos no período de um ano 

Questões: 

• Qual a densidade de defeitos média atual? 
• A densidade de defeitos está reduzindo ao longo do tempo? 
• Qual o impacto da realização de testes unitários na densidade de defeitos final?  
• Qual o impacto da garantia da qualidade no produto final? 
• A realização de inspeções diminui a densidade de defeitos? 

Público alvo: 

• Gerência Sênior e Gerente de Projeto 

Elemento de Tempo: 

• Objetivo a ser alcançado na linha de tempo de um ano 

Propósito das métricas em relação objetivo: 

• Reduzir a densidade de defeitos dos produtos 

Principais processos relacionados ao objetivo: 

• Processo de testes (o principal), processo de garantia da qualidade, processo de inspeções.  

Definir atributos dos processos relevantes que possam ser medidos: 

• Testes: número de defeitos encontrados, esforço (em horas) 
• Inspeções: total de defeitos descobertos, esforço (em horas) 
• Garantia da Qualidade: total de itens de auditoria levantados, esforço (em horas) 

Medições: 

• Descoberta de defeitos durante o desenvolvimento: total de defeitos descobertos durante o 
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desenvolvimento / total de erros do projeto (incluindo os pós-release) 
• Descoberta antecipada de defeitos do desenvolvimento: (Total de defeitos descobertos através 

de inspeções + defeitos descobertos em auditorias de SQA + defeitos descobertos em testes 
unitários) / Total de erros do projeto (excluindo os pós-release) 

• Efetividade de inspeções: Total de erros descobertos através de inspeções / total de erros 
descobertos 

• Efetividade da Garantia da Qualidade: Total de defeitos descobertos através das auditorias de 
produto / total de erros descobertos 

• Distribuição de esforço dos processos: esforço SQA / esforço total, esforço inspeções / esforço 
total, esforço testes / esforço total 

Detalhamento da métrica “Descoberta de erros durante o desenvolvimento”: 

Dados: 
Total de erros desenvolvimento = [total de defeitos detectados em inspeções] + [total de defeitos 
detectados em auditorias de SQA] + [total de defeitos detectados em testes unitários] + [total de 
defeitos detectados em testes de sistema] 
Total de Erros = [Total de erros desenvolvimento] + [Erros descobertos após implantação do 
sistema] 
Escala a ser utilizada: Razão. 

Tabela 4-6- Exemplo Identificação de Medições a Partir de Objetivos 

Outra possibilidade que não necessariamente precisa envolver a utilização do GQM é a 

derivação das medições através do BSC [BSC-04]. Indo ainda mais além, é possível utilizar as 

abordagens BSC e GQM em conjunto, conforme sugerido em [Becker-99], para a definição das 

métricas. Nesse caso, as métricas comuns dos projetos e as métricas organizacionais estariam 

ligadas aos objetivos estratégicos, e métricas adicionais, requeridas apenas por projetos específicos, 

seriam definidas apenas através do GQM, que iria traduzir os objetivos específicos de medições 

para o projeto. 

Da mesma forma que nem todos os objetivos de medições podem ser incorporados ao programa 

de uma única vez, o mesmo ocorre com as métricas identificadas. Após a identificação das 

medições que irão endereçar os objetivos estabelecidos, as mesmas devem ser priorizadas e 

revisadas pelos grupos afetados. Os principais envolvidos na priorização e revisão das medições 

identificadas devem ser o patrocinador, o gerente de projeto e o  grupo responsável pelo programa. 

A Norma ISO [ISO-15939] define critérios para a seleção e priorização das medições, sugere-se que 

suas orientações sejam utilizadas como base para a atividade de priorização das medições. 

Concluída essa atividade, tem-se um conjunto de métricas definido, e devidamente revisado, com 

base nos objetivos de medições. As métricas não priorizadas inicialmente devem ser mantidas para 

futura incorporação ao programa.  
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Essa atividade tem como objetivo a definição do procedimento de coleta dos dados de cada 

métrica definida para o programa. Segundo [Florac-97], apenas a definição da métrica não é 

suficiente para explicitar o que realmente está sendo considerado na contagem dos dados das 

métricas. O principal problema a ser resolvido é garantir que todos entendam da mesma forma o 

que os valores da métrica representam. Os procedimentos para coleta dos dados desempenham um 

papel importante nesse aspecto, uma vez que os mesmos descrevem em detalhes como cada dado 

deve ser coletado. Procedimentos de coleta claramente definidos e documentados permitem que os 

dados sejam coletados por diferentes pessoas e em diferentes momentos e que, mesmo assim, os 

resultados alcançados sejam idênticos. Os aspectos a serem considerados no procedimento de coleta 

são a identificação do responsável pela coleta propriamente, a periodicidade da coleta, a fonte de 

onde os dados serão extraídos, o 6critério de contagem dos dados e os testes de integridade 

necessários. 

O responsável pela coleta é a pessoa que irá exercer o papel de coletor dos dados para uma 

métrica específica. As métricas definidas podem ter diferentes coletores de dados e a sua atribuição 

deve ser realizada para todas as métricas, para garantir que todos os dados sejam coletados pelos 

respectivos responsáveis.  

A periodicidade é a descrição do momento correto para a realização da coleta dos dados. É 

importante ressaltar que, em alguns casos, o momento da coleta dos dados não é o mesmo momento 

de sua apresentação ou análise. Nessas situações os dados devem ser coletados em uma 

periodicidade, para posteriormente serem consolidados e analisados. Métricas organizacionais 

normalmente são extraídas a partir de um conjunto de projetos, e os dados serão coletados em 

diversos momentos ao longo da execução dos mesmos. Os diversos momentos de coleta devem 

estar devidamente especificados em um procedimento de coleta. 

A fonte a partir de onde os dados serão extraídos é de suma importância para que não haja 

problemas de inconsistência durante a coleta. Ferramentas de suporte ao processo de 

desenvolvimento, relatórios gerenciais de planejamento e acompanhamento, planos de projeto, 

planos de garantia da qualidade e gerência da configuração e outros artefatos do processo são 

possíveis fontes de dados. Segundo [Goethert-01] a organização deve se preocupar em viabilizar o 

máximo de ferramentas automatizadas para a coleta dos dados básicos das métricas. O esforço para 

se gerar os dados derivados, ou seja, os indicadores e métricas derivadas, não pode ser reduzido de 

                                                 
6 O critério de contagem dos dados pode não estar descrito no procedimento de coleta. Alguns autores o definem como 
parte da definição e/ou descrição da métrica. 
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forma considerável, visto que intervenção manual estará bastante presente nesses casos. Contudo, a 

inclusão de ferramentas para a reportagem e conseqüentemente a coleta dos dados básicos já é um 

fator que pode reduzir os custos da coleta de dados como um todo. Ferramentas para registro dos 

seguintes dados devem ser consideradas no momento do planejamento de um programa de 

medições: 

• Prazos dos projetos; 

• Defeitos encontrados na fase de desenvolvimento e em produção (com possibilidade de 

classificação dos defeitos); 

• Tamanho do projeto; 

• Itens de auditoria de qualidade e de gerência de configuração; 

• Esforço despendido nos projetos; 

• Esforço requerido para correção de defeitos; 

• Solicitações de mudanças; 

• Resultados de execução de testes; 

• Avaliações subjetivas do cliente em relação ao projeto ou organização (é uma medida de 

satisfação do cliente); 

• Custos do projeto. 

Os dados apresentados anteriormente foram extraídos a partir de uma série de métricas 

consolidadas e já existentes na literatura [Rifkin-91], [Milis-88], [Moreira-02], [Rational-02], [Kan-

03], [Chrissis-03] e também pela experiência prática apresentada no relato de experiência na Seção 

4.3. A preocupação em estabelecer ferramentas que suportem, pelo menos, um subconjunto dos 

dados apresentados deve existir e contribuirá substancialmente para o sucesso do programa de 

métricas, possibilitando sua diminuição de custos.  

O critério de contagem é um conjunto de regras para a realização da contagem dos dados [ASQ-

03]. Uma vez que se é conhecido o responsável pela coleta, a periodicidade e a fonte a partir de 

onde os dados serão extraídos, é necessário definir que dados devem ser considerados e que 

realmente devem ser coletados para a métrica. É muito comum o critério de contagem não ser 

definido ou ser definido em um nível de detalhes superficial, onde entendimentos ambíguos a 

respeito dos dados são possíveis de acontecer. Outro problema é quando dados que estão dentro do 

critério de contagem e destoam significantemente dos demais, onde regras estatísticas podem 
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definir com precisão que dados, devem ou não, ser considerados para a coleta sendo realizada, pois 

caso contrário, os mesmos podem prejudicar o resultado final da métrica, se considerados 

erroneamente. Essa é uma questão a ser tratada desde a definição do procedimento de coleta, 

entretanto, para estágios iniciais da definição de um processo de Medição e Análise a mesma pode 

ser alvo de preocupação posterior.  O próprio CMMI define a linha de capacidade de um processo, 

onde as atividades mais básicas devem ser tratadas primeiramente, dessa forma, o foco deve ser 

inicialmente na especificação exata e detalhada dos dados a serem coletados, atividade essa que 

pode parecer trivial, mas não é. E posteriormente tratar os procedimentos com técnicas estatísticas, 

de forma que a precisão dos resultados seja cada vez maior.  

Esses procedimentos mais avançados envolvem a realização de controle estatístico dos dados, 

através da utilização de uma técnica como a Six-Sigma [Kan-03] por exemplo, onde os dados são 

plotados em sigmas de controle e aqueles que são posicionados fora dos limites, são dados a serem 

avaliados ou são considerados dados inválidos, que não  devem ser levados em consideração na 

análise, nem mesmo utilizados para a composição de médias por exemplo. Outra técnica estatística 

que pode ser utilizada para essa finalidade é a ferramenta do gráfico de controle proposto por 

Ishikawa [Juran-99], [Kan-03]]. Gráficos de controle realizam o controle de uma amostragem de 

dados através de limites e médias baseados em cálculos estatísticos. Vale ressaltar que essas são 

questões avançadas que devem  ser tratadas com maior rigor em estágios mais avançados do 

processo de medição e análise. Mas é importante que desde os estágios inicias haja a preocupação 

com a definição de um critério de contagem simples que permita coleta de dados verdadeiros desde 

dos estágios iniciais.  

Problemas como esses acarretam na diminuição do valor agregado dos resultados de um 

programa de medições. Inicialmente a preocupação deve estar na definição do que vai ser contado 

para os dados básicos de cada métrica. Por exemplo, ao contar linhas de código, o que deve ser 

considerado? Fatores como contagem de linhas de comentário, padrões de codificação e contagem 

de linhas em branco são exemplos de aspectos que podem causar resultados diferentes para a 

contagem do número de linhas de um mesmo código. O critério de contagem, nesse caso, deve 

especificar as regras de contagem das linhas de código para a organização ou projeto em questão. 

Apesar de não haver hoje na literatura um consenso a respeito do que deve ser considerado na 

contagem de atributos padrão da engenharia de software [ASQ-03], atualmente a grande maioria 

das organizações trabalha com definições próprias. O SEI possui três relatórios técnicos que 

definem critérios de contagem para os seguintes aspectos: 

• Contagem de problemas e defeitos [Florac-92]; 
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• Contagem de esforço [Goethert-92]; 

• Contagem de tamanho em linhas de código [Park-92]. 

Nesse processo é sugerido que parte das regras acima sejam consideradas (o que for adequado à 

organização), assim pode haver a colaboração para a padronização da contagem dos dados 

primitivos, que são dados relevantes para um grande número de métricas derivadas. A Tabela 4-7 

apresenta  um exemplo simplificado de um critério de contagem para o esforço de desenvolvimento. 

Vale ressaltar que esse exemplo não deve ser tomado como base sem que haja uma avaliação em 

relação à realidade organizacional.  

Tempo de desenvolvimento de Software (Atividades a serem 
consideradas) Inclui Exclui 

Elaboração de plano de projeto / plano de qualidade e plano de SCM  X 

Reuniões de elicitação dos requisitos X  

Especificação e documentação dos requisitos X  

Desenvolvimento dos artefatos de análise e projeto X  

Estudo da arquitetura X  

Implementação de protótipos X  

Implementação do sistema X  

Elaboração da documentação de testes X  

Execução de Testes unitários / Testes de sistema / Testes de Integração X  

Correção de Defeitos de Testes de Sistema X  

Correção de Defeitos Pós-Release (defeitos encontrados em campo)  X 

Implantação do Software  X 

Elaboração de material para reuniões de acompanhamento, elaboração 
de atas e pautas  X 

Cursos de atualização  X 

Estudos sobre a tecnologia  X 

Auditorias de qualidade  X 

Reuniões de acompanhamento  X 

Tabela 4-7- Exemplo de Critério de Contagem de Esforço de Desenvolvimento 

Outro fator a ser considerado ainda relacionado ao critério de contagem dos dados, é quando os 

dados forem relacionados a amostragens e não ao universo de dados completo. Pode haver situações 

em certos tipos de organização ou projeto, em que nem todos os dados de um determinado conjunto 

poderão ser coletados por restrições de custo, confidencialidade, restrições de tempo ou mesmo por 
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não ser necessário. Nesses casos, o critério de contagem deve estabelecer um procedimento para 

definir uma amostragem suficiente e adequada, de forma que os dados sejam selecionados a partir 

de um subconjunto isento de algum tipo de favoritismo. Dados provenientes de amostras devem ser 

extraídos através de um procedimento que previna a ocorrência de tendências e pré-seleção de 

algum tipo de dado. Segundo [Kan-03] a preocupação com o tamanho da amostragem deve levar 

em consideração o nível de confiança necessário em relação à métrica sendo coletada. Quando 

maior o nível de confiança, maior deverá ser a amostragem a ser selecionada, e vice-versa.  

Técnicas estatísticas para seleção de amostragens devem ser consideradas nessa situação. 

Segundo, [Kan-03] existem basicamente quatro tipos básicos de amostragem probabilística: 

1. Amostragem randômica: a probabilidade de cada um dos elementos do grupo serem 

selecionados é a mesma, visto que a amostragem é randômica.  

2. Amostragem sistemática: é utilizada em conjunto com a técnica da amostragem randômica, a 

diferença é que a sistemática cria uma regra sistemática, onde os elementos devem atendê-la 

para fazer parte da amostragem. Por exemplo, todo elemento pertencente a posição Kth fará 

parte da amostragem.  

3. Amostragem “stratified”: os elementos são classificados em grupos que não se sobrepõem, 

chamados de “strata”, e dentro de cada grupo os elementos são selecionados 

randomicamente”. 

4. Amostragem de cluster: segue o mesmo principio da “stratified”, entretanto, o numero de 

grupos onde os elementos serão agrupados será maior, formando um cluster. A partir do 

cluster de elementos os mesmos serão selecionados randomicamente para fazer parte da 

amostragem.  

Além do cuidado para a definição das regras de seleção de amostragem, quando as métricas 

forem coletadas e reportadas a partir de um subconjunto de dados ao invés do universo completo, 

esse aspecto deve ser ressaltado para a fase de análise, de forma que os resultados da mesma levem 

essa particularidade em consideração. Um exemplo prático é o de uma métrica que reporta as 

principais causas dos defeitos de uma organização. Se a organização tiver uma quantidade 

considerável de projetos, não necessariamente ela precisa analisar a causa de 100% de seus defeitos, 

visto que realizar análise causal é um processo caro e nem sempre as organizações podem pagar por 

ele. Nesse caso, essa métrica pode ser coletada através de uma amostragem de dados que deve ser 

definida em seu procedimento de coleta, a fim de evitar a situação em que conclusões sejam tiradas 

a partir de uma quantidade de dados pouco relevante.  
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A falta de definições dessa natureza, no procedimento de coleta, pode acarretar em métricas 

geradas a partir de amostragens inapropriadas em relação à situação da organização como um todo. 

Como exemplo, pode-se citar a análise das causas dos defeitos de dois ou três projetos de uma 

organização que possui 30 projetos (considerando que todos os projetos são aproximadamente do 

mesmo tamanho). Dificilmente o resultado da métrica irá representar a realidade da organização e 

as ações tomadas em relação à mesma não resolverão os problemas existentes e conseqüentemente 

os objetivos de medição não serão alcançados. Para evitar esse tipo de problema, é necessário 

definir um procedimento de seleção de amostragem com base nas técnicas apresentadas 

anteriormente, e também definir o tamanho da amostragem com base no nível de confiança 

necessário para a métrica em questão. Quanto mais critica for a métrica, quanto mais importantes 

forem os processos envolvidos, maior deverá ser a amostragem levada em consideração para 

compor a métrica. 

O último aspecto a ser considerado no procedimento de coleta são os testes de integridade. Esse 

tipo de teste deve ser identificado para os dados a serem coletados, de forma a prevenir a coleta de 

dados inválidos e conseqüentemente a condução de análise e resultados sobre dados dessa natureza. 

Inicialmente é difícil definir quando é necessária a realização de testes de integridade, pois não 

existem dados históricos para estabelecer um elemento comparativo no momento da coleta para 

identificar problemas de distorção neles. Além disso, a solução de realizar testes de integridade em 

100% dos dados coletados adiciona um overhead que nem sempre é justificado no processo de 

medição. Essa necessidade vai depender da criticidade do negócio da organização ou mesmo da 

criticidade do dado coletado. Nesse processo estão propostas minimamente as situações listadas a 

seguir para realização de testes de integridade: 

• Quando a métrica possuir dados planejados x dados reais. Sugere-se que seja estabelecido um 

percentual de desvio do planejado a ser utilizado no procedimento de coleta para caracterizar 

a necessidade de testes de integridade. Desvios são normais e devem ser alvo de atuação na 

fase de análise do processo de medição. Entretanto, quando forem desvios consideravelmente 

destoantes do planejado, o coletor de dados deve atentar para possíveis problemas nos dados 

coletados e iniciar um procedimento de validação dos mesmos. Esse procedimento irá 

depender estritamente do dado sendo coletado. 

• Quando a métrica possui uma média de mercado ou uma média extraída a partir de dados 

históricos da organização. Novamente sugere-se a definição de um percentual de desvio da 

média, de forma que desvios muito significativos se tornem alvo de investigação desde a fase 

de coleta dos dados. 
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• Quando a métrica possuir dados subjetivos, que são reportados de acordo com algum tipo de 

julgamento humano. Para métricas desse tipo, a sugestão é que no procedimento de coleta seja 

previsto algum tipo de validação por amostragem em cima dos dados subjetivos. Custa caro 

para o processo de medição a validação de todos ou da maioria dos dados subjetivos. Além 

disso, se a organização é suportada por procedimentos, processos e treinamentos, não existe a 

necessidade constante desse tipo de verificação. No entanto, como é sabido que as pessoas 

trabalham sob condições adversas e sempre estão sujeitas a cometer erros, recomenda-se a 

realização de alguns testes de integridade em dados que estejam sujeitos a análises subjetivas. 

Não necessariamente esses testes precisam ser realizados no momento da coleta, mas podem 

ser também realizados através de auditorias ou revisões periódicas nos processos ou 

ferramentas relacionadas aos dados reportados. O importante é que o procedimento de coleta 

pré-defina alguma forma para a realização de verificações periódicas nos dados subjetivos. No 

momento da coleta pode ser definido um percentual apropriado dos dados que devem ser 

avaliados pelo coletor para verificar algum tipo de inconsistência. Mas é importante que o 

grupo responsável pelo processo avalie o overhead que esse passo irá trazer ao procedimento 

de coleta de dados, e se o valor agregado vai compensar o custo adicionado. Esse percentual 

pode ser reduzido à medida que o processo de medição e análise for sendo institucionalizado e 

menos erros forem sendo detectados durante os testes de integridade. Uma outra atividade 

comum para a validação de integridade de alguns dados são as auditorias realizadas pelo 

grupo de garantia da qualidade, ou pelo grupo de gerência de configuração, os quais são 

responsáveis por auditar os processos e ambientes de configuração dos projetos.  

• Quando a métrica for extraída a partir de uma amostragem dos dados e não do conjunto 

completo. Para esse tipo de métrica recomenda-se o estabelecimento de um teste de 

integridade para verificar se a amostragem é suficiente e se a mesma não foi seletiva a favor, 

ou contra, algum grupo de dados com características específicas. Por exemplo: na avaliação 

da causa dos defeitos de uma determinada organização, deve-se garantir que defeitos de 

diversos tipos de projetos e relacionados a vários clientes da organização foram considerados. 

Neste caso, como o próprio procedimento de coleta já define o que deve ser realizado para a 

coleta dos dados a partir de uma amostragem, no momento da coleta o coletor deve analisar se 

o procedimento continua válido de acordo com o conjunto de dados atual, visto que mudanças 

no universo dos dados podem invalidar os procedimentos de coleta.  

Os testes de integridade estão diretamente relacionados aos dados específicos das métricas e 

como os mesmos são reportados na realidade da organização. Os procedimentos básicos são a 
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realização de entrevistas com membros da equipe de desenvolvimento, e com demais provedores 

dos dados, para a obtenção de um entendimento detalhado de como os dados estão sendo reportados 

(simulação de uma auditoria com base nas regras de reportagem dos dados) e a realização de 

análises detalhadas nas ferramentas de reportagem dos dados. A realização da verificação dos 

dados, segundo [ISO-15939], deve ser de responsabilidade do coletor de dados em conjunto com os 

provedores, que são os maiores responsáveis pela integridade dos mesmos. 
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O armazenamento de dados envolve a criação e manutenção de um repositório que organize os 

dados de forma que os mesmos possam ser utilizados em momentos futuros [Florac-97]. Os dados 

das medições podem ser armazenados de diversas formas e existem orientações na literatura a 

respeito de onde e como os dados coletados devem ser armazenados [Pfleeger-93], [Florac-97], 

[Pfleeger-97]. Dependendo da natureza das atividades de medição, essa atividade pode ser 

relativamente simples ou extremamente complexa. Independente dessas características, serão 

propostas orientações para o sistema de armazenamento dos dados de uma maneira geral. 

Formulários e relatórios físicos devem ser evitados para armazenar dados e resultados de 

medições [Florac-97]. Bancos de Dados e planilhas eletrônicas são exemplos de meios para se 

implementar repositórios de forma simplificada em grande parte das organizações. Estes são meios 

de armazenamento que possuem baixo custo e não requerem treinamentos especializados para sua 

utilização. Os seguintes fatores devem ser levados em consideração no momento de definição do 

repositório de dados [Florac-97]: 

• O tempo que o dado deverá ser armazenado para uso futuro: dados referentes a projetos 

individuais possuem uma vida de armazenamento curta, em alguns casos apenas o tempo de 

ciclo de vida do projeto; já dados que serão utilizados pela organização para o gerenciamento 

dos processos irão perdurar por mais tempo do que o tempo de vida útil de projetos 

individuais; 

• Necessidade de criação de repositórios múltiplos devido a, por exemplo, privilégios de acesso, 

diferentes utilizações e público alvo (dados de um projeto específico podem ser visualizados 

por todos os membros da equipe, enquanto que dados organizacionais devem possuir uma 

política de acesso). 

Dessa forma, de acordo [Pfleeger-93], o processo propõe a utilização de dois tipos de 

repositórios: 
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• Um repositório para dados de projeto, onde cada projeto armazena seus dados específicos, que 

atendem a seus objetivos individuais; 

• Um repositório organizacional, onde dados relevantes para toda a organização, inclusive para 

utilização em projetos futuros, são armazenados e mantidos atualizados. 

A estrutura do repositório do projeto vai variar com o tipo de projeto, o seu tamanho e 

necessidades específicas do gerente do projeto, da equipe de desenvolvimento e também do cliente, 

quando apropriado. O repositório de dados do projeto vai ser utilizado durante o ciclo de vida do 

projeto, provendo suporte à execução do projeto e à tomada de decisões com base nos dados 

objetivos. A estrutura do repositório organizacional tem que ser melhor definida, uma vez que os 

dados serão utilizados por diversos projetos da organização e deverão estar alinhados aos padrões e 

processos organizacionais. Dados de um repositório organizacional devem possuir a mesma 

especificação e procedimentos de coleta dos dados dos projetos, uma vez que os mesmos serão 

consolidados para prover dados para as médias organizacionais. A flexibilidade de cada projeto 

possuir seu repositório individual, conforme sugerido em [Florac-97], é considerada uma boa 

prática, visto que projetos de software possuem diversas peculiaridades. Mas, a organização deve 

prover a especificação detalhada dos dados organizacionais que serão migrados para o repositório 

ao final do projeto ou em marcos estabelecidos. Os momentos do armazenamento dos dados no 

repositório de projeto e no repositório organizacional são distintos. Sugere-se o armazenamento dos 

dados da organização em momentos pré-definidos e planejados, de forma que seja garantida a 

integridade dos mesmos. Já os dados de projeto devem ser armazenados logo após a coleta e análise 

dos mesmos, uma vez que quanto mais cedo os mesmos forem disponibilizados para equipe, melhor 

será para a execução do projeto. Deve-se migrar dados de projeto para o repositório organizacional 

em momentos como a finalização de uma iteração, a conclusão de um módulo específico e a 

finalização do projeto. 

Não é fácil identificar que medições devem ser armazenadas no repositório organizacional. 

Sugere-se a identificação das mesmas através do processo de desenvolvimento padrão da 

organização e através das necessidades de informações críticas levantadas pelo patrocinador da 

empresa, bem como informações identificadas na atividade 4.5.2.1 . Uma sugestão é medir aspectos 

gerais do processo, que estarão presentes em todos os projetos da organização.  

Outro aspecto a ser considerado é o controle de acesso aos dados. Indivíduos não devem ver os 

dados de outros indivíduos, projetos não devem ter acesso aos dados de outro projeto, a menos que 

isso seja acordado ou esteja presente na política e cultura da organização. Questões de acesso 

indevido aos dados podem trazer sérias conseqüências ao programa de medições. Competições e 
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comparações maléficas podem ser ocasionadas por acesso indevido a dados restritos e, em alguns 

casos, fornecidos com restrições de confidencialidade. Já os dados da organização apresentados de 

uma maneira consolidada, sem evidenciar nomes e projetos em particular, devem ser utilizados por 

todos para medir a eficiência dos processos e das atividades sendo realizadas, sem que haja a 

rivalidade prejudicial aos programas de medições. Se as pessoas de uma organização se sentem 

ameaçadas pelos dados que reportam, os mesmos não serão reportados de maneira correta e 

verdadeira, e sim, serão reportados para o atendimento dos objetivos e metas do projeto e 

organização. O procedimento de armazenamento deve possuir uma política de controle de acesso e 

essa política é crítica para o ganho de confiança, por parte de todo o time de desenvolvimento, de 

que os dados não serão futuramente utilizados para outros fins que não os propósitos estabelecidos 

pelo programa.  

Na Tabela 4-8 estão classificados alguns tipos de dados e sugestões dos perfis e público alvo que 

devem acessá-los. 

Tipo de dado Permissão de acesso 

Dados individuais da equipe de 
desenvolvimento 

Gerente de projeto, coletores de dados 
(indivíduos não devem ter acesso aos dados uns 
dos outros) 

Dados do projeto consolidados (exceto custos, 
que em algumas organizações é um dado 
confidencial). 

Toda a equipe de desenvolvimento, Gerente do 
Projeto e Gerência Sênior (projetos não devem 
ter acesso a dados de outros projetos para evitar 
uma competição inapropriada) 

Dados do projeto consolidados no repositório 
da organização (de forma que não haja a 
discriminação dos projetos específicos) 

Toda a organização 

Tabela 4-8- Sugestão de Restrição de Acesso a Dados 

Além dos dados das medições, o CMMI [Chrissis-03] e a norma ISO [ISO-15939] sugerem que 

outros tipos de dados também sejam armazenados para suportar o entendimento dos mesmos no 

momento de sua utilização futura. São os planos e especificações das medições, resultados de 

análise, e outros dados que contextualizem o entendimento das medições ou alguma informação 

adicional que venha a ser útil. 

Os repositórios definidos devem armazenar os dados ou fazer referências aos mesmos, 

objetivando facilitar o entendimento dos dados históricos armazenados. O modelo proposto nessa 

dissertação como meio de armazenamento dos dados é a utilização de planilhas eletrônicas 

(arquivos .xls), que irão possuir as informações acima e os dados armazenados. Na Seção 4.5.2.6 

está descrita a proposta do mecanismo de armazenamento desse processo.  
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Vale ressaltar que a utilização de planilhas é uma das opções de mecanismo de armazenamento, 

visto que as empresas podem optar por banco de dados integrados, que facilitam a integração dos 

dados. Enquanto os bancos de dados requerem um maior esforço para implantação, pois precisam 

ser definidos, criadas interfaces para sua utilização, eles representam um meio de armazenamento 

mais eficiente, devido à facilidade de integração e extração de relatórios a partir dos dados 

armazenados. Já as planilhas eletrônicas, são mais simples de serem definidas, porém, possuem 

restrições de recursos para integração automatizada dos dados coletados a partir de n projetos. 

Como o processo sendo definido neste trabalho objetiva os níveis 1, 2 e 3 de capacidade da área de 

medição e análise do CMMI, que são os estágios mais iniciais da melhoria de processos,  sugere-se 

inicialmente institucionalizar as atividades com um mecanismo simples suportado por um processo 

bem definido, as planilha eletrônicas. Em um momento posterior, quando os ganhos do processo 

forem evidenciados, passar a utilizar um mecanismo melhor elaborado e que requer maior 

investimento, como uma base de dados integrada. 
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Definir e especificar medições, bem como coletar e armazenar os dados apropriados, não 

agregará valor algum se a análise sobre os mesmos não for realizada de forma a viabilizar a tomada 

de ações sobre os resultados finais. Quando os dados são interpretados e ações são tomadas sobre os 

resultados de medições, parte-se do pressuposto de que as medições representam a situação real do 

que está sendo medido.  

Essa atividade é considerada crítica, pois é a partir de sua realização que ações serão tomadas 

com base em fatos subsidiados por dados quantitativos. Atividades de análise podem ser guiadas de 

maneira subjetiva, através da experiência das pessoas responsáveis pela análise juntamente com 

suas premissas, e também através de técnicas formais que, embora ainda dependentes da 

experiência das pessoas, diminuem a subjetividade devido à existência de orientações 

documentadas que guiam a interpretação dos dados [Florac-97]. A proposta desse processo busca 

unir pessoas experientes para a realização da análise com o apoio de técnicas e procedimentos 

formais para a orientação dessa atividade, garantindo assim que a mesma será executada de maneira 

uniforme dentro da organização ou projeto, e não dependerá apenas das pessoas. 

Analisar dados é difícil, e mais ainda é entender a variação que está por trás dos mesmos. 

Segundo [Clark-02] um dos aspectos que influenciam positivamente na implantação de programas 

de medições é entender de fato o que está por trás da variação dos dados, para então se tomar ações 

adequadas para a resolução dos problemas. Análises errôneas põem em risco a viabilidade de se 
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institucionalizar um programa de medições, visto que serão apresentadas conclusões erradas e as 

ações serão tomadas com base nas mesmas [Wiegers-97]. Numa situação dessas, qual o valor de se 

medir, coletar, armazenar e analisar dados? 

Nesse processo estão sendo propostas algumas orientações práticas para a definição de 

procedimentos de análise de dados Essas orientações foram baseadas nos requisitos do CMMI 

[Chrissis-03], em alguns relatos de experiência da literatura e também na experiência prática da 

autora. Os passos a serem seguidos para a definição de procedimentos de análise são: 

1. Identificação dos responsáveis por realizar a análise dos dados. Sugere-se a atribuição da 

responsabilidade de análise para aqueles que estão diretamente envolvidos com o processo 

ou produto sendo medido. 

2. Seleção do mecanismo visual para apresentação dos dados. Os dados podem ser apresentados 

de diversas formas, desde tabelas e relatórios a gráficos mais elaborados. A seleção da forma 

de apresentação da métrica contribui para um melhor entendimento dos dados a serem 

apresentados. 

3. Seleção de uma das ferramentas de Ishikawa [Juran-99], [Kan-03], descritas no Anexo C. As 

ferramentas de Ishikawa, quando devidamente utilizadas, são ferramentas que suportam a 

interpretação dos dados através de mecanismos de análise pré-existentes. 

4. Decisões a respeito de amostragem estatística, visto que para algumas métricas os dados 

serão extraídos a partir de amostragem estatística e nesses casos a análise dos dados deve 

considerar esse aspecto. Caso seja necessário, mais dados podem ser coletados para viabilizar 

a análise, caso a amostragem não tenha sido satisfatória. 

5. Definição de metas e limites para os dados. Nessa etapa do procedimento de análise devem 

ser estabelecidos metas e limites quantitativos para os dados, de forma que a análise possa 

ser direcionada para quando os dados coletados atingirem esses valores pré-definidos. 

6. Definir periodicidade de análise e apresentação dos dados. A periodicidade para análise e 

apresentação dos dados deve ser estabelecida e documentada para cada métrica, uma vez que 

as mesmas podem possuir momentos diferentes para serem avaliadas. 

7. Definir o mecanismo de apresentação dos dados. O Mecanismo de apresentação dos dados 

envolve a definição da forma de apresentação e o momento em que as métricas serão 

apresentadas. A inclusão de métricas nos relatórios gerenciais já existentes é considerada 

uma boa prática para reduzir o overhead das atividades de análise. As métricas não precisam 
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ser apresentadas em relatórios independentes, a menos que isso seja uma realidade específica 

da organização. 

O Anexo C apresenta uma descrição detalhada a respeito dos passos acima. Valer ressaltar que 

os mesmos não são obrigatórios para todo procedimento de análise a ser definido. Os passos 3 e 4, 

descrito anteriormente, envolvem situações particulares e até mais avançadas em atividades de 

medição e análise. Dessa forma, as mesmas não necessariamente estarão presentes nas métricas da 

primeira versão do programa. Já os demais, devem ser entendidos como tarefas obrigatórias e de 

bastante relevância para o procedimento de análise. 
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Um plano de medição é essencial para estabelecer o registro de todas as informações levantadas 

desde a atividade de identificação dos objetivos de medições até a atividade de definição dos 

mecanismos de análise, e também para obter o comprometimento de todos os envolvidos na 

execução das atividades planejadas. Com base no plano de medição as atividades de medição e 

análise serão executadas e acompanhadas. Portanto, é de extrema importância para a 

institucionalização do programa que todos os envolvidos com atividades de medição e análise 

compreendam os mínimos detalhes descritos no plano. 

Nesse processo é sugerida a utilização de um plano de medição único para toda a organização, 

estando a mesma, ou não, em estágios iniciais de maturidade de processo. O grupo responsável pela 

implantação do programa deve levantar que métricas devem ser gerais para os projetos da 

organização e especificá-las em detalhes no plano de medição da organização. Além das métricas 

de projetos, esse grupo deve levantar com a gerência sênior da organização, que métricas devem ser 

consolidadas para a organização como um todo, quais serão utilizadas para medir a eficiência, a 

qualidade ou outros atributos da organização, de uma maneira geral. Essas métricas são extraídas a 

partir da consolidação dos dados dos projetos e as mesmas provêm uma visão de alto nível da 

organização. O plano de métricas organizacional deve possuir a especificação e os procedimentos 

necessários para as métricas organizacionais e de projetos.  

Contudo, ainda existe a necessidade de métricas específicas de projetos, e que não precisam ser 

coletadas para todo e qualquer projeto. Esse tipo de métrica não é padrão da organização, visto que 

não é uma métrica considerada pelo corpo gerencial da empresa como relevante para ser 

incorporada ao plano organizacional. Sendo assim, mesmo com a existência de um plano 

organizacional de medição bem definido, ainda existe a possibilidade de novas métricas precisarem 

ser definidas no nível de projetos. Nesse caso, o trabalho será específico para o projeto em questão e 
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não será reaproveitado para os demais projetos da organização. Em frente a essa situação, o 

planejamento dessas métricas específicas deve ser documentado no plano da organização adaptado 

para o projeto, onde além das medições padrões, serão incorporadas também as métricas específicas 

do projeto em questão. Essa responsabilidade no nível do projeto pode ser atribuída a um membro 

da área de qualidade ou a um líder ou gerente de projeto.  

A seguir será apresentado o template do plano de medição organizacional a ser adaptado para os 

projetos. Uma ressalva importante é o tipo de documento que foi selecionado para a implementação 

do plano de medição. A escolha realizada foi uma planilha eletrônica como um meio adequado para 

o planejamento, pois a mesma pode ser utilizada também para o registro dos dados, conforme já 

mencionado anteriormente neste trabalho na Seção 4.5.2.4. Através desse template, pode-se ter o 

planejamento das atividades e a realização das mesmas em um único artefato e, através dessa 

abordagem, o processo ganha simplicidade em armazenar todas as informações necessárias em um 

único local. Na Tabela 4-9 está apresentada a seção de Introdução do plano de medição 

organizacional. 
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Tabela 4-9- Seção de Introdução do Plano de Medições  

Além da introdução descrita na Tabela 4-9, a seção de introdução do plano possui o histórico de 

revisões, bem como o local para a atribuição formal do responsável por elaborar e manter o plano 

de medições, conforme apresentado na Tabela 4-10. 
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 Tabela 4-10 - Histórico de Revisões do Plano de Medição 

A Seção “Objetivos e Métricas” apresentada através da Tabela 4-11 consolida todos os objetivos 

estratégicos e necessidades de informações que originam os objetivos de medição e as respectivas 

métricas. Essa seção está estruturada como uma matriz de mapeamento, através da qual é garantida 

a rastreabilidade entre os objetivos e as respectivas métricas. 
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Tabela 4-11 - Tabela de Mapeamento Objetivos e Métricas 

Além dos objetivos e métricas, a matriz contempla algumas informações adicionais: 

• Fonte ou Origem do Objetivo / Necessidade de Informação: pessoa, área ou departamento da 

empresa que definiu o objetivo estratégico ou que gerou a necessidade de informação. Esse 

campo se faz necessário para manter a rastreabilidade das métricas para os interessados na 

mesma. Dados sobre os quais ninguém tenha interesse não devem ser coletados. 

• Nível de Atuação: o nível de atuação é uma característica informativa que foi incorporada ao 

processo apenas para explicitar em que situação a métrica será utilizada. Entende-se por 
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utilizar a métrica: coletar, armazenar, analisar e tomar ações sobre os dados. Os níveis de 

atuação podem ser: 

M Nível de Projeto: métrica padrão a ser utilizada apenas no contexto dos projetos de 

software da organização; 

M Nível de Organização e Projeto: métrica padrão a ser utilizada no nível de projetos e 

também consolidada para gerar uma métrica organizacional; 

M Nível de Organização: métrica padrão a ser utilizada apenas no contexto da organização; 

M Nova Métrica (exclusiva): métrica definida exclusivamente para utilização em um 

determinado projeto específico. Essa métrica não faz parte do conjunto de métricas padrão 

da organização. 

• Incorporada: campo que indica se uma determinada métrica padrão da organização será ou 

não coletada para o projeto, visto que os projetos possuem flexibilidade para adaptar o seu 

conjunto de métricas. As métricas consideradas obrigatórias devem ser incorporadas a todos 

os projetos. 

• Justificativa: no caso da métrica padrão não ser incorporada ao projeto, este campo deve se 

preenchido com a razão pela qual a métrica não será coletada.  

Além dos campos acima, outra informação que pode ser incorporada à tabela de Mapeamento de 

Objetivos e Medições (Tabela 4-11) é a informação da métrica ser obrigatória ou opcional. Métricas 

obrigatórias devem ser incorporadas a todos os projetos, e as opcionais podem ou não ser coletadas. 

Essa informação pode vir a fazer parte do plano de medição, dependendo da necessidade da 

organização.  

A especificação detalhada de todas as métricas descritas na Seção “Objetivos e Métricas” está 

presente na Seção “Definição Operacional das Métricas” do plano organizacional. Na Tabela 4-12 

estão definidas todas as informações a serem preenchidas para as métricas. Esta tabela deve ser 

replicada no plano, para cada métrica a ser especificada.  
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Tabela 4-12 - Modelo de Definição Operacional de Métricas 

Além da Seção de Definição Operacional das Métricas, é indicado que outra seção seja 

considerada para apoiar a especificação das métricas do programa. A seção “Especificação das 

Métricas Básicas” irá suportar a especificação simplificada de todos os dados básicos a serem 

utilizados na geração das métricas derivadas e dos indicadores do programa. Essa seção foi 

introduzida no plano de métricas para evitar que o mesmo dado básico, por estar presente em mais 

de uma métrica derivada ou indicador do programa, seja especificado repetidamente. Com a 
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utilização da seção apresentada na Tabela 4-13, todos os dados básicos devem ser especificados 

uma única vez, e referenciados pelo nome na definição operacional das métricas derivadas.  
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Tabela 4-13 - Tabela para Especificação das Métricas Básicas 

A Seção “Dados Consolidados” deve ser estruturada de acordo com o conjunto de métricas 

adaptado para o projeto e também de acordo com a periodicidade de coleta dos mesmos. A seguir 

será apresentado um modelo de repositório, com três métricas de exemplo, de forma que a estrutura 

do repositório possa ser exemplificada. É importante ressaltar que o plano organizacional já deve 

prover a estrutura para o conjunto padrão de métricas da organização. O modelo descrito na Tabela 

4-14 divide o repositório em métricas básicas e derivadas, de forma a simplificar a sua estrutura. Os 

dados derivados são calculados automaticamente a partir de fórmulas da planilha eletrônica, 

evitando assim a duplicidade de informações. Todos os campos presentes que fazem os cálculos das 

métricas derivadas são campos calculados a partir dos dados básicos, e devem ser  automatizados 

pelo template do plano do programa.  

������#���������������0��1����.�(���#���,-��#��/�

�� �A���� �A��� �A���� �A���� �A��5� �A��?� �A��@�

������O<&+� #� ���� O� �#� �#� �#��� �#���

�� �� �� �� �� �� �� ��

P���)��09���������� #� #� #� #� !� �� ��

P���)��E�������������� #� #� �#� O�� "#� �"� "�

�����������������0�
7��� ��� "�� ��� �#� #� #� #�

�� �� �� �� �� �� �� ��

��)��
��8�!��;� ���� �"#� P#� �#� �#� #� #� #�

��)��
��8�!��;�8���� ��#� )�� "�� �P� #� #� #�

��)��
���Q���;� ���� "#� )#� �#� #� #� #� #�

��)��
���Q���;�8���� ��� !#� ��� �#� #� #� #�

��)��
����0����;� ���� #� O#� �##� ��#� #� #� #�

��)��
����0����;�8���� #� �#� �O#� �"#� #� #� #�

��)��
��������;� ���� #� #� O#� �##� O#� �#� �#�

��)��
��������;�8���� #� #� �!� ��#� �#� O#� "#�

����������)��
����������;� ���� �O#� �)#� O##� "P#� O#� �#� �#�

����������)��
����������;�8���� �O�� "#�� O�!� "!P� �#� O#� "#�



 
 

 

Definição de um Processo de Medição e Análise com base nos Requisitos do CMMI 107 
 
 

����������)��
���������������� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� ��

,�#H�����������������	�������� ����� �� �� �� �� �� �� ��

�� � � � � � � ��

�(���#�������������

�(���#������� � � � � � � �

���������������)������0���O<&+�0���0��1���� �A���� �A��� �A���� �A���� �A��5� �A��?� �A��@�

+�����	��� #�###� #�###� #�###� #�###� #�!##� #�O��� #�"�!�

���	� #��##� #��##� #��##� #��##� #��##� #��##� #��##�

Q��������&����� #�O##� #�O##� #�O##� #�O##� #�O##� #�O##� #�O##�

�(���#������ � � � � � � �

R �����)�����������������0�
7������#9����� �A���� �A��� �A���� �A���� �A��5� �A��?� �A��@�

D���������	��� �##D� �##D� )OD� �"D� O"D� �)D� �!D�

0�	
���������&�-*��� ��� �)� ��� P�� P�� P�� P��

0�	
����E��������� #� #� �#� ��� !�� ��� ���

+��E�&G�%��
�	��� #� #� #� #� !� �"� ���

���	� �#D� �#D� �#D� �#D� �#D� �#D� �#D�

Q�������������� �#D� �#D� �#D� �#D� �#D� �#D� �#D�

�(���#������� � � � � � � �

R ����������������)��
�����0��1����#��0����� �A���� �A��� �A���� �A���� �A��5� �A��?� �A��@�

D�+����� �#OD� ��PD� �#OD� �#PD� �"�D� ���D� P!D�

���	� �##D� �##D� �##D� �##D� �##D� �##D� �##D�

Q��������&����� ���D� ���D� ���D� ���D� ���D� ���D� ���D�

Q�������������� )#D� )#D� )#D� )#D� )#D� )#D� )#D�

D�+����������
	�� �#OD� ���D� �#!D� �#!D� �#)D� �#)D� �#!D�

Tabela 4-14 -Exemplo da Estrutura de Um Repositório de Dados de Projeto 

Os dados descritos na Tabela 4-14 são fictícios e estão descritos apenas para exemplificar a 

estrutura de um repositório de dados em uma planilha eletrônica. Desde a fase do planejamento, a 

estrutura do repositório deve ser definida de forma que possa ser verificada a viabilidade do cálculo 

de todas as métricas derivadas definidas. 

Ainda como parte do planejamento do programa, a forma de apresentação dos dados deve ser 

especificada. A seleção de ferramentas de análise e tipos de gráficos a serem utilizados é um fator 

crítico para a apresentação e para a garantia do entendimento dos dados pelo público alvo. No 

template do plano de medição proposto nessa dissertação, a Seção “Indicadores - Resultado da 

Análise” (Tabela 4-15), conforme especificado na seção de Introdução do plano (Tabela 4-9), 

documenta o planejamento de como as métricas serão apresentadas graficamente. Apresenta 

também, durante a execução do programa, o resultado da coleta dos dados e o resultado da análise 

realizada.  
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Tabela 4-15 -Modelo da Seção “Indicadores - Resultados da Análise” do Plano 

Nessa subseção é apresentado um modelo de plano de métricas, bem como algumas instruções 

de preenchimento para o mesmo. É importante ressaltar que as instruções de preenchimento do 

plano de métricas devem estar documentadas no próprio template do plano, ao invés de estarem no 

processo propriamente. Isto facilita a atualização desse tipo de informação, uma vez que devem ser 

atualizadas sempre que ocorrerem mudanças no template. A última seção do plano, “Ações 

Corretivas”, não faz parte da fase de planejamento do programa de medições. Assim, o modelo 
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desta seção e sua funcionalidade serão explicadas no subprocesso “Gerenciar Ações Corretivas”, 

descrito na Seção 4.5.4. 

Além das informações do plano de medições, está sendo proposto nesse processo o 

armazenamento dos objetivos estratégicos e necessidades de informações, objetivos de medições e 

métricas que não serão inicialmente abordados no programa. As atividades de priorização do 

conteúdo que vai ser abordado no programa no decorrer do planejamento acarretam em objetivos e 

medições que não serão priorizados inicialmente. Sugere-se como uma boa prática o 

armazenamento dessas informações, pois as mesmas podem vir a ser úteis à medida que o programa 

evolui. Novos objetivos estratégicos, necessidades de informações, objetivos de medições e 

métricas podem passar a ser endereçados em estágios mais avançados das atividades de medição e 

análise da organização. Mesmo não fazendo parte do planejamento de medições, sugere-se que 

essas informações sejam armazenadas na mesma planilha do plano de medição, na seção 

denominada Backup, de forma que a recuperação dessas informações seja facilitada em momentos 

futuros. Na Tabela 4-16 está descrito o conteúdo das informações a serem registradas na seção. 
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Tabela 4-16 - Template para Seção de Backup 

O objetivo da informação “Data” presente na Tabela 4-16 é identificar informações antigas e que 

podem vir a ser removidas desta seção durante a execução do processo. 

+�-���;� ���.�$�$%<�%.�"��%�:�#.���*�,#$%�%$�'=%"

Após a consolidação das informações no plano de medições, o mesmo deve ser revisado e 

aprovado pelos principais envolvidos no processo. No contexto da organização, o plano de medição 

padrão deve ser aprovado pelo patrocinador e demais cargos gerenciais apropriados. No contexto de 

cada projeto, o plano adaptado a partir do plano padrão da organização deve ser aprovado 

minimamente pelo patrocinador e pelo gerente do projeto. Além dos responsáveis pela aprovação 

do plano, as pessoas que serão envolvidas nas atividades do programa e, as que exercerão os papéis 

descritos no processo na seção Papéis e Responsabilidades 4.5.1, devem participar da revisão do 

plano para garantir a viabilidade de sua execução prática. A revisão do plano de métricas deve 

objetivar principalmente os seguintes aspectos: 

• Viabilizar a coleta dos dados das métricas; 

• Analisar o impacto do programa nas atividades da equipe de desenvolvimento (deve se buscar 

minimizar o impacto inicialmente); 

• Verificar a rastreabilidade existente entre as métricas e as necessidades de informações e 

objetivos estabelecidos; 

• Verificar se as métricas propostas possuem custos aceitáveis e se não existem outras 

possibilidades mais baratas; 

• Buscar a simplificação de procedimentos complexos que possam ser de difícil execução; 

• Verificar se o conjunto de métricas adaptado possui um tamanho apropriado para o projeto e 

se o mesmo está definido com base no plano da organização; 

• Verificar se muitas métricas específicas foram definidas para um determinado projeto. Os 

revisores do plano de métricas do projeto devem questionar o porquê da não utilização das 

métricas provenientes do conjunto padrão; 

• Avaliar a coerência geral entre os objetivos estratégicos, necessidades de informações, 

objetivos de medições, medições definidas e seus procedimentos operacionais de coleta, 

armazenamento e análise.  
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• Avaliar se os testes de integridade estão definidos de forma clara e se o momento e a situação 

em que os mesmos devem ser realizados estão definidos; 

• Verificar se o procedimento de coleta está claro e não provê ambigüidades em sua 

interpretação; 

• Verificar se o procedimento de coleta pode ser simplificado, fornecendo o mesmo resultado 

esperado. 

Concluída a revisão do plano, as aprovações do mesmo devem ser armazenadas ou registradas de 

alguma maneira (a ser definida pela organização), de forma a buscar o comprometimento dos 

aprovadores formais do plano. Através de experiências prévias, foi verificado que, quando 

aprovações formais são requeridas, as pessoas responsáveis pela aprovação se comprometem mais 

fortemente com o conteúdo sendo aprovado.  

��5�� %	�0��#�������2�#	����������������������
���

Este subprocesso define as orientações detalhadas para a execução do processo de medição e 

análise com base no planejamento realizado no subprocesso Identificar e Especificar Medições, 

descrito na Seção 4.5.2. Na Tabela 4-17 estão descritas as principais características deste 

subprocesso. 

Objetivos 

• Executar as atividades de medição conforme o planejamento realizado 
• Prover os resultados finais do programa de medições 

Atividades 

• Coletar Dados 
• Verificar Integridade dos Dados 
• Analisar Dados 
• Revisar Resultados 
• Armazenar Dados 
• Apresentar Resultados Finais 

Critério de Entrada 

• O planejamento das atividades de medição ter sido concluído 

Critério de Saída 

• NA - (a execução de atividades de medições de software deve ser uma atividade contínua no 
processo de uma organização) 

Entradas Saídas 

• Plano de medição de software aprovado • Resultados das Medições 
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• Treinamentos apropriados realizados para 
toda a equipe 

• Ações corretivas e / ou ações de melhoria 
• Ata de reunião 

Papéis Envolvidos 

• Analista de Dados 
• Coletor de Dados 
• Equipe de Desenvolvimento 
• Gerência Sênior 
• Público Alvo 7 

Tabela 4-17- Subprocesso Executar Atividades de Medição 

Na Figura 4.6 está apresentado o subprocesso de forma gráfica. 

Executar Atividades de Medição
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Figura 4.6- Fluxo do Subprocesso Executar Atividades de Medição 

Após o planejamento das atividades de medição, é necessário garantir que as atividades serão 

realizadas conforme o planejado e que os resultados serão fornecidos para o público alvo 

apropriado. Esse subprocesso define as atividades necessárias para manter o programa de medições 

ativo na organização. Segundo [Clark-02], a definição de métricas e dos procedimentos adequados 

                                                 
7 Público Alvo está apresentado como um papel desse subprocesso pelo fato de ser um grupo que não pode ser 
representado por um único papel da organização. Essa nomenclatura foi escolhida para representar o grupo definido 
como público alvo de cada métrica do programa de medições, e este pode ser formado por diversos papéis. Esse grupo 
representa um papel necessário para a atividade de apresentação dos resultados finais das atividades de medição e 
análise. 
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não é a tarefa mais difícil de um programa de medições. O aspecto mais difícil é manter o programa 

vivo dentro da organização, fazer com que a execução das atividades planejadas aconteça para 

fornecer os resultados finais, que é o que de fato vai agregar valor ao corpo gerencial da 

organização.  

+�-�)��� ���.�$�$%<�#*%�����$#"

Uma vez definidas as medições a serem coletadas, e o planejamento das atividades ter sido 

realizado, pode ser iniciada a atividade de coleta de dados. Orientações definidas de forma 

detalhada para a coleta de dados reduzem de forma significativa os custos dessa atividade. Dessa 

forma, ao coletar os dados inicialmente, o coletor possui a responsabilidade de seguir o 

procedimento de forma estrita e também de verificar se o procedimento de coleta pode ser 

otimizado de forma a reduzir os custos dessa atividade. Caso sejam identificadas oportunidades de 

melhorias ou mesmo necessidades de correções no procedimento de coleta, o mesmo deve ser 

atualizado para a realização de coletas futuras.  

Além de coletar os dados básicos, nessa atividade o coletor deve gerar todas as medições 

derivadas, podendo ser de forma manual ou automatizada, dependendo do processo definido pela 

organização e/ou projeto. Vale ressaltar que o próprio modelo CMMI afirma que trabalho manual 

sempre será necessário nas atividades de coleta de dados [Chrissis-03]. Para esse processo, a coleta 

dos dados básicos vai depender das ferramentas adotadas pela empresa para o registro dos dados 

básicos das métricas definidas. Já para o cálculo das métricas derivadas, o modelo de repositório 

proposto na Seção 4.5.2.6, que é o de uma planilha eletrônica, automatiza o cálculo das medições 

derivadas, dependendo da configuração do processo realizada pela empresa. 

+�-�)��� ���.�$�$%<A%��0�����,�%7��$�$%$#"��$#"

Antes dos dados serem analisados, deve haver a certeza de que os mesmos estão completos e 

íntegros. Essa atividade busca a validação dos dados antes da liberação dos mesmos para a atividade 

de análise, evitando assim a realização de análises indevidas e tomadas de decisões sobre dados não 

verídicos. No procedimento de coleta existem orientações a respeito das situações que requerem 

testes de integridade, mas durante a atividade de coleta novas situações podem surgir e o coletor é o 

responsável por identificá-las e executar os testes, mesmo quando o planejamento não previr a 

necessidade de realização dos mesmos. Os testes de integridade descritos no procedimento de coleta 

devem ser executados e o resultado dos mesmos deve ser utilizado para formalizar a liberação das 

métricas para a atividade de análise.  
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Os resultados gerados pela verificação da integridade dos dados devem ser consolidados e 

registrados de forma resumida como parte da própria análise da métrica. Foi identificada essa 

necessidade até mesmo para justificar custos elevados de coleta de dados, problemas na reportagem 

dos dados da métrica e comentários a respeito do nível de confiabilidade dos dados. Essas são 

informações que podem ser resultantes de testes de integridade e que podem auxiliar a análise. 

Resultados de testes de integridade que não venham a agregar valor para a análise podem ser 

registrados como um comentário na seção do plano de medição onde os dados consolidados são 

armazenados, conforme ilustrado pela Figura 4.7. 

 

Figura 4.7- Instrução para Registro dos Testes de Integridade 

+�-�)�)� ���.�$�$%<�,�*�"����$#"

A realização da análise sobre os dados coletados deve ser realizada de acordo com o 

procedimento definido. No caso de dados adicionais, e não planejados, serem necessários para a 

condução das atividades, os mesmos devem ser coletados e fornecidos para a realização da análise. 

Dados adicionais podem ser requeridos quando a amostragem coletada não for suficiente, ou 

quando for necessária alguma informação adicional para a métrica que está sendo avaliada. Os 

responsáveis por prover e coletar os dados devem estar disponíveis durante a realização da análise 

para o caso de haver necessidade do fornecimento de novos dados (novas métricas básicas ou 

derivadas) e informações adicionais. Após a análise dos dados, os resultados devem ser revisados, 

documentados e preparados para a apresentação final. Os dados podem ser apresentados através da 

seção “Indicadores - Resultado da Análise” do plano de medições, ou os gráficos dos indicadores e 

métricas derivadas, juntamente com os resultados de análise, podem ser copiados para algum 

padrão de apresentação ou relatório da organização. Essa forma de apresentação vai depender 

principalmente do público alvo e do propósito das reuniões em que as métricas serão apresentadas. 
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Melhorias e ajustes identificados na condução do processo de análise devem ser refletidos nos 

procedimentos previamente definidos, de forma que as próximas atividades possam ser realizadas 

de forma otimizada. Não apenas os procedimentos de análise devem ser revistos, mas também o 

processo de medição completo, desde a fase de definição dos objetivos até o fornecimento dos 

resultados finais. A execução das atividades de medição permite a melhoria contínua dos 

procedimentos definidos na fase de planejamento, uma vez que experiência e entendimento maiores 

são alcançados  a cada nova execução do processo.  
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A revisão dos resultados é um aspecto importante para garantir que a análise foi realizada 

corretamente. Os resultados devem ser revisados antes de sua apresentação final, principalmente se 

forem provenientes de métricas críticas e que poderão influenciar no comportamento das pessoas da 

organização. Nesses casos é sugerido o envolvimento da gerência sênior da organização na revisão 

final, cujo objetivo é validar se o entendimento adquirido através dos dados coletados é o 

entendimento real a respeito do produto e processo sendo mensurado. As pessoas que participam do 

desenvolvimento do produto e executam os processos que estão sendo mensurados devem ser 

envolvidas nas revisões a fim de validar os resultados. É responsabilidade do analista de dados 

envolver as pessoas que considerar apropriado na revisão dos resultados da análise. A gerência 

sênior deverá ser envolvida apenas quando os resultados influenciarem de maneira abrangente a 

organização, como por exemplo nos resultados de análise das métricas consolidadas da organização. 
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O armazenamento dos dados deve ser feito de acordo com o procedimento definido e, como nos 

procedimentos anteriores, na medida em que dados são armazenados, inconsistências, problemas e 

oportunidades de melhoria devem ser refletidas no procedimento de armazenamento. Se necessário, 

os demais processos também devem ser alterados ou otimizados.  

O fato desta atividade “Armazenar Dados” estar descrita após a atividade de “Analisar Dados”, 

não quer dizer que essa ordem tenha que ser seguida. O armazenamento dos dados pode ser 

realizado em dois momentos: logo após a coleta dos dados e logo após a análise dos mesmos, 

quando os resultados finais podem ser armazenados.  
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Esta atividade tem como principal objetivo garantir o entendimento perfeito das métricas pelo 

seu público alvo. Nem todas as pessoas que recebem os resultados do programa de medições são 
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envolvidas em todo o processo de planejamento e execução das medições. Nesses casos, as pessoas 

responsáveis pelo programa e pelas métricas devem apoiar os demais envolvidos no entendimento 

dos diversos aspectos do programa de medições. Questões sobre como o programa foi conduzido e 

implementado devem sempre estar claras para todos os envolvidos na apresentação dos resultados 

finais. O porquê da existência de cada métrica, os procedimentos criados para gerar os dados, os 

custos das atividades, entre outros questionamentos, são exemplos de possíveis aspectos a serem 

levantados em apresentações de resultados finais de métricas de software.  

Nessa atividade deve ser garantido o respaldo para a realização de ações corretivas sobre os 

resultados das medições. Ações corretivas ou de melhoria são propostas e identificadas desde a fase 

de análise dos dados. Entretanto, na apresentação dos resultados finais ao público alvo, novas ações 

podem ser sugeridas ou alterações nas ações inicialmente propostas podem ser demandadas. A 

tomada de ações propriamente depende do entendimento e da credibilidade dos resultados por parte 

do público alvo que demandou as informações fornecidas pelo programa. Nesse contexto, é 

necessário garantir o entendimento completo de todas as métricas para garantir que os resultados 

serão de fato utilizados para melhorar os processos e a qualidade dos produtos.  

Os resultados finais devem ser apresentados para o público alvo apropriado de cada métrica. 

Nem todas as métricas são relevantes para a equipe de desenvolvimento, ou mesmo para o gerente 

de projeto e gerência sênior da organização. A melhor opção para não gerar overhead para a 

apresentação dos resultados finais é que sejam utilizadas reuniões já existentes para o 

acompanhamento dos projetos, ou mesmo reuniões estratégicas para a apresentação dos resultados 

finais. A criação de reuniões específicas para a discussão das medições vai gerar um overhead 

desnecessário para as atividades dos projetos.   
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Esse subprocesso define orientações gerais para definição de um processo de gerenciamento de 

ações corretivas. Na Tabela 4-18 estão descritas as principais características deste subprocesso. 

Vale ressaltar que não é foco deste trabalho definir esse subprocesso. Haja vista que esse 

subprocesso não necessariamente precisa ser parte do processo de medições, na prática é mais 

comum o mesmo ser definido no processo de gerenciamento de projetos, haja vista que a execução 

de diversos outros processos gera ações corretivas ou de melhoria. Entretanto, pelo fato do mesmo 

ser requerido no contexto do processo de medição e análise, foi definido sucintamente, conforme já 

mencionado na Seção 4.5.  

Objetivos 
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• Garantir que as ações identificadas a partir dos resultados das medições sejam implementadas  

Atividades 

• Registrar ação 
• Acompanhar ação até o fechamento 

Critério de Entrada 

• No momento da realização da análise dos dados ou apresentação dos resultados finais, ações 
corretivas ou de melhorias serem identificadas pelos analistas dos dados e pelo público alvo das 
métricas 

Critério de Saída 

• Inexistência de ações a serem acompanhadas 

Entradas Saídas 

• Ação corretiva ou de melhoria 
demandada pela análise dos dados e pela 
revisão e apresentação dos resultados 
finais 

• Registro e acompanhamento da ação até o 
fechamento 

Papéis Envolvidos 

• Gerência Sênior 
• Gerente de Projetos 

Tabela 4-18- Subprocesso Gerenciar Ações Corretivas 

Na Figura 4.8 está apresentado o subprocesso de forma gráfica. 
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Figura 4.8- Fluxo do Subprocesso Gerenciar Ações Corretivas 

Através da tomada de ações com base nos dados apresentados pelo programa de medição, tem-se 

maior garantia de que os resultados são utilizados para a realização de correções e melhorias nos 

processos de desenvolvimento utilizados pela organização e / ou projeto. A ausência de ações 

corretivas ou de melhoria, mesmo quando os resultados estiverem fora dos padrões estabelecidos 

pelos procedimentos de análise, pode ser um forte indicador de que a métrica definida não é mais 

relevante para o objetivo definido ou até mesmo pode evidenciar que o seu objetivo não continua 

válido no contexto do programa. Nas próximas seções serão detalhadas as atividades desse 

subprocesso. 
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As ações corretivas identificadas, durante a análise e a apresentação dos resultados finais das 

medições, devem ser formalmente registradas para possibilitar o acompanhamento até o seu 

fechamento. Nesse processo foi criada uma seção no plano de medições apenas para o registro e 

acompanhamento das ações corretivas e de melhoria. Caso o projeto ou organização possua algum 

outro mecanismo para registro de ações e pendências gerais, os registros decorrentes do programa 

de medições podem ser realizados no mesmo mecanismo, desde que sejam acompanhados até sua 

efetiva implementação.  

Na Tabela 4-19 está descrito o formato de uma planilha para registro das ações. Essa tabela está 

presente no template do plano de medições apresentado na Seção 4.5.2.6. O gerente de projeto e a 

gerência sênior são os responsáveis por garantir que as ações sejam registradas. O gerente de 

projeto deve se ater às ações dos projetos e a gerência sênior às ações a serem tomadas no âmbito da 

organização. Além do registro, é necessária a atribuição de um responsável por sua implementação 

e uma data alvo para seu fechamento. 

Plano de Ação 

Ação Responsável Data 
Abertura Data Alvo Status Fonte Razão do 

Fechamento 

<Descri
ção da 
ação> 

<Responsá 
vel pela 
implementa 
ção da 
ação> 

<Data 
de 
abertura 
da ação> 

<Data 
alvo para 
implemen 
tação da 
ação> 

<Descrever 
o status da 
ação durante 
seu 
acompanha
mento> 

<Inserir a fonte 
que originou a 
ação corretiva 
ou de melhoria. 
Explicitar o 
comporta 
mento da 
métrica que 
originou essa 
ação.> 

<Descrever a 
razão do 
fechamento da 
ação. Como foi 
realizada a sua 
implementação.
> 

Tabela 4-19- Exemplo de Planilha de Registro de Ações Corretivas 
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As ações registradas na seção de Ações Corretivas do plano de medição, apresentado na Seção 

4.5.4, devem ser acompanhadas periodicamente até a sua implementação ser concluída. A coluna 

“status” da Tabela 4-19 deve ser atualizada a cada acompanhamento realizado, indicando a data e o 

status da ação no momento do acompanhamento. A ação deve ser considerada fechada quando a 

mesma for implementada.  
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O acompanhamento das ações deve ser realizado de forma periódica, e de preferência nas 

mesmas reuniões em que as métricas são apresentadas. Sugere-se dessa forma devido ao contexto 

da apresentação dos resultados das medições motivar os envolvidos na resolução dos problemas 

identificados. Uma política deve ser definida para o estabelecimento de um limite no número de 

replanejamentos possíveis para a data alvo das ações. Dependendo da política estabelecida, as ações 

poderão ser replanejadas por um número determinado de vezes, esse número irá depender da 

estrutura hierárquica por qual a ação tem que ser escalada ou mesmo da cultura da organização no 

que se refere à resolução de problemas. Quanto mais a organização possuir histórico de problemas 

no âmbito da resolução de problemas e ações em geral, mais rigorosa deverá ser a política. Esse é 

um aspecto importante para evitar que ações não sejam postergadas indefinidamente e não sejam 

implementadas de fato. O custo de um programa de medições é justificado pelos benefícios que o 

mesmo pode trazer. Se os resultados não forem utilizados, certamente o programa não irá perdurar 

por muito tempo.  
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Essa seção descreve como implementar as práticas genéricas do CMMI nos níveis de capacidade 

1, 2 e 3. As práticas genéricas buscam prover a institucionalização das práticas específicas do 

processo. Quanto mais o processo for institucionalizado, mais ele estará conforme as práticas dos 

níveis de capacidade elevados do modelo [Goldenson-03]. 
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O estabelecimento de uma política de Medição e Análise no nível da organização é requerido 

pelo modelo CMMI. A política é composta por orientações gerais e de alto nível, adequadas ao 

contexto de toda a organização. A elaboração e comunicação da política deve ser realizada com o 

envolvimento da gerência sênior da organização. A política deve ser elaborada de acordo com a 

realidade de cada organização, caso contrário a mesma não será institucionalizada na prática. Na 

Tabela 4-20 está especificado um exemplo de um conjunto de itens que possam compor uma 

política de Medição e Análise. Vale ressaltar que esses itens devem ser avaliados, revisados e 

aprovados antes de entrarem na política de uma organização real. 

Política Organizacional de Medição e Análise 

A organização deve possuir um plano de métricas padrão a ser seguido pela organização e pelos 
projetos, de forma adaptada. A responsabilidade de adaptação do plano para os projetos deve ser 
atribuída ao gerente de projeto, com apoio do grupo responsável pelo programa de medições. 

Todo plano de medição adaptado para projetos deve ser aprovado por um representante do grupo 
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responsável pelo programa de métricas da organização, a fim de verificar conformidade com os 
objetivos estratégicos que regem as atividades de medição e análise no contexto da organização. 

As atividades de planejamento de medição e análise no contexto de projetos de software devem 
acontecer em paralelo ao planejamento do projeto.  

Para todo projeto, devem ser atribuídas responsabilidades para a coleta, armazenamento e análise 
dos dados das medições. Essas responsabilidades podem ser acumuladas e podem ser inseridas em 
qualquer papel da organização, desde que treinamentos apropriados sejam fornecidos. 

O público alvo de cada métrica deve participar da análise da métrica, ou minimamente ser 
comunicado do seu resultado final, a fim de propiciar a tomada de ações a partir dos resultados. 

As ações tomadas a partir do processo de medições, assim como  dados referentes aos custos e 
benefícios do programa de métricas sendo implantado, devem ser acompanhadas periodicamente 
pela gerência sênior.  

Tabela 4-20- Exemplo de Política Organizacional de Medição e Análise 
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As ferramentas necessárias ao processo de medição de software irão depender estritamente do 

processo de desenvolvimento da organização. O foco deste trabalho não se deteve no estudo de 

viabilidade da implantação de ferramentas, mas existem diversas ferramentas que podem apoiar a 

implantação do programa de métricas e essa análise deve ser considerada no momento de 

planejamento de um processo de medição e análise. 

A organização deve avaliar a possibilidade de integração com as demais ferramentas já utilizadas 

pelo processo de desenvolvimento, de forma a evitar a duplicidade de armazenamento de dados. 

Segundo [Pfleeger-97], não é sempre considerado um fator relevante a utilização de ferramentas 

sofisticadas para a coleta e armazenamento de métricas, principalmente em organizações que estão 

apenas começando a sua cultura de medição de software. Muitas organizações utilizam bancos de 

dados e planilhas eletrônicas como as ferramentas de suporte para implantação de programas de 

medições. Nesse processo houve a preocupação inicial de considerar ferramentas para o registro dos 

dados básicos do processo e produto desenvolvido, de forma que a coleta dos mesmos seja a mais 

automatizada possível. Foram sugeridas ferramentas para os seguinte aspectos do produto e 

processo de software: esforço despendido nas atividades dos projetos, prazos planejados e reais, 

solicitações de mudanças dos sistemas,  defeitos dos sistemas, tamanho do projeto, esforço 

requerido para correção de defeitos, resultados de execução de testes, custos do projeto, avaliações 

subjetivas do cliente em relação ao projeto (é uma medida de satisfação do cliente), entre outros que 

sejam relevantes para as métricas do programa.  
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No caso de não haver uma ferramenta que integre os dados listados acima, o programa de 

medições irá suportar manualmente a coleta de dados através de planilhas eletrônicas ou banco de 

dados. No caso dos dados serem reportados através de ferramentas, o procedimento de coleta pode 

ser consideravelmente automatizado através da definição de consultas e relatórios automáticos a 

partir das ferramentas nas quais os dados sejam reportados.  
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Treinamentos são necessários para suportar a institucionalização de todas as atividades descritas 

neste processo. Os tipos de treinamentos que devem ser fornecidos para viabilizar a implantação do 

programa de medições estão descritos na Tabela 4-21.  

Treinamento Público Alvo Conteúdo 

Treinamento 
para nivelamento 
do conhecimento 

Grupo responsável 
pelo Programa 

Conceitos básicos de medição e análise e a área de 
medição e análise do CMMI 

Treinamento no 
processo de 
medição de 
software 

Coletores de dados, 
Analistas de dados, 
Gerentes de projeto 

Especificação das medições, incluindo os objetivos que 
demandaram as mesmas, procedimentos de coleta, 
armazenamento e de análise dos dados.  
Aspectos culturais a respeito de como os dados devem 
ser utilizados, política de confidencialidade, entre outros 
aspectos que devem ser passados para o corpo gerencial 
que irá utilizar os dados, de forma a prevenir que os 
mesmos sejam utilizados de forma indevida. 

Treinamento 
para a equipe de 
desenvolvimento 

Equipe de 
desenvolvimento 

Aspectos culturais da implantação do programa de 
medições, conscientização a respeito dos objetivos do 
programa, explicação das medições selecionadas e 
orientações a respeito de como os dados devem ser 
reportados pela equipe de desenvolvimento. 
Apresentação de como os dados serão utilizados pela 
organização de forma a obter o comprometimento e a 
confiança da equipe em relação ao programa. 

Tabela 4-21- Treinamentos para Suportar o Processo 
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Os artefatos gerados pela execução do processo de Medição e Análise devem ser colocados sob 

gerência de configuração no nível de controle apropriado. Na Tabela 4-22 estão listados os produtos 

de trabalho gerados pelo processo e a proposta do tipo de controle a ser aplicado sobre os mesmos. 

O racional da sugestão dos tipos de controle está alinhado com os requisitos da área de processo de 

Gerência da Configuração do CMMI [Chrissis-03]. 
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Produtos de Trabalho Tipo de Controle 

Plano de Medição 
Controle de versão e de mudanças através do registro das mesmas 
no histórico de revisões. Não é necessário controle formal através 
do registro e avaliação de impacto das solicitações de mudanças.  

Atas de reuniões geradas pelo 
processo e materiais de 
treinamento 

Controle de versão através do armazenamento das mesmas no 
repositório do projeto, ou armazenamento das mesmas em uma 
área em que sejam realizados backups 

Dados armazenados nas 
ferramentas que serão 
utilizadas para extração dos 
dados das medições básicas 

As ferramentas devem ser instaladas em máquinas com backups 
periódicos de forma que os dados possam ser recuperados a 
qualquer momento 

Tabela 4-22-Controle de Configuração dos Artefatos  
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O acompanhamento do processo de medição e análise, durante a execução das atividades, e o 

acompanhamento das atividades pela gerência sênior, nos projetos e na organização, são práticas 

requeridas pelo nível 2 de capacidade. Para garantir uma execução efetiva do processo de Medição 

e Análise, foram incluídos pontos de verificação para avaliação da performance e acompanhamento 

do processo. Os pontos de verificação serão contemplados através de reuniões de acompanhamento. 

Na Tabela 4-23 estão descritas as reuniões para o acompanhamento do processo. 

Reunião Periodicidade Participantes 

Pós-Planejamento 
do processo 

Após o término do 
planejamento ou após 
realização de mudanças 
significativas no 
mesmo. 

Grupo responsável pela institucionalização do 
programa 
Responsável pelo plano de medição  
Gerência Sênior 

Reunião de 
acompanhamento 
do processo 

Bimestral 

Grupo responsável pela institucionalização do 
programa 
Responsáveis pelas medições nos projetos 
individuais da organização 

Reunião de 
avaliação pela 
Gerência Sênior 

Trimestral 
Grupo responsável pela institucionalização do 
programa 
Gerência Sênior 

Tabela 4-23-Controle de Configuração dos Artefatos 

Reunião de pós-planejamento do processo: Obter o comprometimento da gerência sênior para 

implantação do programa, através da realização de ações que viabilizem o início das atividades de 

medição. O comprometimento deve ser formalizado através da aprovação do plano de medição 

elaborado durante a fase de planejamento. 
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Reunião de acompanhamento do processo: Reunião do grupo responsável pela implantação do 

programa na organização, juntamente com os responsáveis pelas medições dos projetos, com o 

objetivo de avaliar a performance do processo que está sendo seguido. O programa deve ser 

avaliado com base no plano de medições organizacional estabelecido para avaliar se o planejamento 

realizado está sendo seguido. As métricas definidas na Tabela 4-2, que descreve as características 

gerais do processo, devem ser apresentadas nessa reunião com o objetivo de avaliar a efetividade e 

os benefícios gerados pelo processo. Os seguintes pontos devem ser tratados nessa reunião: 

• Avaliação de melhores práticas identificadas nos projetos para inclusão das mesmas no 

processo organizacional de Medição e Análise; 

• Avaliação da utilidade das métricas sendo coletadas; 

• Identificação de lições aprendidas decorrentes da execução do processo nos projetos. 

O registro de lições aprendidas do processo de medição e análise deve ser realizado com base no 

mecanismo organizacional destinado à disponibilização das lições aprendidas. Caso a organização 

não possua nenhum mecanismo para registro de lições aprendidas dos processos, foi sugerida a 

documentação das mesmas em um site disponibilizado através da Intranet, de forma que todas as 

pessoas da organização possam ter acesso fácil às lições aprendidas. Vale ressaltar que o registro de 

lições aprendidas, e a disponibilização das mesmas para os projetos da organização, é requerido por 

organizações que almejem atuar no nível 3 de capacidade do CMMI.  

Reunião de avaliação pela gerência sênior: um status geral a respeito da execução do processo 

de medição, nos vários projetos da organização, deve ser apresentado com o objetivo de fornecer 

visibilidade à gerência a respeito do processo sendo utilizado. Nesta reunião devem ser tratadas 

questões polêmicas não resolvidas nas demais reuniões de verificação do processo. Normalmente as 

questões polêmicas envolvem necessidades de recursos e ferramentas ou mudanças de processo que 

irão influenciar a produtividade da organização. A gerência sênior deve também avaliar os 

resultados trazidos pelo programa de medições e verificar se os custos estão de acordo com o 

planejado.  
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A verificação independente é requerida para todos os processos do CMMI. Essa verificação 

almeja avaliar independentemente e de forma objetiva a conformidade da organização e de seus 

projetos com os processos estabelecidos [Chrissis-03]. Independência e objetividade são os 

requisitos-chave para o sucesso desse tipo de verificação. Essas verificações buscam a garantia de 
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que o processo é mantido em execução durante as fases de cronogramas apertados, onde na maioria 

dos casos as equipes deixam de seguir os processos e padrões estabelecidos.  

A independência é alcançada através da realização da verificação por pessoas que não participem 

ativamente da execução do processo de medição e análise. Representantes do grupo de garantia da 

qualidade, caso a organização disponha do mesmo, são as pessoas apropriadas para a realização 

dessa verificação. Caso a organização não disponha de um grupo para a realização dessas 

atividades, pode-se alocar os gerentes de projeto para auditar o processo de medição e análise em 

outros projetos que não tenham atuado.  

A objetividade da avaliação pode ser alcançada através da utilização de checklists padrões para a 

realização das verificações dos processos. Checklists isentam o auditor da definição do que deve ser 

analisado, reduzindo assim a subjetividade da avaliação. Um exemplo de checklist padrão para a 

verificação das atividades do processo de medição e análise proposto neste trabalho é apresentado a 

seguir: 

• Existe uma política organizacional definida para orientar as atividades de medição e análise? 

• A gerência sênior participou da definição ou aprovou a política? 

• As pessoas da organização conhecem a política? 

• Os objetivos estratégicos e necessidades de informações foram identificados? 

• A gerência sênior participou da definição dos objetivos estratégicos? 

• As métricas foram derivadas dos objetivos de medição? 

• Existe rastreabilidade entre os objetivos de medições e os objetivos e informações 

estratégicas? 

• As definições operacionais das métricas estão bem definidas e de forma não ambígua? 

• Os procedimentos de coleta e armazenamento foram definidos para as métricas com todos os 

atributos requeridos pelo processo? Por exemplo: periodicidade, responsável, critérios de 

contagem, testes de integridade, entre outros aspectos definidos no processo. 

• Existem evidências de que os coletores de dados foram treinados nos procedimentos de coleta 

e armazenamento? 

• Os procedimentos de análise foram definidos para as métricas com todos os atributos 

requeridos pelo processo? Atributos: mecanismo de apresentação, alguma ferramenta de 
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análise (opcional), responsável pela análise, apresentação gráfica da métrica, orientações para 

interpretação dos valores, entre outros aspectos definidos no processo. 

• Na execução do processo, os papéis atribuídos aos responsáveis estão sendo desempenhados 

pelos mesmos? Por exemplo, se os coletores e analistas estão desempenhados suas funções. 

• Os dados planejados, medições básicas e derivadas, estão sendo coletados para geração das 

métricas? O procedimento de coleta definido está sendo seguido? 

• Os dados estão sendo armazenados conforme o procedimento de armazenamento? 

• O repositório de dados está armazenado no repositório de configuração ou o mesmo encontra-

se armazenado em uma área segura, com política de backup e de restrição de acesso? 

• Os testes de integridade que foram previstos estão sendo realizados e os resultados dos 

mesmos são conhecidos ou registrados em algum lugar? 

• Existem evidências de que os dados não são utilizados de forma inapropriada? Identifique 

situações em que isso esteja acontecendo. 

• Os resultados da análise e outras informações contextuais das métricas necessárias para o 

entendimento das mesmas, estão sendo armazenadas no repositório em conjunto com os 

dados? 

• Os resultados das métricas estão sendo apresentados conforme o procedimento? 

• O público alvo de cada métrica está recebendo os resultados e está sendo apoiado no 

entendimento das medições? 

• Existem evidências de que ações estão sendo tomadas a partir dos resultados das medições? 

• As ações são registradas e acompanhadas até o seu fechamento? 

• O processo está sendo atualizado e melhorias estão sendo incorporadas sempre que 

apropriado? 

M Novas métricas estão sendo incorporadas? 

M Novos objetivos estão sendo identificados? 

M Objetivos ou métricas inadequadas foram removidas do programa? 

M Os procedimentos de análise estão sendo melhorados? 
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O grupo responsável por realizar essas verificações deve registrar os desvios identificados e 

comunicar os resultados aos principais envolvidos nos projetos e no processo. 
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O processo proposto neste capítulo deve ser utilizado como um processo padrão da organização, 

podendo o mesmo ser configurado em alguns aspectos para utilização em projetos de diferentes 

características. No entanto, critérios de adaptação são 100% dependentes da realidade da 

organização e também dos demais processos praticados. Definir critérios com base apenas nas 

atividades de medição e análise não faz muito sentido, visto que o processo de medição é um 

processo de suporte e suas atividades dependem do processo de desenvolvimento. Para serem 

definidos critérios de adaptação válidos, precisa-se conhecer o processo de desenvolvimento para 

então se ajustar as possíveis formas de execução das atividades de medição do processo padrão. 

As organizações que almejam atuar no nível 3 de capacidade devem, além de definir o processo, 

definir também que critérios são aplicáveis para a configuração do processo dos projetos. Essa 

configuração vai depender das ferramentas utilizadas nos projetos, do número de pessoas 

envolvidas, dos prazos dos projetos, entre outras características da organização. Não serão 

abordados nesse trabalho esses critérios de adaptação para as atividades de medição e análise, visto 

que para a definição de critérios válidos para um processo de suporte é necessário estar mais 

presente no contexto da organização e do seu processo de desenvolvimento. 
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Neste capítulo, foi apresentada a proposta de um processo para suportar as atividades de medição 

e análise nas organizações de software. O processo proposto por esse trabalho está alinhado aos 

requisitos do CMMI para um processo “gerenciado”, nível 2 de capacidade, e “definido”, nível 3 de 

capacidade, para as atividades de planejamento e execução de medição e análise. O processo 

também foi fundamentado em uma revisão bibliográfica da Engenharia de Software, no que se 

refere a Métricas de Software e Definição de Processos de Software [Ahern-01], [ASQ-03], [Basili-

93], [Baumert-92], [Becker-99], [BSC-04], [Carter-02], [Chrissis-03], [Clark-02], [Fenton-00], 

[Fenton-96], [Florac-92], [Florac-97], [Goethert-01], [Goldenson-03], [Gomes-01], [Goodman-93], 

[Hall-97], [IEEE-92], [ISO-15939], [Juran-99], [Kafura-85], [Kan-03], [Kautz-99], [McGarry-02], 

[Milis-88], [Natwick-03], [Offen-97], [Pfleeger-93], [Pfleeger-97], [PSM-04], [Rifkin-91], 

[Schulmeyer-98], [SEI-04], [Wiegers-97], [Zubrow-01], [Zubrow-98], entre outras referencias 

listadas na seção de Referências, e na experiência prática da autora. O relato de experiência, 
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apresentado na Seção 4.3, serviu de base para a definição do processo, e os problemas detectados 

tiveram suas soluções buscadas durante a realização desse trabalho. 

Além da descrição do processo propriamente, as práticas de institucionalização requeridas pelo 

CMMI foram também contempladas. Exemplos de política para atividades de medição e análise, 

treinamentos padrões, ferramentas, checklists de auditoria, entre outros aspectos, foram descritos no 

processo. 

O próximo capítulo apresenta o mapeamento existente entre as práticas do CMMI, referentes às 

atividades de medição e análise, e o processo proposto, de forma a evidenciar a aderência do 

processo ao modelo CMMI. 
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Este capítulo irá analisar a aderência do Processo Proposto no Capítulo 4 à área de processo de 

Medição de Análise do CMMI no nível 3 de capacidade. O objetivo é evidenciar que as práticas 

definidas pelo modelo para a área de processo de Medição e Análise estão sendo contempladas pelo 

processo proposto. O capítulo está organizado da seguinte forma: 

• Seção 5.1 - Objetivos da Simulação da Avaliação: apresenta os objetivos desse capítulo do 

trabalho; 

• Seção 5.2 - Abordagem do Mapeamento: descreve a metodologia utilizada para a realização 

do mapeamento entre o processo e o modelo CMMI; 

• Seção 5.3 – Mapeamento do Processo de Medição e Análise X CMMI: Apresenta o resultado 

do mapeamento propriamente dito, que é o elo entre as práticas do modelo e as atividades 

descritas no processo; 

• Seção 5.4 - Considerações Finais: Apresenta as considerações finais do capítulo. 
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Este capítulo tem como principal objetivo simular os resultados de uma avaliação CMMI, no 

contexto das atividades de Medição e Análise, nos níveis de capacidade 1, 2, e 3. Esta simulação 

define um mapeamento entre o processo proposto nesta dissertação e a área de processo de Medição 

e Análise, incluindo sugestões adicionais de como uma empresa deve se preparar para uma 

avaliação do modelo CMMI na representação contínua. As sugestões adicionais serão descritas em 

detalhes na Seção 5.3. 

Como já apresentado no Capítulo 3, os componentes requeridos do CMMI são as metas do 

modelo. As metas genéricas e específicas de um determinado nível de capacidade devem ser 
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satisfeitas para que o nível de capacidade possa ser atribuído a uma organização. As práticas 

genéricas e específicas do modelo são consideradas componentes esperados que devem ser 

satisfeitas para que o atendimento das metas seja evidenciado [Barbour-02]. Avaliações que 

utilizam o SCAMPI [Barbour-02] são baseadas na verificação de implementação das práticas do 

modelo. Apenas após a verificação de todas as práticas é que o julgamento de atendimento à meta é 

realizado. Outro componente do modelo bastante útil na sua implementação, e também durante a 

avaliação, são as subpráticas. As mesmas são consideradas componentes informativos que auxiliam 

no entendimento das práticas do CMMI, pois são descrições detalhadas que fornecem informações 

adicionais para a interpretação das práticas genéricas e específicas.  

O mapeamento será realizado no nível de prática, que é o nível abordado em uma avaliação 

oficial. Nesse mapeamento das práticas específicas, serão referenciadas as subpráticas que são 

atendidas com as atividades e artefatos do processo. O Mapeamento será focado apenas até o nível 

3 de capacidade do CMMI, o que inclui todas as suas metas e práticas, específicas e genéricas, 

referentes aos níveis 1, 2 e 3 de capacidade na representação contínua.  

O processo proposto define o “COMO” as atividades podem ser realizadas, já que o escopo do 

CMMI define “O QUE” deve ser realizado. Neste capítulo está evidenciado o elo entre essas duas 

abordagens “O que” X “Como”. 
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O mapeamento será baseado nas evidências objetivas que formam o pilar de uma avaliação 

SCAMPI. Para cada prática serão identificadas evidências objetivas de forma que as mesmas sejam 

caracterizadas como “FI - Fully Implemented”. O grau de implementação das práticas é atribuído 

conforme uma combinação dos tipos de evidências objetivas identificadas, conforme apresentado 

no Capítulo 3, especificamente na Seção 3.5.1. Neste mapeamento, o foco será a identificação de 

evidências objetivas para as práticas específicas e genéricas do modelo, visto que as mesmas são a 

fonte para a verificação do atendimento das metas e, conseqüentemente, a classificação de níveis.  

A principal fonte para a identificação das evidências objetivas foi o processo proposto no 

Capítulo 4. Serão propostas também algumas dicas de artefatos indiretos e sugestões de entrevistas 

que podem ser realizadas em uma avaliação, visto que afirmações extraídas a partir de seções de 

entrevistas são consideradas também evidências objetivas segundo o SCAMPI [Barbour-02]. Essas 

evidências objetivas, relacionadas aos artefatos indiretos, e afirmações são sugestões adicionais que 

estão sendo propostas para uma organização se planejar para uma avaliação oficial CMMI. Alguns 

artefatos indiretos são derivados do processo proposto. Outros podem ser artefatos opcionais, que 
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fazem parte de outras áreas de processo da organização, como por exemplo: atas de reuniões, atas 

de treinamentos, ferramentas, entre outros. 

Para determinar a satisfação de cada prática, é necessária a realização de julgamento, pela equipe 

avaliadora, para verificar se as evidências objetivas são suficientes para caracterizar a sua 

implementação. Existe uma série de requisitos a serem satisfeitos para a composição de uma equipe 

de avaliação, propiciando dessa forma uma maior garantia da efetividade dos resultados de uma 

avaliação[Barbour-02]. 

Assim como as avaliações oficiais realizadas por avaliadores oficiais reconhecidos pelo SEI 

[SEI-04], este mapeamento é fruto de um trabalho interpretativo, de forma que pode diferir de 

outros mapeamentos realizados por outras pessoas. Para diminuir o grau de subjetividade, o foco 

principal será identificação das evidências objetivas, artefatos diretos, indiretos e nas possíveis 

entrevistas de avaliação que esse processo de Medição e Análise pode gerar, de forma a propiciar 

um menor grau de subjetividade para a realização dos julgamentos.  
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O objetivo deste mapeamento é identificar, para 100% das práticas, genéricas e específicas, pelo 

menos um tipo de evidência objetiva, podendo ser artefatos diretos, indiretos ou sugestões de 

entrevistas possíveis de serem geradas a partir do seguimento do processo proposto. No caso das 

sugestões de entrevistas, as mesmas serão dicas para perfis a serem entrevistados, através dos  quais 

as evidências do tipo “afirmação” poderão ser identificadas. Evidências do tipo afirmação são 

identificadas em entrevistas e apresentações formais de uma avaliação oficial.  

No nível de práticas haverá evidências objetivas suficientes para caracterizar a prática como FI - 

Fully Implemented, uma vez que será identificado mais de um tipo de evidência, normalmente 

artefatos diretos combinados com artefatos indiretos e / ou afirmações.  

Deve ficar claro que este mapeamento busca guiar uma organização em uma avaliação no 

contexto de medição e análise, provendo exemplos de evidências objetivas de todos os tipos, onde 

todas elas podem ser fruto da execução desse processo proposto. Nas próximas seções estão 

descritas resumidamente as metas, práticas e subpráticas para a realização do mapeamento. Para 

cada prática do modelo serão identificadas as possíveis evidências objetivas, com base no processo 

descrito no Capítulo 4, e cada evidência será relacionada com as subpráticas principais que se 

relacionam à mesma. Além das evidências objetivas, será realizada a ligação direta das atividades 

do processo proposto com as práticas do modelo que o mesmo busca atender.  
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Objetivos de medição e atividades de medição são alinhados com as necessidades de informações e 

objetivos estratégicos. 

-�)����� ��!���������<�"�� %*%�%�� 5%��.#":����"�%$�'=%"

• Subpráticas 

1. Documentar as necessidades de informação e objetivos estratégicos; 

2. Priorizar as necessidades de informação e objetivos estratégicos; 

3. Documentar, revisar e atualizar objetivos de medição; 

4. Fornecer feedback para o refinamento das necessidades de informação e objetivos 

conforme necessário; 

5. Manter rastreabilidade entre os objetivos de medição e as necessidades de informação e 

objetivos estratégicos. 

• Atividades do processo relacionadas: Identificar Objetivos de Medições, Seção 4.5.2.1 

(Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 5), Consolidar Plano de Medições, Seção 4.5.2.6 

(Impacto direto nas subpráticas 3, 5), Revisar e Aprovar Plano de Medições, Seção 4.5.2.7 

(Impacto direto na subprática 4). 

• Artefatos diretos: Plano de Medição, Seção “Objetivos e Métricas”, Tabela 4-11, e Seção  

“Backup”, Tabela 4-16 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 5). 

• Artefatos indiretos: Atas das reuniões com a gerência sênior e demais gerências para o 

levantamento e priorização das informações e objetivos estratégicos (Impacto direto nas 

subpráticas 1, 2), Checklist utilizado para a identificação de objetivos estratégicos (Impacto 

direto nas subpráticas 1, 2),  Registro da revisão do plano de medição através de atas ou 

emails  (Impacto direto na subprática 3),  Registros de atualizações nos objetivos estratégicos 

e necessidades de informações (Impacto direto na subprática 4).  

• Sugestões de Entrevistas: pessoas envolvidas na atividade de identificar objetivos 

estratégicos (Impacto direto na subprática 1), responsáveis pelo programa de medições 

(Impacto direto nas subpráticas 2, 3, 5), revisores e aprovadores do plano de medições 

(Impacto direto na subprática 3 ). 



 
 

 

Definição de um Processo de Medição e Análise com base nos Requisitos do CMMI 132 
 
 

-�)����� ��!���������<�":%��0�����"�%$�'=%"

• Subpráticas 

1. Identificar métricas candidatas baseadas nos objetivos de medição documentados; 

2. Identificar métricas existentes que já atendam aos objetivos de medição; 

3. Especificar definições operacionais para as medições; 

4. Priorizar, revisar e atualizar as métricas. 

• Atividades do processo relacionadas: Identificar Medições que Enderecem os Objetivos, 

Seção 4.5.2.2 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2), Consolidar Plano de Medições, Seção 

4.5.2.6 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4), Definir Procedimento de Coleta para os 

Dados, Seção 4.5.2.3 (Impacto direto na subprática 3), Definir Procedimento de 

Armazenamento para os Dados, Seção 4.5.2.4 (Impacto direto na subprática 3), Definir 

Mecanismos de Análise, Seção 4.5.2.5 (Impacto direto na subprática 3), Revisar e Aprovar 

Plano de Medições, Seção 4.5.2.7  (Impacto direto na subprática 4). 

• Artefatos diretos: Plano de Medição, seções “Objetivos e Métricas”, Tabela 4-11, 

“Especificação das Métricas Básicas”, Tabela 4-13, e “Definição Operacional das Métricas”, 

Tabela 4-12 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4), Seção “Backup”, Tabela 4-16 

(Impacto direto na subprática 4). 

• Artefatos indiretos: Planilhas ou relatórios antigos com métricas previamente utilizadas e 

que passaram a ser incorporadas ao programa (Impacto direto na subprática 2), Registro de 

revisão do plano (Impacto direto na subprática 4), Aprovações do plano de medições por parte 

da gerência sênior e demais gerências envolvidas (Impacto direto na subprática 4).  

• Sugestões de Entrevistas: papel responsável pela definição e especificação das métricas 

(Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3 e 4), pessoas que possuíam responsabilidades na 

definição coleta e análise de medições prévias ao programa (Impacto direto nas subpráticas 

2),  revisores e aprovadores do plano de medições (Impacto direto na subprática 4). 
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• Subpráticas 

1. Identificar fontes de dados a partir dos produtos de trabalho e processos atuais; 

2. Identificar as medições para as quais os dados necessários não estão disponíveis; 
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3. Especificar como coletar e armazenar os dados requeridos para cada métrica definida; 

4. Criar mecanismos de coleta de dados e orientações do processo; 

5. Suportar a coleta automática de dados, quando apropriado e viável; 

6. Priorizar, revisar e atualizar os procedimentos de coleta e armazenamento de dados; 

7. Atualizar as medições e seus respectivos objetivos, quando necessário. 

• Atividades do processo relacionadas: Definir Procedimento de Coleta para os Dados, Seção 

4.5.2.3 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4, 5), Definir Procedimento de 

Armazenamento para os Dados, Seção 4.5.2.4 (Impacto direto na subprática 3), Consolidar 

Plano de Medições, Seção 4.5.2.6 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4, 5), “Identificar 

Treinamentos”, Seção 4.6.3 (Impacto direto na subprática 4), “Revisar e Aprovar Plano de 

Medição”, Seção 4.5.2.7 (Impacto direto na subprática 6). 

• Artefatos diretos: Plano de Medição, seções “Definição Operacional das Métricas”, Tabela 

4-12,   “Especificação das Métricas Básicas”, Tabela 4-13, (Impacto direto nas subpráticas 1, 

2, 3, 4, 6), “Dados Consolidados”, Tabela 4-14, (Impacto direto na subprática 3), Ferramentas 

de suporte a coleta automatizada dos dados (Impacto direto na subprática 5). 

• Artefatos indiretos: Materiais de treinamento nos procedimentos operacionais de coleta e 

armazenamento dos dados, (Impacto direto na subprática 4), Atas de presença de treinamentos 

com a identificação das pessoas que participaram dos mesmos (Impacto direto na subprática 

4), Registro de revisão do plano (Impacto direto nas subpráticas 6, 7), Aprovações do plano 

de medições (Impacto direto na subprática 6), Histórico de revisões do plano de medições 

(Impacto direto na subprática 7). 

• Sugestões de Entrevistas: papel responsável pela especificação detalhada das métricas 

(Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4, 6, 7), pessoas que participaram dos treinamentos 

específicos nos procedimento de coleta e armazenamento dos dados (Impacto direto na 

subprática 4), revisores do plano de medições (Impacto direto na subprática 6). 
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• Subpráticas 

1. Especificar e priorizar os tipos de análise que serão realizadas e os relatórios gerados; 

2. Selecionar métodos e ferramentas de análise apropriados; 
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3. Especificar procedimentos administrativos para a análise dos dados e comunicação dos 

resultados; 

4. Revisar e atualizar o conteúdo proposto e o formato das análises e relatórios; 

5. Atualizar as medições e seus objetivos, quando necessário; 

6. Especificar critérios de avaliação para os resultados de análise e para a conduta das 

atividades de medição e análise. 

• Atividade do processo relacionadas: Definir Mecanismos de Análise, Seção 4.5.2.5  

(Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3), Consolidar Plano de Medições, Seção 4.5.2.6 

(Impacto direto nas subpráticas 3, 4), Revisar e Aprovar Plano de Medições, Seção 4.5.2.7 

(Impacto direto na subprática 4). 

• Artefatos diretos: Plano de Medição, seções “Definição Operacional das Métricas”, Tabela 

4-12, “Indicadores - Resultados da Análise”, Tabela 4-15 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 

3). 

• Artefatos indiretos: Registro de revisão do plano (Impacto direto na subprática 4), Registro 

de aprovações do plano de medições (Impacto direto na subprática 4), Histórico de revisões 

do plano de medições (Impacto direto na subprática 5).  

• Sugestões de Entrevistas: responsável pela especificação detalhada das métricas, 

responsável pela definição do plano de medições, (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4), 

revisores do plano de medição (Impacto direto na subprática 4). 
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Resultados de medições que endereçam as necessidades de informação e objetivos são fornecidos. 
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• Subpráticas 

1. Obter os dados para as medições básicas; 

2. Gerar os dados para as medições derivadas; 

3. Realizar verificação da integridade dos dados o mais próximo possível da fonte dos 

mesmos. 
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• Atividades do processo relacionadas: Coletar Dados, Seção 4.5.3.1 (Impacto direto nas 

subpráticas 1, 2), Verificar Integridade dos Dados, Seção 4.5.3.2 (Impacto direto na 

subprática 3). 

• Artefatos diretos: Plano de Medição, seções “Dados Consolidados”, Tabela 4-14, (Impacto 

direto nas subpráticas 1, 2), “Indicadores - Resultados da Análise” (com os resultados dos 

testes de integridade), Tabela 4-15 (Impacto direto na subprática 3). 

• Artefatos indiretos: Pelo fato dessa prática ser extremamente direta e objetiva, não foram 

identificados artefatos indiretos úteis ao processo, visto que os artefatos diretos cobrem 

completamente a necessidade de evidência de implementação da prática.  

• Sugestões de Entrevistas: responsáveis pela coleta e armazenamento dos dados (Impacto 

direto nas subpráticas 1, 2, 3). 
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• Subpráticas 

1. Conduzir a análise inicial, interpretar os resultados, e produzir relatórios iniciais; 

2. Conduzir atividades adicionais de medição e análise, quando necessário, e preparar os 

resultados para apresentação; 

3. Revisar os resultados iniciais com os principais impactados; 

4. Refinar os critérios para análises futuras. 

• Atividades do processo relacionadas: Analisar Dados, Seção 4.5.3.3  (Impacto direto nas 

subpráticas 1, 2, 4), Revisar Resultados da Análise, Seção 4.5.3.4 (Impacto direto na 

subprática 3). 

• Artefatos diretos: Plano de Medição, Seção “Indicadores - Resultados da Análise”, Tabela 

4-15 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2).  

• Artefatos indiretos: Registro de atualizações realizadas no processo de medição e no plano 

de medição sendo utilizado após o início da execução (Impacto direto na subprática 4), atas de 

reunião que tratam aspectos da revisão dos resultados da análise (Impacto direto na subprática 

3). 

• Sugestões de entrevistas: responsáveis pela realização da análise dos dados (Impacto direto 

nas subpráticas 1, 2), pessoas envolvidas na revisão dos resultados (Impacto direto na 
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subprática 3), pessoas responsáveis por manter o processo de Medição e Análise (Impacto 

direto na subprática 4). 
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• Subpráticas 

1. Revisar os dados para verificar sua completude, integridade, utilidade e precisão; 

2. Garantir que o conteúdo armazenado seja disponibilizado apenas para os grupos 

apropriados; 

3. Prevenir que as informações armazenadas sejam utilizadas de forma inapropriada. 

• Atividades do processo relacionadas: Definir Procedimento de Armazenamento para os 

Dados, Seção 4.5.2.4 (Impacto direto nas subpráticas 2, 3), Revisar Resultados da Análise, 

Seção 4.5.3.4 (Impacto direto na subprática 1), Verificar Integridade dos Dados, Seção 4.5.3.2 

(Impacto direto na subprática 1), Armazenar Dados e Resultados, Seção 4.5.3.5 (Impacto 

direto nas subpráticas 1, 2, 3). 

• Artefatos diretos: Plano de Medição, Seção “Dados consolidados”, Tabela 4-14,  

“Resultados da Análise”, Tabela 4-15, Ferramentas a partir de onde os dados das medições 

básicas possam ser extraídos (Impacto direto nas subpráticas 2, 3).  O plano deverá estar 

armazenado na ferramenta de controle de versão ou em uma área da rede com política de 

backup e com as respectivas restrições de acesso. OBS: como o plano de medição proposto 

por esse trabalho agrega todas as informações, desde o planejamento até os resultados da 

análise, o seu armazenamento de forma apropriada e a política de acesso ao mesmo, implicam 

no atendimento dessa prática (Impacto direto nas subpráticas 2, 3). 

• Artefatos indiretos: Política de acesso aos dados (Impacto direto nas subpráticas 2, 3), 

Materiais de treinamentos contento as regras de confidencialidade e forma de uso dos dados e 

resultados do programa (Impacto direto nas subpráticas 2, 3).  

• Sugestões de Entrevistas: pessoas que reportam dados, para avaliar se as mesmas se sentem 

ameaçadas pelos resultados gerados através dos dados que reportam (Impacto direto na 

subprática 3). 

 

 



 
 

 

Definição de um Processo de Medição e Análise com base nos Requisitos do CMMI 137 
 
 

-�)���+� ��!��������+<�#&6,�����%"6*��$#"

• Subpráticas 

1. Manter os principais envolvidos informados a respeito dos resultados da análise dos 

dados, de maneira periódica; 

2. Apoiar os principais envolvidos no entendimento dos resultados. 

• Atividades do processo relacionadas: Apresentar Resultados Finais, Seção 4.5.3.6 (Impacto 

direto nas subpráticas 1, 2). 

• Artefatos diretos: Relatórios gerenciais contendo os resultados finais das métricas e 

informações que suportem o entendimento das mesmas (Impacto direto nas subpráticas 1, 2). 

• Artefatos indiretos: Registros da tomada de ações a partir dos resultados das medições, 

como por exemplo o registro de ações na seção de ações corretivas, Tabela 4-19 (Impacto 

direto nas subpráticas 1, 2). 

• Sugestões de Entrevistas: público alvo das medições, com o objetivo de verificar o 

entendimento das medições e de seus resultados (Impacto direto nas subpráticas 1, 2). 
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O processo suporta e permite o atendimento às metas específicas da área de processo através da 

transformação dos produtos de trabalho de entrada em produtos de trabalho pré-definidos para a 

saída do processo. 
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Através da implementação das práticas específicas, listadas nas seções anteriores, essa prática é 

considerada atendida e a organização é caracterizada como uma organização nível 1 de capacidade. 

5���� �����:��(��#���.::/�������	#������=���	��0��#����������#�����

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado. 

Para as práticas genéricas dessa meta, serão identificados artefatos indiretos relacionados. As 

práticas genéricas são extremamente diretas e objetivas, e os artefatos diretos e as sugestões de 

entrevistas satisfazem a necessidade de evidência de implementação das mesmas. Nada impede que 

os artefatos indiretos estejam presentes na avaliação, mas este mapeamento não contemplará esse 

nível de detalhe, visto que a institucionalização é verificada pela forma com que as práticas 

específicas são executadas.  
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• Descrição: Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e execução 

dos processos de medição e análise. 

• Atividades do processo relacionadas: Estabelecer Uma Política Organizacional de Medição 

e Análise, Seção 4.6.1. 

• Artefatos diretos: Política organizacional estabelecida para as atividades de medição e 

análise. 

• Sugestões de Entrevistas: pessoas da organização, a fim de verificar se as mesmas conhecem 

a política, responsáveis por estabelecer, aprovar e manter a política. 
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• Descrição: Estabelecer e manter o planejamento para a execução dos processos de medição e 

análise. 

• Atividades do processo relacionadas: Todas as atividades do processo descrito no Capítulo 

4 almejam o planejamento global do processo de medição e análise. Todas as atividades do 

processo em conjunto são evidências de que existe planejamento para a execução do processo 

de medição e análise. 

• Artefatos diretos: Plano de Medição. 

• Sugestões de Entrevistas: responsáveis pelo programa de medições, responsáveis por definir 

os planos de medições da organização e dos projetos, responsáveis pela execução do processo 

(coletores e analistas de dados) de forma a verificar se o planejamento é seguido.  
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• Descrição: Prover recursos adequados para a execução dos processos de medição e análise e 

para o desenvolvimento dos produtos de trabalho. 

• Atividades do processo relacionadas: Identificar e Estabelecer as Ferramentas para Suportar 

o Processo, Seção 4.6.2; Consolidar Plano de Medições, Seção 4.5.2.6 (responsabilidades são 

atribuídas explicitamente no plano de medições). 

• Artefatos diretos: Plano de Medição, seções “Especificação das Métricas Básicas”, Tabela 

4-13,  “Definição Operacional das Métricas”, Tabela 4-12, visto que são as seções que 

referenciam as ferramentas que suportam o programa.  
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• Sugestões de Entrevistas: pessoas envolvidas nas atividades de execução do processo de 

forma a verificar a disponibilidade das ferramentas planejadas no processo e a 

disponibilidades dos recursos para a execução das atividades.  
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• Descrição: Responsabilidades e autoridade para a execução do processo, desenvolvimento 

dos produtos de trabalho e prover os serviços de medição e análise. 

• Atividades do processo relacionadas: Definir Papéis e Responsabilidades, Seção 4.5.1; 

Consolidar Plano de Medições, Seção 4.5.2.6 (responsabilidades são atribuídas explicitamente 

no plano de medições). 

• Artefatos diretos: Plano de Medições, Seção “Introdução”, Tabela 4-9, onde é necessária a 

atribuição do responsável por desenvolver e manter o plano de medições, “Definição 

Operacional das Métricas”, Tabela 4-12,  onde os responsáveis pelas atividades do processo 

são explicitamente atribuídos. 

• Sugestões de Entrevistas: pessoas que possuem responsabilidades atribuídas, de forma que 

possa ser verificada a aceitação das responsabilidades e se os mesmos possuem autoridade 

suficiente para a realização das atividades.  
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• Descrição: Treinar as pessoas que executam ou suportam os processos de medição e análise, 

quando necessário. 

• Atividades do processo relacionadas: Identificar Treinamentos para Suportar a Execução do 

Processo, Seção 4.6.3. 

• Artefatos diretos: Certificados de treinamentos, materiais de treinamentos internos da 

organização e atas de treinamento (todos relacionados às atividades de medição e análise). 

• Sugestões de Entrevistas: pessoas envolvidas nas atividades dos processos de medição, com 

o objetivo de verificar se as mesmas adquiriram a capacitação apropriada para a execução das 

atividades. 
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• Descrição: Disponibilizar os produtos de trabalho do processo de medição e análise através 

de níveis adequados de gerência de configuração. 
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• Atividades do processo relacionadas: Gerenciar a Configuração dos Artefatos de Medição e 

Análise, Seção 4.6.4. 

• Artefatos diretos: Ferramenta de gerência de configuração, com os artefatos de medição e 

análise armazenados, como por exemplo: plano de medição, atas de reuniões geradas pelo 

processo e materiais de treinamento do processo. 

• Sugestões de Entrevistas: responsáveis pela realização de backups das áreas que possuem 

ferramentas e outros artefatos de medição armazenados.  
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• Descrição: Identificar e envolver os principais stakeholders do processo de medição e análise 

conforme planejado. 

• Atividades do processo relacionadas: Todas as atividades do processo mencionam o 

envolvimento dos papéis definidos na Seção “Definir Papéis e Responsabilidades” 4.5.1. 

• Artefatos diretos: Registro de atas de reuniões do processo de medição e análise constatando 

o envolvimento dos papéis planejados no processo, como por exemplo o envolvimento dos 

papéis identificados nas atividades do processo “Verificar e Acompanhar o Processo”, 

Aprovações do plano de medição pelos papéis definidos na Seção “Revisar e Aprovar o Plano 

de Medições” 4.5.2.7. 

• Sugestões de Entrevistas: responsáveis atribuídos aos papéis do processo, de forma a 

verificar o envolvimento dos mesmos nas atividades de medição e análise. OBS: normalmente 

essa prática é verificada em todas as outras entrevistas do processo de avaliação, visto que as 

afirmações das pessoas que desempenham suas funções na avaliação das demais práticas do 

modelo já é evidência do envolvimento dos stakeholders relevantes ao processo. 
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• Descrição: Monitorar e controlar o processo de medição e análise através do plano para a 

execução do processo, e tomar de ações corretivas apropriadas. 

• Atividades do processo relacionadas: Verificar e Acompanhar o Processo, Seção 4.6.5.  

• Artefatos diretos: Métricas de acompanhamento do processo definidas e coletadas, como por 

exemplo: as métricas definidas na Seção “Descrição do Processo de Medição e Análise” 4.5, 

especificamente na Tabela 4-2, Relatórios de acompanhamento das atividades do processo. 
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• Sugestões de Entrevistas: responsáveis por participar das reuniões de acompanhamento do 

processo, conforme planejado no processo na Seção “Verificar e Acompanhar o Processo” 

(Seção 4.6.5). 
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• Descrição: Avaliar a aderência do processo de medição e análise de forma objetiva, a partir 

das descrições do processo, padrões e procedimentos, e endereçar as não conformidades. 

• Atividades do processo relacionadas: Realizar Verificações Independentes no Processo, 

Seção 4.6.6. 

• Artefatos diretos: Relatórios das verificações, Checklists utilizados para a realização das 

verificações. 

• Sugestões de Entrevistas: responsáveis por realizar as verificações independentes, membros 

das equipes envolvidos nas entrevistas de verificações do processo. 
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• Descrição: Revisar atividades, status e resultados do processo de medição e análise com a alta 

gerência e resolver os problemas e não conformidades identificadas. 

• Atividades do processo relacionadas: Verificar e Acompanhar o Processo, Seção 4.6.5 

• Artefatos diretos: Relatórios ou atas de reuniões com a gerência sênior da organização. 

• Possíveis afirmações: Entrevistas com a gerência sênior e com o grupo responsável pela 

institucionalização do programa de medições. 
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O processo é institucionalizado como um processo definido. 
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• Descrição: Estabelecer e manter a descrição de um processo definido para as atividades de 

medição e análise. 

• Atividades do processo relacionadas: Todas as atividades do processo são relacionadas a 

essa prática. 
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• Artefatos diretos: O processo definido e documentado conforme a proposta do Capítulo 4, 

Critérios de adaptação do processo (conforme mencionado na Seção 4.6.7, esses critérios não 

foram definidos no processo descrito no Capítulo 4, os mesmos devem ser definidos pela 

organização). 

• Sugestões de Entrevistas: responsáveis por definir e manter o processo de medição e análise 

da organização, responsáveis por adaptar o processo de medição e análise para os projetos. 
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• Descrição: Coletar produtos de trabalho, medições, resultados das medições e informações de 

melhoria derivados do planejamento e execução do processo de medição e análise, para 

futuramente suportar a utilização e melhoria dos processos da organização. 

• Atividades do processo relacionadas: Verificar e Acompanhar o Processo, Seção 4.6.5. 

• Artefatos diretos: Atas da reunião de acompanhamento do processo, Métricas do processo de 

medição e análise, exemplificadas na Tabela 4-2, Relatórios elaborados para as reuniões de 

acompanhamento do processo, Lições aprendidas do processo.  

• Sugestões de Entrevistas: responsáveis por definir e manter o processo de medição e análise 

da organização, responsáveis pelas atividades de medição e análise nos projetos, que são 

normalmente os stakeholders envolvidos nas reuniões de acompanhamento do processo. 
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Neste capítulo buscou-se evidenciar a aderência do processo proposto ao Modelo CMMI, nos 

níveis de capacidade 1, 2 e 3. Foi realizado um mapeamento no nível de práticas para as metas 

específicas no modelo, que definem as orientações de medição e análise, e também para as metas 

genéricas do modelo, que definem as orientações para a institucionalização do processo.  

O mapeamento foi realizado simulando os resultados de uma avaliação, onde o processo foi 

diretamente mapeado ao modelo. Também foram descritas sugestões de como a organização deve 

se preparar para uma avaliação. A identificação de evidências objetivas, como por exemplo que 

papéis devem vir a ser entrevistados em uma avaliação do modelo, bem como artefatos diretos e 

indiretos provenientes da execução do processo proposto. Através dessa simulação a aderência do 

processo proposto ao modelo CMMI é explicitada.  



 
 

 

Definição de um Processo de Medição e Análise com base nos Requisitos do CMMI 143 
 
 

A Figura 5.1 apresenta de forma gráfica o atendimento do processo proposto as metas do modelo 

nos níveis 1, 2 e 3 de capacidade, e a Figura 5.2 apresenta a implementação quantitativa das práticas 

de cada meta individual do modelo, nos níveis 1, 2 e 3.  
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Figura 5.1 – Representação Gráfica do Atendimento do Processo às Metas do CMMI  
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Figura 5.2 – Representação Gráfica da Implementação das Práticas Pelo Processo 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados do estudo de caso da aplicação prática do 

processo.  
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O processo de medição e análise proposto por este trabalho foi aplicado em três projetos reais de 

desenvolvimento e manutenção de software, com o objetivo de avaliar os resultados e custos da 

solução proposta. O processo foi definido com base em um primeiro relato de experiência ocorrido 

de 2001 a 2003, descrito na Seção 4.3. Contudo, os resultados iniciais do estudo de caso, a ser 

descrito neste capítulo, também proveu insumos para a definição do processo final desta 

dissertação. A aplicação do processo nos projetos reais deve ser vista também como um estudo de 

caso, pois resultados e análises foram realizados sobre a solução proposta. Este capítulo irá 

descrever a aplicação do processo no mundo real, abordando os seguintes aspectos: 

• Seção 6.1 - Objetivos do Estudo de Caso: relaciona os objetivos ao se aplicar o processo de 

medição e análise a um projeto real; 

• Seção 6.2 - O Escopo de Realização do Estudo de Caso: descreve as características da 

organização e dos projetos selecionados para a realização do estudo de caso; 

• Seção 6.3 - Metodologia de Trabalho: descreve a abordagem utilizada no estudo de caso; 

• Seção 6.4 - Cronograma de Trabalho: descreve o cronograma real do estudo realizado; 

• Seção 6.5 - Relato do Estudo de Caso: relata como se deu o estudo, as dificuldades 

enfrentadas, aspectos implementados do processo e aspectos não implementados; 

• Seção 6.6 - O Experimento realizado em uma disciplina acadêmica: Aplicação de práticas do 

processo de MA em projetos de uma disciplina da Pós Graduação da UFPE; 

• Finalmente, a Seção 6.7 apresenta as considerações finais sobre a aplicação prática do 

processo. 
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A aplicação prática do processo de medição e análise proposto neste trabalho tem como 

principais objetivos os seguintes aspectos: 
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• Evidenciar os benefícios das atividades e produtos de trabalho definidos no processo; 

• Evidenciar melhorias nos principais problemas enfrentados pelo relato de experiência descrito 

na Seção 4.3 do Capítulo 4; 

• Verificar os custos e os benefícios reais que a implantação de atividades de medição e análise, 

de forma institucionalizada, podem trazer a uma organização de desenvolvimento e 

manutenção de software. 
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A organização selecionada para a aplicação do estudo de caso foi uma empresa de 

desenvolvimento de software do estado de Pernambuco. Essa empresa possui foco em 

desenvolvimento e manutenção de produtos e projetos de software. A organização é composta por 

duas unidades, um em Recife e a outra no Rio de Janeiro.  

A empresa possui um processo padrão para desenvolvimento e manutenção de software, baseado 

no RUP, que vem sendo utilizado desde o início de 2003. Dentre os projetos existentes em 

andamento na organização, no momento do início do estudo de caso, três principais projetos foram 

selecionados para a realização do estudo de caso: 

• Um projeto de manutenção corretiva do principal produto da organização, o qual será 

chamado de Produto 1; 

• Dois projetos de desenvolvimento de dois novos módulos independentes para o Produto 1, os 

quais serão chamados de Projeto A e Projeto B.  

O produto 1 é considerado o produto principal da empresa e atualmente está implantado em mais 

de 50 clientes. Além de atividades de manutenção corretiva, freqüentemente são realizadas 

customizações do produto para os clientes que o adquirem. Esses projetos de customização não irão 

entrar no escopo do estudo de caso. Os novos módulos desenvolvidos foram módulos independentes 

que seriam incorporados ao Produto 1. Esses módulos foram considerados projetos independentes 

dentro da organização, ao invés de uma manutenção evolutiva no Produto 1, devido aos mesmos 

terem orçamento próprio e clientes específicos que estavam pagando pelo desenvolvimento dos 

mesmos. Os prazos e demais compromissos externos foram estabelecidos como em um projeto de 

desenvolvimento sob encomenda pois focavam nas necessidades dos clientes que estavam 

contratando os novos módulos.  

Os projetos acima foram selecionados com base nos seguintes critérios: 
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• Projetos gerenciados pela unidade de Recife, que foi a unidade piloto para a implantação das 

técnicas de medição e análise; 

• Prazo de execução dos projetos suficiente para a execução do processo de medição e análise 

por um tempo satisfatório para a realização do estudo de caso. Uma vez que a maioria dos 

projetos da organização são projetos curtos, os dois projetos acima foram os maiores projetos 

no momento do planejamento do estudo de caso. 

A empresa do escopo do estudo de caso possui em média 30 funcionários, e os projetos acima 

envolveram um total de 9 pessoas da equipe de desenvolvimento. Das nove pessoas, 4 estiveram 

alocadas no Projeto A e 5 no Projeto B. Quando havia atividades de manutenção corretiva a serem 

implementadas para o Produto 1, alguns membros das equipes de desenvolvimento dos módulos do 

produto eram alocados nas atividades de manutenção. O projeto de manutenção foi criado pela 

organização com orçamento próprio e como um projeto independente, desde a implantação do 

produto no seu décimo cliente, visto que a empresa tinha sempre que lidar com problemas 

emergenciais de correção de defeitos no produto. A partir de então foi definido um orçamento 

médio a ser despendido com atividades de manutenção de acordo com a maturidade do Produto 1. 

O projeto continua atualmente sendo executado e o estudo de caso estabeleceu um marco para a 

análise final dos resultados obtidos. Com base nos resultados do estudo de caso a organização 

buscava conhecer os gastos reais com esse projeto, bem como obter conhecimento para replanejar 

orçamentos futuros para as atividades de correção de defeitos. 

Com relação aos projetos de desenvolvimento, o Projeto A teve início em fevereiro de 2004 e foi 

concluído em maio de 2004, resultando em um total de 4 meses de desenvolvimento. O Projeto B 

foi iniciado em janeiro de 2004 e também foi concluído em Maio de 2004, resultando um total de 5 

meses de desenvolvimento. Nos meses de junho e julho o trabalho foi continuado no estudo de caso 

recuperando dados de defeitos após a fase de implantação dos projetos e também com o projeto de 

manutenção do Produto 1.  

No total foram 7 meses de trabalho no estudo de caso desta dissertação. O planejamento do 

estudo de caso foi iniciado em janeiro de 2004 e alguns dados do Projeto B, que já estava sendo 

iniciado, e da manutenção do Produto 1, que também já estava sendo executada, foram recuperados 

de forma retroativa. O planejamento do programa de medição e análise para a empresa durou até 

março de 2004, que foi o período em que as atividades de medição e análise começaram a ser 

executadas formalmente pelas equipes dos projetos.  
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O escopo selecionado para a aplicação do estudo de caso não foi o mesmo mencionado na Seção 

4.3 do relato de experiência devido ao fato de que o projeto mencionado no relato passou por uma 

fase de re-estruturação completa em seu planejamento e em sua equipe de desenvolvimento durante 

o primeiro semestre de 2004. Nesse contexto de mudanças as atividades de desenvolvimento de 

software foram reduzidas uma vez que o escopo estava indefinido e toda a equipe estava sendo 

alterada. O processo do projeto foi re-estruturado e, conseqüentemente, as atividades de medição e 

análise também teriam que ser revisadas. Em frente a essa nova situação do projeto não houve 

tempo hábil para a utilização do projeto como estudo de caso deste trabalho, visto que apenas no 

final do primeiro semestre de 2004 o projeto voltou ao seu fluxo normal de atividades. Apesar 

disso, as práticas desse processo foram propagadas também para esse projeto, e atualmente as 

atividades de medição e análise estão sendo executadas de forma mais estruturada.  

No contexto do estudo de caso, a necessidade de implantação de um programa de métricas surgiu 

após um tempo de utilização do processo de desenvolvimento da empresa, o qual foi iniciado em 

2003. Alguns meses após de utilização do processo, passaram a surgir necessidades de informação 

para se entender em termos quantitativos os benefícios da utilização do processo para a construção e 

manutenção dos projetos e produtos da empresa, além de verificar se o mesmo estava adequado à 

realidade da empresa. Outro fator motivador para a implantação do programa foi o fato de que a 

taxa de defeitos dos seus produtos era constantemente questionada pelos seus clientes, e a empresa 

não sabia em termos quantitativos o quanto a mesma não era satisfatória. Além disso, a empresa 

estava passando por grandes dificuldades para estimar projetos devido principalmente à ausência de 

dados históricos. Normalmente, após a conclusão dos seus projetos, não era possível identificar os 

custos reais dos mesmos. Através de um programa de medições a base histórica da empresa seria 

iniciada formalmente e projetos futuros poderiam passar a fazer uso desses dados.  
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A autora dessa dissertação atuou na organização, dando suporte à empresa na implantação do 

programa de medições e na institucionalização das atividades de medição e análise, de janeiro a 

agosto de 2004. O programa foi institucionalizado com base nas práticas descritas no processo 

proposto por essa dissertação. Como o processo ainda não estava descrito em sua versão final, o 

estudo de caso funcionou também como um segundo relato de experiência, visto que alguns de seus 

resultados foram utilizados para a composição e otimização do processo descrito. No geral os 

projetos da empresa seguiram a maior parte das práticas do processo em sua íntegra e os resultados 

finais propiciaram uma análise da aplicação prática do processo de medição e análise. 
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Na condução do estudo de caso a autora desempenhou o papel do coordenador do grupo 

responsável pela implantação do programa de medições na organização. Esse grupo possuía como 

principais responsabilidades: 

• Documentar um processo de medições simplificado a ser seguido pelos membros da 

organização; 

• Definir o mecanismo de armazenamento dos dados e a estrutura do repositório 

organizacional; 

• Definir o template para o plano de medições; 

• Levantar junto à diretoria da empresa os objetivos estratégicos e necessidades de informações 

a serem traduzidas pelo programa; 

• Definir o plano de medições da organização; 

• Suportar a customização para os projetos (quando houvesse essa necessidade); 

• Revisar periodicamente os resultados e atuar nos problemas decorrentes da execução dos 

processos.  

A autora deste trabalho atuou como a coordenadora do grupo, possuindo um canal direto com a 

diretoria da unidade da empresa em Recife, possibilitando a resolução dos principais problemas que 

impedissem o progresso dos trabalhos sendo realizados.  
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As atividades do estudo de caso foram iniciadas em janeiro de 2004, quando a autora obteve o 

comprometimento da direção da unidade de Recife para a realização dos trabalhos. A fase de 

planejamento foi iniciada em janeiro, com as seguintes prioridades: 

• Documentar um processo de medições simplificado a ser seguido pelos membros da 

organização (foi utilizada inicialmente uma versão draft do processo proposto neste trabalho); 

• Definir o mecanismo de armazenamento dos dados e a estrutura do repositório 

organizacional; 

• Definir o template para o plano de medições, que foi o template sugerido pelo processo 

proposto. 

Em fevereiro de 2004 a execução do estudo de caso foi iniciada através das seguintes atividades: 
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• Levantamento, junto à diretoria da empresa, dos objetivos estratégicos e necessidades de 

informações a serem traduzidas pelo programa de medições; 

• Definição do plano de medições da organização. 

No início de março de 2004, as atividades de planejamento foram concluídas. A partir de março 

de 2004 as atividades de medição e análise passaram a ser executadas nos projetos do escopo e 

continuaram oficialmente até julho de 2004, que foi o marco estabelecido para a avaliação dos 

resultados finais do estudo de caso. Conforme dito previamente, alguns dados referentes aos meses 

de janeiro e fevereiro foram coletados de forma retroativa para possibilitar análises mais efetivas 

sobre os dados dos projetos que já estavam sendo executados. Vale ressaltar que pelo fatos dos 

dados já estarem sendo reportados, a coleta retroativa foi viabilizada. 

Durante a realização do estudo de caso ocorreram duas reuniões de acompanhamento do 

processo. Esses acompanhamentos possuíam como objetivos principais a avaliação da performance 

do processo e a resolução dos problemas identificados durante sua execução, conforme descrito na 

Seção 4.6.5. As reuniões ocorreram nos meses de maio e agosto de 2004 e os resultados das 

mesmas serão apresentados na seção a seguir. 
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Esta seção descreve como foi realizado o estudo de caso e quais foram os resultados obtidos. 

Estão descritas as atividades do processo que foram realizadas, qual o resultado da execução de 

cada atividade, os benefícios e as principais dificuldades enfrentadas pelas equipes dos projetos. 

Para algumas situações será apresentado como as dificuldades identificadas foram contornadas ou 

como o processo proposto pôde ser melhorado para suportar de forma otimizada algumas 

atividades.  

Antes do início das atividades do processo de medição e análise propriamente foi necessário um 

nivelamento do conhecimento básico das pessoas envolvidas no planejamento do programa de 

medição. O conteúdo dos capítulos Capítulo 2 e Capítulo 3 foram transmitidos para toda a equipe 

responsável pelo programa, e também para a gerência sênior (por iniciativa própria, visto que isso 

não seria necessário). Além disso, um treinamento com uma carga horária de 8 horas foi ministrado 

para consolidar o conhecimento adquirido, conforme relatado na seção de treinamentos 4.6.3. Isso 

foi necessário para que as pessoas pudessem participar de forma efetiva e pró-ativa das atividades 

de identificação de objetivos de medição e definição das métricas da empresa. 
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As subseções seguintes descrevem os resultados gerados pela execução dos três subprocessos do 

processo proposto no Capítulo 4: Identificar e Especificar Medições, Executar Atividades de 

Medições e Gerenciar Ações Corretivas. Na seção de cada subprocesso estão descritas em detalhes 

as atividades aplicadas no estudo de caso e os resultados gerados pela execução das mesmas. As 

práticas de institucionalização do processo também serão mencionadas nas próximas seções. 
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Essa fase de planejamento das atividades de medições foi realizada através da atuação do grupo 

responsável pela implantação do programa, descrito na seção de Papéis e Responsabilidades 4.5.1. 

Mesmo com o apoio da gerência sênior, o planejamento teve dificuldades de ser executado dentro 

do cronograma previsto para o estudo de caso. Foram realizadas 5 reuniões com o diretor da 

unidade de Recife, que é a gerência sênior da unidade, juntamente com 2 gerentes de projeto, para 

identificação dos objetivos estratégicos e necessidades de informações. O checklist descrito no 

Anexo A foi resultante das reuniões realizadas durante o estudo de caso, o mesmo foi considerado 

um aspecto importante a ser utilizado nas próxima execuções do processo. Na Tabela 6-1 estão 

descritas as necessidades de informações da empresa e os objetivos de medição, juntamente com as 

respectivas métricas definidas a partir das mesmas.  
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 Tabela 6-1- “Seção 2. Objetivos e Métricas” do plano de Medição do Estudo de Caso 

As duas últimas métricas descritas na Tabela 6-1 foram introduzidas após atualizações da 

primeira versão do plano. Nas seções subseqüentes do relato do estudo de caso, estão explicadas 

brevemente as atualizações realizadas. 
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Os objetivos de medição definidos como prioritários para a empresa estão listados na Tabela 6-1. 

Pode ser identificado que um aspecto comum em todos os objetivos de medição estabelecidos, é o 

fato de todos os objetivos possuírem o propósito de conhecer a realidade da organização. Embora os 

objetivos estratégicos fossem melhorar e reduzir custos de alguns aspectos do processo, nenhum 

objetivo de medição foi estabelecido para melhorar a performance e eficácia dos processos da 

empresa. Isso se deve ao fato de que a organização na prática não conhecia os dados de 

performance e eficácia de seus processos. Nessa linha de raciocínio, todos os objetivos de medições 

foram definidos para que a organização pudesse primeiramente conhecer sua realidade e, apenas em 

um segundo momento, a mesma deverá avaliar as possibilidades de definir objetivos de melhoria. 

Os objetivos estratégicos definidos pela empresa serão atendidos em estágios mais avançados do 

programa de medição, visto que não se pode melhorar ou reduzir custos de aspectos que nem ao 

menos são mensurados. A primeira fase do programa teve o objetivo de conhecer a realidade da 

organização, para que então ações pudessem ser tomadas afim de sanar os problemas inicialmente 

identificados. Um objetivo que não havia sido definido na primeira versão do plano de medição foi 

o de “Aumentar a satisfação dos clientes”. Este objetivo foi definido após a primeira revisão do 

processo de medição, realizada em maio de 2004, e foi fruto de uma nova necessidade da diretoria 

da unidade de Recife. Um formulário para avaliar o nível satisfação passará a ser aplicado aos 

clientes. Esse formulário irá contemplar diversos aspectos dos produtos e projetos da empresa.  
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A principal dificuldade dessa atividade foi a priorização das necessidades de informações e 

objetivos estratégicos que seriam incorporados ao programa. Inicialmente são diversas as 

necessidades de informação que o corpo gerencial de uma organização requer. A priorização é uma 

tarefa que envolve o conflito de interesses, e normalmente a decisão final é fornecida pela gerência 

sênior. Entretanto, para o estudo de caso, a priorização levou em conta a facilidade de extração dos 

dados (que iriam ser necessários para o atendimento do objetivo de medição) a partir do processo de 

desenvolvimento sendo praticado pela organização. O objetivo era que acontecesse o mínimo de 

mudanças na realidade da organização, pelo menos em um primeiro momento da implantação do 

programa.  

O overhead inicial para o planejamento e execução das atividades de medição e análise é grande 

e os benefícios são de longo prazo. Frente a essa situação, optou-se por iniciar o programa com a 

priorização dos objetivos de medições para os quais os dados seriam mais facilmente coletados. 

Vale ressaltar que esse aspecto foi levado em consideração no momento de priorização dos 

objetivos de medição e não no momento de definição dos mesmos.  

Durante a segunda revisão de acompanhamento do programa realizada em agosto de 2004, 

houve a necessidade de se recuperar as necessidades de informações, objetivos estratégicos e 

objetivos de medições não priorizados inicialmente. Mediante essa necessidade foi criada a Seção 

“Backup” no template do plano de medição (ver Seção 4.5.2.6) de forma que esses objetivos 

pudessem ser recuperados em momentos futuros nas revisões do programa de medição da empresa. 

/�-����� ���.�$�$%<�$%,��0�����%$�'=%">6%�,$%�%�%&#"� 5%��.#"

As medições que endereçam os objetivos definidos estão listadas na Tabela 6-1. Algumas 

métricas foram definidas apenas para o projeto de manutenção do estudo de caso, outras para os 

projetos de desenvolvimento e outras eram comuns a todos os projetos. Essa distinção pode ser 

verificada na coluna “Nível de Atuação” da Tabela 6-1. A utilização dessa coluna no estudo de caso 

foi uma adaptação do processo proposto, uma vez que o mesmo define que o nível de atuação da 

métrica pode ser em um projeto específico, para a organização ou em ambos. No planejamento do 

programa para a empresa do estudo de caso foi definido que inicialmente. as métricas seriam 

coletadas apenas em 3 projetos piloto. Dessa forma, não seria necessário o estabelecimento de um 

plano de medição por projeto e um plano de medição organizacional.  Nesse cenário foi definido 

um único plano com todas as métricas a serem coletadas nos projetos piloto e, mediante essa 

situação, a coluna de “Nível de Atuação” da Seção “Objetivos e Métricas” do template do plano foi 

adaptada para o projeto ao qual a métrica seria coletada. Por Exemplo: métricas relacionadas apenas 
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ao projeto de manutenção teriam o nível de atuação como sendo “Manutenção do Produto 1” e 

métricas relacionadas aos projetos de desenvolvimento teriam o nível de atuação como sendo 

“Projetos de Desenvolvimento”. As colunas denominadas “Incorporada?” e “Justificativa” presentes 

nessa mesma seção do template do plano não foram utilizadas no plano de medição do estudo de 

caso uma vez que o plano definido teria todas as métricas aplicáveis aos projetos do estudo de caso. 

Nessa atividade a gerência sênior não foi envolvida diretamente, visto que essa é uma 

responsabilidade normalmente atribuída a um perfil mais técnico. A gerência sênior participou 

apenas da priorização das métricas, aspecto esse orientado pelo grau de facilidade de coleta dos 

dados. A Seção “Backup” do template foi criada não apenas para o armazenamento dos objetivos 

não endereçados inicialmente pelo programa, mas também para o registro das métricas não 

incorporadas.  

Um aspecto positivo do processo proposto que ajudou bastante no processo de identificação das 

medições foi a utilização do paradigma GQM. As principais questões identificadas a partir dos 

objetivos estão listadas no procedimento de análise, Tabela 6-4, a mesmas ajudaram a identificação 

das medições apropriadas para respondê-las.   

O treinamento realizado para nivelamento de conhecimento no assunto foi essencial para a 

realização dessa atividade. Outro aspecto positivo que influenciou positivamente a realização dessa 

atividade foi a aplicação de uma pesquisa entre os membros das equipes da organização para 

identificar que métricas as pessoas consideravam relevantes para o contexto da empresa. Essa 

pesquisa foi aplicada em paralelo às discussões derivadas do GQM e a partir dos resultados da 

mesma as métricas sugeridas foram analisadas para verificar conformidade aos objetivos 

organizacionais e objetivos de medições definidos. Um grande benefício dessa abordagem foi o a 

motivação gerada entres as equipes envolvidas no estudo de caso, visto que as pessoas se sentiram 

também responsáveis pela definição do programa. As principais métricas resultantes da pesquisa 

foram: 

• Esforço planejado X realizado; 

• Esforço por fase de desenvolvimento ou marco do projeto; 

• Densidade de defeitos por Kloc e por UCP (Use Case Point); 

• Custo planejado X realizado; 

• Percentual de entregas na data; 

• Estabilidade dos requisitos; 
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• Índice de Satisfação do cliente; 

• Esforço de retrabalho após fase de testes; 

• Tamanho planejado X realizado; 

• Tempo de execução dos testes; 

• Tempo de atendimento ao cliente; 

• Horas despendidas com correção de defeitos X horas do desenvolvimento. 

A métrica relacionada à densidade de defeitos mensurada através da unidade de pontos de caso 

de uso foi selecionada devido ao processo de estimativas utilizado dentro da empresa ser baseado na 

técnica de pontos de caso de uso. Essa técnica é baseada em aspectos organizacionais, e na 

experiência das pessoas envolvidas nos projetos, dessa forma pode variar de organização para 

organização. Para mitigar o problema da organização ter uma métrica de densidade de defeitos 

baseada em uma unidade de tamanho que pode variar de empresa para empresa, foi necessária a 

coleta da densidade de defeitos também com base na unidade de tamanho KLOC. Dessa forma a 

métrica era coletada através de duas unidades básicas diferentes, onde os resultados eram utilizados 

de forma conjunta. 

Verifica-se através da Tabela 6-1 que quase todas as métricas definidas inicialmente para o 

programa foram alinhadas com as necessidades e sugestões dos membros da organização, além de 

terem sido derivadas a partir da utilização do QGM. 

/�-���)� ���.�$�$%<�%0�,����#�%$�&%,�#$%�#*%��:���#"��$#"

Os procedimentos de coleta foram definidos em dois níveis conforme proposto no processo: 

• No nível da métrica básica que compõe a métrica derivada. Desse caso o procedimento define 

como coletar o dado básico que irá compor as métricas derivadas do programa. Esse 

procedimento individual se faz necessário para evitar a duplicação de procedimento de coleta 

para dados básicos que podem compor mais de uma métrica derivada. 

• No nível da métrica derivada quando necessária alguma instrução adicional em relação aos 

procedimentos das métricas básicas para coletar a métrica derivada. Esse procedimento define 

como os dados da métrica básica devem ser coletados em conjunto para compor a métrica 

derivada. Por exemplo: esforço real por fase de desenvolvimento é uma métrica básica, o 

procedimento da métrica derivada irá definir que, para compor a métrica de esforço planejado 
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X real por fase, os esforços planejado e real deverão ser coletados para as fases de Requisitos, 

Análise e Projeto, Implementação e Testes.  

Na Tabela 6-2 estão listados todos os procedimentos de coleta para as métricas básicas que 

compõem as métricas definidas na tabela de objetivos e métricas, Tabela 6-1. 
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Tabela 6-2- Seção “Especificação das Métricas Básicas” do Plano do Estudo de Caso 

Na Seção “Definição Operacional das Métricas” do plano de medição, Tabela 4-12,  estão 

descritos maiores detalhes do procedimento de coleta das métricas derivadas do programa. O 

procedimento detalhado envolve a definição do responsável pela coleta, do procedimento de coleta 

para a métrica derivada, do critério de contagem e da periodicidade em que os dados serão 

coletados. A Tabela 6-3 apresenta a definição do procedimento de coleta completo para uma das 

métricas do programa.  
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Tabela 6-3 -Definição Operacional de Uma Métricas do Estudo de Caso 

Para todas as métricas definidas na Tabela 6-1 foi definida sua especificação operacional 

conforme planejado no processo. Não serão listadas neste estudo de caso todas as especificações 

operacionais das métricas, visto que não é o objetivo deste capítulo descrever o plano de medição 

do escopo em detalhes.  

Devido ao fato da empresa já utilizar algumas ferramentas de suporte ao processo de 

desenvolvimento, a definição dos procedimentos de coleta foi simplificada uma vez que havia a 

prática de registro dos dados básicos necessários para as métricas definidas. Conforme já foi 

mencionado anteriormente, em geral as métricas em que os dados não seriam facilmente coletados 

não foram incorporadas ao programa de medições em sua primeira versão. Entretanto, algumas 

métricas foram incorporadas ao programa devido à necessidade de atendimento dos objetivos 

estratégicos mesmo não possuindo dados de coleta simplificada. São elas: 

• O esforço médio por correção de defeito: o esforço planejado e real por defeito não era 

estimado e nem acompanhado. 

• Densidade de defeitos: Não havia nenhuma ferramenta que contasse o número de linhas de 

código do sistema. 
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Como essas métricas foram consideradas relevantes, foi definida uma forma para a extração dos 

dados durante o planejamento do programa. No caso do esforço médio por defeito como a 

ferramenta de controle de mudanças, o Bugzilla, não possuía esse campo padrão, optou-se por 

registrar esse dado de forma manual no campo “Descrição” e conseqüentemente o procedimento de 

coleta não pôde ser automatizado. Já para a contagem no número de linhas de código existem 

scripts padrões disponíveis na Internet [JavaNCSS-04] que realizam a contagem de linhas de código 

java. A utilização de um script como esse automatizou em 100% a coleta do total de linhas de 

código Java dos projetos da organização. No site [JavaNCSS-04] está disponível o script padrão 

para contagem de linhas de código, bem como as regras de contagem implementadas pelo mesmo. 

Já para contagem das linhas de código HTML, um script foi desenvolvido internamente.  

/�-���+� �%0�,����#�%$�&%,�#$%��&�4%,�&%,�#:���#"��$#"

Essa foi uma das atividades mais simples de ser definida durante a implantação do processo. 

Como inicialmente o conjunto de dados a ser armazenado não era grande, optou-se por uma 

planilha eletrônica simplificada, conforme sugerido no processo proposto neste trabalho. Os dados 

dos três projetos piloto foram todos armazenados em uma mesma planilha. Após a fase inicial da 

implantação do programa esse aspecto deveria ser revisto e a criação de repositórios de projetos 

individuais, e de um repositório consolidado com os dados organizacionais, seria implementada. 

Nesse contexto, o procedimento de armazenamento foi simplesmente armazenar os dados nas 

seções “5. Dados Consolidados” e “5.1 Dados de Defeitos” do plano de medição da empresa. Esse 

procedimento simplificado pode ser visualizado na Tabela 6-3. A restrição de acesso para escrita no 

repositório de dados foi definida através de senhas nas abas da planilha, recurso esse disponível na 

ferramenta excel. Apenas os responsáveis por armazenar os dados e os responsáveis por atualizar o 

planejamento do programa possuíam permissão de escrita no plano de medições, e mesmo assim, as 

permissões foram definidas apenas na aba da planilha necessária, conforme exemplificado na 

Figura 6.1. 
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Permissão de escrita para os 
responsáveis pela coleta e 
armazenamento dos dados.

Permissão de escrita apenas 
para os responsáveis pelo 
planejamento do programa.

Permissão de escrita para os 
responsáveis pela coleta e 
armazenamento dos dados.

Permissão de escrita apenas 
para os responsáveis pelo 
planejamento do programa.  

 Figura 6.1- Exemplificação da Forma de Permissão de Acesso do Plano de Medição 

Vale ressaltar que, além de controle de acesso interno, o plano de medição também estava sobre 

controle de versão e periodicamente eram realizados backups na área em que o mesmo estava 

armazenado, de forma a garantir a recuperação e integridade dos dados armazenados. Durante toda 

a execução do processo não houve a ocorrência de nenhum problema de integridade ou perda dos 

dados armazenados. 

/�-���-� ���.�$�$%<�%0�,���%��,�"&#"$%�,!*�"%

Essa atividade foi difícil de ser realizada na primeira versão do programa. A empresa do estudo 

de caso não possuía conhecimento sobre seus dados e, conseqüentemente, não tinha uma base 

suficiente para definir orientações úteis para a análise dos dados. Quando os procedimentos de 

análise são baseados em desempenho anteriores ou do mercado, são mais fáceis de serem 

estabelecidos. Na empresa do estudo de caso, alguns procedimentos foram definidos com base na 

experiência da equipe de desenvolvimento e outros com base em dados de mercado, mas não foi 

uma atividade trivial a definição das orientações de análise das métricas. Normalmente, os 

procedimentos de análise se tornam mais efetivos na medida em que o programa evolui e a empresa 

adquire mais experiência para orientar a tomada de ações com base nos seus dados. A fase inicial do 

programa é muito útil para fornecer o conhecimento e não para causar mudanças radicais no 

funcionamento da empresa decorrente da análise dos dados. Mediante essa situação, e após diversas 

discussões entre o grupo responsável pelo planejamento do programa, os procedimentos de análise 

foram definidos de forma bem simples, baseados no que seria factível com base nos resultados 
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iniciais do programa. Procurou-se não despender muito esforço definindo procedimentos 

rebuscados, sabendo que os mesmos poderiam nem sequer vir a serem utilizados.  

Na Tabela 6-4 estão listados todos os procedimentos de análise das métricas definidas no 

programa. O formato utilizado foi exatamente o template proposto no processo, a Tabela 6-3 possui 

a especificação operacional completa da métrica. Na Tabela 6-4 está descrito apenas o conteúdo dos 

procedimentos de análise. 
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Tabela 6-4- Procedimentos de Análise das Métricas do Programa 
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Todas as informações do planejamento foram consolidadas no plano de medição, seguindo o 

template proposto no processo, com a realização de alguns pequenos ajustes que já foram 

mencionados nas seções anteriores desse capítulo. 

/�-���;� ���.�$�$%<�%.�"��%�:�#.���*�,#$%�%$�'=%"

Como o plano foi elaborado pelo grupo responsável pela implantação do programa, não foi 

necessária uma revisão formal para o mesmo, pois todos os procedimentos foram exaustivamente 

discutidos com todos os membros do grupo. Além disso, quando questões mais técnicas tinham que 

ser definidas, como por exemplo a definição dos procedimentos de coleta para as métricas, 

membros da equipe de desenvolvimento eram consultados para avaliar a melhor forma de 

documentar o procedimento em questão. Através do envolvimento dessas pessoas na definição dos 

procedimentos, buscou-se garantir a viabilidade dos mesmos. O plano foi aprovado formalmente 

pela gerência sênior de organização. Os gerentes dos projetos não aprovaram, visto que 

participaram da definição do mesmo. 

?�5� %	�0��#�������2�#	����������������������
7����

A execução das atividades de medição foi iniciada oficialmente em março de 2004, período em 

que o planejamento foi finalizado. Mas, em paralelo ao planejamento, algumas atividades já 

estavam sendo iniciadas para viabilizar a coleta dos dados a partir de março de 2004. Treinamentos, 

preparação de ferramentas e ajustes nos procedimentos existentes na empresa foram realizados para 

preparar o ambiente para as atividades de execução de medição e análise. 

Os seguintes procedimentos foram atualizados para se adequarem às necessidades de medição e 

análise: Gerenciamento de projetos, Gerência de Configuração e Testes. 

Nessa seção não serão apresentados os marcos intermediários da execução das atividades de 

medição e análise. Estão relatados os resultados finais da execução das atividades desse 

subprocesso.  

/�-����� ���.�$�$%<�#*%�����$#"

Os dados foram coletados conforme os procedimentos definidos e alguns problemas aconteceram 

durante a execução dessa atividade. Serão descritos brevemente os principais problemas 

identificados pelos coletores dos dados e quais foram às soluções identificadas.  
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A coleta dos dados de esforço foi um aspecto crítico do programa de medições. A versão da 

ferramenta utilizada para reportagem de esforço, o TimeTracker AllNetic, não possuía a 

funcionalidade de extração de relatórios de esforço por equipe e a reportagem dos dados não era 

consolidada em um servidor. Os registros de esforço de cada membro da equipe eram armazenados 

em arquivos separados e o coletor tinha o trabalho manual de consolidar os relatórios de cada 

membro das equipes de desenvolvimento. Embora a reportagem de dados fosse automatizada pela 

ferramenta, a coleta dos mesmos no formato das métricas definidas (esforço mensal, esforço por 

projeto, esforço por fase) não foi automatizada. Durante todo o estudo de caso os dados foram 

coletados dessa forma, visto que dados de esforço não podiam deixar de ser coletados. Porém, um 

item de ação já está levantado para a avaliação de uma nova ferramenta, ou de uma nova versão da 

mesma ferramenta, que permita extração de dados de esforço de forma automática através de 

relatórios padrões. Vale ressaltar que o TimeTracker era uma ferramenta freeware, mas atualmente 

não é mais. Entretanto, novas funcionalidades foram incorporadas à mesma e a nova versão, paga, 

pode vir a atender melhor às necessidades da organização.  

A ferramenta para reportagem e coleta dos dados de defeitos é a mesma utilizada para o controle 

de mudanças, o Bugzilla [Mozilla-04]. Essa ferramenta atendeu de forma satisfatória a maioria das 

necessidades do programa de medições. Existem alguns campos padrões que permitem a 

configuração de alguns relatórios automáticos. A falta de alguns campos no Bugzilla inviabilizou a 

coleta de uma das métricas do programa, “Desvio % das estimativas de esforço dos defeitos”, que 

exigia o dado de esforço planejado e real do defeito. O procedimento para registro desses dados no 

Bugzilla foi registrar o esforço planejado e real no campo descrição do defeito seguindo um padrão 

de nomenclatura. Através desse procedimento a coleta seria 100% manual e, para cada defeito dos 

projetos, o coletor teria que recuperar esses dados e armazená-los. Devido ao grande volume de 

defeitos a ser analisado para a extração dos dados da métrica e também devido ao nível de 

relevância da mesma, após 2 meses de coleta a métrica foi extinta do programa de medições e 

substituída por outra, “Esforço total despendido com manutenção de projetos”, com dados mais 

simplificados para coleta e com valor agregado ainda maior. A análise dessa métrica possibilitou a 

avaliação do custo benefício da mesma e, conseqüentemente, a sua exclusão do programa. Essa 

situação será descrita na seção de análise dos dados, Seção 6.5.2.3. Uma nova ferramenta de 

bugtracking passou a ser analisada após a identificação de algumas limitações existentes no 

bugzilla. A nova ferramenta também é freeware, o Mantis [Mantis-04], e até o momento de 

conclusão do estudo de caso, a decisão de adotar a mesma, no lugar do bugzilla, ainda não havia 

sido tomada.  
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Os demais dados foram extraídos sem maiores problemas pelos membros das equipes que 

atuaram como coletores de dados do programa. A seleção de ferramentas apropriadas para o 

registro e coleta dos dados é um fator extremamente crítico para qualquer programa de medições. A 

coleta dos dados básicos para geração das métricas derivadas deve ser automatizada o máximo 

possível. Dados de defeitos e de esforço estarão sempre presentes desde o início de qualquer 

programa de métricas. Devido a isto ferramentas de reportagem de esforço e de bugtracking devem 

ser avaliadas com bastante rigor. No processo estão definidas algumas orientações para seleção de 

ferramentas para reportagem de alguns tipos de dados básicos que certamente estarão presentes nos 

programas de medições.  

Na empresa do estudo de caso o TimeTracker já era utilizado. Como a equipe de 

desenvolvimento, envolvida nos projetos do estudo de caso, era pequena, em um primeiro momento 

não se optou por realizar mudanças na ferramenta sendo utilizada, ou em sua versão. Já o Bugzilla 

foi considerado satisfatório desde a fase de definição dos procedimentos de coleta para os tipos de 

métricas que seriam coletadas. Embora uma das métricas tenha sido inviabilizada por restrições 

dessa ferramenta, a melhor solução no momento foi removê-la do programa ao invés de mudar a 

ferramenta de bugtracking, a qual já atendia a coleta dos demais dados. No entanto, a ferramenta 

Mantis [Mantis-04] estava sendo analisada até o marco final da análise dos resultados desse estudo 

de caso. 

/�-����� ���.�$�$%<A%��0�����,�%7��$�$%$#"��$#"

Por uma série de razões a realização de testes de integridade não foi uma preocupação inicial do 

programa de medições do estudo de caso. A equipe responsável pela implantação do programa não 

considerou necessário despender tempo com planejamento e realização de testes de integridade. Um 

das razões foi o fato de que a equipe de desenvolvimento envolvida no primeiro momento do 

programa seria pequena e a mesma estava bastante motivada com o início das atividades de 

medição e análise na empresa, esse comprometimento identificado contribuiu bastante para a 

tomada dessa decisão. Outro aspecto foi a restrição de custos imposta pela gerência sênior, que em 

tempo de planejamento definiu limites percentuais de esforço que cada perfil poderia dedicar às 

atividades de medição e análise. A equipe também teria todos os treinamentos necessários para 

garantir a reportagem dos dados de forma correta. Além disso, os coletores de dados seriam 

representantes das equipes e membros do grupo responsável pela implantação do programa, pessoas 

muito próximas aos projetos. Essa foi uma premissa levada em consideração no planejamento, que 

gerou um risco inerente às atividades de medição e análise no estudo de caso, o risco de se realizar 

análise sobre dados inválidos e até mesmo tomar ações sobre esses resultados também inválidos. 
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Contudo, durante o acompanhamento do estudo de caso, não foram identificados problemas 

relacionados à não realização de testes de integridade. Essa situação foi válida para um conjunto 

pequeno de medições, onde as mesmas envolviam poucos projetos e poucas pessoas. A não 

realização de testes de integridade pode trazer prejuízos para organizações maiores e com realidades 

diferentes da empresa do estudo de caso. A realização de testes de integridade pode, inclusive, vir a 

ser planejada em estágios mais avançados do programa da empresa do estudo de caso, por exemplo 

quando a abrangência do mesmo for ampliada. 

/�-���)� ���.�$�$%<�,�*�"����$#"

A análise dos dados se deu em diversos momentos da execução do processo no estudo de caso, 

mas nem sempre foi possível a realização da análise na periodicidade planejada. Inicialmente o 

processo definia que a periodicidade para coleta dos dados deveria ser planejada, e não mencionava 

nada sobre a periodicidade de análise dos dados. Esse foi um aspecto atualizado no processo, 

decorrente do estudo de caso. Devido a não haver periodicidade definida para a análise dos dados, 

nem sempre a mesma ocorria de forma sistemática. Esperava-se que a periodicidade de coleta fosse 

utilizada também para a análise dos dados, mas isso não aconteceu na maioria dos casos. Em 

algumas situações foram necessárias algumas intervenções da autora deste trabalho para que a 

realização da análise dos dados pudesse ser realizada. Esse fato evidencia o aspecto de que o ato de 

planejar e coletar dados não é o mais difícil, analisá-los e utilizá-los é o maior problema.  

Mesmo diante dos problemas citados, os dados foram analisados em diversas situações da 

execução do programa. Nessa seção as métricas finais coletadas até julho de 2004 e os resultados 

mais relevantes decorrentes da análise e tomada de ações estão apresentados.  

Métrica 1:  Esforço Médio por Defeito
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Figura 6.2- Métrica 1: Esforço Médio por Defeito 
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A Figura 6.2 mostra os resultados da métrica “Esforço Médio por Defeito”. O mês de fevereiro 

foi o período mais crítico durante a execução do programa em relação ao valor do esforço médio 

por defeito do produto 1. Após a análise realizada no mês de março, a qual se deu após a coleta 

retroativa dos dados de janeiro e fevereiro, uma nova bateria de testes foi planejada para o produto 

1. Essa ação foi acordada com a gerência sênior pelo fato de que a média de esforço despendida por 

defeitos estava excedendo o valor definido como meta pela equipe de desenvolvimento. Ou seja, 

chegou-se à conclusão que os defeitos detectados estavam sendo mais complexos do que deveriam. 

Pelo fato do produto 1 já estar em campo desde julho de 2003, muitos defeitos estavam sendo 

descobertos pelos próprios clientes e esse foi, sem dúvida, o principal fator que motivou a gerência 

sênior a apoiar a nova execução de testes de sistema. No mês de março a média de esforço ainda se 

manteve alta, no entanto isso já era um comportamento esperado visto que após a execução dos 

testes alguns defeitos críticos foram detectados. Após o mês de março, os defeitos tiveram sua 

complexidade reduzida de forma substancial, estabilizando em uma média de 7h para cada defeito 

nos últimos 3 meses da execução do estudo de caso. 

Embora os casos de testes não estivessem todos documentados em um projeto de testes, a 

execução dos testes de sistema foi realizada com base nos requisitos documentados. A 

documentação dos requisitos se encontrava atualizada pois servia como documentação de referência 

para a venda do produto. 

Métrica 2: Densidade de Defeitos
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Figura 6.3 - Métrica 2: Densidade de Defeitos / KLOC 

A Figura 6.3 apresenta os resultados dos dados da métrica “Densidade de Defeitos”. Essa 

métrica engana um pouco a percepção real da situação, inclusive no procedimento de análise, Seção 

6.5.1.5, foi mencionada a restrição de que não se deve realizar a comparação entre as densidades do 

produto 1 e dos projetos A e B. A densidade do produto 1 se mostra muito mais baixa do que a dos 

projetos A e B após sua implantação, devido ao momento de maturidade em que os projetos se 
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encontram. Vale ressaltar que essa métrica não foi coletada desde a primeira implantação do 

produto 1, ao contrário dos projetos A e B, nos quais a densidade de defeitos passou a ser coletada 

imediatamente após sua primeira implantação. A fase em que o maior número de defeitos são 

detectados ocorre após as primeiras implantações dos sistemas. Na realidade, a densidade do 

produto 1 está mascarada, pois os dados de seus defeitos detectados durante o ano de 2003 não 

puderam ser resgatados, visto que a ferramenta de bugtracking não era utilizada de forma 

institucionalizada.   

Apesar do sentimento de que a densidade de defeitos do mês de junho estava bastante alta para 

ambos os projetos A e B, nenhuma ação foi tomada devido ao fato de que a organização desejava 

primeiramente conhecer sua densidade de defeitos média, e para isso a métrica deveria ser coletada 

durante um certo período. Apenas uma coleta não seria suficiente para evidenciar a necessidade da 

tomada de ações.  

Após a análise dos dados do mês de julho, a qual evidenciou um aumento considerável na 

densidade de defeitos quando a mesma deveria se manter constante ou aumentar de forma suave, 

uma nova bateria de testes foi planejada para antecipar a descoberta dos defeitos. Essa ação foi 

tomada para diminuir o impacto dos defeitos dos produtos nos clientes que estavam utilizando os 

mesmos. Frente a essa situação, outras ações foram tomadas para descobrir o que aconteceu durante 

o desenvolvimento que pudesse causar densidades de defeitos tão elevadas. Uma outra ação tomada 

foi a de realizar uma investigação junto à equipe de desenvolvimento a respeito da forma como os 

testes de sistema estavam sendo executados na empresa. O principal resultado dessa investigação 

foi de que o processo de testes da empresa estava documentado de forma superficial e as atividades 

de testes eram realizadas conforme a experiência e habilidade de cada desenvolvedor. Além disso 

havia prazos pouco satisfatórios para a realização de testes. Após essa investigação, o processo de 

testes foi evidenciado como o principal processo a ser revisado e redefinido, no que fosse necessário 

e possível. Outras ações que foram iniciadas após os resultados da métrica foram: 

• Redistribuir o percentual de esforço para as fases de desenvolvimento, onde foi dado um 

aumento para o percentual de testes, visto que o tempo previsto pelo processo não foi 

considerado satisfatório pela equipe de desenvolvimento; 

• Alocação de uma pessoa na organização para realização dos testes de todos os projetos da 

empresa, de forma que as pressões de prazos dos projetos passassem a não influenciar tanto 

nas atividades de testes.  
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Métrica 3:  Taxa de Retrabalho
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Figura 6.4 - Métrica 3: Taxa de Retrabalho 

A Figura 6.4 mostra o comportamento da métrica 3, “Taxa de Retrabalho”, o qual é bastante 

similar ao da métrica de densidade de defeitos. Normalmente, quanto maior a densidade de defeitos, 

maior o retrabalho realizado para a correção dos mesmos. A taxa de retrabalho para a empresa do 

estudo de caso mede a razão entre o número de horas despendidas com correção de defeitos após 

implantação dos projetos e o número de horas totais despendidas no desenvolvimento. As ações 

decorrentes da métrica 2, Figura 6.3,  estão relacionadas também aos resultados dessa métrica. A 

taxa de retrabalho do produto 1 não é taxa de retrabalho real, visto que o esforço despendido nas 

manutenções corretivas durante o ano de 2003 não pôde ser recuperado. Já a reportagem de esforço 

de desenvolvimento do produto 1 foi realizada de forma mais organizada, pois a equipe dedicada ao 

desenvolvimento era fixa. Após o início das atividades de manutenção, a reportagem de esforço do 

produto 1 tornou-se desorganizada, visto que a equipe não era fixa e os desenvolvedores eram 

alocados quando necessário. No entanto, através dos dados dos projetos A e B, pode-se observar o 

quão alta é a taxa de retrabalho atual da empresa. Dois projetos desenvolvidos em paralelo 

obtiveram um taxa de retrabalho em torno de 30% após a implantação dos produtos em apenas três 

clientes e durante dois meses de utilização. Apesar da organização não possuir um valor padrão de 

mercado a respeito da taxa de retrabalho ideal, uma meta de 15% foi estimada e considerada 

aceitável pelos gerentes de projeto no momento do planejamento do programa de métricas. Após a 

coleta das taxas dos projetos A e B, a descoberta foi inesperada e o corpo gerencial ficou bastante 

preocupado com os custos relacionados ao retrabalho de projetos desenvolvidos pela empresa. As 

ações para esse tipo de métrica são ações de longo prazo, pois envolvem a melhoria do processo de 

testes, ação essa identificada decorrente também na análise da métrica 2, Figura 6.3, e também da 

avaliação de outros pontos do processo.  



 
 

 

Definição de um Processo de Medição e Análise com base nos Requisitos do CMMI 171 
 
 

A métrica 8 “Distribuição dos defeitos por causa”, Figura 6.12, que ainda será descrita nessa 

seção, suportou a tomada de ações para o problema detectado em relação a alta de retrabalho, uma 

vez que o seu resultado evidenciou quais os processos da empresa que mais causaram defeitos. 

Além do processo de testes, o processo de gerência de configuração foi evidenciado como um dos 

processos que mais introduziu defeitos nos produtos da empresa. Devido à falta de um processo 

apropriado para a gestão da configuração dos produtos, defeitos eram solucionados mais de uma 

vez e nas várias versões implantadas dos produtos, fato esse que contribuiu para a elevada taxa de 

retrabalho. Outro aspecto a ser analisado pela empresa foi a possibilidade de introdução de técnicas 

de revisão em pares, como por exemplo inspeções e programação em pares, pelo menos nas partes 

mais críticas dos projetos. Essa análise não havia sido concluída até o marco de conclusão do estudo 

de caso, no entanto a gerência sênior demonstrou que antes de implantar essas técnicas a 

organização deveria aguardar a coleta de dados de outros projetos após a melhoria no processo de 

testes e após a definição de um processo de gerência de configuração. A decisão foi a de aguardar 

novos resultados das métricas até dezembro de 2004, para em janeiro iniciar técnicas de revisão em 

pares nas partes, caso os resultados venham a evidenciar essa necessidade.  

Métrica 4:  Desvio % das estimativas de esforço

60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%
110,00%
120,00%
130,00%
140,00%
150,00%
160,00%

Jan Fev Mar Abr Mai

Meses

E
sf

o
rç

o
 r

ea
l /

 p
la

n
ej

ad
o

 Desvio % - Projeto
A
Desvio % - Projeto B

Limite Superior

Limite Inferior

Acumulado A

Acumulado B

 
Figura 6.5- Métrica 4: Desvio % das Estimativas de Esforço 

A Figura 6.5 mostra os resultados da métrica “Desvio % das estimativas de esforço”, e os 

campos “Acumulado A” e “Acumulado B” presentes na métrica representam o desvio total 

acumulando os resultados dos meses anteriores. Primeiramente vale ressaltar que a empresa do 

estudo de caso utilizava o método de pontos de caso de uso para estimar tamanho e derivar o 

esforço para o projeto.  

A métrica 4 “Desvio % das estimativas de esforço”, Figura 6.5, e a métrica 5 “Desvio das 

estimativas de tamanho”, Figura 6.6, são medições complementares. O esforço foi acompanhado 

durante a execução do projeto, e o tamanho na unidade de pontos de caso de uso foi estimado no 
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início do projeto e coletado no final. Esse foi um problema para a análise da métrica de desvio % do 

esforço, pois para se afirmar de forma embasada se um determinado esforço está pouco ou muito 

para um determinado período, precisa-se saber o quanto do trabalho foi realizado em alguma 

unidade que represente tamanho naquele período. Por exemplo, nos meses de abril e maio o Projeto 

A excedeu consideravelmente as estimativas, e em uma análise informal com a equipe de 

desenvolvimento foi mencionado que o escopo contratado havia aumentado e, conseqüentemente, o 

esforço teria que ter sido replanejado, fato esse que não aconteceu pois a empresa além de não 

acompanhar o tamanho dos projetos, também não possuía a prática de replanejar projetos. No mês 

de abril a empresa optou por não realizar ação alguma, visto que restava um mês para a conclusão 

do projeto e o gerente possuía a certeza de que o mesmo seria entregue. Para a situação do mês 

maio do Projeto A, a análise realizada foi de que além do escopo ter aumentado, o fluxo das 

atividades não seguiu o processo de desenvolvimento. Os requisitos e a documentação de testes não 

foram atualizados no momento que deveriam ter sido, todas essas atividades foram realizadas 

apenas ao final do projeto, fato que acarretou o pico do desvio do mês de maio.  

Para o Projeto B, o qual teve todo seu desvio dentro ou abaixo dos limites, a análise dessa 

métrica pôde ser concluída de fato após a coleta da métrica 5. A métrica evidenciou uma pequena 

redução do tamanho do projeto em pontos de caso de uso devido à redução da complexidade de 

alguns casos de uso do projeto. Mas, tirar essas conclusões no meio do andamento do projeto não 

foi possível, e o acompanhamento de esforço foi pouco efetivo, uma vez que as pessoas não se 

sentiam confortáveis em se apoiar em dados incompletos. O acompanhamento de tamanho durante 

o desenvolvimento foi considerado crítico para apoiar o acompanhamento do esforço do projeto e 

conseqüentemente evidenciar a necessidade de re-planejamentos de forma antecipada. 

Em resumo, de maneira geral o desvio total dos esforços despendidos nos projetos não foi ruim. 

Ao contrário, foi considerado satisfatório pelos gerentes dos projetos. A métrica inclusive forneceu 

a visão de que apesar do Projeto A ter tido desvios consideráveis nos últimos 2 meses, o seu desvio 

geral foi dentro dos limites estabelecidos pela empresa. Essa era uma visão que o gerente não teria 

se não tivesse coletado a métrica, e isso para eles foi considerado um ponto bastante positivo, pois a 

mesma proporcionou uma visão de custos do projeto não percebida pelo gerente.  

Outro ponto levantado na análise final foi que a produtividade utilizada para derivar as 

estimativas de esforço foi baixa. O Projeto A, apesar de ter aumentado de escopo, não teve um 

desvio considerado significante, e o Projeto B, que não teve mudanças consideráveis em seu 

tamanho, teve um desvio de esforço inferior a 85%. A métrica de produtividade, Figura 6.7, 

respalda essa análise com os dados de produtividade planejados e realizados. 
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Métrica 5:  Desvio das estimativas de tamanho
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Figura 6.6- Métrica 5 Desvio das Estimativas de Tamanho 

A Figura 6.6 mostra os resultados da métrica “Desvio das estimativas de tamanho”. Essa métrica, 

conforme mencionado anteriormente, foi coletada apenas ao final do projeto para gerar a base 

histórica de dados e suportar a análise final das métricas de desvio de esforço, “Desvio percentual 

das estimativas de esforço”, Figura 6.5, e produtividade, “Produtividade em horas por pontos de 

caso de uso”, Figura 6.7. 

Métrica 6:  Produtividade em horas por ponto de caso 
de uso
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Figura 6.7 - Métrica 6: Produtividade de Horas por Ponto de Caso de Uso 

A métrica de produtividade foi útil para a melhoria do processo de estimativa da empresa. O 

fator de produtividade a ser aplicado na técnica de pontos de caso de uso deriva a estimativa de 

esforço do projeto e, indiretamente, o seu prazo. É de extrema importância para a utilização de 

técnicas de estimativas que a empresa use dados históricos. Inicialmente os projetos foram 

estimados com base em alguns dados de empresas parceiras, conforme mencionado no 

procedimento de análise dessa métrica, descrito na Tabela 6-4. E como se pode observar, a 

produtividade da organização para os projetos A e B, foi ainda melhor. Essa métrica será coletada 
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nos próximos projetos a serem desenvolvidos pela organização, de forma que uma base histórica 

sólida possa ser construída e utilizada para estimativas de projetos futuros. Após a análise desses 

dados, ficou decidido pelos gerentes de projeto que as próximas estimativas serão realizadas com 

um fator de produtividade de 14 h/ UCP, ao invés de 15 h/ UCP. Essa decisão foi discutida, mas as 

equipes de desenvolvimento consideraram a decisão precipitada, pois achavam que o fator de 15 h/ 

UCP deveria ser mantida pelo menos durante o ano de 2004, e apenas após a coleta dessa métrica 

em mais projetos é que esse valor deveria ser alterado. Mesmo assim ficou decidido pelo corpo 

gerencial que estimativas pessimistas não estavam dentro da estratégia da organização e, como já 

havia dados históricos, esse valor deveria ser ajustado para os próximos projetos. 

 

Métrica 7: Desvio % das estimativas de esforço dos 
defeitos (Março)
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Figura 6.8 - Métrica 7: Desvio % das Estimativas de Esforço dos Defeitos ( março) 

Métrica 7: Desvio % das estimativas de esforço 
dos defeitos (Abril)
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Figura 6.9 - Métrica 7: Desvio % das Estimativas de Esforço dos Defeitos (abril) 

 As figuras Figura 6.8 e Figura 6.9 mostram os resultados da métrica “Desvio % das 

estimativas de esforço dos defeitos”. Essa métrica foi coletada apenas para os meses de março e 

abril, e foi excluída do programa devido ao pouco valor agregado comparado com o esforço 
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despendido para realizar sua coleta, conforme já relatado na Seção 6.5.2.1. O desvio de estimativas 

“por defeito” não foi considerado um dado relevante para o gerente do projeto de manutenção do 

produto 1, visto que os dados oscilavam muito e não evidenciaram nenhuma tendência. Devido a 

isso, o gerente solicitou uma métrica adicional para realizar a consolidação dos dados coletados 

para os meses de abril e março. A métrica consolidada está apresentada na Figura 6.10.  

Métrica 7.1: Indicador adicional com dados 
consolidados
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Figura 6.10 - Métrica 7.1: Indicador Adicional com Dados Consolidados 

A visão fornecida pela coleta da métrica 7.1, Figura 6.10, referente aos meses de março e abril 

contribuiu para o gerente de projeto concluir que as estimativas dos esforços, apesar do nível de 

oscilação, não desviavam significantemente quando analisadas de forma consolidada. Essa métrica 

foi coletada apenas para viabilizar a análise da métrica 7 “Desvio % das Estimativas de Esforço dos 

Defeitos” para os meses de março e abril. O custo de coletar os dados consolidados do esforço de 

correção de defeitos era baixo, pois existia uma atividade no Timetracker [AllNetic-04] para o 

registro de tempo despendido com manutenção corretiva para cada projeto da empresa. Entretanto, 

os dados do esforço planejado continuavam a ser um problema, visto que o Bugzilla não possuía um 

campo para esse registro e, conseqüentemente nenhum relatório poderia ser extraído de forma 

automatizada com essa informação. O gerente do projeto de manutenção não considerou relevante 

que essa métrica continuasse a ser coletada e optou por simplificar a mesma, criando uma nova 

métrica apenas com o esforço despendido em manutenções, visto que o custo de coletar o esforço 

planejado para os defeitos seria alto. A nova métrica incorporada ao programa está apresentada na 

Figura 6.11. Essa métrica foi definida para a empresa acompanhar os custos com manutenções 

corretivas nos projetos e a questão do acompanhamento do desvio das estimativas de defeitos foi 

desconsiderada para o momento atual da empresa. A nova métrica evidenciou ainda mais a 

necessidade de uma revisão no processo de desenvolvimento, principalmente no processo de testes, 
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que deixava escapar um grande número de defeitos que estavam sendo descobertos apenas em 

campo.  

Métrica 9: Esforço total despendido com manutenção 
de projetos
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Figura 6.11 - Métrica 9: Esforço Total Despendido com Manutenção de Projetos 

Através dessa métrica foi possível a empresa calcular os custos decorrentes de problemas nas 

atividades de desenvolvimento. No momento de conclusão da análise dos resultados do estudo de 

caso estava sendo planejada uma avaliação do processo da empresa, de forma que outros problemas 

pudessem ser identificados. Outra questão levantada foi se o processo estava sendo seguido de 

forma apropriada. Como a empresa não possui a função de SQA em sua estrutura, um planejamento 

será realizado para treinar uma pessoa na organização que a venha a desempenhar algumas 

atividades de SQA, como por exemplo, a realização de auditorias para a verificação da execução do 

processo.  

As métricas apontam problemas, e esses problemas podem ser ocasionados por diversas causas, 

entre elas, a falta de processos, a inadequação dos processos existentes, e também a não execução 

do mesmo pelas equipes de desenvolvimento. Todos esses pontos devem ser avaliados antes da 

tomada de ações. A organização optou por primeiramente avaliar a adequação do processo à 

realidade da empresa, e posteriormente realizar as atividades de verificação do processo.  
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Métrica 8: Distribuição dos defeitos por causa
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Figura 6.12 - Métrica 8: Distribuição dos Defeitos por Causa 

A Figura 6.12 mostra os resultados da métrica “Distribuição dos defeitos por causa”. Essa 

métrica foi coletada a partir dos dados dos defeitos reportados entre os meses de janeiro e julho. O 

gráfico apresentado na Figura 6.12 possui a visão consolidada de todos os defeitos que tiveram a 

análise causal realizada dentro do período do estudo de caso. Os processos evidenciados como os 

mais problemáticos foram sempre os mesmos, o de testes e o de gerência de configuração. Esses são 

os processos que atualmente estão sendo trabalhados na empresa do estudo de caso, devido 

principalmente aos resultados gerados pelo programa de medições.  

O gráfico apresentado na Figura 6.12 foi gerado através de uma amostragem dos defeitos do 

produto 1 e dos projetos A e B, conforme planejado no procedimento de coleta da métrica. Durante 

o planejamento não se achou necessária a realização de análise causal para todos os defeitos 

principalmente devido aos custos. Além de ser coletada por amostragem, a métrica foi planejada 

para ser analisada em uma periodicidade maior que das demais métricas (periodicidade trimestral), 

de forma que uma massa crítica de defeitos pudesse ser gerada. Essa foi uma decisão tomada pela 

diretoria, uma vez que atividades de melhoria de processo são atividades de longo prazo e exigem 

planejamento. Após a finalização do estudo de caso, o grupo responsável pela implantação do 

programa tomou a iniciativa de aumentar ainda mais a periodicidade da métrica (a mesma passou a 

ser semestral), de forma que os processos melhorados decorrentes de análises prévias possam vir a 

refletir nos dados da próxima análise. 

Outro aspecto a ser esclarecido em relação a essa métrica é a questão da fase de testes estar 

presente na métrica como uma fase capaz de introduzir defeitos. Na verdade, a fase de testes não 

introduz defeitos, visto que o seu objetivo é a detecção dos mesmos após a conclusão da 

implementação dos projetos. No contexto dessa métrica do estudo de caso, todos os defeitos que 
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estão classificados na fase de testes foram introduzidos na fase de implementação. O que se buscou 

com a introdução da fase de testes (como uma fase capaz de ser a causa do defeito) nessa métrica, 

foi identificar os defeitos de implementação que deveriam estar sendo detectados pelos testes 

unitários, realizados informalmente na fase de implementação, e que defeitos realmente deveriam 

estar sendo detectados na fase de testes de sistema. Dessa forma, a métrica apresentou o fato de que 

a grande maioria dos defeitos é introduzida pela fase de implementação, situação essa comum no 

desenvolvimento de software. Mas ficou evidenciado que fase de testes não estava atendendo aos 

seus objetivos, o de detectar defeitos antes da entrega dos projetos. 

A análise de todas as métricas apresentadas nessa seção era realizada previamente pelo 

responsável pela análise das mesmas, e posteriormente nas reuniões mensais de acompanhamento 

dos projetos, com a participação ativa da equipe de desenvolvimento. Apesar de haver uma 

responsabilidade atribuída para a realização da análise das métricas, sempre foi necessário o 

envolvimento da equipe para apoiar o entendimento dos dados reportados pela mesma.  

Nem sempre todas as métricas eram analisadas, mas esse é um problema comum de 

institucionalização no início da implantação de um novo processo. Em geral, os dados foram 

analisados, e com isso iniciou-se uma cultura de buscar dados para embasar as opiniões. 

/�-���+� ���.�$�$%<�%.�"���%"6*��$#"$��,!*�"%

A análise dos dados sempre foi realizada junto à equipe de desenvolvimento. Como os projetos 

para os quais as métricas foram coletadas eram pequenos não foi necessária a revisão de resultados 

de análise por outras pessoas que não as envolvidas na própria atividade de analisar os dados. Os 

resultados da análise não precisaram ser revisados pelo fato de já terem sido realizados pelos 

principais stakeholders do processo. 

/�-���-� ���.�$�$%<��&�4%,����$#"%�%"6*��$#"

O armazenamento dos dados básicos das métricas foi realizado no próprio plano de medição na 

Seção 5 “Dados Consolidados” e 5.1 “Dados de Defeitos”. Nas tabelas Tabela 6-5, Tabela 6-6, 

Tabela 6-7, Tabela 6-8 e Erro! Fonte de referência não encontrada. estão apresentadas partes do 

repositório de medição criado pela empresa do estudo de caso. 

Dados consolidados do projeto (Métricas Básicas) 
�� L��� E��� ���� ����� ����� L	�� L	��

������O<&+�;� ��1������ "##��� "##�O� "##��� "##��� "##��� "##��� "##���

������O<&+�;� ��1������ #� �� �#�"� ""� "�� "��"� "����

������O<&+�;� ��1����,� #� #��� �"� "O��� "O�O� "O�O� "��

Tabela 6-5 -Exemplo 1 de Armazenamento de Dados Básicos 
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Tabela 6-6 - Exemplo 2 de Armazenamento de Dados Básicos 
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Tabela 6-7 - Exemplo 3 de Armazenamento de Dados Básicos 

Além do armazenamento dos dados básicos, os dados derivados eram calculados de forma 

automatizada através de fórmulas da planilha, ver exemplo na Tabela 6-8. 
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Tabela 6-8 - Exemplo do Armazenamento dos Dados Derivados  

A seguir estão apresentados alguns snapshots do repositório de dados. 
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Figura 6.13 - Exemplo de Armazenamento dos Dados de Defeitos Individuais 
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Figura 6.14 – SnapShot do armazenamento dos dados básicos. 
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Figura 6.15 – SnapShot do calculo das métricas derivadas 

Além dos dados, os resultados de análise e informações adicionais para o entendimento das 

métricas também eram armazenados na planilha, na Seção 6 “Indicadores - Resultados da Análise” 

conforme proposto pelo processo na Tabela 4-15. Como o plano de medição estava sob gerência de 

configuração, os dados da análise do mês anterior eram removidos e atualizados com resultados 

atuais. Pois através da ferramenta de gerência de configuração, qualquer versão do plano pode ser 

recuperada a qualquer momento. 

/�-���/� ���.�$�$%<�:�%"%,����%"6*��$#"��,��"

A apresentação dos resultados finais à equipe de desenvolvimento se dava durante a reunião de 

acompanhamento das atividades do projeto, a qual acontecia formalmente uma vez por mês com a 

equipe de desenvolvimento e com o gerente de projeto.  

A apresentação à gerência sênior inicialmente foi planejada para ocorrer mensalmente. Porém, 

devido à ausência do diretor decorrente de viagens, essa periodicidade nem sempre foi alcançada. 
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As métricas foram apresentadas em três momentos ao diretor da unidade, nos meses de abril, maio e 

agosto. Vale ressaltar que sempre que alguma ação importante foi tomada a partir dos resultados das 

métricas, a gerência sênior era consultada a respeito, visto que a ação traria impacto ao 

funcionamento geral da empresa. 

?�5�� %	�0��#������:����#�����
7���+����������

As ações corretivas decorrentes dos resultados gerados pelo programa de medição foram 

gerenciadas de acordo com o mecanismo já sendo executado pela empresa: o registro e 

acompanhamento das ações através das atas de reuniões. Sendo assim, as ações decorrentes do 

programa de medições foram registradas e acompanhadas da mesma forma que as ações e 

pendências gerais do projeto. Durante cada reunião, a ata da reunião anterior era revisada para o 

acompanhamento das pendências. O importante é que as mesmas foram registradas, possuíam 

responsáveis atribuídos e eram acompanhadas nas reuniões de acompanhamento dos projetos. As 

principais ações implementadas foram descritas na seção que descreveu a análise dos dados 

coletados 6.5.2.3.  

?�5�� ��������������������	#������=�
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Nas próximas subseções serão listadas as práticas que foram implementadas pela empresa do 

estudo de caso para apoiar a institucionalização das atividades de medição e análise durante o 

período de janeiro a julho.  

/�-�+��� �%0�,����:��"%�%":#,"� �*�$�$%"

A definição dos papéis e responsabilidades foi a primeira atividade realizada na organização para 

que as atividades de medição e análise pudessem ser iniciadas e cobradas. A atribuição do grupo 

responsável pela implantação do programa foi fácil de ser definida, a maior dificuldade foi se 

estabelecer as responsabilidades para execução das atividades dentro dos projetos de 

desenvolvimento e manutenção.  

O grupo responsável por implantar o programa está descrito na Tabela 6-9. Os papéis listados 

são os já existentes na organização do estudo de caso. A implantação do processo de medição e 

análise deveria interferir o mínimo possível na realidade da organização, sendo assim procurou-se 

adaptar os papéis já existentes para as responsabilidades do processo de medição e análise.  

Papéis da Organização Responsabilidades 

Gerente dos projetos de 
desenvolvimento dos 

• Identificar objetivos estratégicos e necessidades de informação da 
organização 
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produtos A e B 

Gerente do projeto de 
manutenção 

Coordenador do grupo 
(exercido pela autora 
deste trabalho) 

• Definir o plano de medição da organização com base nas 
informações estratégicas identificadas 

• Prover suporte no processo de medição e análise aos projetos 
• Garantir a execução do processo pelos projetos da empresa 

Tabela 6-9- Responsabilidades do Grupo Responsável pela Implantação do Programa  

As demais responsabilidades foram atribuídas aos papéis técnicos exercidos pela equipe de 

desenvolvimento da organização, e estão listadas na Tabela 6-10. 

Papel Responsabilidades no contexto de Medição e Análise 

Gerente de Projeto 

• Garantir a execução do processo no projeto 
• Coletar dados para as medições 
• Analisar dados 
• Revisar os resultados das métricas com a equipe do projeto 
• Garantir a implementação e acompanhar as ações corretivas 

identificadas a partir dos resultados do programa 
• Identificar melhorias para o processo de medição 

Líder Técnico 
Engenheiro de Software 

• Coletar dados para as medições 
• Analisar dados 
• Prover suporte ao gerente do projeto com o fornecimento de 

informações adicionais para o entendimento dos dados reportados 

Tabela 6-10 - Papéis e Responsabilidades das Atividades de Medição e Análise 

As responsabilidades do diretor técnico (gerência sênior) estão descritas na Tabela 6-11. 

Papel Responsabilidades no contexto de Medição e Análise 

Diretor da unidade 
Recife 

• Definir objetivos estratégicos e necessidades de 
informações 

• Aprovar o plano de medições 
• Identificar, aprovar e apoiar as ações a serem tomadas com 

base nos resultados gerados pelo programa de métricas 
• Participar das reuniões de acompanhamento do processo de 

medição e análise 

Tabela 6-11 - Responsabilidades do Diretor Técnico 
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As ferramentas identificadas para suportar a execução do processo podem ser divididas entre 

ferramentas de apoio para o registro dos dados e ferramentas que suportam a execução das 

atividades de medição e análise propriamente. As ferramentas de apoio são: 

• Bugzilla, ferramenta de controle de mudanças e bugtracking; 

• TimeTracker, ferramenta de reportagem de tempo; 

• Planilha de estimativas de pontos de caso de uso, planilha para registro dos dados de 

estimativas e acompanhamento das mesmas; 

• CVS, ferramenta de controle de versão.  

As ferramentas de suporte ao processo são: 

• Microsoft Word, para documentação do processo; 

• Microsoft Excel, para documentação do plano de medições, armazenamento dos dados e 

geração dos gráficos dos indicadores gerados. 

As ferramentas de apoio já eram utilizadas pela empresa, conseqüentemente não acarretaram em 

nenhum custo adicional à organização. Foi evidenciado dessa forma que um programa de medições 

pode ser iniciado sem a aquisição de ferramentas e sem alterar consideravelmente a rotina de uma 

organização. Posteriormente, na medida em que os ganhos da execução do processo forem sendo 

evidenciados pela empresa, a aquisição de novas ferramentas para melhorar as atividades de 

desenvolvimento e de medição e análise pode ser realizada. Inicialmente, o menor número de 

mudanças e gastos deve ser objetivo dos responsáveis pela implantação do programa de medições. 

/�-�+�)� �$%,��0����
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Para viabilizar a execução do programa de medições, alguns treinamentos foram planejados e 

executados ao longo da implantação do programa. A seguir será  descrito brevemente o propósito de 

cada um dos treinamentos realizados no estudo de caso. 

Primeiramente, antes do início do planejamento do programa de medição, um treinamento sobre 

os aspectos básicos de medição e análise e sobre a área de medição e análise do CMMI foi 

ministrado para o grupo responsável pela implantação do programa. Esse treinamento teve o 

objetivo de nivelar o conhecimento e as expectativas do trabalho que estava por ser iniciado. Esse 
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treinamento foi considerado de extrema importância, pois os conceitos de medição e análise não 

eram compreendidos de forma satisfatória por nenhum dos integrantes do grupo responsável por 

implantar o programa. Após a realização do treinamento todos o consideraram essencial para o 

início das atividades de medição e análise em qualquer organização. Esse treinamento teve uma 

carga horária de 8h e foi fortemente embasado no conteúdo dos capítulos Capítulo 2 e Capítulo 3 

deste trabalho.  

Ainda no início das atividades, durante o planejamento do programa, uma palestra (de 2,5 horas 

de duração) foi ministrada a todos da organização, inclusive à gerência sênior, a respeito das 

mudanças que o programa traria à organização. Aspectos culturais, como a transparência necessária 

para a reportagem dos dados verdadeiros, e também a forma com que os dados reportados seriam 

utilizados pelo corpo gerencial da organização e outros aspectos da política organizacional de 

medição e análise, foram apresentados nessa palestra. Essa palestra não foi considerada um 

treinamento propriamente, visto que foi realizado um debate a respeito das atividades que seriam 

inseridas no dia a dia das equipes de desenvolvimento. Essa palestra foi relevante, mas não foi 

considerada essencial pela empresa do estudo de caso, visto que o ambiente de confiança entre as 

equipes de desenvolvimento, os gerentes e a gerência sênior era bastante elevado. A palestra apenas 

reforçou a confiança que as pessoas já possuíam.  

Além desses treinamentos, após o planejamento das atividades, um treinamento geral foi 

ministrado para toda a equipe que seria envolvida nas atividades de medição e análise. O 

treinamento geral teve como conteúdo um resumo da área de medição e análise do CMMI e todas as 

atividades do processo em detalhes. Esse treinamento não diferenciou o público alvo e foi 

ministrado a toda a equipe devido ao número de pessoas envolvidas nos projetos do estudo de caso 

não ser grande. Esse treinamento teve carga horária de 8h, e também foi considerado crítico para o 

início das atividades.  

Outro treinamento técnico também ministrado para toda a equipe de desenvolvimento foi o 

treinamento nos procedimentos para reportagem dos dados. Esse treinamento técnico apresentou 

regras e padrões para a reportagem dos dados ser realizada conforme o planejado, de forma a 

viabilizar a coleta de dados válidos. Exemplos de aspectos abordados nesse treinamento foram a 

política de reportagem de esforço no timetracker, o registro de defeitos no bugzilla, orientações para 

realização da análise causal dos defeitos, apresentação do padrão de codificação a ser seguido, entre 

outros aspectos. Esse treinamento teve carga horária de 4 horas e foi essencial para que a empresa 

não tivesse problemas com a falta de planejamento e realização de testes de integridade. 
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Vale ressaltar que o primeiro treinamento, o de nivelamento de conhecimento, não era um 

treinamento previsto pelo processo proposto neste trabalho. Após o feedback fornecido pela 

empresa do estudo de caso o treinamento passou a ser formalmente sugerido antes do início das 

atividades de planejamento.  

Através da realização dos treinamentos anteriormente, as pessoas receberam o novo processo de 

forma mais fácil, pois passaram a entender os reais objetivos que estão por traz das atividades de 

medição e análise, fato esse que ajudou bastante o início da institucionalização das atividades. 

/�-�+�+� �%�%,������#,0�76��'(#$#"���%0��#"$%�%$�'(#%�,!*�"%

Na fase de planejamento do programa foi criado um repositório de configuração apenas para os 

artefatos a serem gerados pelo processo de medição e análise. Essa necessidade se deu devido ao 

fato de que os artefatos eram compartilhados entre pessoas de diferentes projetos, e não fazia 

sentido esses artefatos estarem nos repositórios de configuração dos projetos individuais. Para evitar 

a duplicidade de informações, foi criado um repositório apenas para o programa de medição e 

análise, onde os seguintes artefatos foram armazenados inicialmente: o processo de medição criado 

para a empresa do escopo do estudo de caso, templates, checklists utilizados, artigos utilizados 

como referência, e o plano de medição propriamente dito. Apenas as pessoas envolvidas nos 

projetos do estudo de caso possuíam acesso ao repositório do programa. A área do repositório 

possuía backups periódicos e o repositório foi criado através da ferramenta de controle de versão, o 

CVS, Concurrent Version System.  

/�-�+�-� A%��0����%��#&:�,B��#��#�%""#

O acompanhamento do processo baseou-se principalmente nas métricas de esforço planejadas 

para o programa e no fluxo de atividades planejadas X realizadas para cada período do 

acompanhamento. Inicialmente foi considerada necessária uma reunião mensal de acompanhamento 

do processo. Após a conclusão do planejamento, o grupo optou por realizar uma reunião a cada dois 

meses, com o objetivo de diminuir o overhead das atividades de medição e análise. Na Figura 6.16 

está apresentado o planejamento das reuniões de acompanhamento do processo e o que foi 

realizado. 
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Planejamento de Reuniões de Acompanhamento do 
Processo
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Figura 6.16- Planejamento de Reuniões de Acompanhamento do Processo 

Vale ressaltar que essas reuniões não tinham o foco técnico de discutir as métricas coletadas, e 

sim o de acompanhar o processo sendo implantado. O principal objetivo dessas reuniões foi de 

discutir os vários aspectos do novo processo sendo implantado de forma a obter sucesso na 

operação de implantar medições. O planejamento de apenas três reuniões para o período 

(praticamente uma reunião a cada dois meses) foi devido principalmente às restrições de tempo  dos 

gerentes envolvidos. Planejar reuniões de acompanhamento com uma periodicidade maior do que a 

planejada, acarretaria na mesma situação apresentada na Figura 6.16, devido a essas restrições o 

planejamento do acompanhamento do processo foi feito com base na realidade possível da 

organização do estudo de caso. 

Os seguintes tópicos eram alvo de discussão das reuniões de acompanhamento do processo: 

• Atividades planejadas x realizadas; 

• Principais dificuldades e melhores práticas; 

• Avaliação das medições do processo de medição e análise sendo realizadas (basicamente o 

acompanhamento do esforço). 

As reuniões não foram realizadas de acordo com o planejado, conforme pode ser verificado  

através da Figura 6.16, e isso se deu basicamente por indisponibilidade dos gerentes de projeto e 

priorização de outras atividades em detrimento do acompanhamento do processo. A autora deste 

trabalho, atuando como um membro externo às atividades de desenvolvimento da empresa, 

conseguiu a realização de duas reuniões para o acompanhamento das atividades. É importante 

ressaltar que deve haver pessoas externas à área de desenvolvimento no grupo responsável pela 

implantação do programa, visto que essas pessoas não sofrem as pressões dos projetos e podem 
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focar mais nas atividades relacionadas ao processo e até mesmo cobrar a execução das atividades, 

mesmo não exercendo uma função de SQA na empresa. 

Durante a realização do estudo de caso o processo não sofreu alterações consideráveis, apenas 

algumas melhorias e refinamentos, visto que todos consideraram que o processo estava sendo 

seguido há muito pouco tempo para ser alterado. Já o mesmo não aconteceu com as medições 

definidas no plano. Uma das medições foi removida logo após 2 meses de execução das atividades 

de coleta e análise dos dados, e novas medições também foram introduzidas. Em geral, essas 

reuniões permitiram também a troca de experiências entre os gerentes de projeto, que tinham 

problemas similares em seus projetos e trocavam as ações implementadas para atenuação desses 

problemas.  

Na fase de planejamento do programa foram planejados os esforços que seriam requeridos de 

todos os envolvidos nos projetos do estudo de caso, da equipe de desenvolvimento à gerência 

sênior. Na Figura 6.17 está apresentado o percentual planejado X real (com base no mês útil de 160 

horas de trabalho) para o envolvimento da gerência sênior durante todo o programa de medições. 

Na Figura 6.19 está descrito o mesmo para os gerentes de projeto e na Figura 6.18 para a equipe de 

desenvolvimento. Esses foram os gráficos acompanhados nas reuniões de acompanhamento do 

processo, uma vez que esse planejamento foi aprovado pela gerência sênior com a restrição de que 

não poderia ser ultrapassado, caso contrário os custos não estariam dentro do orçamento previsto 

para a implantação inicial desse processo. A premissa básica era de que as atividades teriam que se 

ajustar ao planejamento de esforço existente e isso foi buscado durante toda a execução do estudo 

de caso. Assim, algumas atividades deixaram de ser realizadas por restrições de recursos.  

Após a conclusão do estudo de caso foi criado um gráfico consolidado com os custos 

relacionados ao esforço despendido durante toda a realização do programa, o mesmo está 

apresentado na Figura 6.20. A tendência desses valores é ser um pouco reduzida, visto que a média 

geral foi influenciada pelas atividades iniciais de planejamento que requereram muito esforço, 

principalmente por parte dos gerentes de projeto. Além disso, a fase inicial é uma fase de adaptação, 

quando as atividades ainda não são realizadas de forma otimizada. Nesse cenário, espera-se que o 

valor percentual de dedicação dos perfis seja de fato reduzido após um período maior de execução 

das atividades. Através de uma análise final nos dados de esforço consolidados, a expectativa da 

equipe de desenvolvimento e dos gerentes de projeto é de que o esforço médio requerido pela 

equipe nas atividades de medição e análise fique em torno de 3% e dos gerentes de projeto em torno 

de 7% e 8%. A média % despendida durante o estudo de caso foi de 9,88% para os gerentes de 

projeto e de 3,70¨% para a equipe. Os objetivos de 3% e 7% ou 8% estão abaixo dessa média, haja 
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vista que as mesmas foram extraídas a partir do período inicial de implantação do programa, que é 

um período que demanda um esforço maior do que o despendido nas atividades quando as mesmas 

já estão institucionalizadas. Esse esforço planejado para a próxima etapa do programa é o que a 

organização espera que seja despendido com as principais atividades, que são basicamente: a coleta, 

armazenamento e análise dos dados, geração dos gráficos, acompanhamento de ações e re-

planejamentos do plano de medições. Os gastos com a fase de planejamento, preparação e 

fornecimento de treinamentos são gastos que são realizados no início da implantação do programa e 

não são mais necessários ao longo de sua execução, pelo menos na mesma intensidade do que na 

fase de planejamento inicial.  
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Figura 6.17 - Esforço % Planejado X Real - Gerência 

Sênior 
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Figura 6.18 - Esforço % Planejado X real - Equipe 

de Desenvolvimento 

P lane jado  X R ea l  -   % esfo rço  p/  Gerentes de P ro jeto

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%

Ja
ne

iro

Fev
erei

ro
Març

o
Abri

l
Maio

Ju
nh

o
Ju

lho

Ago
sto

Plan

Real

 
Figura 6.19 - Esforço % Planejado X Real - Gerentes 

de Projeto 
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Figura 6.20 - Esforço % Planejado X Real - 

Consolidado  
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Não foram realizadas verificações independentes do processo de medição e análise sendo 

seguido. A função de SQA não existe na empresa do estudo de caso, e não havia recursos 

disponíveis para a realização dessa atividade. As reuniões de acompanhamento do processo 



 
 

 

Definição de um Processo de Medição e Análise com base nos Requisitos do CMMI 191 
 
 

trataram questões gerais do processo de medição e análise, inclusive os desvios que impediam o 

progresso da implantação do programa.  

A autora desse trabalho atuou na implantação do programa e viabilizou o seguimento do 

processo por parte dos membros da organização. Devido a restrições de tempo, nenhuma 

verificação foi realizada seguindo um processo formal de auditoria. Durante a implantação do 

programa, diversos problemas foram identificados, alguns foram listados nas seções desse capítulo 

e acompanhados até sua resolução, de forma a viabilizar a continuidade dos trabalhos. Conforme já 

mencionado na seção de Análise dos Dados, 6.5.2.3, uma pessoa da empresa estará sendo treinada 

para exercer parcialmente as funções de SQA. A realização de auditorias foi uma necessidade 

percebida pela empresa, e nesse contexto o processo de medição e análise passará a ser verificado 

nos próximos meses de execução do programa.  
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A autora deste trabalho, além de acompanhar e suportar o estudo de caso descrito nas seções 

anteriores, participou da elaboração e ensino da disciplina da pós-graduação, em Ciência da 

Computação da UFPE, Tópicos Avançados de Engenharia de Software que teve o foco nos assuntos 

de métricas e estimativas de software. A disciplina foi ministrada por um professor do Centro de 

Informática da UFPE, juntamente com a autora deste trabalho e com outro aluno da pós do referido 

Centro. A disciplina foi ministrada no primeiro semestre de 2004, especificamente no período dos 

meses de março a Julho, e foi divida em dois módulos que andaram em paralelo, o módulo de 

estimativas e o de métricas de software. 

Inicialmente no módulo de métricas de software, um conjunto de aulas teóricas foi ministrado 

com foco nos aspectos básicos da literatura de medição e análise, basicamente o conteúdo do 

Capítulo 2 deste trabalho. Após as aulas teóricas, um trabalho prático foi requerido para aplicação 

da teoria fornecida em sala de aula. Os alunos tinham que, individualmente, aplicar os conceitos de 

medição e análise e as práticas de processo mencionadas pelos modelos de qualidade em um projeto 

real de desenvolvimento de software. O processo proposto por essa dissertação não foi exigido uma 

vez que o objetivo da disciplina não era focar em medição e análise no CMMI, e sim deixar livre 

que as pessoas escolhessem as práticas de processo que mais se adequassem à realidade dos 

projetos selecionados para realização do trabalho prático. Como pôde ser verificado através do  

Capítulo 2, a norma ISO 15939, o PSM e o modelo CMMI são bem similares, e não possuem 
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conceitos contraditórios, e o paradigma GQM pode ser utilizado em conjunto com qualquer um dos 

modelos acima.  

As práticas de processo aplicadas pelos alunos nos projetos reais são todas práticas presentes no 

CMMI e, conseqüentemente, no processo proposto. Serão relatados brevemente os resultados finais 

dessa disciplina, independente do processo proposto não ter sido seguido. O importante é que o 

trabalho prático da disciplina focou na aplicação dos conceitos de medição e análise descritos nos 

capítulos deste trabalho. O acompanhamento desse trabalho prático se deu através de aulas 

específicas para o acompanhamento do progresso dos trabalhos dos alunos. Não houve um 

acompanhamento nas organizações nas quais os projetos estavam sendo utilizados como piloto.  

O trabalho implementado pelos alunos da disciplina foi realizado em 3 etapas: 

• Planejamento das Atividades: seleção do projeto piloto; planejamento do processo a ser 

aplicado no projeto e identificação dos objetivos, das medições, do público alvo e dos 

procedimentos de coleta e armazenamento; 

• Execução: coleta, armazenamento e análise dos dados; 

• Análise final e apresentação dos resultados finais. 

A seguir serão apresentados os resultados de cada uma das fases dos projetos na disciplina. Não 

iremos nos ater em uma empresa ou projeto específico, a apresentação dos resultados será unificada 

sem mencionar nomes específicos. 
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O planejamento do trabalho prático envolveu basicamente a seleção do projeto piloto, o 

planejamento das atividades que seriam realizadas e a definição de um plano de medições. Os 

alunos em geral selecionaram projetos nos quais atuavam nas empresas em que trabalhavam. No 

caso de alunos que não trabalhavam, um projeto sendo desenvolvido em outra disciplina da pós-

graduação foi utilizado. As seguintes atividades foram realizadas pelos alunos: 

• Entrevistas com os gerentes do projeto e demais gerências apropriadas para a identificação 

dos objetivos estratégicos e necessidades de informações; 

• Definição das medições e consolidação das informações relacionadas para a elaboração de um 

plano de medições; 

• Apresentação do plano de medição à equipe de desenvolvimento de forma a obter o 

comprometimento para a execução das atividades. 
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A fase de planejamento teve alguns aspectos que vale a pena ressaltarmos. O comprometimento 

da gerência sênior para a realização dessas atividades foi informal, visto que não era objetivo 

estratégico das organizações iniciar atividades de medição e análise no momento. Nenhuma 

gerência sênior participou de nenhuma das atividades da disciplina, as mesmas tomaram 

conhecimento de que as atividades seriam executadas em projetos piloto e apoiaram a iniciativa 

informalmente. Os alunos da disciplina tiveram grandes dificuldades devido a isso, principalmente 

na fase de execução. Entrevistas com os gerentes de projetos aconteceram em todos os projetos para 

a identificação dos objetivos estratégicos e medições. Contudo, a falta de conhecimento a respeito 

do assunto prejudicou a definição das medições, pois as pessoas não conseguiam definir o que era 

relevante ser mensurado para o projeto. Como os alunos não possuíam tempo e nem mesmo a 

experiência prática de implantação de programas de medições, essas atividades não foram 

conduzidas de forma satisfatória em nenhum dos projetos da disciplina. Para mitigar esse problema, 

os resultados de uma pesquisa realizada por um dos alunos da disciplina foram utilizados como 

apoio para identificação das medições. A pesquisa foi aplicada a 17 profissionais (gerentes de 

projetos, analistas de sistema e engenheiros de software) de algumas empresas de desenvolvimento 

de software e teve como objetivos: 

• Avaliar o interesse das pessoas em métricas de software; 

• Levantar o nível de conhecimento das pessoas em métricas de software; 

• Entender a necessidade do uso de métricas nas empresas; 

• Levantar as principais barreiras para a implantação de um programa de métricas; 

• Prover informações relevantes para a definição de um programa de métricas nas empresas de 

software de Pernambuco. 

Um dos resultados dessa pesquisa foi um conjunto de medições consideradas as mais relevantes 

a serem utilizadas em ambientes de desenvolvimento de software: 

• Esforço planejado X realizado; 

• Densidade de defeitos (KLOC / UCP / FP); 

• Esforço por fase de desenvolvimento ou marco do projeto; 

• Custo planejado X realizado; 

• Prazos planejados X real; 

• Quantidade de Mudanças de requisitos - Estabilidade dos requisitos; 
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• Satisfação do cliente; 

• Número de Auditorias mês x issues encontrados por auditoria; 

• Esforço de re-trabalho após fase de testes; 

• Tamanho planejado X realizado; 

• Quantidade de defeitos por fase de desenvolvimento; 

• Tempo de execução dos testes; 

• Tempo de atendimento ao cliente; 

• Custo com correção de defeitos; 

• Eficiência das equipes (Produtividade, capacidade de atender aos prazos); 

A partir desse conjunto de métricas, os gerentes dos projetos puderam definir quais seriam mais 

relevantes para os objetivos traçados. Os alunos tiveram grandes dificuldades em contar com as 

equipes de desenvolvimento para suporte na definição, principalmente, dos procedimentos de 

coleta. 

Um ganho considerável durante o planejamento das atividades de medição e análise foi a 

estruturação da reportagem de esforço nos projetos piloto. Os projetos passaram a reportar o esforço 

despendido nas atividades de desenvolvimento de software. Membros de uma mesma equipe 

reportavam dados de esforço de formas diferentes, aspecto esse que tornava os dados de esforço 

inválidos. Os alunos conseguiram implantar uma padronização de reportagem de esforço pelo 

menos nos projetos nos quais estavam trabalhando. Em uma das empresas essa padronização foi 

propagada para todos os demais projetos da organização, visto que os problemas já eram percebidos 

há um certo tempo mas ninguém parava para atuar em uma solução.  
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A execução foi bastante dificultada por diversos fatores, sendo um deles a falta de apoio da 

gerência sênior das organizações dos projetos piloto. A falta desse apoio acarretou na não 

priorização das atividades de coleta e análise dos dados nos momentos definidos no planejamento. 

Embora os gerentes de projeto apoiassem a iniciativa, no dia-a-dia das atividades do projeto as 

atividades de medição e análise não eram priorizadas pelos mesmos. Esse problema enfatiza ainda 

mais o aspecto de que um programa de medição deve ser guiado por uma alta gerência motivada e 

que entenda os benefícios que o mesmo irá trazer apoiando o que for necessário, conforme relatado 

no Capítulo 2 na seção sobre aspectos de sucesso dos programas de medições 2.4.  
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O envolvimento da equipe na coleta e análise dos dados foi bastante dificultado. No entanto, as 

métricas planejadas em geral foram coletadas, em alguns projetos apenas parcialmente, e analisadas 

pelos membros da equipe de desenvolvimento. Um aspecto comum foi a não realização da análise 

dentro da periodicidade definida no plano de medição, e em alguns casos foram identificados 

problemas em que não fazia mais sentido se atuar, visto que o tempo de análise da métrica não 

havia sido seguido e os benefícios da tomada de ações não seriam mais obtidos.  

O apoio dos gerentes foi fundamental para que as atividades de medição e análise pudessem ser 

iniciadas, visto que mesmo sem apoio da gerência sênior, algumas atividades puderam ser 

realizadas. O principal benefício, visualizado em todos os projetos apresentados pelos alunos foi o 

fato dos gerentes terem a percepção dos desvios ao longo do desenvolvimento dos projetos, 

inclusive a visão do desvio final. Esse foi um fator mencionado pelos gerentes como o maior ganho 

das atividades iniciadas, pois medições de estimativas de tamanho e esforço são a maior arma de 

negociação dos gerentes de projeto junto aos clientes e à própria gerência sênior da organização. 

Mesmo que não se consiga realizar a negociação, os gerentes afirmaram ser importante conhecer o 

tamanho do problema que possuem em mãos, que normalmente não é conhecido na prática. Cada 

aluno aplicou as métricas de estimativas em pelo menos um projeto e, em alguns casos, mais de um 

projeto foi utilizado com o objetivo da realização de comparações.  

Outro ponto forte evidenciado pela equipe dos projetos foi a da medição da produtividade das 

equipes. Os desenvolvedores enxergaram como um aspecto positivo a medição da produtividade 

individual e a produtividade média do projeto por completo. A produtividade individual não foi 

mensurada para punir as pessoas, e sim para fornecer uma base para que os desenvolvedores 

pudessem saber quando e o quanto precisavam melhorar seu desempenho. As métricas de 

produtividade nos projetos em que foram coletadas foram utilizadas da forma correta e 

proporcionaram um ambiente positivo com foco na melhoria. As pessoas só tinham acesso a sua 

produtividade e à produtividade média da equipe completa. 
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A análise final dos resultados foi realizada individualmente junto às equipes dos projetos e um 

resumo geral foi apresentado no relatório final da disciplina elaborado por cada aluno. A seguir está  

descrito de forma breve um resumo dos resultados finais. 

Foi relatado unanimemente o fato de que estimar e acompanhar projetos de software, embora 

seja considerada uma atividade não trivial no desenvolvimento de software, é mais fácil do que 

medir software. A medição envolve a mensuração de vários atributos do software, e uma forma 
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efetiva de mensurar não é fácil de ser encontrada. Por exemplo, qual a melhor unidade de tamanho? 

Pontos de função, pontos de caso de uso, número de requisitos, linhas de código, etc.? Foi 

evidenciado durante a aplicação prática da disciplina que é necessário o envolvimento de pessoas 

com conhecimento no assunto, devidamente treinadas e experientes em desenvolvimento de 

software e no processo utilizado nos projetos da organização. Caso contrário, medições pouco 

relevantes e até mesmo inválidas podem ser definidas. Em praticamente todas as apresentações 

finais dos trabalhos da disciplina houve o relato de medições inúteis e até mesmo impossíveis de 

serem coletadas com base na realidade do projeto.  

Outro aspecto detectado é que a inexistência de um processo de desenvolvimento, ou a existência 

de um que não seja seguido, inviabiliza o início das atividades de medição e análise em qualquer 

organização. Primeiramente deve-se ter um processo sendo executado, de forma que o registro dos 

dados, a utilização de ferramentas e certos padrões sejam seguidos para viabilizar a coleta e análise 

dos dados. 

Durante a apresentação final de um dos trabalhos da disciplina houve o relato de dois projetos de 

uma empresa que seguia de forma não institucionalizada o seu processo de desenvolvimento. Nesse 

contexto o aluno reportou que as métricas foram coletadas, porém não se conseguiu extrair 

nenhuma análise relevante dos dados. O principal benefício em um dos projetos piloto foi a 

estruturação de algumas atividades críticas do processo de desenvolvimento a serem utilizadas no 

próximo projeto a ser desenvolvido pela equipe. O registro de defeitos em uma ferramenta de 

bugtracking, o acompanhamento das estimativas em marcos intermediários dos projetos, a 

padronização do código fonte e a realização de testes de sistemas formais foram ações levantadas 

como prioritárias para os próximos projetos da empresa.  

Outro ponto relevante nas apresentações dos trabalhos foi o reconhecimento da necessidade de se 

começar com um conjunto pequeno. A aplicação prática em projetos pequenos demandou esforço 

das equipes e principalmente dos gerentes de projeto. A existência de muitas métricas faz com que 

as atividades deixem de ser cumpridas, visto que o esforço necessário pode ser impossível de ser 

despendido. Alguns alunos relataram que o fato de serem poucas métricas ajudou a execução das 

atividades, que acontecerem mesmo sem o apoio da gerência sênior dos projetos, visto que o 

esforço necessário não era muito grande.  

No geral os principais benefícios identificados pelos gerentes de projeto e pelas equipes de 

desenvolvimento envolvidas nos projetos piloto foram: 

• Início da criação da base histórica de dados para suportar as estimativas de projetos futuros; 
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• Início da cultura de medição e análise: todos consideraram medir um aspecto importante após 

os resultados apresentados ao final do trabalho. Mesmo nas situações de dados inválidos ou 

incompletos, foi visualizado que é necessário medir, até mesmo para entender o nível de caos 

em que a empresa se encontra; 

• Algumas medições podem ser coletadas em projetos já concluídos a fim suportar a análise dos 

resultados da coleta nos primeiros projetos de desenvolvimento; 

• Mesmo sem os recursos apropriados, e sem o apoio necessário, atividades de medição podem 

ser iniciadas de forma que seus resultados forneçam a motivação necessária para a gerência 

sênior apoiar formalmente a implantação do programa de medições em um momento futuro. 
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Este capítulo apresentou o relato de um estudo de caso da aplicação prática do processo de 

medição e análise definido por esse trabalho. O estudo de caso foi utilizado também como um relato 

de experiência, visto que proveu insumos para a melhoria de algumas práticas do processo proposto. 

Além do estudo de caso, foi apresentado de forma sucinta o resultado da aplicação prática de 

atividades de medição e análise em projetos piloto que foram acompanhados por alunos da 

disciplina Tópicos Avançados de Engenharia de Software da pós-graduação da UFPE.  

Através do estudo de caso foi possível evidenciar na prática os benefícios da implantação do 

processo proposto, mesmo que ainda em estágios iniciais de institucionalização, visto que o tempo 

de execução do estudo de caso foi de apenas 7 meses. A tomada de ações para solucionar problemas 

do processo de desenvolvimento da empresa do estudo de caso foi um dos maiores ganhos. Os 

problemas passaram a ser identificados através das medições coletadas, e melhorias e ações 

corretivas puderam ser planejadas para objetivar melhores resultados da empresa do estudo de caso.  

Além disso, através da utilização do processo proposto, as atividades de medição e análise foram 

executadas no estudo de caso de uma maneira sistemática, de forma que os problemas explicitados 

no relato de experiência descrito na Seção 4.3 não foram evidenciados. Esse aspecto embasa o fato 

de que parte do propósito, para o qual o processo de medição e análise foi definido, foi atendido. 

Os custos da execução do processo foram mensurados em termos de esforço, e as atividades 

foram planejadas para atender aos limites definidos pela gerência sênior da organização. Através da 

execução do estudo de caso evidenciou-se que os custos planejados foram alcançados e os 

resultados das atividades não foram prejudicados pelas restrições de custos definidas. Por outro 

lado, os benefícios alcançados não foram mensurados em uma unidade de valor, porém, através da 
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tomada de ações e através dos resultados coletados ao longo do período de execução do estudo de 

caso, melhorias foram identificadas nos projetos da empresa. Pode-se citar como exemplo a redução 

de defeitos no projeto de manutenção do produto 1. Outro grande benefício foi o início da criação 

da base histórica dos dados, a qual poderá ser utilizada em projetos futuros da empresa, 

principalmente no que se refere a dados de estimativas dos projetos.  

O estudo de caso foi planejado e apoiado pela gerência sênior da organização, fator esse que 

viabilizou resultados concretos dos benefícios da aplicação do processo de medição e análise. 

Entretanto, mesmo com o apoio da gerência sênior, problemas aconteceram ao longo de sua 

execução, visto que sempre existirão atividades prioritárias em relação às de medição e análise. 

Esses problemas foram contornados e compreendidos como parte da implantação de qualquer novo 

processo em uma organização. A atuação da autora deste trabalho como um membro externo aos 

projetos do escopo do estudo de caso foi essencial para que o trabalho fosse continuado, pois a 

mesma não estava sobre as pressões existentes nos projetos.  

 No relato das atividades realizadas na disciplina da pós-graduação esse mesmo ambiente não foi 

verificado, visto que a iniciativa de implantar práticas de medição e análise partiu na maioria dos 

casos de membros das equipes de desenvolvimento (alunos da disciplina da pós-graduação). Os 

resultados foram menos concretos devido à dificuldade de execução das atividades. Mesmo frente a 

essa situação pouco favorável, as atividades foram executadas, mas embora nem sempre da forma 

planejada, os principais problemas e benefícios puderam ser identificados pelas equipes dos 

projetos utilizados como piloto. Dentre os principais benefícios pode-se citar a criação da base 

histórica de dados e a viabilização do acompanhamento das estimativas por parte dos gerentes dos 

projetos. Uma conclusão final apresentada por todos os alunos da disciplina foi a de que mesmo 

sem os recursos apropriados, e sem o apoio necessário, atividades de medição podem ser iniciadas 

de forma que seus resultados forneçam a motivação necessária para a gerência sênior apoiar 

formalmente a implantação do programa de medições em um momento futuro.  



 
 

 

Definição de um Processo de Medição e Análise com base nos Requisitos do CMMI 199 
 
 

��������

������;;
����		��������������

����������II����

����

��������
 

Este trabalho foi motivado pela grande dificuldade atual de se praticar a mensuração em 

produtos e processos de desenvolvimento de software. Apesar do assunto de métricas ser discutido 

há décadas, não é uma atividade simples implantar programas de medições em organizações de 

desenvolvimento e manutenção de software. O artigo [Goethert-01] relata que 4 em cada 5 

programas de medições não sobrevivem, falham antes de atenderem a seus objetivos, conforme 

dados apresentados na Figura 7.1. 

 
Figura 7.1- Panorama de Programas de Medições Iniciados [Goethert-01]  

Mediante essa dificuldade, o CMMI [Chrissis-03], Capability Maturity Model Integrated, criou 

uma nova área de processo em seu framework de melhoria de processos, a área de Medição e 

Análise. O objetivo desse trabalho foi definir um processo para as atividades de medição e análise, 

conforme a nova área de processo do CMMI, que é um modelo novo no mercado e que aos poucos 

está substituindo o CMM [Paulk-95], o modelo de melhoria de processo de software mais 

conhecido e respeitado no mundo.  
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Uma pesquisa a respeito da literatura de métricas foi realizada, com o propósito de buscar, em 

outros modelos, as melhores práticas, técnicas e propostas de outros pesquisadores para a 

implementação de atividades de medição e análise. Além disso, lições aprendidas provenientes da 

implantação de programas de métricas em organizações do mundo inteiro foram levadas em 

consideração para a definição do processo deste trabalho. 

Outro aspecto, que foi um grande de motivador para esse trabalho, foi a experiência prática da  

autora durante três anos, como uma das responsáveis pelas atividades de medição e análise de uma 

organização de desenvolvimento de software. Durante esse período, atividades de medição e análise 

foram realizadas de forma ad-hoc, sem a existência de um processo definido. Devido à falta de 

estrutura, nem sempre os resultados finais das atividades eram satisfatórios e os custos eram sempre 

altos, visto que os esforços demandados pelas atividades eram ainda maiores pela falta de um 

processo. Esses problemas, além de motivadores para a realização deste trabalho, serviram como 

orientadores da definição do processo proposto. Questões a respeito de como resolver os problemas 

passados foram incorporadas no processo final. 

Além da definição desse processo, foi especificada uma simulação de uma avaliação CMMI, de 

acordo com as regras do SCAMPI, o método de avaliação do CMMI, para evidenciar a aderência do 

processo proposto com a área de medição e análise do modelo, nos níveis de capacidade 1, 2 e 3. 

Por fim, a aplicação prática deste processo em alguns projetos de uma organização de 

desenvolvimento e manutenção de software possibilitou a análise dos resultados da sua aplicação no 

mundo real. Sem haver a necessidade de investimentos elevados, e sem mudar a cultura da 

organização e a forma de trabalho das pessoas, os benefícios puderam ser identificados durante o 

estudo de caso realizado.  

As conclusões deste trabalho estão descritas neste capítulo, que está organizado da seguinte 

forma: 

• Seção 7.1 - Principais Contribuições: relaciona as principais contribuições resultantes deste 

trabalho; 

• Seção 7.2 - Dificuldades Encontradas: relata as principais dificuldades encontradas para a 

realização do trabalho; 

• Seção 7.3 - Trabalhos Relacionados: descreve trabalhos relacionados a este; 

• Seção 7.4 - Trabalhos Futuros: descreve trabalhos que podem ser realizados tendo como base 

o presente trabalho; 
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• Seção 7.5 - Resumo: descreve um resumo geral do capítulo de conclusão. 
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Diversas organizações do mundo inteiro estão iniciando seus processos de migração de modelos 

de qualidade mais antigos para o novo modelo, o CMMI [Carter-02], que é o modelo que surgiu 

para ser a tendência da melhoria de processos nas próximas décadas da engenharia de software. 

Alinhado a essa nova perspectiva de mercado, este trabalho definiu um processo para implementar 

uma das novas áreas de processo criadas no CMMI. 

Através da adoção desse processo, as organizações estarão aderentes aos requisitos do CMMI, 

nos níveis de capacidade 1, 2 e 3. Caso o objetivo seja o atendimento de um nível de maturidade, as 

outras áreas de processo deverão ser também trabalhadas. Caso não seja, a capacidade de medição e 

análise está implantada no processo proposto por esse trabalho, desde que o mesmo seja seguido em 

sua totalidade. Essa contribuição está explícita no capítulo que descreve a simulação de uma 

avaliação oficial, segundo os requisitos do método de avaliação oficial do CMMI, o SCAMPI. 

A proposta do processo buscou evidenciar que as atividades de medição e análise podem ter sua 

execução iniciada de forma simples, sem acarretar em custos altos à organização e sem a aquisição 

de ferramentas específicas. A existência de um processo bem definido, com atividades especificadas 

e com práticas para garantir a institucionalização, como o próprio CMMI sugere, são eficientes para 

a implantação de programas de medição e análise. O estudo de caso realizado evidenciou a 

viabilidade da execução de atividades de medição e análise da forma proposta pelo processo e, 

mesmo tendo sido executado durante um período de tempo curto, os benefícios dos resultados 

gerados já puderam ser vistos por toda a equipe envolvida. Os primeiros resultados terem sido 

positivos, apesar de ter havido problemas também, foram essenciais para a continuidade do 

programa de medição na empresa do estudo de caso. O corpo gerencial envolvido no estudo de caso 

apontou que a realização das atividades com base em um processo simples e adequado à realidade 

da empresa foi essencial para o sucesso do estudo de caso e para garantir o apoio da gerência sênior 

da organização para a continuidade das atividades após a conclusão do estudo de caso. 
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Várias dificuldades foram encontradas e enfrentadas durante o desenvolvimento deste trabalho, 

nessa seção estão relatadas as consideradas principais pela autora.  
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Uma grande dificuldade foi a consolidação da literatura existente a respeito do tema principal 

desta dissertação, métricas de software. A existência de uma vasta gama de livros, artigos e relatos 

de experiência dificultou o trabalho devido ao fato de que existem diversos caminhos para uma 

mesma proposta de solução de um problema da área e em algumas situações até mesmo aspectos 

conflitantes na literatura podem ser evidenciados. Nem toda a literatura pôde ser analisada, e um 

trabalho de seleção teve que ser realizado para consolidar parte da literatura. O foco da autora foi 

em livros clássicos da literatura de medição e análise e da qualidade de software, e em artigos 

referenciados por alguns autores com respaldo na área de medição e análise, como Will Hayes 

[Goethert-01], Karl Wiegers [Wiegers-97], [Wiegers-99], Willian Florac [Florac-92], [Florac-92], 

Norman Fenton [Fenton-00, Fenton-96], entre outros. Além disso, relatórios técnicos do SEI e 

outros artigos referenciados pelo próprio SEI também foram priorizados, uma vez que este trabalho 

foi orientado pelas práticas do CMMI, que é modelo de maturidade de processos definido pelo SEI. 

Outra dificuldade inicial, mas facilmente solucionada posteriormente, foi a interpretação da área 

de processo de medição e análise. A proposta dessa dissertação foi a de definição de um processo 

alinhado aos requisitos do CMMI. Para isso, foi necessário um entendimento e uma interpretação a 

respeito das práticas definidas pelo modelo. Inicialmente essa atividade foi de grande dificuldade, 

pois a área de processo é descrita em um nível de detalhes muito alto através de suas sub-práticas. 

Já a descrição de suas práticas, que são os elementos a serem considerados na definição do 

processo, estão descritas no modelo de forma sucinta e superficial. A grande questão era até que 

ponto as sub-práticas descritas deveriam estar mencionadas como passos obrigatórios do processo. 

Sob o ponto de vista da autora, a inclusão da obrigatoriedade de todas as sub-práticas no processo 

ocasionaria em um processo mais pesado do que o nível objetivado inicialmente. Esse problema 

pôde ser solucionado através de uma consultoria especializada no modelo CMMI, fornecida por 

uma empresa líder de mercado nacional em consultoria e avaliações CMMI. Felizmente essa 

empresa estava prestando serviços de consultoria à organização em que a autora trabalha, referente 

ao nível 2 do CMMI, durante a fase de definição do processo dessa dissertação. As dúvidas de 

interpretação da área de processo de medição e análise foram esclarecidas e o nível de segurança da 

assertividade das interpretações realizadas é extremamente alto, devido principalmente à 

experiência da empresa responsável pela consultoria.  

A terceira e última dificuldade foi a aplicação prática do processo em projetos reais de 

desenvolvimento. Não é trivial conseguir implantar novos processos e técnicas frutos de atividades 

de pesquisa em projetos do mundo real. Em [Pfleeger-97] diversas razões são apresentadas para 

esse problema que faz parte da grande maioria de trabalhos de pesquisa. Apesar da autora trabalhar 
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em uma empresa que utiliza um processo de desenvolvimento padrão, estando atualmente 

planejando sua migração para o CMMI 3, não foi fácil a aplicação desse processo na referida 

organização. A principal barreira foi a ocorrência de um período de grandes mudanças 

organizacionais, inclusive em seu organograma funcional e, conseqüentemente, devido a isso não 

foi possível aplicar o processo durante um prazo satisfatório para a realização do estudo de caso.  

Por outro lado, devido o apelo de marketing do CMMI, que é um modelo que está sendo visto no 

mercado nacional como uma oportunidade para possibilitar a exportação de software,  o estudo de 

caso foi viabilizado durante um período apropriado, em uma outra organização do ecossistema de 

empresas de TI do estado de Pernambuco, devido principalmente a necessidades da organização em 

prover informações quantitativas aos seus clientes. Está sendo uma prática comum alguns clientes 

da área de desenvolvimento de software estarem requerendo informações quantitativas a respeito 

dos processos e produtos das empresas.  Como exemplo de informações sendo requeridas pode-se 

citar: a taxa de defeitos padrão e estimativas precisas.  

Em geral, várias dificuldades foram enfrentadas durante o estudo de caso, e nem todas puderam 

ser solucionadas de forma satisfatória, conforme relatado no Capítulo 6. Como sabemos, inserir 

novos processos e mudar a cultura das organizações é um trabalho de extrema dificuldade e que 

requer tempo. Foi necessária uma dedicação maior do que a planejada por parte da autora desse 

trabalho. A mesma iria atuar inicialmente como uma consultora da empresa para a implantação do 

processo, devido ao conhecimento do processo que seria utilizado, mas em diversos momentos foi 

necessária sua atuação na execução de atividades críticas do processo.  

@��� ����������8���#��������

Existem vários trabalhos relacionados a essa área de pesquisa que, por ser uma necessidade real 

das grandes organizações, desde décadas anteriores até o cenário atual, onde os sistemas estão cada 

vez maiores, mais complexos e envolvendo uma quantidade maior de pessoas, representa uma área 

de grande interesse tanto científico quanto comercial. Essa seção apresenta os principais trabalhos 

relacionados a essa dissertação. 

Em [Goldenson-03] a importância da adição da área de processo de medição e análise ao CMMI 

é evidenciada e embasada pelos autores do artigo, que vão ainda mais adiante, reforçando a 

necessidade do seguimento de um processo para guiar as atividades de organizações que almejam 

melhorar sua performance em medição e análise. O artigo é resumido e aborda o tema de maneira 

superficial. O trabalho proposto por essa dissertação define o “próprio” processo para suportar as 

organizações na nova área de processo.  
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Em uma outra abordagem, Natwick, em seu artigo “Integrated Metrics for CMMI and SW-

CMM“ [Natwick-03], relata a necessidade de integração entre os processos técnicos e gerenciais 

das organizações que desejam migrar para o modelo CMMI. Natwick menciona que as ferramentas 

utilizadas para planejar, gerenciar e monitorar os processos integrados do CMMI precisam também 

evoluir para suportar esse novo ambiente integrado. O resultado da execução do processo proposto 

por esse trabalho é caracterizado como uma das principais ferramentas para suportar a evolução da 

organização em suas novas necessidades de integração, segundo [Natwick-03], que são as métricas 

da organização definidas a partir de suas necessidades estratégicas. 

Em [Goethert-01], Goethert e Hayes relatam o experimento de atividades de medição e análise 

em alguns estudos de caso. A partir dos artefatos utilizados pelas organizações e das lições 

aprendidas geradas pela experiência, o artigo apresenta as principais questões e desafios enfrentados 

durante a implementação de programas de métricas nas organizações do estudo de caso. Além 

disso, o artigo relata também os principais passos de um processo de medição e análise e provê 

sugestões de melhoria para o alcance do sucesso de um programa de medições. Esse processo foi 

descrito de forma sucinta e não possui seus conceitos alinhados a nenhum modelo de melhoria de 

processo com abordagem em medição e análise. 

O trabalho “Practical Software Measurement: Measuring for Process Management and 

Improvement” [Florac-97], como o próprio título já menciona, é sobre a utilização de medições para 

gerenciar e melhorar o processo de desenvolvimento de software. Esse artigo mostra como 

características da qualidade dos produtos e processos podem ser quantificadas e analisadas, de 

forma que a performance do processo utilizado possa ser prevista, controlada e melhorada. Parte das 

práticas definidas para o gerenciamento dos processos neste trabalho [Florac-97] foram 

incorporadas ao processo proposto por essa dissertação. Questões mais complexas, como 

gerenciamento estatístico dos dados, não foram incorporadas, uma vez que não faziam parte do 

escopo de trabalho da dissertação.  

Outros trabalhos focados em lições aprendidas a partir do relato de experimentos práticos estão 

apresentados em [Goethert-01], [Rifkin-91], [Clark-02] e [Pfleeger-93]. O trabalho proposto nesta 

dissertação fez uso de todos os resultados apresentados por esses trabalhos correlatos com o 

objetivo de propor um processo que englobasse as lições aprendidas em suas práticas e buscasse 

resolver os principais problemas e desafios enfrentados. 

A utilização do GQM seguindo um processo definido para sua utilização foi relatada no trabalho 

“Aplying GQM in an industrial software factory” [Fuggetta-98]. Embora o QGM sejam uma técnica 

bastante conhecida atualmente, o artigo focou na definição e relato de aplicação da técnica através 
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de um processo definido, fato esse que não é comum no mercado. O processo para o seguimento 

das práticas do GQM foi evidenciado como essencial para o suporte das atividades. Além disso, 

outras práticas gerais para a implantação de programas de medições também estão descritas nesse 

artigo, bem como o conjunto das métricas resultantes da aplicação do GQM.  

Outros trabalhos correlatos focam na definição de um conjunto de métricas padrão de forma que 

as organizações possam reutilizá-las [Moreira-02], [Rational-02], ou mesmo na definição de 

métricas padrão para o atendimento do CMM de uma maneira geral, como o relatório técnico do 

SEI [Baumert-92]. Este trabalho optou por focar na definição de processo para todas as práticas de 

medição e análise, definidas no modelo CMMI, sem se ater na definição de um conjunto de 

métricas específicas, visto que as métricas representam uma das principais saídas da execução do 

processo de medição e análise pelas organizações. Acredita-se que se as organizações possuem um 

processo adaptado a sua realidade, e se seguem o mesmo na sua íntegra, uma saída natural será a 

definição de suas métricas conforme as suas necessidades específicas. Apesar disso, os trabalhos 

correlatos de definição de conjunto de métricas padrão sejam extremamente úteis para a 

comparação do trabalho sendo desenvolvido em uma organização com os trabalhos de programas 

de medições sendo realizados no mercado mundial.  

@��� ����������E	�	����

Este trabalho pode ser estendido de várias formas visando aumentar a contribuição para as áreas 

de engenharia de software e qualidade de software, e para a comunidade de software que deseja se 

beneficiar com a aplicação de técnicas de medição e análise em seus produtos e processos de 

desenvolvimento. Alguns trabalhos sugeridos são: 

• Estender a pesquisa realizada para os níveis de capacidade 4 e 5 do modelo CMMI, visto que 

esse trabalho abordou apenas os níveis 1, 2, e 3. Os níveis 4 e 5 envolvem respectivamente o 

controle estatístico do processo de medições e sua melhoria contínua. Nesse trabalho outras 

técnicas estatísticas deveriam ser pesquisadas de forma que pudessem ser selecionadas as 

melhores técnicas para serem utilizadas na implementação dos níveis 4 e 5 de capacidade do 

modelo.  

• Desenvolvimento de uma ferramenta que se integre a diversas outras ferramentas de apoio ao 

desenvolvimento de software: ferramentas de bugtracking, reportagem de esforço, controle de 

versão, elaboração de cronogramas, entre outras. Essa ferramenta serviria de apoio para a 

coleta de dados e geração de gráficos automáticos. Grandes organizações privadas 

desenvolvem ferramentas com essa característica focando na integração de suas ferramentas 
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de desenvolvimento. A existência de uma ferramenta com possibilidade de integração com 

ferramentas freeware ou outras amplamente utilizadas (mesmo que não sejam freeware) seria 

de bastante utilidade para as organizações de médio porte que não possuem recursos para 

investir em ferramentas individuais. Outro requisito relevante para a implementação dessa 

ferramenta seria o alinhamento das mesmas às práticas do CMMI, PSM, ISO-15939, GQM e 

BSC. 

• Outro trabalho bastante interessante seria realizar a extensão do trabalho técnico do SEI que 

define um vasto conjunto de medições para o atendimento do CMM [Baumert-92] em seus 

diversos níveis de maturidade, para um conjunto de medições que possa atender também ao 

CMMI. Embora os modelos sejam similares, visto que o CMMI foi uma evolução do SW-

CMM, existem diferenças consideráveis a serem mensuradas em um conjunto adicional de 

medições. Novas áreas de processo e as práticas de sua área de medição e análise impõem 

novos requisitos em um conjunto de métricas pré-definidas para o atendimento do CMMI.  

@�5� +��������
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Atividades de medição e análise vêm sendo discutidas há décadas na engenharia de software 

[Milis-88]. No entanto, os relatos atuais apresentam basicamente os mesmos problemas relatados 

desde os primórdios da crise de software.  

O novo modelo de maturidade de processo promulgado pelo SEI, o CMMI, definiu uma área de 

processo voltada exclusivamente para orientar a implantação de programas de medição nas 

organizações de software. Devido a essa nova proposta, e também à necessidade das organizações 

em atenderem aos modelos de qualidade para se destacarem no mercado, acredita-se que a 

implantação de atividade de medições de forma institucionalizada poderá ser mais facilmente 

alcançada.  

Mesmo mediante esse contexto motivador, a implantação de medições de software não é uma 

atividade trivial, requer tempo, esforço e, acima de tudo, comprometimento por parte da gerência 

sênior. A existência de um processo para guiar a execução das atividades se mostrou essencial para 

viabilizar a institucionalização e introduzir novas práticas na cultura das equipes de 

desenvolvimento sem causar impactos bruscos na sua forma de trabalho. 
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Este anexo apresenta alguns exemplos de objetivos de performance para processos de medição 

de software. Objetivos de performance são definidos para o controle e a avaliação do processo de 

medição e análise proposto Capítulo 4. 
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Objetivos de Performance irão variar com a realidade de cada organização ou projeto. Alguns 

exemplos práticos que devem ser configurados de acordo com a realidade da empresa que estiver 

adaptando esse processo são: 
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O tempo total da equipe de desenvolvimento não deve exceder um determinado percentual do 

tempo total despendido nas atividades de desenvolvimento e manutenção de software. Não existem 

dados consolidados na literatura a respeito de um percentual padrão com o qual as empresas possam 

trabalhar como sendo uma taxa de overhead aceitável a ser despendida nas atividades de Medição e 

Análise, conforme relatado em [Hall-97]. Relatos de experiência apresentados em [Hall-97] 

ressaltam que entre 80% e 90% da equipe de desenvolvimento não despendeu mais do que 3% do 

seu tempo total8 em atividades de medição e análise, e o restante variou entre 3% e 29%, que são as 

pessoas mais diretamente envolvidas na definição, manutenção e execução das principais atividades 

do processo. É sugerido que a organização comece com um objetivo de performance que reflita um 

percentual aceitável pelos patrocinadores do processo no início das atividades, ou seja, o quanto a 

organização pode investir no momento. O objetivo relacionado ao percentual de esforço a ser 

despendido pode variar de acordo com o perfil envolvido nas atividades. Por exemplo, 

                                                 
8 O tempo total nesse caso se refere às atividades de desenvolvimento propriamente 



 
 

 

Definição de um Processo de Medição e Análise com base nos Requisitos do CMMI 212 
 
 

desenvolvedores não devem exceder 2,5% do seu tempo total, os responsáveis por manter o 

processo a ser utilizado podem despender até 20%, pessoas com papéis gerenciais em torno de 10% 

para a realização de análise sobre os dados. Outra sugestão é que esse objetivo de performance varie 

numa escala de tempo, uma vez que o início de implantação de qualquer novo processo demanda 

mais esforço do que o período em que o mesmo já se encontra institucionalizado. Esse objetivo 

deverá ser atualizado à medida que dados reais forem sendo coletados, e ajustados conforme as 

necessidades surgirem. 
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Esse tipo de objetivo implica na avaliação do número de ações tomadas a partir dos resultados 

das medições. Através de um objetivo como esse, pode-se verificar, em parte, a eficácia dos 

resultados do processo sendo institucionalizado. Essas ações podem estar registradas na ferramenta 

interna de registro de problemas e solicitações de mudanças do projeto / organização, ou mesmo em 

uma planilha de itens de ação. Uma forma de registro e acompanhamento das ações está descrita na 

Seção 4.5.4 do Capítulo 4. O objetivo de performance para avaliar o nível de utilidade do processo 

de Medição e Análise pode ser extraído com base no número total de ações dos projetos da 

organização. A organização ou projeto pode estipular que a meta é que pelo menos 25% (por 

exemplo) das ações tomadas no projeto / organização sejam originadas a partir dos resultados do 

processo de métricas sendo implantado. Com essa meta a organização está buscando que as 

métricas sejam utilizadas durante a execução dos projetos e que as mesmas antecipem problemas e 

gerem ações corretivas para os mesmos de forma antecipada e com base em informações objetivas.  

����  ���������#������������-������+���������

Esse objetivo envolve o controle do esforço despendido em atividades de retrabalho na coleta de 

dados, devido a inconsistências, e problemas encontrados após a coleta dos mesmos. A coleta de 

dados realizada várias vezes, devido à não corretude dos mesmos, aumenta os custos das atividades 

de medição e análise. Esse tipo de overhead acarreta em uma baixa na performance do processo, 

uma vez que o esforço será despendido com atividades que não agregam valor. A organização pode 

ter o objetivo de que o retrabalho deve ser 0% nas atividades de coleta, visto que haverá processo e 

capacitações para todos desempenharem suas funções conforme o planejado. A definição desse 

objetivo irá depender do nível de complexidade do ambiente que irá suportar a coleta dos dados e 

envolve a existência de mecanismos automatizados para a reportagem e coleta dos dados. Quanto 

mais ferramentas automatizadas houver para o armazenamento e coleta dos dados, menor deverá ser 

o overhead aceitável devido a problemas de dados inválidos.  
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Os custos com recursos diretos e indiretos não podem exceder um determinado valor estipulado 

pelo patrocinador. Os custos com compra de equipamentos e ferramentas devem ser levados em 

consideração e acompanhados para auxiliar na avaliação da performance do processo. 

Os exemplos de objetivos de performance, citados acima, não são fáceis de serem estabelecidos 

e inicialmente será difícil para a organização estabelecer os mesmos nesse nível de detalhes. Porém, 

quando a alta gerência impõe restrições, as mesmas devem ser imediatamente refletidas nos 

objetivos de performance do processo. Sugere-se que essa seja uma preocupação dos responsáveis 

pelo programa, juntamente com a alta gerência, de forma que o processo seja implantado de acordo 

com as possibilidades de investimento da organização. O início das atividades pode ter um objetivo 

de performance mais simples e que reflita os custos que são destinados às atividades do processo 

(custos esses estabelecidos pela alta gerência). 
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Neste anexo está especificado um checklist para ser utilizado como base nas reuniões de 

identificação de objetivos estratégicos da organização. Questões a serem perguntadas aos 

participantes da reunião estão descritas no checklist, descrito na Erro! Auto-referência de 

indicador não válida., e no caso dos mesmos serem relevantes à organização, objetivos de medição 

e as medições propriamente ditas deverão ser derivadas dessas necessidades. Além das questões, 

serão apresentados também atributos a partir dos quais os objetivos de medição podem vir a ser 

derivados no que se refere à questão organizacional abordada. O objetivo deste é fornecer um guia 

para facilitar a identificação de pontos estratégicos comuns em empresas de software. 
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O conteúdo apresentado na Erro! Auto-referência de indicador não válida. está embasado nas 

categorias do PSM [McGarry-02] e nos conceitos do Balanced Scorecards [BSC-04] para 

identificação de necessidades de informações e objetivos estratégicos. 

Questão estratégica Objetivos de Medição podem ser relacionados a: 

O progresso dos projetos da organização é 
conhecido?  
Precisa ser melhorado? 

Acompanhamento de tamanho 
Acompanhamento de esforço 
Acompanhamento de prazo 

Os custo real dos projetos é visível?  
O desvio das estimativas de custo é 
conhecido?  
A organização sabe quando tem lucros ou 
prejuízos a partir de seus projetos? 
Os custos precisam ser reduzidos? 

Acompanhamento dos custos com pessoal (folha de 
pagamento), ferramentas, viagens, infra-estrutura, 
entre outros aspectos de despesa do projeto. 
Acompanhamento do período de garantia do sistema 
(custo despendido em atividades após a finalização 
do projeto) com correção de bugs e suporte. 
Acompanhamento da taxa de defeitos do sistema 
(quanto mais defeitos em fases avançadas do 
desenvolvimento, maior o custo de 
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desenvolvimento). 

Mudanças de escopo dos projetos são 
freqüentes? 
É um fato comum os projetos serem 
desenvolvidos a partir de requisitos 
diferentes dos que estão descritos nos 
contratos e propostas? 
Mudanças precisam ser controladas? 

Qualidade das especificações de requisitos - 
Alteração em requisitos existentes 
Volatilidade dos requisitos - Inclusão e Remoção de 
Requisitos 
Variação de escopo - variação do tamanho do projeto 

Mudanças às especificações de requisitos 
são comuns, mesmo que não alterem 
escopo? 

Qualidade das especificações de requisitos - 
Alteração em requisitos existentes (muitas vezes o 
escopo não é alterado, mas muitas alterações simples 
podem acarretar no aumento dos custos, desvios das 
estimativas...) 

Qual o status da qualidade do produto 
entregue aos clientes? 
A taxa de defeitos é conhecida? 
Muitos defeitos são detectados após a fase 
de testes? 
Já houve casos em que clientes 
demonstraram insatisfação a partir dos 
serviços prestados pela organização? 
A qualidade precisa ser melhorada? 

Densidade de defeitos 
Situação dos itens de auditorias de qualidade (a 
qualidade do processo influencia a qualidade do 
produto) 
Situação dos itens de auditorias de configuração 
Atendimento aos prazos e demais necessidades dos 
clientes 
Testes de aceitação do cliente - Atendimento aos 
requisitos estabelecidos 

Existe um processo de desenvolvimento 
padrão para a organização? 
Está institucionalizado? 
É prioridade a definição de um processo 
para a organização? 

Descobertas de problemas nas auditorias de baseline 
e de qualidade 
Organização de uma equipe para definição de 
processo (acompanhamento dos custos e trabalhos 
realizados por essa equipe) 

O processo utilizado está de acordo com a 
realidade da organização? 
As equipes utilizam os processos? 
Os processos precisam ser ajustados? 

Descobertas de problemas nas auditorias de baseline 
e de qualidade 
Avaliação do backlog das solicitações de mudanças 
aos processos. 

A relação entre o seguimento dos processos 
e satisfação dos demais objetivos do 
projeto é conhecida? 

Avaliação da performance na resolução dos 
problemas detectados em auditorias 
Avaliação do atendimento dos demais objetivos, 
como prazo, custo, qualidade, satisfação do cliente, 
entre outros. 

As tecnologias utilizadas pela empresas 
estão atendendo às necessidades da 
organização? 
Existem componentes de prateleira para 
compra? 
Novas tecnologias precisam ser inseridas? 
Existem problemas técnicos relacionados a 
questões inerentes à tecnologia utilizada? 

Reusabilidade disponível na organização (% de 
código desenvolvido para ser reutilizado nos 
projetos) 
Percentual de reuso dos projetos 
Variedade de componentes desenvolvidos por 
fornecedores 
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O nível de satisfação dos clientes é 
conhecido? 
Clientes são reincidentes na contratação de 
projetos com a organização? 

Defeitos detectados pelo cliente 
Avaliações subjetivas de satisfação do cliente 

Certificações em modelos de qualidade são 
prioridades dentro dos objetivos da 
organização? 

Medições relacionadas aos processos do modelo em 
questão.  

Tabela B-1 – Descrição dos itens do Checklist Organizacional 

Tabela B-2 - Checklist Organizacional 
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Este anexo apresenta o detalhamento dos passos sugeridos pelo processo desta dissertação na 

Seção 4.5.2.5 para a elaboração do procedimento de análise dos dados. Além do detalhamento dos 

passos, estão descritas também as ferramentas de Ishikawa [Kan-03], [Juran-99],  a serem utilizadas 

no procedimento de análise proposto no processo. 
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Os passos abaixo estão com a numeração e descrição idêntica aos passos descritos no Capítulo 4, 

especificamente na Seção 4.5.2.5. 

1. Identificação dos responsáveis por realizar a análise dos dados 

Entender o que está por trás dos dados é uma tarefa difícil e requer o envolvimento das pessoas 

que mais conhecem a respeito do que está sendo medido. É Sugerida a atribuição da 

responsabilidade de análise para aqueles que estão diretamente envolvidos com o processo ou 

produto sendo medido. Se a medição for relacionada ao processo de gerenciamento de requisitos, o 

responsável pela análise deve ser o responsável direto pelo gerenciamento dos requisitos. Se a 

medição for relacionada ao processo de estimativas, o gerente do projeto, que normalmente é o 

responsável pelas estimativas, deve ser o responsável pela análise. Dessa forma buscou-se garantir 

através do processo que a análise dos dados será realizada pelas pessoas que mais entendem do 

aspecto sendo medido. 
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2. Seleção do mecanismo visual para apresentação dos dados 

Os dados podem ser apresentados de diversas formas, desde tabelas e relatórios a gráficos mais 

elaborados. A seleção da forma de apresentação da métrica contribui para um melhor entendimento 

dos dados a serem apresentados. Na maioria dos casos a apresentação dos resultados deve ser 

realizada da forma mais simples possível, ao invés de ser através de gráficos complexos e de difícil 

compreensão [Pfleeger-97]. Deve-se ter cuidado um cuidado especial com a seleção do elemento 

visual, pois ele causará impactos positivos se for simples e fácil de entender. Ao invés de relatórios, 

resumos escritos, ou mesmo tabela de dados, onde um maior esforço para o entendimento das 

informações é requerido, é sugerida a utilização de gráfico de barras, colunas, linhas, áreas, pizza, 

entre outros que suportam a organização dos dados de maneira gráfica, possibilitando uma 

representação dos dados otimizada. É sugerida uma atenção especial para a seleção apropriada do 

tipo de gráfico para o tipo de informação a ser apresentada pela métrica. Existem tipos de gráficos 

apropriados para certos tipos de dados.  

3. A seleção de uma das ferramentas de Ishikawa 

Ainda neste anexo estão descritas as sete ferramentas para controle da qualidade propostas por 

Ishikawa, Seção C.2.2. Essas ferramentas possuem propósito definido, inclusive com orientações 

dos tipos de dados que se adequam à utilização das mesmas. Um dos passos da atividade de definir 

mecanismos de análise para as métricas propostas é o de verificar se as mesmas possuem as 

características apropriadas para serem apresentadas através de uma das ferramentas de Ishikawa. 

Esse é sem dúvida um diferencial para a análise dos dados, uma vez que essas ferramentas são 

difundidas em outras áreas da indústria e estão começando a ser utilizadas mais fortemente na 

indústria de software. Essas ferramentas são padrões da literatura e, em geral, compreendidas pela 

comunidade. Através desse entendimento uniforme que as ferramentas de Ishikawa podem 

proporcionar, a análise pode ser simplificada pois a utilização da ferramenta já define alguns 

aspectos a serem considerados na análise.  

1. Decisões a respeito de amostragem estatística 

Para os dados que serão analisados a partir de uma amostragem, o analista deve verificar se a 

amostragem considerada no procedimento de coleta é satisfatória para a realização da análise no 

momento atual. Pode haver casos em que a amostragem definida no procedimento de coleta precise 

ser ajustada no momento da análise devido a mudanças no universo dos dados. Também pode haver 

a situação em que nem todos os dados coletados precisem ser analisados, nesses casos o analista de 

dados pode tomar decisões a respeito do que é suficiente para a realização da análise. O importante 
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é que as premissas levadas em consideração para a tomada da decisão sejam justificadas e 

registradas junto aos resultados da análise. Um exemplo para explicar melhor esse tipo de situação é 

um problema genérico da organização que ocasiona um certo desvio em todos os dados de um 

determinado processo. Nesse caso, o analista pode selecionar os dados de apenas alguns projetos 

para reforçar a existência do problema e realizar suas considerações sobre o mesmo. A realização da 

análise sobre os dados de todos os projetos traria os mesmos resultados, devido à fonte do problema 

ser da organização e já conhecida pelo analista de dados. Nesse caso, o analista reduz o esforço da 

coleta e análise de dados, fornecendo resultados com a mesma qualidade. 

2. Definição de metas e limites para os dados 

Nessa atividade do procedimento de análise devem ser estabelecidos metas e limites 

quantitativos para os dados, de forma que a análise possa ser direcionada para quando os dados 

coletados atingirem esses valores pré-definidos. O objetivo do estabelecimento desses elementos é 

identificar alguma situação especial no contexto dos dados das métricas. Essas situações podem ser 

negativas, dados fora dos limites permitidos, ou podem também ser positivas, indicando o 

atendimento da meta quantitativa estabelecida. A definição desses valores é um problema para a 

grande maioria das organizações iniciantes em atividades de medições, uma vez que os mesmos não 

possuem dados históricos e nem mesmo conhecem seus processos e sua performance para saber o 

que pode ser estabelecido. O estabelecimento de metas e limites de controle irreais pode causar 

impacto negativo no programa, uma vez que as atividades de análise e a tomada de ações efetivas 

jamais poderão se guiar por eles. Nesse caso, propõe-se o estabelecimento desses elementos 

inicialmente com base nas médias de mercado existentes ou com base em um número requerido 

pelo patrocinador ou membros do corpo gerencial. Médias de mercado são indicadores e podem ser 

utilizados como guia para uma organização se avaliar e acompanhar sua performance em relação ao 

mercado. À medida em que dados históricos forem sendo disponibilizados, esses valores devem ser 

ajustados com base na realidade do contexto organizacional. Os valores requeridos pelo 

patrocinador ou membros do corpo gerencial, em geral, irão orientar as atividades de análise em 

direção aos objetivos de medições estabelecidos. Os mesmos nunca deixarão de fazer parte do 

mecanismo de análise, uma vez que representam a voz da direção da organização. Mesmo que 

dados históricos sejam disponíveis, podem ser estabelecidas metas divergentes dos mesmos, uma 

vez que a organização precisa de metas e limites mais arrojados para sobreviver no mercado. Os 

dados históricos continuam sendo úteis, para nos mostrar o quanto estamos distantes e o total de 

trabalho que precisaremos ter para alcançar as metas requeridas. Um cuidado deve ser tomado para 

não se estabelecer metas e limites inviáveis dentro do contexto atual. Esse fator pode acarretar em 
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falta de motivação e perda de valor da métrica sendo utilizada, pois a mesma estará totalmente 

distante das metas e limites. Na definição desses valores, além do patrocinador e corpo gerencial, 

devem ser envolvidas pessoas conhecedoras dos processos e projetos sendo medidos. Deve-se ter 

em mente que os valores serão ajustados sempre que necessário.  

Outra observação relevante para essa atividade é a de que nem todas as métricas precisam ter 

limites e metas estabelecidas inicialmente. No nível 2 do CMMI esse aspecto é menos crítico, visto 

que as organizações não possuem dados históricos e estão em estágios iniciais do processo de 

melhoria. Já no nível 3 essa questão é cobrada com rigor, uma vez que a organização já possui 

maturidade e dados históricos para suportarem a definição de metas e limites embasados.  

3. Definir periodicidade de análise e apresentação dos dados 

A periodicidade para análise e apresentação dos dados deve ser estabelecida e documentada para 

cada métrica, uma vez que as mesmas possuem necessidades e objetivos diferentes. Uma questão 

importante a ser ressaltada nessa atividade é que podemos ter periodicidades diferentes para cada 

métrica, inclusive mais de uma periodicidade para uma mesma métrica, fator esse que irá depender 

do público alvo e do tipo da métrica. Definir que um gerente de projeto deve analisar o percentual 

de desvio de esforço de sua equipe sob a periodicidade quinzenal e que o patrocinador deve receber 

os dados consolidados bimestralmente, é factível e coerente. Deve haver um raciocínio objetivo no 

momento da definição dessas periodicidades, uma vez que análise e apresentação de dados são 

atividades custosas, envolvem recursos qualificados e não devem ser realizadas a qualquer 

momento. Uma situação que acarreta na diminuição do valor do programa de métricas é a 

apresentação de uma série de dados pouco relevantes ao público alvo em questão e sob 

periodicidade muito curta ou muito longa. A definição da periodicidade da análise e apresentação 

ao público alvo está diretamente relacionada ao tempo apropriado para a tomada de ações para os 

problemas apresentados pelos desvios dos dados. Tomar ações sobre dados que relatam situações 

antigas certamente não irá agregar valor ao projeto. Cada métrica possui seu momento apropriado e 

os mesmos devem ser refletidos no processo de forma que possam ser atendidos.  

4. Definir o mecanismo de apresentação dos dados 

O mecanismo de apresentação dos dados envolve a definição da forma com que cada métrica 

será apresentada. As métricas não precisam ser apresentadas em relatórios independentes, a menos 

que isso seja uma realidade específica da organização. As métricas podem ser incluídas em 

relatórios já existentes, como por exemplo, relatórios de acompanhamento de projetos e relatórios 

gerenciais que tratam de assuntos diversos da organização. As métricas devem ser inseridas no 
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relatório apropriado ao seu público alvo e também com a linguagem apropriada, de forma que todos 

entendam o que está sendo apresentado. Devemos ter em mente que nem todas as pessoas de uma 

organização possuem a mesma formação acadêmica e entendem os mesmos conceitos. Caso ocorra 

a situação de não haver outros relatórios padrões, pode ser estabelecido um relatório de métricas, 

contudo o mesmo deverá ser diferenciado para o público alvo adequado para cada conjunto de 

métricas. Sugerimos também que os resultados sejam sempre discutidos em reuniões, pois permitem 

o refinamento da análise já realizada pelo analista dos dados. 
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Nesta seção serão introduzidos os conceitos de ferramentas de análise já utilizadas em outros 

segmentos da indústria e que já começam a ser utilizadas no contexto do desenvolvimento de 

software, porém ainda em pequena escala [Kan-03]. As sete ferramentas básicas, baseadas em 

conceitos estatísticos, propostas por Ishikawa para o controle da qualidade são amplamente 

utilizadas na indústria de manufatura e se tornaram referências da literatura no que se refere ao 

controle da qualidade [Kan-03]. As sete ferramentas são: Checklist, Diagrama de Pareto, 

Histograma, Diagramas de Scatter, Run Charts, Gráficos de Controle e  Diagramas de Causa e 

Efeito. Nessa subseção será descrita a aplicabilidade dessas ferramentas no contexto do 

desenvolvimento de software. Essas ferramentas são úteis no contexto do projeto e no contexto 

organizacional para os gerentes de projeto e para o grupo de definição de processos avaliarem a 

performance dos mesmos. Embora as mesmas ainda não tenham tido seus benefícios reconhecidos 

amplamente na indústria de software, na indústria de manufatura a sua eficácia já é verificada há 

um certo tempo. Gráficos de controle são amplamente utilizados para o controle da qualidade final 

do produto, quando existe um processo definido e limites de controle que orientam a construção do 

mesmo. Com a utilização das técnicas de Ishikawa estamos buscando a padronização das técnicas 

de análise de dados da indústria de software com as demais áreas de indústria. Além disso, a 

efetividade dessas ferramentas já é comprovada através de sua vasta utilização prévia pelos outros 

segmentos. A seguir serão descritas em detalhes as sete ferramentas de Ishikawa que devem ser 

tomadas como base na definição dos procedimentos de análise dos dados, sempre que apropriado 

para o tipo de métrica definido. 
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Um checklist é um conjunto de itens a serem avaliados, auditados ou simplesmente checados 

para uma determinada atividade. O principal propósito dessa ferramenta é facilitar a realização de 
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uma determinada tarefa, fornecendo um guia resumido dos aspectos que devem ser considerados 

[Kan-03]. Eles apóiam diversos tipos de atividades e processos, como por exemplo: 

• Realização de auditorias através do uso de checklists garante que todos os aspectos que 

deveriam ser avaliados pela auditoria realmente foram; 

• Checklists de suporte para realização de inspeções e revisões em código fonte e 

documentação técnica em geral. Através dos mesmos, tudo o que deve ser verificado é 

contido em um Checklist padrão que faz parte do processo. Aspectos como erros mais comuns 

e melhores práticas devem estar presentes nos Checklists; 

• Checklist de gerência de configuração para apoiar a liberação de produtos, onde todos os 

passos a serem seguidos e aspectos a serem verificados irão estar especificados no Checklist 

de apoio para liberação de release. 

 A boa prática sugerida para a utilização de forma efetiva da ferramenta checklist é fazer com 

que os mesmos reflitam o aprendizado organizacional. Os mesmos devem começar pequenos, com 

boas práticas sugeridas pela literatura, e irem sendo evoluídos na medida em que os processos da 

organização vão sendo utilizados e respaldados pela experiência de sua utilização. 

�������� ���7��&�$%���%�#

O Diagrama de Pareto é um diagrama de freqüência disposto através de barras em ordem 

descendente, onde as barras de freqüência são normalmente associadas aos tipos de problemas de 

um determinado aspecto. No contexto de desenvolvimento de software, o eixo X de um diagrama 

de Pareto representa as causas dos defeitos, e o eixo Y a contagem da freqüência dos defeitos. 

Através do arranjo das causas pela freqüência em que as mesmas ocorrem, um diagrama de Pareto 

pode identificar as poucas causas que acarretam na maior parte dos problemas. Esse tipo de 

ferramenta indica quais os problemas devem ser solucionados prioritariamente para a eliminação 

dos defeitos. Esse tipo de análise é comumente chamada de princípio da análise 80-20, onde 20% 

das causas são responsáveis por 80% dos defeitos [Kan-03].  

Na Figura C.1 apresentamos um exemplo da utilização de um gráfico de Pareto para a realização 

de análise em um determinado indicador. 
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Figura C.1- Exemplo de Gráfico de Pareto 
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 Gráficos do tipo Histograma são utilizados para determinar a forma de um conjunto de 

dados, através da contagem da freqüência dos dados em determinadas características. Histogramas 

são criados a partir do agrupamento de uma amostragem de dados em certas características e através 

da contagem da ocorrência dos mesmos nessas características. São utilizados para determinar a 

forma e tendência de um conjunto de dados [Kan-03]. Histogramas são representados por gráficos 

de barras que agrupam os dados em suas categorias pré-definidas. No eixo X estão dispostas as 

categorias do conjunto de dados sendo avaliado, e no eixo Y a freqüência dos mesmos em relação 

às categorias do eixo X. Um exemplo prático é a análise da freqüência de defeitos, sob a perspectiva 

de sua severidade, de um determinado produto. A diferença do Histograma para o Pareto é que o 

Histograma objetiva apenas determinar a forma e freqüência de um conjunto de dados de acordo 

com suas características, e o diagrama de Pareto é uma representação gráfica que evidencia fatores 

relevantes resultantes da aplicação do principio de Pareto, que declara que 20% dos fatores, 

respondem por 80% dos resultados. São graficamente similares, pois  ambos envolvem a 

distribuição dos dados em categorias, mas com objetivos distintos, um o de fornecer informações 

sobre os dados coletados e o outro o de evidenciar fatores relevantes de uma amostragem de dados. 

O exemplo está descrito na Figura C.2. Defeitos de maior criticicidade são classificados com a 

severidade SEV1, e os mais simples com a severidade SEV4.  
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Figura C.2 - Exemplo de Histograma 
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Técnica de análise que permite a avaliação de possíveis relacionamentos de causa e efeito entre 

duas variáveis que possam ser representadas, pelo menos, pela escala de intervalo. No eixo X do 

gráfico deve ser posicionada a variável independente, e no eixo Y a variável que possivelmente irá 

depender da variável em X. Cada ponto em um diagrama de Scatter representa uma observação do 

relacionamento entre as duas variáveis. Diagramas de Scatter suportam a tomada de decisões, uma 

vez que uma determinada ação planejada no contexto da variável do eixo X deve gerar algum efeito 

no contexto da variável do eixo Y. Sempre que alguma correlação entre duas variáveis for 

apresentada, é sugerida a verificação do tipo da correlação através da utilização de diagramas de 

Scatter. Métodos de definição de correlação estão sujeitos a erros, e diagramas de Scatter podem  

ajudar a confirmar ou refutar as teorias de correlação entre duas variáveis. Essa é umas das técnicas 

de análise mais difícil de ser aplicada. A mesma requer forte investigação sobre uma amostra de 

dados, que precisa ter um tamanho considerável, e também de teorias de correlação para iniciar o 

processo de investigação [Kan-03]. Na Tabela C-1 estão ilustrados os tipos de correlação existentes: 

Correlação Positiva Forte

 
 

Correlação Negativa Forte
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Correlação Positiva Moderada

 

Correlação Negativa Moderada

 
Nenhuma Correlação

 
Tabela C-1 - Tipos de Correlação Existentes 

A Figura C.3 mostra um exemplo de um diagrama de Scatter que analisa a correlação entre o 

percentual de esforço despendido em inspeções de código e o percentual de esforço despendido em 

correção de defeitos.  
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Figura C.3 - Exemplo de Diagrama de Scatter 
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Run Charts são utilizados para avaliar e acompanhar a performance de um processo sobre uma 

linha de tempo. O eixo X representa o tempo, e o eixo Y o aspecto sendo avaliado. Análise de 

tendências, principalmente quando existem dados históricos disponíveis para comparação com a 

tendência atual, é o tipo de situação mais indicada a ser analisada através de Run Charts. Os 

mesmos são fortemente utilizados na gerência de projetos [Kan-03]. Vários fatores podem fazer 

com que os dados variem através do tempo e os Run Charts são utilizados para detectar as variações 

ao longo do tempo. Algumas orientações para a análise de Run Charts sugerem a atenção nas 
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repetições existentes, em mudanças repentinas, pontos de dados afastados e em tendências 

ascendentes e descendentes. A Figura C.4 mostra um exemplo de Run Chart que analisa o % de 

projetos entregues no prazo ao longo do período de um ano. 
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Figura C.4 - Exemplo Prático de Run Chart 

Em geral, Run Charts podem ser utilizados em diversas situações e é uma ferramenta poderosa 

para análise do comportamento dos dados em uma determinada linha de tempo.  
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Gráfico de controle é uma ferramenta bastante útil para o alcance do controle estatístico de 

processos (SCP) [Kan-03]. Na indústria de software, a tarefa de determinar a capacidade de um 

processo não é considerada trivial. A capacidade do processo é a variação inerente do processo em 

relação aos seus limites de especificação. Quanto menor for a variação do processo, melhor será a 

capacidade do processo. As partes do processo que saem dos limites da especificação são 

consideradas partes com defeito e que precisam ser analisadas. Em geral, quanto menor a variação 

do processo, melhor será a qualidade do produto final. Na indústria de software essas correlações 

diretas ainda não foram estabelecidas para o ambiente de desenvolvimento de software. Não existe 

uma capacidade de processo ideal para processos de desenvolvimento de software.  

A diferença entre os gráficos de controle e os run charts é que os run charts exigem a disposição 

da linha do tempo no eixo X do gráfico e uma média ou mediana pode ser estabelecida para  fins de 

comparação dos dados, já os gráficos de controle exigem o estabelecimento dos limites de controle, 

pois esse é o maior objetivo da ferramenta. 

No ambiente da indústria de manufatura, no qual diversos produtos ou partes dos mesmos são 

produzidos diariamente, é fácil se estabelecer a variação e a capacidade do processo em termos 

estatísticos, e as mesmas podem ser utilizadas diariamente para o controle dos processos. Para 

software a situação é diferente devido a uma série de fatores, onde alguns estão listados a seguir: 
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• Medições definidas com especificações incompletas, e muitas vezes sem refletir a necessidade 

dos clientes. Especificações de medições bem definidas que atendam as necessidades dos 

clientes são praticamente inexistentes para a grande maioria dos projetos de software; 

• Mesmo utilizando o mesmo processo de desenvolvimento, existem diversas causas (métodos, 

ferramentas, tipos do produto de software, tipos de componentes utilizados, fatores 

ambientais) para a variação na qualidade do produto final; 

• Aspectos comportamentais da implementação do processo (habilidade dos indivíduos, 

experiência, rigor na implementação dos processos) que também causam variação na 

qualidade do produto, uma vez que desenvolvimento de software é extremamente dependente 

de pessoas; 

• No contexto das organizações de software, muitas vezes diversos processos e tecnologias são 

utilizados e os mesmos mudam rapidamente com o tempo, impedindo uma análise estatística 

homogênea. 

São diversos os fatores que aumentam a dificuldade para se utilizar gráficos de controle na 

indústria de software. Em alguns momentos, mesmo com a utilização de fórmulas exatas, e 

utilização de gráficos de controle apropriados, nem sempre os limites de controle são úteis. É 

comum se verificar limites amplos para os processos de software, pouco úteis para projetos e 

organizações de software, uma vez que os limites não são estabelecidos segundo regras estatísticas.  

Nesses casos run charts com orientações para análise bem definidas são suficientes e gráficos de 

controle perdem o valor [Kan-03]. Em contraste com a realidade da indústria de manufatura, onde 

os limites são arrojados, baseados nos dados históricos estáveis das organizações, e nas 

necessidades dos clientes [Kan-03].  

Apesar dos problemas mencionados acima, gráficos de controle são bastante úteis à melhoria de 

processos quando utilizados com menos rigor. O que significa que gráficos de controle podem ser 

utilizados sem a utilização de conceitos estatísticos formais, sem o rigor da medição da capacidade 

do processo. Ao invés disso, eles podem ser utilizados para melhorar a consistência e estabilidade 

dos processos. Nesse caso são chamados de maneira mais apropriada como pseudo-gráficos de 

controle. Os gráficos de controle têm chamado a atenção de diversas organizações de software nos 

últimos anos, fato esse que se deve em grande parte ao SW-CMM [Paulk-95], que promoveu o 

gerenciamento quantitativo de processos através de sua área chave de processo Gerenciamento 

Quantitativo do Processo. Um exemplo prático de um gráfico de controle está apresentado na 

Figura C.5. 
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Figura C.5 - Exemplo de Gráfico de Controle  

Os limites e meta utilizados no gráfico acima podem ser extraídos a partir de dados históricos da 

organização, sem necessariamente haver a aplicação de regras estatísticas. 
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Diagrama de causa e efeito é uma das ferramentas menos utilizadas no desenvolvimento de 

software. Também conhecidos como diagramas de espinha de peixe esse diagramas mostram o 

relacionamento entre uma característica de qualidade e fatores que a afetam. A característica de 

qualidade é posicionada metaforicamente na posição da cabeça de um peixe, e os fatores que afetam 

a mesma são posicionados nas posições de suas espinhas. A Figura C.6 apresenta um exemplo 

prático de um diagrama de causa e efeito. É comum na indústria de software a utilização de 

diagramas de causa e efeito para caracterizar as possíveis causas de um problema potencial do 

processo de desenvolvimento. Com a utilização desse tipo de ferramenta as causas dos problemas 

são representadas graficamente, facilitando assim a análise sobre as mesmas.  
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Figura C.6 - Exemplo de Diagrama de Causa e Efeito 



 


