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Para mudar o mundo  

é preciso mudar primeiro a forma de nascer 

(Michel Odent) 
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Resumo 

As iniciativas de fábrica de software brasileiras têm se multiplicado e 

apresentado um crescimento considerável nos últimos anos, especialmente devido a 

fatores competitivos, uma vez que o próprio mercado nacional tem se tornado mais 

exigente em termos de qualidade do produto e de redução de custos. 

Associado à organização operacional e funcionamento interno da fábrica de 

software, um outro fator extremamente relevante no cenário atual é o relacionamento e 

manutenção do cliente, ou seja, a imagem da fábrica para o mundo exterior. A revolução 

no relacionamento entre prestadores e contratantes de serviços em geral, enfatizada na 

última década, potencializou a importância do fluxo de informações, fazendo com que 

as empresas busquem otimizar o seu operacional, aumentando fatores como a qualidade, 

a satisfação do cliente e a lucratividade, mantendo ainda assim uma redução nos custos. 

É neste contexto que se insere o Acordo de Nível de Serviço (ANS), instrumento 

utilizado para gerir o relacionamento entre cliente e fornecedor, embasado em 

indicadores de desempenho, que oferece visibilidade ao cliente e confere confiabilidade 

ao fornecedor, agregando valor na gestão de serviços de TI de uma forma geral. 

Assim, este trabalho apresenta uma proposta de Acordo de Nível de Serviço para 

utilização no relacionamento com Fábricas de Software do tipo programa, considerando 

as especificidades deste relacionamento e sugerindo alguns indicadores importantes 

neste contexto. A proposta foi gerada a partir de pesquisa bibliográfica acerca do tema e 

observação de um estudo de caso realizado em uma empresa real. 

Palavras-chave: Fábrica de software, acordo de nível de serviço, gestão de 

serviços, medição de software. 
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Abstract 

Brazilian software factories have multiplied and presented a significant growth 

in the last years, especially due to competitive factors. 

Associated to operational organization and internal working of the Software 

Factory, another extremely relevant factor at the actual scenario is the client relationship 

and the factory image to external world. The relationship revolution among general 

service’s supplier and client empowered the importance of information flow, leading 

organizations optimizing its operational, increasing quality, client satisfaction and 

profitability, keeping cost reduction. 

The Service Level Agreement (SLA) is in this context as an instrument to 

manage the client-supplier relationship, based on performance indicators, providing to 

the client visibility and to the supplier reliability, adding value to the IT service 

management. 

This work presents a proposal of Service Level Agreement to be used guiding 

the relationship of Program Software Factories, considering the characteristics of this 

kind of relationship and suggesting a group of important indicators in this context, once 

the national market has demanded more in terms of product quality and cost reduction. 

The proposal was generated from a bibliographic research among the theme and 

the observation of an case study developed at the environment of a real software factory. 

Key-Words: Software Factory, Service Level Agreement, Service Management, 

Software Measurement. 
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1 Introdução 

 

Neste capítulo introdutório serão abordados alguns aspectos que caracterizam e 

justificam o trabalho realizado. As seções estão divididas da seguinte forma: 

• Seção 1.1. Motivação e Cenário Atual, apresenta o contexto da 

Engenharia de Software no qual este trabalho se insere, o histórico da 

introdução do conceito de fábrica de software e da utilização de Acordos 

de Nível de Serviço na área de TI. 

• Seção 1.2. Objetivos, esta seção apresenta os objetivos deste trabalho e 

algumas perguntas norteadoras da pesquisa. 

• Seção 1.3. Escopo da Pesquisa, nesta seção, o escopo do trabalho é 

definido, através da delimitação do tipo de fábrica de software que será 

abordado e dos produtos que serão gerados como resultado. 

• Seção 1.4. Estrutura do Trabalho descreve como o trabalho está 

organizado. 
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1.1 Motivação e Cenário Atual 

A exemplo do crescimento e amadurecimento das fábricas de software da Índia 

[Kripalani e Engardio, 2005] as iniciativas brasileiras têm se multiplicado e apresentado 

um crescimento considerável nos últimos anos [Cesar, 2005], especialmente devido a 

fatores competitivos, uma vez que o próprio mercado nacional tem se tornado mais 

exigente em termos de qualidade do produto e de redução de custos [Tartarelli et al, 

2005].  

Desta forma, as iniciativas de organização do modelo fabril vindos desde o 

século XIX [Corrêa, 2003], têm tentado mapear conceitos de produção em larga escala 

com qualidade para o mercado de software, aumentando a produtividade e reduzindo os 

custos de produção, de forma semelhante a que aconteceu no surgimento das fábricas 

tradicionais [Tartarelli et al, 2005]. 

No entanto, no caso específico de uma fábrica de software, existem algumas 

particularidades que devem ser levadas em consideração, como a natureza intangível do 

produto e os fatores criatividade, intelectualidade e competências individuais, que ainda 

atuam como imprescindíveis para uma produção eficiente. A organização de uma 

operação de software de sucesso requer uma visão holística, que leve em consideração 

os fatores específicos deste tipo de serviço e os fatores gerais como gestão de pessoas, 

gestão empresarial, qualidade de processos e de produtos, utilização de ferramentas, 

entre outros. 

A busca pelo sucesso é determinante no cenário nacional onde a terceirização 

dos serviços de tecnologia da informação encontra-se largamente difundida, e onde as 

empresas contratantes deste serviço encontram-se mais exigentes na qualificação da 

prestadora, em termos de excelência do serviço, filosofias de trabalho, preço e solidez 

[Fernandes e Teixeira, 2004]. 

Associado à organização operacional e funcionamento interno da fábrica de 

software, um outro fator extremamente relevante no cenário atual é o relacionamento e 

manutenção do cliente, ou seja, a imagem da fábrica para o mundo exterior. A revolução 

no relacionamento entre prestadores e contratantes de serviços em geral, enfatizada na 

última década, potencializou a importância do fluxo de informações, fazendo com que 

as empresas busquem otimizar o seu operacional, aumentando fatores como a qualidade, 
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a satisfação do cliente e a lucratividade, mantendo ainda assim uma redução nos custos 

[Rakanidis, 2005]. 

Neste contexto, é importante manter-se alinhado às ferramentas já oferecidas e 

utilizadas com sucesso. Muitas prestadoras de serviço de Tecnologia de Informação 

utilizam-se com sucesso de Acordos de Nível de Serviço (ANS ou, em inglês, SLA) 

como mecanismo para gerenciamento junto ao cliente da qualidade dos serviços 

prestados. Entretanto, pouco é conhecido sobre a utilização real desta ferramenta em 

Fábricas de Software, instigado talvez por um histórico de produção de software onde se 

tinha pouca visibilidade e raramente era possível coletar alguma métrica, e menos 

freqüente ainda monitorá-la e vincular o faturamento a ela [Jackson, 2006]. 

 

1.2 Objetivos 

Desta forma, este trabalho pretende responder perguntas como: 1. O que vem a 

ser a produção fabril de software? 2. Qual seria um conjunto relevante de métricas no 

contexto da fábrica de software? 3. Como aplicar a gestão de Acordos de Nível de 

Serviço (ANS) para fabricação de software? 4. Quais os principais indicadores neste 

contexto? 5. Que benefícios podem ser obtidos com esta prática, tanto para a Fábrica, 

como para seus clientes? 

Ao longo do trabalho as perguntas norteadoras vão sendo esclarecidas com o 

intuito de construir o conhecimento necessário para a concretização do objetivo final da 

pesquisa. Para a questão 1, o Capítulo 2 apresenta várias definições e conceitos básicos 

que esclarecem o conceito de produção fabril para esta dissertação. Sobre a questão 2, 

no Capítulo 3 são apresentados conceitos de medição e das principais necessidades da 

fábrica de software neste sentido. Para a questão 3, o Capítulo 4 apresenta a 

conceituação sobre ANS e sua aplicação na fábrica de software. A questão 4 é 

respondida no Capítulo 6, juntamente com a questão 5, fechando o objetivo principal do 

trabalho: a definição de um modelo de ANS para Fábricas de Software. 

Os indicadores propostos terão como objetivo reger o relacionamento cliente-

fábrica, oferecer à fábrica o aumento da credibilidade e lucratividade, bem como ao 

cliente a visibilidade, qualidade e confiabilidade esperada de uma operação fabril. 
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1.3 Escopo da Pesquisa 

O escopo desta pesquisa limita-se a fábricas de software do tipo programa, 

classificação obtida como referência a partir da perspectiva de escopo de fornecimento, 

definida por [Fernandes e Teixeira, 2004]. O escopo de fornecimento é definido pelo 

tipo de serviço prestado pela fábrica de software, seja apenas codificação ou também 

elaboração do projeto físico ou definição dos requisitos. 

Acordos de Nível de Serviço entre fornecedores ou entre setores internos de uma 

mesma organização não serão contemplados, mas apenas aqueles entre partes que 

configurem o relacionamento cliente-fornecedor. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

A fim de se atingir os resultados esperados, além deste capítulo introdutório, este 

trabalho está estruturado segundo os capítulos a seguir: 

• No Capítulo 2, o conceito de fábrica de software é definido, classificado 

e contextualizado; o modelo de referência é apresentado, assim como as 

características dos diferentes tipos de fábrica serão detalhadas. Um 

espaço importante também foi reservado ao conceito de linha de produto 

de software, uma vez que se trata de um conceito de certa forma 

conectado ao conceito de fábrica de software; 

• No Capítulo 3, o foco está voltado à medição de software, com caráter de 

embasamento teórico e apresentação de uma proposta de um subconjunto 

de métricas relevantes no contexto de fábrica de software; 

• O Capítulo 4 apresenta os conceitos principais sobre Acordos de Nível 

de Serviço de forma que possa fornecer embasamento para os capítulos 

seguintes, contextualizando o leitor na terminologia e principais 

características desta abordagem. 

• O Capítulo 5 apresenta o estudo de caso realizado para oferecer 

embasamento prático à proposta apresentada neste trabalho, mostrando a 

caracterização do estudo, os dados coletados e a análise realizada sobre 

eles. 
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• No Capítulo 6 é apresentado o modelo de ANS para Fábricas de 

Software, seu escopo e descrição do embasamento teórico/prático 

utilizado. 

• Finalmente, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais da pesquisa, 

identificando os trabalhos futuros acerca do tema; 

• Ao fim dos capítulos são apresentados três apêndices, que contém 

material produzido pela própria autora, criado no decorrer da elaboração 

deste trabalho. 
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2 Fábricas de Software 

 

Neste capítulo é fornecido o embasamento teórico para este trabalho. É discutido 

desde o contexto histórico das fábricas de software, passando por sua conceituação 

básica, modelos de referência e classificação. O capítulo está organizado nas seguintes 

seções: 

• Seção 2.1. Contexto Histórico: descreve o processo evolutivo do 

conceito de fábricas de software desde suas primeiras utilizações até a 

utilização atual. 

• Seção 2.2. Fábricas de Software Contemporâneas: esta seção apresenta a 

conceituação de fábricas de software que será abordada neste trabalho. 

• Seção 2.3. Modelos Propostos: descreve alguns modelos já apresentados 

na literatura sobre fábricas de software, dentre estes, o modelo que será 

usado como referência para elaboração deste trabalho. 

• Seção 2.4. Tipos de Fábrica de Software: apresenta a definição dos tipos 

de fábrica de software de acordo com suas características que serão 

usadas na elaboração deste trabalho. 

• Seção 2.5. Considerações Finais: apresenta as considerações finais a 

respeito desse capítulo. 
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2.1 Contexto Histórico 

A constante evolução da tecnologia produzida pelo homem necessita de 

freqüentes adaptações nas formas de trabalho e nos processos produtivos, a fim de 

garantir a efetividade desta evolução. 

Desde a segunda metade do século dezoito, com o advento da primeira 

revolução industrial, os modos de produção de bens e serviços modificaram-se e 

tornaram-se mais profissionais e organizados. A introdução da mecanização das tarefas, 

até então realizadas manualmente, possibilitou o rápido crescimento e desenvolvimento 

das economias em escala, embasando o que veio a figurar mais adiante como a 

produção em massa [Corrêa, 2003]. 

Antes da revolução industrial, o cenário produtivo era baseado em pequenas 

indústrias caseiras, onde artesãos e aprendizes emprestavam suas habilidades 

individuais à produção sob encomenda, que variavam muito em qualidade entre si, uma 

vez que cada produto era desenvolvido segundo as circunstâncias do momento da sua 

elaboração [Corrêa, 2003]. 

Ao longo dos anos, foram introduzidos conceitos como: fluxos progressivos de 

produção, divisão do trabalho, intercambialidade de componentes, padronização dos 

processos, automatização de tarefas repetitivas, linhas de produção, cadeias de produção 

e terceirização. Todas estas mudanças proporcionaram à indústria produzir a custos 

reduzidos, bem como maiores variedades de produtos a fim de satisfazer maiores faixas 

de consumidores [Greenfield, 2003]. 

Outras iniciativas como a psicologia industrial e a ênfase no cliente surgiram na 

indústria americana na década de 30, seguidos pelo modelo de gestão de estoques de 

ponto de pedido
1. Já o Japão, a partir da segunda guerra mundial, também introduziu 

algumas práticas, incentivado pela necessidade de redução de desperdícios e pela crise 

pós-guerra. Dentre estas práticas podemos destacar o modelo Just in time de produção e 

o movimento de qualidade [Corrêa, 2003]. 

Todas estas iniciativas demonstram mais do que a preocupação da sociedade 

industrial, mas as suas necessidades perante os acontecimentos contemporâneos a cada 

                                                 

1 Nível de estoque que ao ser atingido determina emissão de um novo pedido de compra, para 

manter o estoque máximo. 
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transformação e ao surgimento de cada novo paradigma, sempre buscando produzir 

mais, por menos em menos tempo. 

Repetindo a história das fábricas convencionais, resumida anteriormente, a 

fabricação de software vem passando por fluxos evolutivos, desde o início de sua 

produção, no final da década de 1940, como parte independente do hardware. Até então, 

sua criação era específica e personalizada para determinados fins, normalmente pesquisa 

científica ou cálculos matemáticos - fortemente ainda relacionados ao hardware onde 

deveria operar - o que o caracterizou como um produto secundário, totalmente 

dependente do hardware, e não como um produto que deveria também ser planejado 

para ser criado [Veras, 2003]. 

No período entre 1955 e 1965, a popularização dos computadores e inserção dos 

mesmos na rotina das empresas – coincidindo com a criação das principais linguagens 

de programação de alto nível voltadas para uso comercial (como COBOL e FORTRAN) 

– simplificou a produção dos softwares que ainda se manteve totalmente artesanal e 

dependente dos programadores, ignorando qualquer processo formal de produção, 

porém , a partir deste período alcançando escala cada vez maior. 

Com o grande crescimento da produção de software, motivada também pela 

evolução do hardware, ao final da década de 60, o cenário não era nada promissor. 

Devido à produção descontrolada e totalmente baseada em atuações heróicas e isoladas 

de gênios da programação, aconteceu a chamada crise do software, onde os contratos 

firmados para desenvolvimento de aplicações invariavelmente apresentavam problemas, 

seja de cronograma, prazo, orçamento, ou na maioria das vezes, todos ao mesmo tempo. 

Esta crise desencadeou importantes conferências acerca do tema, onde se iniciou o 

debate que se estende até hoje sobre Engenharia de Software e suas 

similaridades/diferenças da execução das outras engenharias [Veras, 2003]. 

Desde esta época, a comunidade mundial envolvida com a produção de software 

voltou seus esforços para a busca de uma analogia com a construção de outros produtos, 

a fim de descaracterizar a produção artesanal – e seus conseqüentes problemas de 

previsibilidade – buscando, na profissionalização do processo de produção, a obtenção 

de menores custos, maior previsibilidade, e produtividade. 

No âmbito tecnológico é importante citar a criação de melhores linguagens de 

programação, novos compiladores, ferramentas mais poderosas, ambientes integrados 
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para desenvolvimento, ferramentas CASE2 para auxílio no desenvolvimento do 

software, entre outros. No âmbito gerencial e tático, a definição de novos processos de 

desenvolvimento, metodologias, padrões mundiais (como a UML3), métricas para 

software, componentização, reuso e modelos de qualidade fornecem um bom conjunto 

de (r)evoluções motivadas pela busca da melhoria da produção de software. Além destas 

iniciativas, ainda foram importantes algumas contribuições de outras áreas, de alguma 

forma aplicáveis ao mundo do software, como o guia PMBOK4 e as normas de 

qualidade, sobretudo as normas da ISO. 

Em uma visão mais cronológica da evolução do desenvolvimento de software, 

Fernandes [Fernandes e Teixeira, 2004] organiza em “ondas”, as inovações que 

aconteceram no cenário nacional. O estado inicial considerado, nas décadas de 60 e 70, 

apresentava características como desenvolvimento artesanal, processos de 

desenvolvimento proprietários (ditados pelo fabricante do hardware – normalmente 

mainframes) e metodologia de desenvolvimento em cascata.  

A primeira onda, nos anos 70 e 80, trouxe a análise estruturada e essencial e 

novas linguagens de programação. A onda seguinte, dos anos 80 a 90, trouxe alguns 

conceitos de qualidade como o CMMI e a qualidade total, além de algumas incipientes 

iniciativas na direção de fábricas de software. A onda mais recente – a partir dos anos 

90 – veio trazendo a orientação a objetos, UML, reuso de componentes, PMI, RUP5, 

Normas ISO e outsourcing em TI. 

Segundo [Fernandes e Teixeira, 2004], a onda que está se formando no momento 

traz consigo novos métodos voltados ao desenvolvimento ágil e geograficamente 

disperso, além de conceitos como software product lines que será debatido na Seção 2.3 

deste trabalho. 

[Cox, 1990] 15 anos atrás afirmava que a revolução industrial do software traria 

consigo um paradigma que lançaria a era da informação, da mesma forma que a era da 

manufatura foi lançada 200 anos atrás. Esta revolução viria em forma de uma mudança 

                                                 

2 Computer Aided Software Engineering: Engenharia de Software apoiada por computador 
3 Unified Modeling Language: Linguagem de Modelagem Unificada 
4 Project Management Body of Knowledge: Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 

Projetos 
5 Rational Unified Process: Processo Unificado da Rational 
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do paradigma, onde o progresso da produção é medido pela adoção de padrões, 

componentes reutilizáveis e intercambiáveis. 

Podemos concluir então, que assim como a indústria evoluiu a partir da 

manufatura, onde a produção completa de um item era realizada por uma única pessoa 

ou por pequenos grupos familiares, passando pela produção em massa e pela 

reutilização de componentes fornecidos por outras indústrias, até chegar à automação 

industrial, a indústria de software também buscou – motivada pela necessidade em 

especial de satisfazer clientes cada vez mais exigentes – melhorar as características de 

sua produção, bem como a qualidade do seu produto final. 

 

2.2 Fábricas de Software Contemporâneas 

Apesar da discussão sobre Fábricas de Software estar dentre as mais constantes 

no cenário de software mundial da atualidade, seu conceito já é debatido desde a década 

de 60, quando a indústria de software começou a utilizar métodos mais eficientes para o 

desenvolvimento de software [Cusumano, 1989]. 

O termo Fábrica está relacionado a um comprometimento a longo prazo, 

esforços integrados para aprimorar as operações de software. Considera não apenas uma 

idéia poderosa, mas também necessária de assumir os desafios envolvidos em promover 

a profissionalização das operações de software [Aaen et al, 1997]. 

Sua conceituação varia entre os pesquisadores, denotando um termo ainda não 

completamente estabelecido, porém, mantém uma linha de pensamento única, baseada 

na melhoria contínua de processo e produtos, conforme é possível observar nos 

conceitos abaixo: 

• Segundo Bemer apud [Cusumano, 1991], uma fábrica de software deve ser 

um ambiente previsível, controlado por computador, onde a construção, 

verificação e uso deve ser feita inteiramente neste ambiente. Deve possuir 

medidas e controles para produtividade e qualidade. Registros financeiros 

devem ser mantidos sobre custo e prazos, possibilitando o gerenciamento 

realizar estimativas utilizando dados históricos; 

• [Fernandes, 2005a] conceitua fábrica de software como “um processo 

estruturado, controlado e melhorado de forma contínua, considerando 
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abordagens de engenharia industrial, orientado para o atendimento a 

múltiplas demandas de natureza e escopo distintos, visando a geração de 

produtos de software, conforme os requerimentos documentados dos 

usuários e/ou clientes, da forma mais produtiva e econômica possível”; 

• Para [Brum, 2003], o conceito de fábrica de software está vinculado ao 

desenvolvimento baseado em metodologias, métricas e ferramentas, visando 

formalizar todos os processos e produtos inerentes a cada etapa da produção 

de software, focando em linha de produção, com etapas e tarefas 

perfeitamente definidas para cada tipo de profissional, buscando evitar o que 

ele chamou de síndrome do super-homem, que consiste na alta dependência 

de um determinado funcionário para todas as fases do desenvolvimento. 

Outros autores, porém, acreditam que não é possível aplicar o termo fábrica para 

produção de software, devido à sua característica intrínseca de criatividade e 

intangibilidade. 

[Greenfield, 2004] comenta que uma comparação entre as indústrias de software 

e de produtos físicos é como uma comparação entre “laranjas e maçãs”, pregando que 

software possui algumas similaridades com produtos da engenharia convencional, 

porém, com algumas diferenças importantes, como o fato do software ser lógico e não 

físico – ou segundo [Cox, 1990] um híbrido, metade idéia abstrata e metade produto 

físico e tangível – ser desenvolvido, e não produzido, citando ainda a diferença entre as 

economias de escopo e escala e a distinção entre mercados de massa e customizados. 

Segundo [Fernström et al, 1992], as fábricas de software são mais uma visão do 

que uma realidade, na verdade significando um paradigma desejado onde se obteria um 

risco menor devido ao estilo de produção industrial. 

[Cusumano, 1991] comenta que tecnologias ainda não padronizadas e complexas 

como software, que estão constantemente evoluindo, não são identificadas como 

potenciais processos fabris altamente padronizados. 

Apesar das dificuldades e particularidades na definição do termo, países como o 

Japão apresentaram – nas décadas de 60, 70 e 80 – uma série de exemplos de operações 

de software que buscavam a organização em formato de fábrica, que iam de onde a 

organização se iniciava nos objetivos da produção, passando pela definição da 

tecnologia, mecanização, refinamento e automação do processo [Cusumano, 1989]. 
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Seguindo o caminho do Japão, foi a vez das empresas americanas investirem em 

organização da sua produção de software, especialmente através da criação do CMM 

[Paulk et al, 1993], e mais comumente o CMMI [SEI, 2006], e sua popularização, 

primeiramente entre as empresas americanas, e depois em nível mundial. 

Em iniciativas mais recentes, temos empresas norte-americanas e européias 

contratando fábricas em países como Índia, Polônia e Israel para atividades de 

desenvolvimento. Estes países estão de certa forma avançados em relação ao Brasil, no 

que se trata de exportação de software, uma vez que investiram na padronização de seus 

modelos de processo e qualidade, movimento que no Brasil ainda vem amadurecendo. 

As experiências brasileiras têm historicamente como objetivo o mercado interno, 

e apesar de praticamente não utilizarem nenhum modelo de fábrica padrão, suas 

implementações práticas demonstram certo grau de conhecimento destes modelos 

[Fernandes e Teixeira, 2004]. 

No ano de 2003 foi desenvolvido um relatório a partir de uma iniciativa do MIT 

– Massachusetts Institute of Technology – analisando e comparando as indústrias de 

software brasileira, chinesa e indiana, justificando a escolha das mesmas devido ao 

desenvolvimento de sua indústria de software, seu alto volume de vendas e tamanho 

populacional, que as coloca entre as maiores do mundo [Veloso et al, 2005]. 

O estudo encomendado ao MIT confirma a ênfase da produção de software 

brasileira para o mercado interno, mostrando que comparado ao volume de exportação 

da Índia, o Brasil estaria aproximadamente 10 anos atrasado (exportação brasileira de 

U$ 100 milhões contra a exportação indiana em 1991-1992 de U$ 128 milhões). Na 

pesquisa, a trajetória brasileira é dividida em dois estágios, o primeiro antes do ano de 

1990 – com a política de reserva de mercado – e após 1990 quando se iniciou a 

competição globalizada. A Tabela 2.1 mostra a evolução do cenário nacional de 

produção de software. 
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Tabela 2.1 - Políticas de incentivo para Indústria de Software Brasileira - Fonte: Pesquisa 

MIT [Veloso et al, 2005] 

Ano Ação Política Detalhes 

Décadas de 70 e 80 Política de reserva de 
mercado para 
computadores 
(hardware) 

Definida com a intenção de desenvolver a 
tecnologia autônoma em segmentos 
críticos de mercado, desenvolvendo suas 
capacidades industriais e gerando 
inovações tecnológicas. 

1984 Lei de Informática 
no. 7332 

Esta lei definiu direções para a política de 
informática brasileira. 

1990 Liberação do 
mercado e das 
importações 

O objetivo era tirar vantagem do 
crescimento das taxas no comércio 
exterior. 

Início de 1991, 
efetivamente em 
1993 

Lei 8.248/91 Esta lei favoreceu algumas empresas com 
redução de taxas e isenção de impostos 
caso desenvolvessem seus produtos 
utilizando componentes nacionais, 
desenvolvessem a tecnologia local e 
investissem em pesquisa e 
desenvolvimento. 

1992 Fim da política de 
reserva de mercado 

Foi substituída por uma política mais 
orientada ao mercado, incluindo 
incentivos fiscais para empresas 
estrangeiras e incentivos às pesquisas nas 
empresas nacionais. 

1992 Programa de 
desenvolvimento 
estratégico de 
Tecnologia de 
informação 

A principal política de incentivo foi o 
SOFTEX 2000 – programa nacional para 
exportações de software. O programa 
recebeu os recursos emitidos dos 
incentivos fiscais produzidos pelas leis de 
tecnologia da informação, em 1994 e em 
2002. 

1996 Sociedade SOFTEX, 
uma organização não-
governamental é 
estabelecida para 
coordenar as 
atividades do 
programa e sua rede 
de agentes regionais 

Criado para estimular o surgimento de 
empresas de software em várias partes do 
país, através de incubadoras de negócios. 

 

Dentre os itens definidos como pontos fortes pela pesquisa foram destacados os 

seguintes: setor financeiro de classe-mundial, telecomunicações, e-business, e-

government (destacando as eleições eletrônicas) e por fim dando destaque às 
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oportunidades das fábricas de software, ERP’s e às iniciativas de internacionalização, 

através da América Latina ou diretamente pelos Estados Unidos. 

As 15 maiores empresas brasileiras apontadas pela pesquisa do MIT foram: 

Microsoft, SERPRO, Computer Associates, EDS, COM, Accenture, Oracle Brasil, SAP 

Brasil, Politec, Consist, Microsiga, CPqD, DBA, CITS e Proceda. Também foram 

citadas Datasul e RM Sistemas, como exemplos de empresas do ramo de ERP6. É 

importante notar que dentre as empresas citadas, a maioria utiliza em seus sites na 

internet o termo fábrica para descrever suas operações. 

 

2.3 Modelos Propostos 

Desde o início da vinculação do conceito de fábrica à manufatura de software, 

muitos modelos foram apresentados como proposta para esquematização e organização 

dos processos internos da fábrica de software. 

Alguns destes modelos foram elaborados a partir de uma realidade existente, 

outros foram definidos, porém pouco ou nunca colocados em prática. Entretanto, sem 

dúvida, todos foram relevantes no tocante à evolução do conceito em geral. Desta 

forma, nesta seção serão apresentados alguns dos modelos encontrados na literatura, a 

fim de identificar a melhor opção de um modelo de referência para ser adotado no 

restante deste trabalho. 

O estudo realizado por [Aaen et al, 1997], cita quatro modelos de fábrica – 

criados como tentativas de profissionalizar as operações de software. As quatro 

abordagens são: a organização industrializada de software do Japão, a fábrica de 

software genérica da Europa, a fábrica experimental Americana e a organização de 

maturidade de software, também Americana. A abordagem de linhas de produtos de 

software também será tratada como um modelo de organização para fabricação de 

software, seguida pela proposta de Fernandes [Fernandes e Teixeira, 2004] de 

frameworks para operação de software. 

                                                 

6 Enterprise Resource Planning – sistemas de planejamento integrado para as empresas. 
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2.3.1 A Organização Industrializada de Software (Japão) 

Em seu estudo, [Aaen et al, 1997] adotou a fábrica de software da Toshiba como 

representante do conceito da fábrica de software japonesa. 

O contexto da Toshiba consistia na produção de software para sistemas de 

controles, reatores nucleares, turbinas, entre outros. A motivação para implantação de 

um esquema de fábrica foi a busca por aumentar a qualidade reduzindo a quantidade de 

defeitos no software, com o desafio de não diminuir a competitividade por aumento de 

custos. 

A estratégia utilizada a princípio era baseada em três elementos: projetar 

construções que suportassem o processo de desenvolvimento de software; desenvolver 

uma suíte integrada de software, que oferecesse suporte às atividades de 

desenvolvimento de software; e estabelecer uma organização que controlasse e 

monitorasse o processo de desenvolvimento de software. 

Mais tarde, as estratégias iniciais foram acrescidas às seguintes: instalação de 

ambientes adequados; criação de ferramentas e interfaces para manutenção de software; 

sistema de gerenciamento de baseline padronizado para revisão de projetos, 

gerenciamento de inspeções e configuração; implantação de metodologias e técnicas 

padronizadas, criação de um programa de capacitação, utilização de sistema de 

gerenciamento de progresso do projeto, gerenciamento de custos, gerenciamento de 

produtividade e garantia da qualidade com métricas padronizadas; atividades de círculo 

de qualidade, suporte à documentação, biblioteca de software com suporte, biblioteca de 

informações técnicas, sistematização de plano de carreira. 

A organização da fábrica se baseou nos seguintes elementos: sistema integrado7 

para suporte de toda equipe da fábrica, gerência de projetos, reusabilidade, medição da 

produtividade, medição da qualidade e círculos de qualidade. A fábrica usava um 

modelo de desenvolvimento em cascata e estratégia de gerência de projeto “look-

foward”, calculando custos a partir de dados históricos, que são coletados no decorrer 

dos projetos em relatórios semanais ou diários.  

                                                 

7 Este sistema consistia em suporte a programação 



 16

Qualidade (confiabilidade) e produtividade (controlando custo e esforço) são 

medidas e controladas. Reuso de software também é considerado como o mais 

importante e crítico ponto para estabelecer o crescimento da qualidade e produtividade.  

2.3.2 A Fábrica de Software Genérica (Europa) 

A fábrica de software genérica representa a perspectiva européia que foi definida 

baseada no programa Eureka, e é chamada de Eureka Software Factory – ESF. 

O projeto tinha como objetivo prover a infra-estrutura de tecnologia, padrões e 

suporte organizacional (entre outras) necessária para que as fábricas de software 

trabalhassem com utilização de componentes desenvolvidos por fornecedores 

independentes. Fizeram parte da iniciativa: universidades e empresas do ramo de 

fabricantes de computadores, software houses e institutos de pesquisa. 

A abordagem da proposta é a definição de uma arquitetura centralizada de 

suporte computacional para realização das atividades de desenvolvimento, auxiliando na 

integração das ferramentas CASE utilizadas na fábrica com os modelos de processo de 

software utilizados. 

O objetivo principal da ESF é a definição de uma arquitetura e um framework 

para ambientes de desenvolvimento integrado de software de acordo com as diferentes 

áreas de aplicação (aplicações comerciais, em tempo real, telecomunicações e sistemas 

embarcados). 

A partir da Figura 2.1, é possível identificar a forma de produção de uma fábrica 

de software do modelo ESF. O nível genérico define uma arquitetura de referência para 

fábricas de software. O nível de base de componentes denota a base disponível de 

componentes para construir o ambiente de suporte da fábrica. O nível de modelo e 

fábrica descreve fábricas de software específicas em termos de modelos do processo a 

ser suportado pela fábrica e as características dos componentes integrados no ambiente 

de suporte. O último nível, fábrica de software, denota a instância da fábrica de software 

personalizada. 



 17

 

Figura 2.1 - Produção de uma Instância de uma Fábrica de Software de acordo com ESF. 

Extraído do original em inglês [Basili apud Aaen et al, 1997] 

O processo de software descreve então os procedimentos de trabalho da fábrica e 

parte desta descrição define a customização do ambiente de suporte da fábrica para 

atender os objetivos da organização e dos projetos. Na descrição dos processos estão 

contidos papéis, tarefas, atividades e ferramentas. O maior objetivo da modelagem 

organizacional é a busca da formalização do trabalho operacional e o relacionamento 

entre o trabalho automatizado e o não-automatizado, padronizando assim o processo de 

trabalho como um todo. A principal diferença desta abordagem para a fábrica japonesa é 

que apesar de ambas buscarem a padronização dos processos, na ESF esta padronização 

é buscada através da adoção de ferramentas, com o processo embutido. 

2.3.3 A Fábrica Experimental de Componentes (EUA) 

A primeira abordagem Norte Americana consiste na fábrica experimental de 

componentes. 

O nome atribuído a esta abordagem advém de sua principal premissa: 

experimentar (testar) novas tecnologias em ambientes de produção para extrair e aplicar 

experiências e dados destes testes, medindo os impactos em termos de qualidade, 

custos, confiabilidade, entre outros. Participaram desta experiência empresas unidas por 

um consórcio8 através de um laboratório de engenharia de software, que tinham como 

objetivos: entender o processo de software em um ambiente de produção, determinar o 

impacto das tecnologias disponíveis e inserir de volta no processo de desenvolvimento 

métodos identificados e refinados. 

                                                 

8 As empresas do consórcio eram: NASA/Goddard Space Flight Center, University of Maryland 

e Computer Science Corporation. 



 18

Através destes objetivos buscavam melhorar a efetividade do processo, reduzir a 

quantidade de re-trabalho e reusar produtos do ciclo de vida, a fim de melhorar tanto a 

qualidade como a produtividade da organização. 

Para alcançar estes objetivos, a estratégia utilizada consistia em melhorias 

contínuas baseadas em reuso por experiências anteriores e automação flexível, que se 

baseava em três elementos-chave: 1. um paradigma de melhoria; 2. uma organização de 

experiência dedicada e 3. uma abordagem de contingência. 

Dentro desta estratégia, uma característica importante é a organização da fábrica 

em duas áreas: organização de projeto e fábrica experimental. A primeira é responsável 

pelo planejamento e execução das atividades, focada na resolução de problemas; a 

segunda é responsável pelo aprendizado e transferência de conhecimento e tecnologia, 

focando no entendimento da solução e empacotando experiências para reuso, 

reconhecendo que melhoria de produto e processo requerem contínuo acúmulo de 

experiências de forma que possam ser efetivamente compreendidas, modificadas e 

armazenadas em um repositório que possa ser acessado e modificado para atender as 

necessidades do projeto atual. Ver Figura 2.2. 

A partir deste conceito é possível notar que esta organização reconhece que a 

melhoria de processos e produtos de software requer o contínuo acúmulo de avaliações 

de experiências a fim de que o conhecimento adquirido possa ser utilizado para os 

projetos atuais. O foco se concentra em habilidades e experiências corporativas, ao 

invés de priorizar procedimentos como o único modo de coordenar o trabalho. 

Planejar

Executar

Organização de Projeto

Fábrica de 

Domínio

Fábrica de 

Componente

Fábrica Experimental

Características do projeto

Dados, lições aprendidas

Processos adaptados, ferramentas, 

produtos, modelos ... A partir de 

projetos similares

Análise do projeto, mudanças de 

processo

 

Figura 2.2 - Estrutura da Fábrica de Componentes Experimental. Extraído do original em 

inglês [Basili apud Aaen et al 1997] 
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Esta abordagem determina uma forte ênfase em melhoria contínua, apontando 

para um grande leque de esforços de implementação a fim de viabilizá-la. 

2.3.4 A Organização Madura de Software (EUA) 

O último modelo de referência abordado por [Aaen et al, 1997] é o de 

maturidade definido pelo Modelo de Capacidade de Maturidade (CMM – Capability 

Maturity Model). O CMM9 foi criado pelo departamento de defesa dos Estados Unidos 

para avaliar seus parceiros em projetos de software. 

Baseado nas experiências iniciais dos prestadores de serviço, o objetivo foi criar 

um framework para melhoria de processo de software, a fim de atingir um processo de 

desenvolvimento de auto-melhoria, que também fosse previsível (em termos de custos e 

prazos) e confiável (capacidade reconhecida), e que produzisse software de alta 

qualidade. Isto deveria ser alcançado apenas através do processo (e sua melhoria), e não 

por métodos ou ferramentas.  

A estratégia consiste em melhorias gradativas na organização através dos cinco 

níveis de melhoria propostos, que vão desde o desenvolvimento caótico e problemático 

até um processo gerenciável e otimizado. Cada nível é composto por áreas chave de 

processo, que por sua vez agrupam atividades relacionadas, que quando realizadas em 

conjunto, possibilitam atingir objetivos da mesma.  

A organização ideal segundo o CMM possui uma série de características: o 

software é desenvolvido de uma forma disciplinada, o planejamento e acompanhamento 

dos projetos é estável e é possível reproduzir sucessos anteriores. Em nível de projetos, 

os processos estão ocorrendo sob controle de um sistema de gerenciamento de projetos, 

seguindo planos realísticos e baseados em históricos de outros projetos. O processo 

descrito é consistente, e tanto as atividades de engenharia de software como as de 

gerenciamento são estáveis e repetíveis. 

Para obter esta melhoria contínua, são formados grupos de colaboradores da 

própria organização que apoiados por consultores conduzem a melhoria nos processos 

mais importantes da empresa. Estes grupos normalmente se organizam em um SEPG10, 

                                                 

9 Atualmente o modelo CMM foi substituído pelo modelo CMMI [SEI, 2006], que será abordado 

neste trabalho na seção de modelos de qualidade. 
10 Software Engineering Process Group – Grupo de processos de Engenharia de Software 
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que gerencia a melhoria dos processos, controla a execução das atividades de melhoria e 

suporta as áreas executoras do processo.  

2.3.5 Linhas de Produto de Software 

Iniciativas de Linha de Produto de Software (ou SPL, do inglês Software 

Product Lines) tem chamado bastante atenção no mercado de produção de software, 

pois propõem melhorias consideráveis em fatores como redução de tempo de mercado, 

custos de engenharia e taxas de defeito [Krueger e Clements, 2005]. 

As melhorias propostas pelas SPL advêm da técnica de reuso estratégico do 

software, consolidando os itens comuns dentro da linha de produtos, gerenciando 

estrategicamente toda a variação e eliminando agressivamente toda a duplicação de 

esforço da engenharia [Krueger e Clements, 2005].  

[McGregor et al, 2002] acrescenta que as características das SPL 

desenvolveram-se em torno de práticas como: reuso proativo, componentes 

intercambiáveis e ciclos de planejamento multi-produtos. 

A abordagem de SPL é normalmente indicada para duas categorias de 

organizações: aquelas que desenvolveram um único produto de software e gostariam de 

expandir para uma linha de produtos similares, ou para aquelas organizações que já 

possuem um conjunto de aplicações similares e gostariam de aperfeiçoar o esquema de 

manutenção dos mesmos [Krueger e Clements, 2005]. 

Desta forma, os conceitos de SPL estão neste trabalho alinhados ao conceito de 

fábrica e fabricação de software, uma vez que os dois convergem a objetivos de 

produção em escala, de qualidade, a baixo custo e de forma otimizada. 

O conceito de SPL referencia técnicas de engenharia a fim de criar uma coleção 

de sistemas de software similares a partir de um conjunto de ativos compartilhados. 

Compara-se com as abordagens das fábricas convencionais, de automóveis, que 

promovem a construção de muitas variações de um determinado modelo de carro, 

usando um único conjunto de partes projetadas cuidadosamente e uma fábrica, 

especificamente desenhada para montar e configurar estas partes [McGregor et al, 

2002]. 

O principal diferencial da abordagem de SPL com relação às outras iniciativas 

de construção de software a partir de partes reutilizáveis (que já vem sendo pesquisado 
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ao longo de décadas) está especificamente no reuso preditivo ao invés do reuso 

oportuno. Ou seja, ao invés de publicar um componente em uma biblioteca e aguardar a 

utilização deste por algum projeto, o foco está em apenas criar um determinado artefato 

quando sua reutilização é prevista em um ou mais produtos em uma linha de produtos 

bem definida [Krueger e Clements, 2005]. 

Ao contrário da busca pela trivial produção em massa – que é a possibilidade de 

criar várias cópias de um determinado produto – a customização em massa é 

considerada como o grande diferencial buscado pela SPL na engenharia de software 

[Krueger e Clements, 2005], uma vez que permite criar de forma eficiente muitas 

variações de um mesmo produto. A chave para obter a customização em massa está em 

adquirir os itens comuns e gerenciar de forma efetiva a variação na linha de produto. 

Os benefícios de uma abordagem de SPL vêm na forma de melhorias táticas na 

Engenharia de Software, que se refletem, por sua grande abrangência, no nível 

estratégico, oferecendo benefícios competitivos para a organização. 

Os benefícios táticos mais comuns citados pelas empresas que adotaram SPL 

são: redução da média de tempo para criar e implantar um novo produto, redução na 

média de número de defeitos por produto, redução na média de esforço de engenharia 

para manter e implantar um produto e conseqüente redução na média de custo de mão 

de obra por produto, aumento no número total de produtos que podem ser realmente 

gerenciados [Krueger e Clements, 2005]. 

Estes benefícios táticos se refletem em alguns benefícios estratégicos bastante 

significativos. São eles: redução de “Time-to-market” (tempo de mercado) e “Time-to-

Revenue” (tempo de rendimento, lucro) para novos produtos, aumento de valor 

competitivo, maiores margens de lucro, habilidade de alcançar janelas de mercado, 

melhor qualidade do produto e consequente elevação do conceito da empresa junto ao 

mercado, aumento da agilidade para expandir a novos mercados, entre outros. 

2.3.6 Operações de Fábrica de Software 

Para [Fernandes e Teixeira, 2004], os serviços de software em larga escala 

requerem a adoção de práticas de produção e gestão de serviços, ou seja, de uma fábrica 

de serviços, que para ter sua implementação estruturada pode ser amparada por 

conceitos de estratégia de operações. 
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Segundo Gianesi e Corrêa apud [Fernandes e Teixeira, 2004] a estratégia de 

operações é uma ferramenta que tem como objetivo principal o aumento da 

competitividade da organização e para tal busca organizar os recursos da empresa e 

formar um padrão de decisões coerente, visando prover um composto adequado de 

características de desempenho que possibilite à organização competir de forma eficaz no 

futuro. Esta estratégia está assim profundamente ligada aos objetivos vinculados ao 

conceito de fábricas de software fornecidos na seção anterior. 

Desta forma, o autor apresenta um framework geral para o processo de software 

de acordo com uma abordagem de engenharia de produção, que engloba processos 

produtivos, gerenciais, estratégicos e de suporte, fornecendo fundamentos para 

estruturação de uma fábrica de software [Fernandes, 2005b]. 

 

Figura 2.3 - Framework do processo de software [Fernandes e Teixeira, 2004] 

No framework, apresentado na Figura 2.3, Fernandes define cinco níveis 

[Fernandes e Teixeira, 2004]: 

• Processo de Construção do Produto de Software: é o processo produtivo 

da operação e concentra os processos normalmente abordados pelas 

metodologias de desenvolvimento de software, como definição de 

requisitos, construção, testes de sistema, etc; 

• Processo de Gestão do Projeto: abrange os processos de gerenciamento 

de uma demanda específica, um determinado projeto, com planejamento, 

acompanhamento, controles, etc; 
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• Processo de Gestão da Operação: aborda os processos de gestão de um 

conjunto de demandas ou projetos, visando estabelecer prioridades, 

níveis de serviço, recursos alocados, biblioteca de componentes, etc; 

• Processo de Gestão Estratégica do Processo de Software: enfoca 

processos que garantam a melhoria contínua da operação e seu 

alinhamento com o negócio, melhoria de processos, novos processos e 

tecnologia; 

• Processos de Suporte: abrange o suporte tecnológico para a operação, 

como engenharia de processos, help-desk, logística de suprimentos e 

recursos, etc. 

2.3.7 Considerações 

Dentre os modelos e abordagens apresentados, será utilizado como referência 

neste trabalho a abordagem de [Fernandes e Teixeira, 2004], por se tratar de uma 

referência nacional, orientada à conceitos de engenharia de produção, bem como larga 

documentação teórica acerca do modelo. 

 

2.4 Tipos de Fábrica de Software 

Avançando na definição e detalhamento do conceito de fábricas de software, 

faz-se necessário especificar a variedade de serviços que podem ser fornecidos por 

operações de fábricas de software. 

Dentre os estudos relacionados acerca do tema, [Fernandes e Teixeira, 2004] 

utiliza uma classificação bastante interessante onde são apresentados quatro tipos de 

fábricas, classificadas de acordo com o seu escopo de atuação ao longo das fases de 

desenvolvimento de um projeto de Software (Ver Figura 2.4). 
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Figura 2.4 - Tipos de Fábricas de Software de acordo com seu escopo de fornecimento 

[Fernandes e Teixeira, 2004] 

Neste contexto, cada tipo de fábrica é descrito de acordo com sua aderência ao 

ciclo de vida de desenvolvimento de software, isolando em forma de caixa preta, os 

processos da fábrica, desde a mais restrita até a mais genérica. 

Assim, a fábrica de programas consiste na menor unidade de fábrica, e 

conseqüentemente a menos complexa. Tem por objetivo principal codificar e realizar 

testes unitários em programas de computador [Fernandes e Teixeira, 2004]. No seu 

processo produtivo engloba as fases de construção e testes unitários, e sua interface com 

o mundo exterior através da recepção de documentação necessária para 

desenvolvimento dos componentes e códigos em uma linguagem de programação e a 

saída de código fonte testado unitariamente. 

A fábrica de projetos atua com um pouco mais de abrangência no processo de 

produção, englobando além das atividades inerentes à fábrica de programas, fases como 

projeto conceitual, especificação lógica, projeto detalhado da solução, realização de 

testes de integração e de aceitação. Dependendo da interface com o cliente, a fábrica 

pode se caracterizar por projetos de software ou projetos físicos, porém, seus 

requisitos e características básicas são muito semelhantes.  

No caso das fábricas de projetos de software, há a necessidade do conhecimento 

do negócio do cliente, pois engloba a definição do projeto conceitual e especificação 

lógica da solução. Já a fábrica de projetos físicos recebe a modelagem do negócio e dos 

requisitos previamente especificada, concentrando-se nas atividades de elaboração do 

projeto detalhado e construção do produto. Ver Figura 2.4. 

A fábrica de projetos ampliada não será considerada, pois engloba soluções 

mais abrangentes de Tecnologia da Informação (onde o software é apenas um dos 

componentes) fugindo ao escopo deste trabalho. 
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Mesmo não estando incluído na Figura 2.4, o modelo de outsourcing de 

sistemas é citado como uma especialização da fábrica de projetos, onde a mesma é 

dedicada exclusivamente a um determinado cliente, localizada nas instalações do 

mesmo. Neste modelo, a fábrica deve adaptar-se aos critérios e regras estabelecidas 

previamente entre cliente e fornecedor, normalmente através de um ANS11 que descreve 

estes critérios, restrições e procedimentos de mudança no escopo e na avaliação do 

serviço [Assano, 2002]. 

Além desta classificação apresentada por [Fernandes e Teixeira, 2004] também é 

válido citar as operações de fábrica voltadas à manutenção de software, orientadas 

geralmente por solicitações de mudanças, que podem caracterizar uma solicitação de 

manutenção corretiva (correções em mal funcionamentos das funcionalidades 

existentes), evolutiva (criação de novas funcionalidades) ou adaptativa (adaptação de 

funcionalidades existentes em decorrência de mudanças no processo ou de leis). 

 

2.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foram introduzidos os principais conceitos e apresentado um 

histórico sobre fábricas de software. Foi situado seu contexto histórico, apresentando a 

evolução da aplicação do conceito. 

Alguns modelos propostos foram apresentados a fim de retratar a diversidade de 

tendências existente neste conceito, como por exemplo, a fábrica de software 

experimental, as linhas de produto e as operações de fábrica, sendo este último o 

escolhido para nortear a elaboração deste trabalho. 

Por fim, os tipos de fábrica de software foram apresentados, de acordo com a 

abordagem de [Fernandes e Teixeira, 2004], com o intuito especialmente de limitar a 

abrangência deste trabalho, que ficará restrito a fábricas de programa, menor unidade de 

fábrica, que tem por objetivo principal codificar e realizar testes unitários em programas 

de computador. 

                                                 

11 Acordo de Nível de Serviço. 
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Desta forma, este capítulo respondeu à questão norteadora “O que vem a ser a 

produção fabril de software?”, fornecendo embasamento conceitual necessário para 

compreensão dos capítulos seguintes. 

O próximo capítulo irá apresentar uma visão sobre métricas de software dentro 

do contexto de fábricas de software. 
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3 Métricas para Fábricas de Software 

 

Este capítulo apresenta a aplicação de métricas para Fábricas de Software. A 

proposta se embasará na apresentação das principais características do modelo de 

produção das Fábricas de Software e as tendências do mercado atual. O capítulo está 

organizado nas seguintes seções: 

Seção 3.1. Conceitos Básicos de Medição de Software: apresenta conceitos 

básicos de medição de software. 

Seção 3.2. Principais Necessidades da Fábrica de Software: define, com base nos 

conceitos já apresentados sobre fábricas de software, as reais necessidades deste tipo de 

operação no contexto de métricas de software. 

Seção 3.3: Métricas Relevantes: esta seção identifica um subconjunto de 

métricas que melhor retratam os pontos de controle necessários para operações de 

fábrica de software de acordo com sua conceituação. 

Seção 3.4: Considerações Finais: apresenta as considerações finais sobre o 

capítulo. 
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3.1 Conceitos Básicos da Medição de Software 

Ian Sommerville apresenta uma definição simples e objetiva para o tema 

medição de software:  

“A medição de software se ocupa em obter um valor numérico para 

alguns atributos de um produto ou de um processo de software. 

Comparando esses valores uns com os outros e com os padrões que se 

aplicam em uma organização, é possível tirar conclusões sobre a 

qualidade do software ou dos processos de software” [Sommerville, 

2003]. 

Mas por que precisamos medir? Que conclusões podem ser tiradas sobre a 

qualidade dos produtos e processos? Como isso pode ser positivo para a organização? A 

medição de software apresenta várias aplicações dentro do desenvolvimento de 

software, como para: estimativa de custo e tamanho, controle do desenvolvimento, 

realizar comparações entre organizações (benchmarking), direcionar as melhorias, 

gerenciar contratos de software e obviamente para fornecer informações gerenciais.  

Estas informações podem ser muito relevantes para o gerenciamento da 

organização ou projeto de software, especialmente se demonstrarem a tendência dos 

dados coletados e quando apresentadas dentro de um cenário favorável (hora certa e 

com objetivo definido) [Goodman, 2004]. 

Uma abordagem clássica para destacar a importância da medição de software 

pode ser obtida através da visão de Humphrey apud [Feitosa, 2004], que apresenta 

quatro principais objetivos da medição de software: entender, controlar, prever e avaliar 

o processo, produtos e serviços (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 - As Quatro Principais Razões para Medição de Software, segundo Watts 

Humphrey 

O entender viabiliza a aquisição de aprendizado sobre aspectos do produto ou 

atividade do processo que está sendo medida, facilitando o suporte à tomada de 

decisões. O avaliar aplica-se à verificação se os produtos ou processos envolvidos na 

medição atendem os critérios de aceitação, focando na melhoria de processos. O 

controlar facilita o gerenciamento do desenvolvimento do software, e o 

acompanhamento dos projetos. O último objetivo, prever, aplica-se à utilização de 

métricas para elaboração de estimativas, construção de médias e tendências [Feitosa, 

2004]. 

No dia a dia das organizações, algumas perguntas comuns no meio empresarial 

motivam diretamente o esforço da medição de software. Dentre elas podemos citar: 

como está nossa organização comparada às concorrentes? Nossos investimentos em 

melhoria de processo melhoraram a produtividade? Como tem evoluído a qualidade das 

nossas entregas? Quais os impactos da mudança de requisitos e rotatividade do pessoal 

na nossa produtividade? Quais as tendências de atendimento aos custos e prazos nos 

projetos? 

A busca pela resposta a perguntas como estas motiva nas organizações 

iniciativas de criação de programas de medição, entretanto, é bom estar atento para uma 

questão chave apontada por [NASA, 1995], que diz que “medição de software é um 

meio e não um fim”, ou seja, o estabelecimento de um programa de medição sem um 

propósito muito claro dentro da organização tem grandes chances de terminar em 

frustração, desperdício e confusão. Assim, este deve ser considerado como uma 
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ferramenta a mais - e não a “bala de prata” - na busca pela melhoria dentro da 

engenharia de software. 

3.1.1 GQM – Um Método para Medição de Software 

Para aplicar corretamente a medição de software, de forma que venha a agregar 

valor para a organização, é importante o uso de um processo de medição, que tem como 

objetivo definir e operacionalizar um programa de medição. O programa de medição 

define um conjunto de métricas que seja adequado ao contexto, bem como os guias e 

procedimentos vinculados para que seja possível coletar e analisar os dados extraídos 

[Fuggetta et al, 1999]. 

Dentre os métodos existentes, será utilizado como referência neste trabalho a 

abordagem do GQM (Goal-Question-Metric – ou em português, Objetivo-Pergunta-

Métrica) [Basili et al, 2001]. Esta escolha se baseia principalmente no fato de o 

embasamento da proposta ser definido acordo com os objetivos organizacionais o que 

torna mais claro o relacionamento das características, necessidades e realidade da 

fábrica de software com as métricas que serão identificadas. 

Victor Basili cita em [Basili et al, 2001] que as três características das métricas 

de software para serem consideradas efetivas são: focar em objetivos específicos; serem 

aplicadas a produtos, processos e recursos ao longo de todo o ciclo de vida; e serem 

interpretadas de acordo com o contexto organizacional do ambiente e objetivos. 

Partindo deste princípio, o método GQM baseia-se em desenvolver e manter um 

programa de métricas significativo, baseado nestes três níveis. A proposta é utilizar-se 

das métricas para melhorar o processo de desenvolvimento de software de forma 

unificada aos objetivos de negócio e técnicos e da organização [DACS, 2006]. 

Este método foi desenvolvido por Vitor Basili e outros colegas nos anos oitenta, 

em conjunto com o laboratório de engenharia de software da NASA, e apesar de ter sido 

desenvolvido especificamente para software pode ser aplicado sempre que métricas 

forem necessárias para atingir os objetivos do negócio propostos [DACS, 2006]. 

O modelo de medição proposto por Basili apresenta três níveis [Basili et al, 

2001]: 
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� Nível conceitual (Goal): Neste nível um objetivo (goal) é estabelecido 

para um objeto de medição, que podem ser estabelecidos em cima de 

produtos, processos ou recursos; 

� Nível operacional (Question): No segundo nível, questões são elaboradas 

para caracterizar o objeto de medição a fim de identificar os itens e 

critérios de qualidade desejados; 

� Nível quantitativo (Metric): No nível mais detalhado, um conjunto de 

dados é associado a cada questão a fim de respondê-la quantitativamente. 

Os dados podem ser objetivos (dependem unicamente do objeto que está 

sendo medido) ou subjetivos (depende do objeto que está sendo medido e 

do ponto de vista do qual está sendo observado). 

A Figura 3.2 ilustra a relação entre os níveis do GQM: 

 

Figura 3.2 - Modelo do GQM 

A figura ilustra que o objetivo pode ser refinado em diversas questões, que por 

sua vez podem ser refinadas em diversas métricas, que podem ser objetivas ou 

subjetivas. As questões podem ser mapeadas em mais de um objetivo e as métricas 

podem ser relacionadas a mais de uma questão, conseqüentemente atendendo a vários 

objetivos. Este relacionamento entre as métricas, questões e objetivos é a principal 

característica do GQM. 

3.1.2 Classificação das Métricas 

As métricas de software podem ser classificadas de várias formas, dependendo 

do ponto de vista aplicado à classificação. [Fernandes, 1995] oferece dois pontos de 

vista básicos: conforme o tipo de medida e conforme o objetivo da medição. 

Na classificação conforme o tipo de medida destaca ainda as seguintes 

variantes: 
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� Objetiva x Subjetiva: como o próprio nome sugere, as métricas 

objetivas são aquelas que provêm de contagem direta de algum atributo 

do software, já as subjetivas dependem da avaliação e julgamento 

humano; 

� Absoluta x Relativa: as métricas absolutas são independentes das 

condições ou de outros itens medidos (ex: custo, esforço, número de 

linhas). Já as métricas relativas tem seu valor diretamente dependente de 

outras métricas, como por exemplo a média de valores; 

� Dinâmicas x Estáticas: As métricas dinâmicas acrescentam um 

componente temporal, como por exemplo, quantidade de defeitos por 

mês. As métricas estáticas permanecem inalteradas, independente do 

passar do tempo, por exemplo: esforço ao final do desenvolvimento; 

� Preditivas x Explanatórias: Medidas preditivas consistem em 

estimativas geradas a partir de transformações de outras medidas. 

Geralmente são obtidas através de transformações com o uso de métodos 

quantitativos, geradas para realizar prognósticos do valor de uma 

propriedade do sistema. As medidas explanatórias são produzidas após a 

ocorrência de um evento (como por exemplo, a quantidade de defeitos 

durante os testes) e vão alimentar um banco de dados de métricas para a 

gerência do ambiente de desenvolvimento. 

Na classificação conforme o objetivo da medição, o autor divide a atuação da 

métrica de acordo com o nível organizacional a que serve: estratégico, tático ou 

operacional (ver Figura 3.3).  

As métricas operacionais são sem dúvidas as mais simples e utilizadas e têm 

como objetivo subsidiar o planejamento dos projetos, a gestão do processo de 

desenvolvimento, o planejamento do atendimento ao produto e a gestão do mesmo. 

Alguns exemplos são: estimativa do tamanho do software, custo estimado para o 

projeto, custo da qualidade e densidade de defeitos do software [Fernandes, 1995]. 

As métricas táticas já atuam no nível de gestão do ambiente de software, 

facilitando a atuação do gestor no que diz respeito à introdução de novas tecnologias, 

ferramentas, mudanças de processo, análise de tendência da produtividade, etc. São 

derivadas das métricas obtidas em nível operacional de cada projeto ou produto e como 
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exemplo podem ser citadas: tendência da produtividade do desenvolvimento por tipo de 

projeto, impacto da introdução de inspeção formal de software e análise de 

produtividade conforme métodos de desenvolvimento. 

Finalmente, as métricas estratégicas têm por objetivo facilitar a realização de 

benchmarking, comparando resultados obtidos internamente na organização com outras 

empresas, concorrentes ou não. Neste nível, também devem auxiliar as melhorias 

contínuas de métodos e processos. Alguns exemplos são: nível de satisfação do cliente, 

benchmarking da densidade de defeitos e retorno do investimento. 

Ainda em uma outra abordagem de classificação, [Vasconcelos, 2005] destaca a 

categorização das métricas em três aspectos: as métricas de produtividade, de qualidade 

e técnicas. As métricas de produtividade concentram-se na saída do processo de 

software (como por exemplo: número de casos de uso por iteração), as de qualidade 

indicam o quanto o produto gerado está conforme as exigências explícitas e implícitas 

do cliente (por exemplo, densidade de defeitos críticos). Já as métricas técnicas, 

concentram-se nas características do software e não no processo que foi utilizado para 

desenvolvê-lo (como por exemplo, complexidade lógica do código fonte). 

Neste trabalho, será utilizada a classificação conforme o objetivo de medição 

para facilitar a identificação de métricas relevantes no contexto de fábrica de software 

(Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 - Classificação de métricas segundo objetivo da medição [Fernandes, 1995] 

 



 34

3.2 Principais Necessidades de Fábricas de Software 

As características básicas de fábrica de software apresentadas no Capítulo 2, 

serão utilizadas como referência para a identificação das principais necessidades deste 

tipo de organização, a fim de que se identifiquem as práticas mais adequadas em termos 

de qualidade e medição de software. 

Para delimitar o estudo, o conceito de fábrica “de programas” definido por 

[Fernandes e Teixeira, 2004] será considerado para a definição das propostas de 

métricas para fábricas de software. 

A fábrica de programas tem como objetivo codificar e testar programas de 

acordo com níveis de serviços previamente acordados, considerando padronização, 

critérios de qualidade e tempo de entrega. Neste tipo de fábrica, trabalha-se com ordens 

de serviço (constando de uma especificação de um programa) que devem ser atendidas 

de acordo com tempos padrões calibrados de acordo com uma base histórica. 

[Fernandes e Teixeira, 2004] definem uma série de características específicas da 

fábrica de programas que representam suas principais necessidades. Dentre elas 

podemos citar: 

Demanda. O controle do volume de demandas é imprescindível para a fábrica 

de programas, a fim de que se mantenha uma demanda mínima mensal a ser atendida. O 

conhecimento da capacidade máxima também é importante, a fim de facilitar o 

gerenciamento dos picos de atendimento; 

Ordens de serviço (OS). Para agilizar o processo de atendimento, as ordens de 

serviço devem ser padronizadas, entretanto, isto não inviabiliza a adoção de padrões do 

cliente, desde que devidamente analisados e adequados para garantir a qualidade da 

operação da fábrica; 

Regras de comunicação e interface com o cliente. Estas regras são importantes 

para o relacionamento bem sucedido entre fábrica e cliente o qual deve ser feito 

preferencialmente, através de um único ponto de contato. As regras devem estar 

definidas claramente entre as partes, prevendo eventos como: padronização e 

completude das OS’s recebidas do cliente, progresso do andamento da OS, 

cancelamento e suspensão da OS, feedback sobre qualidade do código, entre outros; 
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Estimativas. Tabelas padrões de estimativa de tempo para o atendimento às 

OS’s encaminhadas para a fábrica são uma importante ferramenta para gerenciar as 

expectativas do cliente, que mesmo antes de submeter a OS para a fábrica já deverá ter 

uma noção do tempo que será gasto no seu atendimento. Estas tabelas devem ser 

definidas de acordo com a tecnologia utilizada e, de preferência, serem embasadas em 

dados históricos da própria fábrica; 

Novos serviços e novas linhas. A inserção de novos serviços e linhas de 

programação deve ser planejada para que não haja interferência no desempenho da 

produção. É necessário fazer uma análise do retorno do investimento, para avaliar a 

viabilidade da implantação de novos serviços e linhas de produção; 

Acordos de nível de serviço. Os acordos de nível de serviço balizam o 

relacionamento entre cliente e fábrica através de atributos de desempenho requeridos. É 

prática de mercado penalizar o faturamento da fábrica caso os níveis de serviço não 

sejam atendidos e dar um bônus sobre o faturamento se forem ultrapassados; 

Métricas. Para a fábrica de programas, as métricas não devem ser apenas 

focadas no gerenciamento dos acordos de nível de serviço, mas também no apoio da 

gestão, oferecendo informações importantes para o acompanhamento do seu 

desenvolvimento. Algumas métricas relevantes neste contexto são: exatidão das 

estimativas e prazos acordados com o cliente (buscando manter a calibração das tabelas 

padrões de atendimento), produtividade da fábrica por linha de serviço e ao longo do 

tempo, produtividade por membro da equipe ou célula de produção, taxa de entrega no 

prazo, taxa de uso das margens de tolerância acordadas, taxa de defeitos, custo médio de 

uma OS, entre outras; 

Flexibilidade. A flexibilidade de atendimento à demanda é uma das principais 

características da fábrica de programas. Isso pode ser refletido em uma equipe que 

domina diversas linguagens de programação ou na utilização de empresas parceiras que 

possam atender flutuações de demanda; 

Suprimento de recursos humanos. O fornecimento contínuo de recursos 

humanos é um fator crítico para o sucesso da fábrica. Isto se deve a situações como: 

desejo do programador atuar em outros papéis na empresa, necessidade de remanejar 

recursos mais sênior para outras atividades, entre outros. É importante considerar a 
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necessidade da fábrica manter a melhor produtividade possível, evitando recursos sub-

utilizados ou a parada de produção por falta de alocação de pessoal capacitado; 

Controle da produtividade. Este é outro ponto importantíssimo no contexto da 

fábrica de programas. Dependendo da forma de negociação dos acordos de nível de 

serviço é necessário controlar a taxa de produtividade com granularidade maior ou 

menor (individual, equipe, célula, fábrica). Fatores como feedback da área de qualidade 

e disseminação de melhores práticas adotadas por equipes mais produtivas podem ser 

utilizadas como recursos para busca de uma maior produtividade; 

Uso de padrões internos. A utilização de padrões internos na fábrica deve ser 

reforçada diariamente, passando por padrões de técnicas de programação a padrões de 

teste unitário; 

Questão dos riscos e da segurança. Este requisito refere-se ao gerenciamento 

de riscos inerentes ao desenvolvimento das OS’s e sua contingência, e segurança das 

informações do cliente (artefatos e negócio); 

Certificações de qualidade. Os modelos de qualidade são relevantes para a 

fábrica de programas tanto no contexto de melhoria contínua e excelência da operação 

como no contexto de marketing. Atualmente, certificações de qualidade apresentam-se 

como itens qualificadores em licitações e, em alguns mercados (como o internacional) já 

não representam um diferencial, mas sim um requisito básico. Neste sentido, CMMI, 

ISO 9001 e PMP (como certificação pessoal para alguns membros gestores da fábrica) 

são citados como as certificações mais comumente utilizadas; 

Compartilhamento de recursos. O compartilhamento dos recursos deve ser 

dinâmico para atendimento às flutuações de demanda, de acordo com a variação de 

esforço prevista. Os recursos humanos devem poder transitar entre as células de 

produção definidas dentro da fábrica, possibilitando o atendimento aos acordos de 

níveis de serviço e a manutenção da produtividade da fábrica. 

Busca por locais de baixo custo. A implantação da fábrica em uma cidade que 

ofereça mão de obra a custos mais baixos é uma opção para redução de custos da 

operação, favorecendo a oferta de preços mais competitivos; 

Automação da fábrica de software. A automação da fábrica deve possibilitar o 

controle das OS’s, estabelecer um workflow, apoiar a gestão e principalmente favorecer 

a visibilidade do cliente; 
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Tendo como base este referencial teórico é possível identificar as principais 

necessidades da fábrica de software do tipo programa e assim oferecer subsídios para 

identificar os modelos de qualidade mais indicados e algumas métricas relevantes neste 

contexto. As necessidades apresentadas na Tabela 3.1 foram mapeadas considerando a 

interpretação da autora sobre as características da fábrica de programas apresentadas por 

[Fernandes e Teixeira, 2004]. 

Tabela 3.1 - Principais necessidades da fábrica de programas 

Característica Necessidade 

Demanda Controlar volume da demanda, conhecer capacidade 
máxima, gerenciar picos de atendimento. 

Ordens de serviço Agilizar processo de atendimento, diminuir o tempo de 
resposta. 

Regras de comunicação e 
interface com o cliente 

Obter e manter a satisfação do cliente.  

Estimativas Oferecer agilidade no planejamento das atividades e 
gerenciar as expectativas do cliente quanto a prazos de 
atendimento. 

Novos serviços e novas 
linhas 

Buscar novas linhas de atuação. 

Acordos de nível de serviço Atender aos níveis previamente acordados, satisfazendo o 
cliente sem impactar em custos para a operação. 

Métricas Possuir dados para embasar o controle da operação e 
gerenciamento dos acordos de nível de serviço, 
oferecendo subsídios para melhoria contínua. 

Flexibilidade Atender variações de demandas do cliente, seja com 
equipe própria ou gerenciando a terceirização de parte da 
produção. 

Suprimento de recursos 
humanos 

Manter abastecimento contínuo de recursos humanos, de 
forma a não afetar a produtividade da fábrica. 

Controle da produtividade Obter resultados positivos em termos de produtividade, 
onde o retorno esperado seja maior que os custos da 
operação. 

Uso de padrões internos Uniformizar a execução de atividades rotineiras, 
diminuindo re-trabalho e minimizando problemas. 

Questão dos riscos e da 
segurança 

Gerenciar riscos e oferecer segurança de informações do 
cliente. 

Certificações de qualidade Possuir certificações de qualidade como um diferencial e 
qualificador perante o mercado e excelência da operação. 

Compartilhamento de 
recursos 

Controlar a variação de esforço entre as demandas para 
facilitar o compartilhamento. 

Busca por locais de baixo 
custo 

Manter o baixo custo da operação. 

Automação da fábrica de 
software 

Padronizar as interfaces com o cliente, facilitando a 
gestão e favorecendo a visibilidade ao cliente. 
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3.3 Uma Proposta de Métricas para Fábricas de Software 

A palavra controle aparece não apenas implicitamente, como explicitamente em 

muitos dos conceitos e características apresentados acerca de Fábricas de Software. 

Justamente este controle mais evidenciado é o que dá sentido à vinculação do termo 

fabricação às atividades de desenvolvimento dentro do contexto de construção e 

engenharia de software. 

Para se controlar um ambiente de fabricação de software, se faz necessário 

conhecer os processos envolvidos, tanto o produtivo, como o gerencial ou estratégico. 

Entretanto, este conhecimento não deve ser voltado apenas para o que está acontecendo 

no presente, mas principalmente deve estar embasado no histórico da organização, pois 

conhecendo o passado é possível planejar melhorias para atuar no presente e otimizar o 

futuro. 

Neste sentido, a medição de software se enquadra como uma potente aliada que 

possibilita e viabiliza o conhecimento da organização, para direcionar o esforço de 

melhorias alinhado aos objetivos do negócio em questão. 

Dentro do contexto de fábricas de software, a medição (de processo e produto) 

deve ser direcionada de acordo com as necessidades e características da organização e 

do tipo de serviço que ela presta.  

O que diferencia a medição aplicada a projetos de software comuns daquela 

aplicada à fábrica de software, e em especial, fábricas de programas, são basicamente as 

características intrínsecas do serviço que está sendo medido. De fato, a maioria das 

métricas aplicadas aos projetos de software atualmente se enquadra também a algumas 

necessidades da fábrica de programas, entretanto, algumas medições específicas são 

necessárias para garantir que a operação se adeque às características do modelo de 

produção fabril. 

A fábrica de programas apresentada por [Fernandes e Teixeira, 2004] tem como 

objetivo codificar e testar programas de acordo com níveis de serviços previamente 

acordados, considerando padronização, critérios de qualidade e tempo de entrega. 

Dentro desta abordagem, algumas das características definidas na Tabela 3.1 

ressaltam a importância da medição neste ambiente e devem ser adotadas como um dos 

fatores norteadores na definição de um programa de medições voltado especificamente 

para este tipo de operação.  
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É importante perceber que existem vários aspectos a serem considerados e não 

apenas o operacional ou de “processo de funcionamento” da organização. [Tonini, 

2006] apresenta uma classificação de tipos de métricas que abrange medições acerca de 

recursos, produtos, clientes, processos e gestão. No esforço de definição de um plano de 

métricas para fábricas de programas é essencial abordar todos os aspectos citados, de 

acordo com as necessidades deste tipo de operação. 

Desta forma, considerando as características e premissas para a fábrica de 

programas expostas na Tabela 3.1, será proposto um mapeamento entre estas 

características e os objetivos de medição que, através da aplicação do método GQM, 

irão derivar um conjunto de métricas que fornecerão apoio à adequação do conceito.  

3.3.1 Derivando Métricas a partir das Características 

A abordagem GQM (goal-question-metric) será utilizada para orientar a 

definição das métricas. Este método orientado a objetivos possibilita identificar três 

níveis de realização em seu modelo de medição [Basili et al, 2001]:  

• Conceitual - Definição do escopo da medição, ou seja, do objeto a ser 

medido. Estes objetos podem ser processos, produtos ou recursos; 

• Operacional - Definição de um conjunto de questões que auxilia na 

caracterização do objeto de estudo e como ele deve ser visto dentro do 

contexto da qualidade; 

• Quantitativo - Definição de um conjunto de dados a serem obtidos, 

relacionado a cada uma das questões definidas anteriormente, a fim de 

respondê-las de forma quantitativa, ou seja, as métricas. 

Como nível conceitual, será utilizado o conjunto de características da fábrica de 

programas apresentadas na Tabela 3.1, derivando objetivos através da transformação 

das necessidades listadas. Estes objetivos, em seguida serão mapeados em questões 

norteadoras depois em métricas, segundo a metodologia do GQM. 

Vale ressaltar que as métricas sugeridas apontam para um subconjunto geral, 

genérico de métricas que auxiliam na adequação às características propostas por 

[Fernandes e Teixeira, 2004] para Fábricas de Programa. 
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Assim, a Tabela 3.2 mostra o mapeamento das características em objetivos, 

definindo o primeiro nível (conceitual) da abordagem GQM, de onde puderam ser 

extraídos 15 objetivos diferentes. 

Tabela 3.2 – Co-relação entre as características da fábrica de software de programas e 

objetivos organizacionais a serem utilizados no GQM 

Característica Objetivo 

Demanda Objetivo 1: Gerenciar a capacidade produtiva da fábrica para 
lidar com variações de demanda do ponto de vista do cliente. 

Ordem de serviço Objetivo 2: Otimizar a velocidade de atendimento a fim de 
diminuir o tempo de resposta do ponto de vista da equipe de 
desenvolvimento. 

Regras de 
comunicação e 
interface com o cliente 

Objetivo 3: Garantir transparência na comunicação entre 
fábrica e cliente do ponto de vista da gerência da fábrica. 

Estimativas Objetivo 4: Melhorar continuamente o processo de estimativas 
para fornecer maior agilidade de atendimento. 

Novos serviços e 
novas linhas 

Objetivo 5: Manter um processo de inovação que não 
influencie no processo produtivo. 

Acordos de nível de 
serviço 

Objetivo 6: Garantir a execução do processo de gerenciamento 
dos níveis de serviço a fim de atender os ANS firmados. 

Métricas Objetivo 7: Garantir a aderência ao processo de medição e 
análise visando o cumprimento do plano de métricas traçado 
para a operação.. 

Flexibilidade Objetivo 8: Otimizar o processo de sub-contratação de 
recursos externos para atendimento às necessidades do cliente.  

Suprimento de 
recursos humanos 

Objetivo 9: Fornecer recursos humanos de maneira ágil de 
forma a não impactar na produtividade, promovendo a melhor 
adequação dos papéis e satisfação do colaborador. 

Controle da 
produtividade 

Objetivo 10: Controlar a produtividade da equipe do ponto de 
vista da gerência da fábrica 

Uso de padrões 
internos 

Objetivo 11: Garantir a aderência do produto gerado aos 
padrões definidos internamente na organização. 

Questão dos riscos e 
da segurança 

Objetivo 12: Controlar o processo de gerência de riscos, 
atuando de forma pró-ativa em sua prevenção, do ponto de 
vista da gerência da fábrica. 
Objetivo 13: Garantir a segurança das informações do cliente. 

Certificações de 
qualidade 

Objetivo 14: Garantir que o processo de desenvolvimento 
esteja aderente ao modelo de qualidade utilizado. 

Compartilhamento de 
recursos 

Objetivo 15: Controlar a variação de esforço entre as 
demandas para otimizar o uso dos recursos do ponto de vista 
da gerência da fábrica. 

Busca por locais de 
baixo custo 

Não foi identificado como um objetivo mapeável no contexto 
da realização do GQM. 

Automação da fábrica 
de software 

Não foi identificado como um objetivo mapeável no contexto 
da realização do GQM. 
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As métricas serão ilustradas apenas em sua definição e unidade de medida. Não 

serão detalhados todos seus aspectos operacionais como métodos e responsáveis pela 

coleta, periodicidade, método de análise, etc. pois este não é o objetivo principal deste 

trabalho. 

O detalhamento do mapeamento (apresentado no Apêndice 1 – Mapeamento 

GQM para Métricas da Fábrica de Software) originou as seguintes métricas sugeridas 

para o contexto da fábrica de programas (Tabela 3.3, Tabela 3.4). 

Tabela 3.3 - Métricas propostas (parte 1) 

Métricas Unidade 

% de atendimento aos níveis de serviço acordados % 
% de conformidade com os pré-requisitos de qualidade em licitações % 
% de demandas que requereram sub-contratação de equipe % 
% de horas não alocadas % 
% de OS’s fora do padrão % 
% de queda na produtividade média da equipe em período de 
implantação de inovação 

% 

% de recursos entregues no prazo solicitado % 
% de resolução das não conformidades abertas para aderência a 
padrões 

% 

% de resolução das não conformidades abertas para o modelo de 
qualidade 

% 

% de resolução das não conformidades abertas para o processo de 
gerência de riscos 

% 

% de resolução das não conformidades abertas para o processo de 
Medição e Análise 

% 

% de riscos ativados (que não foram evitados) % 
% de satisfação do cliente quanto à transparência na comunicação % 
% de solicitações de informação do cliente fora dos padrões 
acordados 

% 

% de superação aos níveis de serviço acordados % 
% dos prazos atendidos conforme planejado por tecnologia % 
% de entregas no prazo % 
grau de não atendimento por indicador % 
índice de satisfação do colaborador % 
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Tabela 3.4 - Métricas propostas (parte 2) 

média de volume de atendimento Tamanho/Tempo 
média do tempo de resposta às solicitações (OS) do cliente. Horas 
produtividade média da equipe Tamanho/Tempo 
produtividade realizada pela equipe (na demanda) Tamanho/Tempo 
produtividade planejada (para a demanda) Tamanho/Tempo 
quantidade de não conformidades abertas para o modelo de 
qualidade 

Unidade 

quantidade de não conformidades abertas para o processo de 
gerência de riscos 

Unidade 

quantidade de não conformidades abertas para o processo de 
Medição e Análise 

Unidade 

quantidade de não conformidades abertas por não aderência a 
padrões 

Unidade 

quantidade de pessoas trabalhando na fábrica Unidade 
quantidade de reclamações do cliente por vazamento de informação 
(por demanda) 

Unidade 

relação entre tempo médio de sub-contratação e % de entregas no 
prazo 

Comparativo 
entre Horas e % 

taxa de defeitos encontrados para demandas desenvolvidas 
internamente 

% 

taxa de defeitos encontrados para demandas sub-contratadas % 
taxa de improdutividade da equipe (por demanda) % 
taxa de super-alocação da equipe (por demanda) % 
tempo médio de resposta a uma solicitação de estimativa Horas 
tempo médio para contratação de recursos Horas 
tempo médio para sub-contratação de recursos Horas 
velocidade de resolução das não conformidades abertas para 
aderência a padrões 

Dias 

velocidade de resolução das não conformidades abertas para o 
modelo de qualidade 

Dias 

velocidade de resolução das não conformidades abertas para o 
processo de gerência de riscos 

Dias 

velocidade de resolução das não conformidades abertas para o 
processo de Medição e Análise 

Dias 

 

Para utilização (instanciação) em uma fábrica de software específica, objetivos 

específicos da organização em questão – como, por exemplo, objetivos oriundos de um 

sistema de gestão da qualidade ou dos indicadores do ANS – também devem ser levados 

em consideração. 
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3.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas as principais necessidades da fábrica de 

software, a partir da literatura utilizada como referência.  

Partindo destas características, um conjunto de objetivos foi derivado e utilizado 

como principal insumo para a identificação de um subconjunto de métricas relevantes 

na busca à adequação ao modelo de fábrica proposto por [Fernandes e Teixeira, 2004]. 

A identificação destas métricas possibilitou que as características da fábrica de 

programas fossem traduzidas em níveis operacionais, facilitando o entendimento sobre o 

funcionamento de fábricas deste tipo, a fim de embasar o desenvolvimento dos capítulos 

seguintes. 

Assim, este capítulo apresentou a proposta de métricas para fábricas de 

programa, respondendo a uma das perguntas norteadoras deste trabalho: “Qual seria um 

conjunto relevante de métricas no contexto da fábrica de software?”. 

No próximo capítulo serão apresentados os conceitos sobre Acordo de Nível de 

Serviço, encerrando os capítulos sobre estado da arte que servem como embasamento 

para a proposta deste trabalho. 
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4 Acordo de Nível de Serviço  

 

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre acordos de nível de serviço 

(ANS), contextualizando sua utilização, definindo seus principais conceitos, bem como 

a proposta de utilização dos ANS para fábricas de software do tipo programa. O capítulo 

está organizado nas seguintes seções: 

• Seção 4.1. Cenário Atual: apresenta uma visão geral do cenário atual 

acerca do uso de ANS de forma geral na área de TI, sua motivação e 

características. 

• Seção 4.2: Principais Conceitos: esta seção relaciona os principais 

conceitos e terminologia utilizados no contexto de acordos de nível de 

serviço. 

• Seção 4.3. Gestão de Serviços: nesta seção são apresentados conceitos de 

gestão de serviço, justificando a necessidade de sua realização, propondo 

como principal instrumento para este fim o ANS. Também são 

apresentados vantagens e desafios desta abordagem. 

• Seção 4.4. O Papel dos Indicadores de Desempenho: define a 

importância dos indicadores de desempenho para a gestão de níveis de 

serviço. 

• Seção 4.5: Componentes do ANS: são apresentados os principais 

componentes de um ANS de serviço sugeridos pela literatura pesquisada. 

• Seção 4.6: Considerações Finais: apresenta as considerações finais sobre 

o capítulo. 
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4.1 Cenário Atual 

Na última década, uma revolução no relacionamento entre fornecedores e 

consumidores vem transformando a forma de atuação das empresas em todos os 

segmentos da economia, especialmente das empresas de TI [Wozen, 2007], [Sturm et al, 

2000]. Ao contrário do passado recente, quando em muitas ocasiões não havia nem 

mesmo um serviço de atendimento ao cliente para registro de reclamações, hoje a 

preocupação com informações, qualidade de serviços e prazos de entrega é cada vez 

maior. 

Esta situação deve-se principalmente ao mercado mais concorrido e exigente, 

que obriga empresas a buscarem um diferencial para seus produtos e serviços, tornando 

a confiança na marca a principal moeda de compra para grande parte dos consumidores. 

Este mercado competitivo é formado por clientes e usuários que estão cada vez 

mais atualizados, que possuem acesso aos recursos e serviços computacionais tanto do 

trabalho quanto em casa e assim desenvolveram habilidades e conhecimentos 

específicos, tornando-se muito mais exigentes com aqueles que lhes fornecem produtos 

e serviços de TI [Sturm et al, 2000]. 

Assim, é possível identificar uma mudança de foco dos fornecedores, que antes 

era voltada para a eficiência interna, e que agora visa a qualidade percebida pelo cliente, 

em uma eterna busca por oferecer mais por menos [Sturm et al, 2000]. 

[Magalhães e Pinheiro, 2007b] também apresentam esta mudança de cenário em 

uma comparação do cenário anterior versus o cenário atual no que se refere ao 

posicionamento das empresas de TI (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1 - Cenário anterior x Cenário atual do posicionamento das empresas de TI 

[Magalhães e Pinheiro, 2007b] 

Cenário Anterior Cenário Atual 

Atendimento ao usuário  Atendimento ao cliente 
Perspectiva interna  Perspectiva externa 
Esforço pessoal  Esforço repetitivo e medido 
Foco na tecnologia  Foco no processo 
Processos ad-hoc  Processos racionalizados 
Recursos internos  Recursos internos e externos 
Comportamento reativo  Comportamento proativo 
Visão fragmentada  Visão integrada 
Sistema manual  Sistema automatizado 
Gestor de operações  Gestor de serviços 
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4.2 Principais Conceitos 

A utilização de ANS’s traz consigo uma gama de outros termos que precisam ser 

entendidos para a compreensão de sua aplicabilidade. 

4.2.1 ANS – Acordo de Nível de Serviço 

Segundo [Lee e Ben-Natan, 2002] o ANS (ou SLA – Service Level Agreement – 

em Inglês) é um contrato ou acordo que formaliza um relacionamento de negócio, ou 

parte deste relacionamento, entre duas partes. Frequentemente, ele toma a forma de um 

contrato negociado entre um provedor de serviço e um cliente e define um preço pago 

em troca da garantia de que um produto ou serviço deve ser entregue em certos termos e 

condições. Resumindo, o ANS é o acordo realizado entre um cliente e um provedor de 

serviço que oferece garantias de entrega para algum serviço, gerenciando a qualidade 

deste. 

[Sturm et al, 2000] classifica os ANS em três tipos: 1. domésticos, 2. externos e 

3. internos. Os ANS domésticos são firmados geralmente entre a área de TI e um 

departamento da mesma empresa. O ANS externo, mais comum, é firmado entre um 

fornecedor e seus clientes de outra empresa. Menos conhecido e utilizado, o ANS 

interno é geralmente fechado dentro dos departamentos técnicos para medir 

desempenho internamente no setor. 

4.2.2 ANO – Acordo de Nível Operacional 

Acordo de Nível Operacional (OLA – Operational Level Agreement). É um 

acordo firmado entre o fornecedor e um provedor de serviços interno – classificado por 

[Sturm et al, 2000] como o ANS doméstico –, que influencia diretamente no resultado 

do nível de serviço prestado pelo primeiro [Abad, 2007].   

4.2.3 SLM – Service Level Management 

O SLM, ou gerenciamento dos níveis de serviço é formado por um conjunto de 

métodos e procedimentos disciplinados e proativos usados para assegurar que níveis 

adequados de serviços são oferecidos. 

[Pavani, 2007] reforça a importância do SLM para monitoração das variáveis de 

ANS’s, especialmente os mais complexos, a fim de se garantir que o acordo está sendo 

cumprido. Sugere-se a realização do gerenciamento dos níveis de serviço utilizando-se 
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ferramentas de software que geram relatórios e facilitam o acompanhamento dos 

indicadores e das métricas de desempenho. 

De acordo com [Sturm et al, 2000], SLM é a metodologia disciplinada e proativa 

utilizada para garantir que níveis adequados de serviço estão sendo entregues a todos os 

clientes/usuários, de acordo com as prioridades do negócio e a um custo aceitável. 

4.2.4 ONS – Objetivos dos Níveis de Serviço 

Objetivos dos níveis de serviço (ou SLO – Service Level Objectives), definem o 

nível de serviço que será praticado, conforme o acordo. Desta forma, definem também o 

que deve ser medido. Neste sentido, o ONS é o fator que realmente interessa quando se 

fala de ANS, pois definem a ‘quanto’ será acordado entre as partes os valores dos KPI 

(Key Performance Indicators). Um bom exemplo de objetivo dos níveis de serviço pode 

ser: manter a taxa de entregas no prazo acima de 95%. 

Para cada aspecto coberto pelo acordo deve haver um nível “alvo” definido, ou 

em alguns casos, dois níveis para cada aspecto: o nível mínimo e o nível máximo 

desejável, mas não obrigatório. Quando o nível máximo é utilizado em um ANS 

geralmente trás algum tipo de incentivo ou recompensa associada ao seu atendimento 

[Sturm et al, 2000]. 

4.2.5 KPI – Key Performance Indicators 

Key Performance Indicators (indicadores chave de desempenho) ou Service 

Level Indicators (indicadores do nível de serviço) são como o próprio nome diz, os 

indicadores, acordados no ANS, medidos durante o fornecimento do serviço e 

monitorados no SLM. Devem representar informações de fundamental importância para 

a organização, uma vez que seu monitoramento apontará o sucesso (ou não) dos 

serviços prestados. 

4.2.6 SLR – Service Level Reporting  

Os Relatórios de Nível de Serviço, significado em português da sigla SLR, são o 

principal veículo de comunicação do ANS. Devem ser vistos como os meios para 

demonstrar valor dos serviços de TI e promover a qualidade dos serviços providos 

[Sturm et al, 2000]. 
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A Figura 4.1 mostra o relacionamento de alguns conceitos da gestão de níveis de 

serviço, como o ANS, o ANO e o Gerenciamento dos Níveis de serviço. O conceito de 

CA (contrato de apoio) não está sendo tratado no escopo deste trabalho, mas, segundo a 

autora da figura, representa contratos firmados com um provedor externo. 

 

Figura 4.1 – Relacionamento entre alguns conceitos da gestão de níveis de serviço [Abad, 

2007]. 

 

4.3 Gestão de Serviços 

Através da utilização do ANS é possível as empresas estabelecerem um acordo 

entre cliente e fornecedor que determina o nível de exigência sobre o serviço fornecido, 

aplicando bonificações ou penalidades, de acordo com seu desempenho em atender as 

metas acordadas. 

A utilização de ANS para gestão de serviços apresenta vantagens tanto para o 

cliente quanto para o fornecedor. Para quem está adquirindo o serviço, é interessante no 

sentido que contribui para a avaliação dos custos e benefícios da utilização de diferentes 

fornecedores, garante adequação aos padrões da empresa, reduz ciclo e custo da seleção 

de fornecedores, impactando diretamente no cliente final. Para o fornecedor, o uso do 

ANS, através do monitoramento do nível de serviço fornecido, aumenta sua 

credibilidade, retém clientes e gera maiores lucros [Wozen, 2007]. 

Segundo [Lee e Ben-Natan, 2002], a aplicação do ANS geralmente serve para 

definição de papéis, prestação de contas, gerência das expectativas, controle da 

implementação e execução do serviço, promoção de verificações, facilitação da 

comunicação e medição do retorno do investimento. 

CA 



 49

Para [Sturm et al, 2000], existem seis razões determinantes para estabelecer a 

gestão de serviços dentro da empresa ou com um provedor de serviços: 

• Satisfação do cliente. Considerada pelo autor como a principal razão 

para implementar a gestão dos níveis de serviço. Favorece o diálogo 

entre cliente e fornecedor, facilita o entendimento das necessidades do 

cliente, possibilitando ao fornecedor entender o que o cliente percebe 

como um bom serviço, e ao cliente saber o que é razoável esperar do 

fornecedor; 

• Gestão das expectativas. Basicamente visa gerenciar as expectativas 

que apesar de não documentadas formalmente são esperadas pelos 

usuários. Com a negociação dos níveis de serviço, todos os requisitos 

esperados são documentados e negociados, evitando percepção errada de 

que o serviço está aquém do esperado. Esta gestão de expectativas pode 

por conseqüência promover a revisão sistemática dos níveis de serviço, 

gerando renegociações do acordo, favorecendo a atualização dos valores, 

no sentido de que o valor do contrato está diretamente ligado aos níveis 

de serviço acordados; 

• Regulamentação de recursos. Através do ANS, os recursos 

disponibilizados pelo fornecedor serão adequados ao nível acordado. 

Demandas maiores que o esperado podem gerar revisão da capacidade de 

atendimento e conseqüente revisão do ANS; 

• Marketing interno dos serviços de TI. Este ponto foca no 

estabelecimento de ANS entre fornecedores internos à organização 

cliente, quando favorece a visibilidade do trabalho realizado através do 

gerenciamento dos níveis de serviço, fortalecendo a área fornecedora 

através da apresentação dos bons resultados; 

• Controle de custos. Favorece a identificação da necessidade específica 

do cliente, não permitindo orçamentos exagerados (de pessoal, hardware 

e tempo), baseados em fatores subjetivos; 

• Estabelecimento de uma estratégia defensiva. Através da precisão dos 

ANS’s, os níveis de serviço são documentados incluindo até métricas 
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previamente acordadas entre cliente e fornecedor, não deixando margem 

para especulações sobre o desempenho do fornecedor. 

A importância e as diferentes percepções da qualidade de um serviço são 

abordadas por [Magalhães e Pinheiro, 2007b], que apresentam cinco fatores que 

influenciam a avaliação de um serviço pelo cliente (A relação entre eles é apresentada 

na Figura 4.2). 

• Serviço esperado. O que o cliente espera receber em troca do valor pago 

pelo serviço; 

• Serviço adequado. O que atende às necessidades expressas pelo cliente; 

• Serviço desejado. O que o cliente deseja receber além do que ele 

expressou necessitar; 

• Serviço previsto. O que cliente recebe em termos de serviço, ou seja, o 

acordado com o fornecedor; 

• Serviço percebido. Como o cliente percebe o serviço prestado, 

considerando suas expectativas em relação ao que entende ser o serviço 

adequado e o serviço desejado. 

 

Figura 4.2 - Modelo conceitual da avaliação dos serviços [Magalhães e Pinheiro, 2007b] 

Necessidades e expectativas dos clientes freqüentemente são muito diferentes. 

Na sua maioria, as necessidades são mais fáceis de satisfazer do que as expectativas, 

uma vez que os clientes tendem a comunicar e a preparar as suas especificações de 

serviços e produtos de TI baseados em suas necessidades, mas medem o desempenho do 

fornecedor baseados nas suas expectativas [Magalhães e Pinheiro, 2007b]. 
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4.3.1 Benefícios e Desafios 

Como todo modelo de trabalho, a utilização da Gerência de Níveis de Serviço 

traz uma série de benefícios pela sua implementação, mas também alguns desafios que 

precisam ser superados para obter o melhor retorno de sua utilização. A seguir serão 

listados alguns benefícios e desafios da implantação da gestão de serviços em uma 

organização [OGC, 2007], [Sturm et al, 2000]. 

4.3.1.1 Benefícios 

Pode-se citar como benefícios na adoção de políticas de gestão de serviços: 

• Os serviços são projetados para atender os requisitos de níveis de 

serviços; 

• Melhoria no relacionamento com clientes satisfeitos; 

• Ambas as partes do acordo possuem uma visão mais clara dos papéis e 

responsabilidades – evitando potenciais falhas de entendimento e 

omissões; 

• Existem objetivos específicos contra os quais a qualidade do serviço 

pode ser medida, acompanhada e reportada; 

• O esforço do fornecedor é focado nas áreas chave do negócio; 

• Fornecedor e cliente possuem uma expectativa consistente e clara dos 

níveis de serviços requeridos; 

• O acompanhamento do serviço permite a identificação das fraquezas para 

que ações possam ser tomadas a fim de melhorar a qualidade do serviço 

futuramente; 

• O acompanhamento do serviço mostra onde ações do usuário ou do 

cliente estão causando problemas, ressaltando assim a necessidade de 

melhoria do serviço ou treinamento; 

• Suporta o gerenciamento de fornecedores; 

• Pode ser usado como base para cobrança dos serviços; 

• Estabelece e mantém abertas linhas de comunicação entre fornecedor e 

cliente. 
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4.3.1.2 Desafios 

Bouman apud [Gomes, 2001] afirma que embora existam muitas evidências 

sobre o papel e importância dos acordos de nível de serviço no contexto da gestão de 

serviços, eles apresentam muitas omissões e falhas na prática. Alguns pontos são citados 

pelo autor como problemas mais comuns encontrados em um ANS: especificação do 

serviço imprecisa ou incompleta, gestão de custos insuficiente e utilização dos 

documentos do ANS como “peso morto” (ou seja, utilizado por poucos da empresa, e de 

forma inadequada). 

Para evitar a má-utilização deste recurso, alguns desafios precisam ser lançados, 

como: 

• Estabelecer níveis de serviços realistas; 

• Caso utilizados, acordos internos (ANO) ou com fornecedores externos 

(CA) devem ser gerenciados com o mesmo rigor do ANS ao qual 

oferecem suporte; 

• Apoiar serviços mensuráveis que identifiquem objetivos para os clientes; 

• Manter a regularidade na revisão e negociação do acordo para que não se 

torne obsoleto; 

• Possuir documentação concisa e clara (evitar textos confusos ou 

incompletos); 

• Estabelecer métodos consistentes de coleta dos indicadores de nível de 

serviço. 

 

4.4 O Papel dos Indicadores de Desempenho 

Uma vez que o objetivo do gerenciamento dos níveis de serviço é medir, 

acompanhar e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, os dados coletados para dar 

suporte a estes objetivos devem medir diretamente ou prover a capacidade de derivar 

informações adequadas para este acompanhamento [Sturm et al, 2000]. 

Para [Lee e Ben-Natan, 2002], métricas são o componente principal do ANS e 

não é possível pensar em acordo de nível de serviço ou qualidade do serviço sem 

medições. Os indicadores de desempenho são obtidos através de medições dos 
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processos e produtos gerados durante a vigência do acordo e devem ser suportados por 

um plano de medição organizacional. 

Assim, o atendimento ao ANS é verificado pela utilização de indicadores de 

desempenho, fixando-se metas ou ainda uma faixa de variação determinada que vai de 

um nível mínimo aceitável para aquele serviço até o nível máximo proposto [Magalhães 

e Pinheiro, 2007b]. 

Quando está se iniciando um novo relacionamento cliente-fornecedor, é comum 

que os indicadores passem por um período de adaptação, onde as partes irão se conhecer 

e onde os SLO – objetivos dos níveis de serviço – são menos rigorosos e deverão 

possuir limites aceitáveis devido ao período de experiência [Sposito, 2007]. 

Para esta transição, geralmente é conduzido um diagnóstico da situação atual dos 

serviços, hardware e software. Caso não seja possível a realização do diagnóstico, o 

fornecedor deve se resguardar, solicitando que o acordo inclua uma ressalva nas 

cláusulas: 

• Níveis de serviço: possibilidade de modificar os níveis de serviço que 

num processo de verificação seguinte não estiverem conforme o termo 

do acordo; e/ou  

• Extensão de garantias: o cliente deve estender garantias caso sejam 

verificados aumento de escopo em aspectos de recursos tecnológicos, 

níveis de uso e outros requisitos. 

Os indicadores de processos críticos são passíveis de multa, para forçar o 

fornecedor a se dedicar com mais afinco e preocupação a esses níveis de serviço. 

[Sposito, 2007] recomenda também que o ANS possua uma cláusula de agravamento, 

em caso de não atendimento aos indicadores por meses consecutivos, até um limite, 

podendo levar até à quebra do contrato. 

 

4.5 Componentes do ANS 

O objetivo do ANS é apresentar uma descrição clara, concisa e possível de 

medir relativa ao que o fornecedor entregará para o cliente. Esta definição ressalta a 

importância de utilizar um modelo de ANS adequado à realidade das organizações, que 
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não seja tão detalhado para ser usado em sua completude, nem tão sucinto não contendo 

todas as informações necessárias. 

Desta forma, é importante ressaltar aspectos que são considerados 

imprescindíveis para a formalização adequada do acordo de níveis de serviço. [Gomes, 

2001] propõe a estrutura de um ANS dividindo-o em três seções (ver Tabela 4.2). 

Tabela 4.2 - Seções do ANS [Gomes, 2001] 

 Seção Descrição 

Detalhes 
do ANS 

Objetivo do acordo Descreve quais os objetivos a serem alcançados 
com o ANS firmado. 

Modalidade do 
Acordo 

Especifica o tipo de acordo: interno, externo ou 
misto. 

Datas de Revisão Registra a data da última revisão, bem como a data 
programada para a próxima revisão do ANS. 

Responsabilidades Define a área responsável, seus representantes, 
resumo das obrigações e descrição dos papéis e 
responsabilidades de ambas as partes. 

Coleção da definição 
dos termos usados no 
acordo 

Apresenta um glossário das palavras-chave 
utilizadas no documento. 

Detalhes 
do 
Serviço 

Identificação Nome do serviço 
Definição e Escopo Descrição do serviço, indicação se o cliente pode 

contratar de outro fornecedor, o que está incluído, o 
que não está incluído no serviço. 

Pré-Requisito para 
Execução 

O que deve estar disponível e com que 
antecedência para que os compromissos acordados 
sejam cumpridos. Também são definidas regras de 
uso do serviço, como forma de solicitação e entrega 
(prazos e informações necessárias) 

Produtos Identificação do produto gerado e parâmetros para 
seu recebimento pelo cliente (citando padronização 
requisitada) 

Níveis de Serviço 
contratados 

Detalhes do nível de serviço (necessidades do 
cliente, prioridades, viabilidade dos níveis 
desejados, pré-requisitos específicos, comunicação 
sobre falhas e riscos, conduta para resolução de 
problemas, regras de uso do serviço por sub-
contratadas, regras de melhorias não emergenciais, 
regras para processo de mudança, conseqüências 
para padrões não cumpridos, flexibilidade e 
mudança de escopo) 

Volume Volume do serviço a ser provido 
Remuneração Explicitar os arranjos financeiros aplicados na 

duração do acordo, custos de prover os níveis 
acordados e taxas de valor do serviço, penalidades, 
bonificações e multas. 
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[Magalhães e Pinheiro, 2007a] também apresentam uma proposta de seções para 

um modelo de ANS, como pode ser visto na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Proposta de seções do ANS [Magalhães e Pinheiro, 2007a] 

Seção Descrição 

Especificações 
contratuais e 
contexto 

Definição das especificações contratuais e os indicadores 
determinados para a monitoração dos serviços prestados. 

Contatos e Papéis Identificação de pontos focais de contato. 
Relatório Gerencial Definir a freqüência e detalhe dos relatórios de acompanhamento 

dos níveis de serviço (SLR). 
Condições de 
Pagamento 

Relacionados com o pagamento, duração do contrato, 
renovações, encerramentos de contrato. 

Processo de Revisão Definição de processo de revisão formal e periódico para avaliar 
os níveis dos serviços prestados. A periodicidade deste processo 
de revisão também deve ser definida. 

Gerência de 
mudança 

Definir a forma de negociação nas mudanças de níveis de 
serviço. 

Plano de incentivo 
financeiro 

Definir um plano de incentivo para atrelar à superação de metas 
estabelecidas para os níveis de serviço. Ônus também devem ser 
definidos para gerenciar o não atendimento aos níveis acordados. 

Níveis de 
desempenho 

Indicadores de desempenho que devem ser atendidos pelo 
fornecedor. 

Equipe Equipe que estará envolvida com o atendimento ao serviço, sua 
capacitação e quantidade de pessoas. 

Equipamentos Equipamentos necessários para atendimento aos níveis 
acordados. 

 

Outra proposta de modelo é apresentada por [Duke, 2007] e define as seguintes 

seções gerais apresentadas a seguir ( 
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Tabela 4.4): 
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Tabela 4.4 - Proposta de modelo de ANS [Duke, 2007] 

Seção Descrição 

Sumário executivo Oferece um resumo do acordo, incluindo os serviços providos, não 
providos, horas de serviço cobertas, como a entrega do serviço 
será medida e reportada para o cliente, obrigações financeiras e o 
ponto de contato. 

Visão geral Apresenta as partes, os clientes, os usuários, o ambiente e pessoas 
de contato. 

Termos e 
condições 

Período do acordo, periodicidade das revisões do acordo, horas de 
cobertura. 

Serviços 
oferecidos e 
tarifação 

Lista de serviços oferecidos e preços. 

Responsabilidades 
 

Lista de responsabilidades do cliente e do fornecedor. 

Medição dos 
serviços e 
relatórios 

Provê detalhes de como e com que freqüência o ANS será 
acompanhado, medido e reportado, bem como o formato das 
reportagens. 

Solicitação do 
cliente por 
melhorias nos 
serviços 

Descreve as regras para solicitação de novos serviços que 
configurem mudanças planejadas nos serviços. 

Incidentes Descreve o procedimento para o cliente reportar solicitações de 
serviços. 

Gerenciamento de 
mudanças do 
fornecedor 

Define o processo de gerenciamento de mudanças para o serviço, 
incluindo melhorias em produtos ou serviços. Descreve 
antecipadamente o escopo das mudanças, incluindo impactos, 
responsáveis e parâmetros para avaliação da completude da 
mudança. 

Aprovações Assinatura das partes envolvidas. 
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Para [Sturm et al, 2000], os seguintes componentes básicos de um ANS devem 

ser (Tabela 4.5): 

Tabela 4.5 - Seções do ANS propostas por [Sturm et al, 2000] 

Seção Descrição 

Partes do Acordo Os dois grupos que negociaram o acordo, ou seja, o provedor do 
serviço e o cliente. 

Termo Descreve a duração do acordo; (o autor sugere um período 
mínimo de 2 anos). 

Escopo Define os serviços cobertos pelo acordo. 
Limitações É considerada uma cláusula de precaução, detalhando as 

limitações existentes ao cumprimento do acordo (ex: volume 
máximo de serviço suportado pelo fornecedor). 

SLO  Objetivos do nível de serviço: são os níveis acordados para os 
serviços do ANS (o autor sugere limitar o SLO entre 5 a 10 
objetivos). 

Indicadores de nível 
de serviço 

Indicadores que irão representar o atendimento aos objetivos 
dos níveis de serviço especificados na seção anterior. 

Falhas Descreve as conseqüências para o não atendimento aos níveis de 
serviço acordados. Estas conseqüências podem vir em 
penalidades financeiras ou mesmo quebras de contrato. 

Serviços opcionais Lista serviços opcionais que não são oferecidos comumente pelo 
acordo, mas que já podem ser previamente acordados. (ex: 
realização de atividades nos fins de semana). 

Exclusões Define o escopo negativo, ou seja, o que não está incluído no 
acordo. 

Acompanhamento Lista dos relatórios de acompanhamento que são fornecidos 
durante a vigência do acordo, sua freqüência, indicadores 
apresentados, conteúdo esperado, fontes de dados, 
responsabilidades e audiência. 

Administração Descreve o processo de administração do ANS na organização. 
Revisões Periódicas Descreve os pontos de revisão periódicas dos termos constantes 

no acordo a fim de avaliar se o contrato ainda é válido e se os 
processos estão trabalhando de forma satisfatória. 

Revisões do acordo Define as possíveis necessidades de revisão do acordo por 
mudança dos requisitos. Geralmente essas revisões são 
disparadas por uma mudança nas necessidades do cliente. 

Aprovações Aprovações formais do acordo. 
 

Além da revisão bibliográfica apresentada, orientações constantes no COBIT12, 

guia de boas práticas para gestão de TI, e no ITIL13, biblioteca que reúne um conjunto 

de melhores práticas para gestão de serviços de TI serão consideradas. 

                                                 

12 Control Objectives Management Guidelines [ITGI, 2007] 
13 Information Technology Infrastructure Library [OGC, 2007] 
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A escolha dos modelos COBIT e ITIL para embasar (juntamente com as outras 

fontes) a definição dos principais componentes do ANS deve-se ao fato destes modelos 

apresentarem orientações específicas para gerenciamento de níveis de serviços, além da 

ampla aceitação no mercado de TI bem como disponibilidade de documentação para 

avaliação. 

4.5.1 ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

Para o modelo ITIL [OGC, 2007], o gerenciamento dos níveis de serviço 

aparece como um dos processos do grupo de “entrega dos serviços”, ou service delivery.  

Este processo tem como objetivo manter e melhorar a qualidade dos serviços 

através de um ciclo constante de acordos, monitoração, relatórios e melhoria dos atuais 

níveis acordados. 

O ITIL sugere que a definição da estrutura de um ANS deve antes de tudo se 

adequar a cada situação, com o conteúdo variando de acordo com o tipo de ANS, 

entretanto, algumas características comuns são apresentadas como sendo comuns à 

maioria das situações. 
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Tabela 4.6 - Proposta de modelo de ANS do ITIL [OGC, 2007] 

Seção Descrição 

Introdução Partes do acordo, breve descrição, datas de início, fim e 
revisão, escopo, responsabilidades e descrição dos serviços 
oferecidos. 

Horas do Serviço Mais usado para serviços de rede, descreve o período que os 
serviços são requeridos (por exemplo: atendimento 24x7). 

Disponibilidade Mais usado para serviços de rede, descreve a disponibilidade. 
esperada dos serviços acordados. 

Confiabilidade Para serviços de rede, geralmente expressada como tempo 
médio entre paradas de serviço.  

Suporte Horas de atendimento, atendimentos em horários especiais 
(noturnos, feriados, etc), tempos de resposta para os 
diferentes tipos de incidentes. 

Rendimento Geralmente usado como taxa de transferência para ANS’s de 
rede. 

Tempos de resposta das 
transações 

Geralmente usado como tempos de resposta para servidores 
de rede.  

Mudança Aprovação, gerenciamento e implementação de solicitações 
de mudança baseado na categoria ou urgência/prioridade da 
mudança. 

Cobrança Detalhes sobre a forma de cobrança, períodos e fórmulas 
aplicáveis (por exemplo para cálculos de bonificações ou 
penalidades). 

Revisões e relatórios de 
serviço 

Conteúdo, freqüência e distribuição dos relatórios e reuniões 
de revisão do serviço 

Incentivos e 
penalidades de 
desempenho 

Detalhes de incentivos e penalidades a serem praticados 
sobre o desempenho dos níveis de serviço acordados 

 

4.5.2 COBIT 

O COBIT [ITGI, 2007] defende, através do processo definir e gerenciar níveis 

de serviço, que a comunicação efetiva entre a gerência de TI e os clientes se dá através 

da definição documentada e acordada de serviços e níveis de serviço. 

Este objetivo é atingido com a formalização de acordos internos e externos, 

alinhados com os requisitos e a capacidade de entrega, utilizando-se de relatórios e 

reuniões para acompanhamento do atendimento aos níveis de serviço e identificando e 

comunicando novas e atualizadas necessidades de serviços para planejamento 

estratégico.  

Objetivos e métricas são definidas no COBIT em três níveis: 
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• Objetivos e métricas de TI, que definem o que o cliente espera da área de 

TI; 

• Objetivos e métricas do processo, que definem o que os processos de TI 

devem conter para apoiar os objetivos; e 

• Métricas de desempenho do processo, que indicam o quão bem 

desempenhado está o processo, visando o atendimento aos objetivos. 

Os objetivos e métricas para o processo de definir e gerenciar níveis de serviço 

são listados na Tabela 4.7. Ao contrário das outras fontes consultadas, o COBIT não 

oferece um modelo de ANS sugerido, mas sim objetivos e orientações que definem 

alguns requisitos para alinhamento ao modelo proposto. 

Tabela 4.7 – Tabela de objetivos e métricas do COBIT de acordo com o nível  de processo 

[ITGI, 2007] 

Nível Objetivos Métricas 

Atividades - Definir os serviços 
- Formalizar acordos internos e 
externos alinhados com os requisitos 
e capacidades de entrega 
- Reportar o atendimento aos níveis 
de serviços (relatórios e reuniões) 
- Atualizar o planejamento estratégico 
para requisitos de serviços novos e 
atualizados 

- número de revisões formais do 
ANS por ano 
- percentual de níveis de serviço 
reportados 
- percentual de níveis de serviços 
reportados de forma automática 
- número de dias de trabalho 
necessários para ajustar um nível 
de serviço após acordo com o 
cliente 

Processo - Estabelecer um entendimento 
comum dos níveis de serviço 
requeridos 
- Formalizar e monitorar os ANS e 
critérios de desempenho 
- Alinhar o serviço entregue com os 
níveis acordados 
- Criar um catálogo atualizado, 
alinhado com objetivos de negócio 

- número de serviços entregues 
que não estão no catálogo 
- percentual de serviços de acordo 
com os níveis 
- percentual de serviços que são 
medidos 

Negócio - Garantir a satisfação dos usuários 
com os serviços oferecidos e níveis 
de serviço 
- Responder aos requisitos do negócio 
em alinhamento com a estratégia de 
negócio 
- Garantir transparência e 
entendimento dos custos, benefícios, 
estratégias, políticas e níveis de 
serviço de TI 

- percentual de clientes satisfeitos 
com o atendimento ao nível de 
serviço acordado 
- percentual de usuários satisfeitos 
com o atendimento ao nível de 
serviço acordado 
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4.6 ANS no contexto da Fábrica de Software 

Considerando as definições apresentadas neste trabalho acerca de fábricas de 

software e Acordos de Nível de Serviço, é importante apresentar a visão da autora no 

que concerne a utilização de ANS’s em operações de fábrica de software. 

Além das vantagens intrínsecas à gestão de nível de serviços apresentadas neste 

capítulo, a utilização dos ANS para gerir relacionamentos entre clientes e fábricas de 

software (principalmente fábricas de programa) apresenta outras importantes vantagens, 

como: 

• Possibilitar à fábrica trabalhar em esquema de “caixa preta”, ou seja, sem 

que sua operação seja visualizada pelo cliente, que utiliza apenas os 

níveis de serviço acordados para monitorar o desenvolvimento de seu 

projeto. Essa estrutura de “caixa preta” oferece vantagens a ambas as 

partes, pois para a fábrica evita interferências diretas do cliente e garante 

sua autonomia sobre os recursos alocados; 

• A utilização e monitoramento constante do ANS oferecem ao cliente a 

sensação de estar recebendo exatamente o que foi acordado, ou ainda, se 

os níveis de serviço não são alcançados, as restrições e indicadores ficam 

claros e estando previamente acordados evitam desgastes no 

relacionamento. 

• Para a fábrica, a definição do escopo, das limitações e padrões a serem 

utilizados na elaboração do serviço são de grande valia, quando 

mudanças relativas a estes aspectos podem impactar em valores pré-

acordados de multas para o cliente ou taxas pré-acordadas de aumento de 

prazo e custo. 

De forma geral, especialmente para redução de atritos e desgastes entre cliente e 

fábrica, a utilização do gerenciamento dos níveis de serviço é de grande importância. 

Em uma fábrica que trabalhe com a unidade básica de ‘ordens de serviço’ como 

mecanismo de repasse de serviço, [Fernandes e Teixeira, 2004] sugerem ainda alguns 

principais acordos que podem ser efetuados em um ANS de fábricas de software: 

• Percentual de ordens de serviço completadas dentro do prazo acordado; 
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• Percentual de ordens de serviço com problemas de qualidade (defeitos 

reportados após entrega); 

• Percentual de ordens de serviço implementadas fora da especificação 

recebida. 

Ainda para [Fernandes e Teixeira, 2004], algumas dicas importantes no 

estabelecimento de níveis de serviço de fábricas de software são: embasar os níveis de 

serviço requeridos pelo cliente em valores históricos, manter confidencialidade sobre 

dados de incremento de produtividade – pois o cliente pode requerer aumento dos níveis 

de serviço, diminuindo a margem de rentabilidade da fábrica – e manter a avaliação dos 

níveis de serviço em periodicidade maior que mensal, a fim de facilitar a recuperação do 

padrão de desempenho sem grandes pressões de prazo, o que poderia prejudicar a 

produtividade da operação. 

 

4.7 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos utilizados nos acordos 

de nível de serviço (ANS), bem como o cenário atual do relacionamento entre clientes e 

fornecedores de TI que motivou a utilização deste recurso. A abordagem da gestão de 

serviços, seus benefícios e desafios também foram apresentados, explicitando inclusive 

o papel dos indicadores de desempenho dentro do ANS. 

Várias abordagens para os principais componentes de um ANS foram 

apresentadas, possibilitando a identificação de alguns itens considerados como pontos 

imprescindíveis em um ANS que servirão de embasamento para o Capítulo 6, que 

propõe uma organização de ANS para utilização em Fábricas de Software. 

A utilização do ANS no contexto de fábricas de software foi apresentada, 

gerando condições para os capítulos seguintes responderem mais uma questão 

norteadora deste trabalho: “Como aplicar a gestão de Acordos de Nível de Serviço 

(ANS) para Fabricação de Software?” 
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5 Estudo de Caso 

 

Este capítulo apresenta as características, os dados coletados e a análise dos 

resultados do estudo de caso realizado em uma empresa do estado de Pernambuco que 

serviu como motivação e embasamento para a elaboração do modelo proposto neste 

trabalho. O capítulo está organizado nas seguintes seções: 

• Seção 5.1: Objetivos: apresenta os objetivos da realização do estudo de 

caso neste trabalho. 

• Seção 5.2: Caracterização: caracteriza a empresa alvo deste estudo de 

caso, seu processo de funcionamento, bem como as demandas 

observadas e suas particularidades. 

• Seção 5.3: Dados Coletados: apresenta as tabelas de dados utilizadas para 

análise realizada, preservando o sigilo da organização, nome das 

demandas e clientes. 

• Seção 5.4: Análise dos Dados: apresenta as conclusões da pesquisa sobre 

os dados coletados, identificando os principais desafios, que embasarão a 

proposta de melhoria do modelo de ANS utilizado. 

• Seção 5.5: Considerações Finais: apresenta as considerações finais sobre 

o capítulo. 

 

 



 66

5.1 Objetivos 

A fim de enriquecer o embasamento teórico à proposta deste trabalho, foi 

realizado um estudo de caso, através da coleta de dados históricos sobre a utilização 

prática de ANS’s em uma fábrica de software de programas do estado de Pernambuco, 

durante dezesseis meses, no período de 1º de Janeiro de 2006 a 1º de Maio de 2007. 

Com este estudo foi possível: 

• Identificar os pontos fortes e fracos do modelo de ANS utilizado; 

• Mapear os desvios mais comuns encontrados no desenvolvimento das 

demandas14 observadas; 

• Identificar a relação entre os desvios e o modelo de ANS utilizado; 

• Propor um modelo de ANS que minimize os problemas originados das 

falhas no ANS utilizado nas demandas observadas durante o estudo. 

 

5.2 Caracterização 

A organização selecionada para a aplicação do estudo de caso foi uma empresa 

de desenvolvimento de software do estado de Pernambuco, que possui foco em 

desenvolvimento de projetos, fábrica e outsourcing em desenvolvimento. Além da sede 

na cidade do Recife, ainda possui filiais em São Paulo e Brasília, bem como escritórios 

nos Estados Unidos e Europa, no entanto, concentra toda a equipe de produção em sua 

sede. 

Esta empresa utiliza um modelo organizacional que inclui uma fábrica de 

software (do tipo fábrica de programas) interna. No modelo utilizado, os clientes 

externos são representados por projetos da própria organização, com quem a fábrica 

mantém o relacionamento e que podem enviar uma ou mais demandas de serviço para a 

fábrica. A Figura 5.1 ilustra o formato de trabalho da fábrica de programas em questão. 

                                                 

14 Demanda é a nomenclatura utilizada para as ordens de serviço que a fábrica recebe. Uma 

demanda constitui-se na solicitação da implementação em código fonte utilizando um projeto de sistema 

previamente especificado. 
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Assim, a fábrica trabalha como uma unidade caixa preta, que recebe 

documentação dos projetos e devolve código fonte implementado de acordo com as 

especificações e tecnologia acordada. 

ORGANIZAÇÃO

Fábrica de 

Programas

Projeto 1

Projeto 2

Projeto n

ANS1

ANS2

ANSn

Cliente 1

Cliente 2

Cliente n

 

Figura 5.1 – Modelo organizacional da fábrica de programas observada no estudo de caso 

A fábrica possui um processo de desenvolvimento de software fortemente 

embasado no CMMI nível 2, plenamente institucionalizado e certificado no modelo ISO 

9001:2000 no ano de 2006, re-certificado no ano de 2007.  

O total de funcionários na empresa variou entre 120, em janeiro de 2006 e 287, 

em maio de 2007. No mesmo período, a equipe alocada na fábrica de programas variou 

entre 20 e 60 profissionais, dentre gestores e desenvolvedores. 

Dentre os clientes atendidos durante o período de outubro de 2005 até maio de 

2007 foram observadas dezoito demandas – durante o período de janeiro de 2006 até 1º 

de maio de 2007 – das quais onze foram concluídas neste período, uma foi cancelada e 

outras seis estavam em andamento, com conclusão prevista até julho de 2007.  

As demandas analisadas possuem as seguintes características: 

• Foram originadas de 5 projetos diferentes, sendo distribuídas da seguinte 

forma: 

o Projeto 1: 4 demandas 

o Projeto 2: 9 demandas 
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o Projeto 3: 1 demanda 

o Projeto 4: 2 demandas 

o Projeto 5: 2 demandas 

• Foram desenvolvidas nas linguagens Java ou C# .NET; 

• Variavam seu escopo entre desenvolvimento de nova aplicação (12 

demandas) e manutenções evolutivas (6 demandas) ; 

• Todas as demandas seguiram o mesmo processo de desenvolvimento; 

• Todas as demandas utilizaram o mesmo modelo de ANS; 

• O negócio dos projetos observados variava entre aplicações financeiras 

(9 demandas), instituição de ensino (4 demandas), loja de departamentos 

(4 demandas) e companhia de seguro (1 demanda). 

 

5.3 Dados Coletados 

Esta seção apresenta os dados coletados acerca da utilização do ANS na 

organização observada e sobre as características das demandas no que concerne aos 

principais impactos encontrados ao longo do desenvolvimento. 

5.3.1 Utilização do ANS 

Para a avaliação da utilização do ANS foi realizada a coleta dos indicadores do 

COBIT. Este framework foi escolhido para avaliar o atendimento do modelo de ANS, 

pois através dos indicadores definidos no processo definir e gerenciar níveis de serviço 

– do domínio Entrega e Apoio (Deliver and Support) – é possível obter dados concretos 

de atendimento aos seus requisitos. 

Além da avaliação de aderência às práticas do COBIT, algumas boas práticas 

mapeadas a partir dos benefícios listados neste trabalho também foram utilizadas para 

nortear a coleta de dados sobre a utilização do modelo inicial de ANS, apresentado no 

Apêndice 2 – Modelo de ANS Inicial  

As tabelas de dados (Tabela 5.1, Tabela 5.2, Tabela 5.3) apresentam a realidade 

de cinco clientes que mantinham um acordo de nível de serviço com a fábrica. A partir 

desta coleta de dados foi possível observar que: 
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• Todos os ANS foram aprovados pelo cliente. Alguns mais de uma vez, 

em decorrência de alterações/atualizações nos termos do acordo; 

• A duração dos ANS analisados variou entre quinze (o mais longo) e sete 

meses (o mais curto); 

• Todos os ANS foram revisados internamente pela equipe da fábrica pelo 

menos duas vezes ao longo de sua vigência. 60% foram analisados dez 

vezes ao longo do período; 

• Apenas o cliente do projeto 1 respondeu a uma única pesquisa de 

satisfação acerca dos serviços prestados pela fábrica e obteve nota menor 

do que a média esperada; 

• Fatos comuns a todos os ANS analisados: 

o Não foi realizada nenhuma revisão formal (revisão planejada, 

periodicamente para garantir aderência às necessidades do 

cliente); 

o A partir de abril de 2007, o indicador de produtividade da 

demanda foi incluído nas planilhas de acompanhamento 

analisadas, entretanto, este indicador não foi analisado como 

nível de serviço. Desta forma, é possível afirmar que nenhum 

nível de serviço foi reportado periodicamente; 

o Nenhum nível de serviço foi reportado de forma automática; 

o Não foi possível identificar o percentual de dias trabalhados em 

ações de ajuste de um nível de serviço, uma vez que os mesmos 

não eram medidos e acompanhados; 

o Em todos os projetos, o escopo do ANS foi respeitado, não sendo 

entregue pela fábrica nenhum produto/serviço que não estivesse 

previsto; 

o Não foi possível identificar o percentual de serviços que 

atenderam os níveis estabelecidos, uma vez que não haviam 

níveis estabelecidos; 
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o Nenhum serviço era medido, entretanto métricas organizacionais 

internas à fábrica eram coletadas para fins de melhoria da 

operação e não para fins de acompanhamento dos níveis de 

serviço esperados pelo cliente; 

o Não era do escopo da fábrica observada a interação com usuários 

finais, portanto, não foi possível identificar a satisfação dos 

mesmos; 

o Possibilitam uma mínima gestão das expectativas do cliente, no 

que consiste à definição de escopo do atendimento, escopo 

negativo, tecnologia a ser utilizada e artefatos de saída que devem 

ser entregues pelo fornecedor. Entretanto, os níveis de serviço 

esperados pelo cliente não foram definidos; 

o Responsabilidades de ambas as partes (cliente e fornecedor) são 

claramente definidas; 

o Nenhum nível de serviço é estabelecido explicitamente, 

entretanto implicitamente ao texto dos ANS encontra-se a 

definição de alguns níveis de atendimento como quantidade de 

defeitos, prazo de atendimento na garantia e produtividade. O 

Cliente B ainda sugere mais 2 níveis: aderência a padrões e % de 

código inspecionado; 

o Nenhum fator de nível de serviço impactou diretamente (ou 

indiretamente) na remuneração do fornecedor; 

o Um processo de comunicação entre as partes é claramente 

definido; 

o Apresentaram pré-requisitos para execução dos serviços; 

o Não apresentam as limitações dos serviços prestados; 

o Não é definida uma política de penalidades ou incentivos ao 

atendimento de níveis de serviço. 
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Tabela 5.1 - Uso do ANS: Informações Gerais 

Projeto 1 2 3 4 5 

Início 04/04/2006 04/10/2005 11/08/2006 24/08/2006 06/11/2006 
Término 01/06/2007 01/06/2007 23/02/2007 01/06/2007 01/06/2007 
#Aprovações 
do cliente 4 3 1 3 2 
Revisões 
internas 10 10 5 10 2 
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Tabela 5.2 – Uso do ANS: Indicadores do COBIT 

ATIVIDADE 

Projeto 1 2 3 4 5 

# Revisões formais por ano 0 0 0 0 0 
% de níveis de serviço reportados 0% 0% 0% 0% 0% 
% de níveis de serviços reportados de 
forma automática 0% 0% 0% 0% 0% 
# de dias de trabalho necessários para 
ajustar um nível de serviço após 
acordo com o cliente. 

Impossível identificar, afinal os níveis de 
serviço não eram identificados pelo 
cliente Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

PROJETO 

Projeto 1 2 3 4 5 

# de serviços entregues que não estão 
na lista de serviços 0 0 0 0 0 
% de serviços que atenderam os 
níveis estabelecidos Não é possível medir Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 
% de serviços medidos 0% 0% 0% 0% 0% 

TI 

Projeto 1 2 3 4 5 

% de clientes satisfeitos com o 
atendimento ao nível de serviço 
acordado 

Foi realizada uma avaliação de 
satisfação em Abril. Nota 2,38 do total 
de 5 

Não existe essa 
informação Idem ao B Idem ao B Idem ao B 

% de usuários satisfeitos com o 
atendimento ao nível de serviço 
acordado 

Não se aplica: a fábrica de programas 
interna não possui acesso aos usuários Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 
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Tabela 5.3 - Uso do ANS: principais aspectos de boas práticas 

Projeto 1 2 3 4 5 

Possibilita a gestão das expectativas 
do cliente? 

Em parte, pois define o escopo, 
escopo negativo, tecnologia, 
artefatos de saída. Entretanto não 
apresenta níveis Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

Garante a distribuição e a clareza das 
responsabilidades? 

Sim, possui a descrição das 
responsabilidades de cada papel 
envolvido na prestação do serviço, 
bem como o papel do cliente Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

Possui níveis de serviço 
estabelecidos? 

Implicitamente descritos no ANS: 
quantidade de defeitos, prazo de 
atendimento na garantia e 
produtividade. 

Idem anterior, mais 
aderência a padrões e % 
de inspeção de código e 
produtividade. Idem ao A Idem ao A Idem ao A 

Os níveis de serviço coletados 
servem como base para a 
remuneração do fornecedor? Não Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

Define as linhas de comunicação 
entre as partes? 

Sim, define os processos de 
comunicação entre as partes. Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

Apresenta limitações ou pré-
requisitos para execução dos 
serviços? 

Apresenta pré-requisitos para 
execução dos serviços acordados Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

Define bonificação, variação ou 
impacto nos níveis de serviço a partir 
do não cumprimento do cliente de 
algum pré-requisito acordado? Não Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 
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5.3.2 Resultados das Demandas 

Além da observação dos ANS firmados com a fábrica, foi realizada a coleta de 

dados históricos no acompanhamento e recebimento das demandas a fim de evidenciar 

os principais problemas ocorridos no andamento destas, bem como algumas 

características observadas a fim de mapear situações que poderiam ser evitadas com o 

uso adequado do ANS. 

Para facilitar a coleta dos dados, foi utilizado o paradigma do GQM para 

identificar algumas métricas que serviram para nortear a busca por possíveis prejuízos 

nas demandas em decorrência da incorreta utilização dos ANS. 

A partir do objetivo “verificar se as demandas foram prejudicadas pela 

utilização de um ANS incompleto” foram mapeadas as seguintes questões e métricas: 

• Q1: Todas as demandas utilizaram ANS? 

o M1: Percentual de utilização do modelo de ANS (Fórmula: Total 

de Demandas que usaram ANS/ Total de Demandas observadas). 

• Q2: Todas as demandas gerenciaram o ANS? 

o M2: Percentual de gerenciamento do ANS (Fórmula: Total de 

Demandas que gerenciaram periodicamente o ANS / Total de 

Demandas observadas). 

• Q3: As demandas obtiveram sucesso? 

o M3: Percentual de entregas no prazo (Fórmula: Total de entregas 

no prazo / Total de entregas planejadas); 

o M4: Percentual de demandas no custo (Fórmula: Total de 

demandas observadas / Total de demandas concluídas dentro do 

custo previsto); 

o M5: Satisfação do cliente (Fórmula: Somatório das notas de 

avaliação de satisfação / Total de pesquisas de satisfação 

realizadas); 

o M6: Variação de esforço (Fórmula: Esforço Realizado / Esforço 

Planejado); 
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o M7: Densidade de defeitos encontrados (Fórmula: Total de 

defeitos encontrados / Tamanho da demanda em Pontos de 

Função); 

o M8: Percentual de desvios de qualidade encontrados em auditoria 

(Fórmula: Total de não conformidades / Total de itens auditados). 

• Q4: Quais os principais obstáculos encontrados no desenvolvimento das 

demandas? 

o M9: Distribuição dos itens de impacto15 (Fórmula: percentual de 

cada categoria de item de impacto documentado no 

acompanhamento da demanda); 

o M10: Distribuição das pendências no recebimento da demanda16 

(Fórmula: percentual de cada categoria de pendência 

documentada no recebimento da demanda). 

Assim, foram coletadas as 10 métricas das 18 demandas (representadas por letras de “A” a “R”) 

observadas de acordo com estrutura apresentada na Tabela 5.4, Tabela 5.6 e 

ITENS DE IMPACTO - Distribuição por 

Responsável

68%

32%

CLIENTE

FABRICA

 

Figura 5.5 - (M9) Distribuição dos itens de impacto por responsável. 

 

                                                 

15 Descreve a distribuição percentual entre os diferentes itens de impacto documentados ao longo 

do andamento das demandas. Os itens de impacto são problemas ou impedimentos que causaram atrasos 

ou impedimento na execução das atividades programadas. 
16 Descreve a distribuição das pendências identificadas no processo de recebimento da demanda, 

ou seja, os itens que fogem às regras estabelecidas para que a demanda seja repassada para a fábrica e seja 

dado início ao desenvolvimento. 
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ITENS DE IMPACTO - Distribuição por Tipo

26%

26%

8%

8%

6%

9%

16%

1%

Mudança nos Requisitos*

Documentação Incompleta/Inconsistente*

Infra-estrutura Cliente*

Mudança de Prioridade*

Recursos Humanos

Atividade Não Planejada

Infra-estrutura

Retrabalho

 

Figura 5.6 - (M9) Distribuição dos itens de impacto por tipo. Os itens marcados com * são 

de responsabilidade do cliente. 

 

 

Tabela 5.4 - Resultados das métricas 1 e 2 

Questões Q1 Q2 
Métrica M1: %  utilização do modelo 

de ANS 
M2: % de gerenciamento do ANS 

Fórmula Total de Demandas observadas 
/ Total de Demandas que 

usaram ANS 

Total de Demandas observadas / Total de 
Demandas que gerenciaram 

periodicamente o ANS 
Valor 18/18 0/18 

Resultado M1 = 100% M2 = 0% 
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Tabela 5.5 - Resultados das métricas 3, 5, 6 e 8 

Questões Q3 
Métrica M3: % entregas 

no prazo 
M5: satisfação do 

cliente 
M6: 

variação de 
esforço 

M8: percentual de 
desvios de 
qualidade 

Fórmula Total de 
entregas 

planejadas / 
Total de 

entregas no 
prazo 

Somatório das 
notas de avaliação 

de satisfação / Total 
de pesquisas de 

satisfação 
realizadas 

Esforço 
planejado / 

Esforço 
realizado 

Total de itens 
auditados / Total 

de não 
conformidades 

Resultado A = Não foi obtido 
B = 80% 
C = Não foi obtido 
D = 80% 
E = 100% 
F = 100% 
G = 82,6% 
H = Não foi obtido 
I = 66,6% 
J = 100% 
K = 100% 
L = 100% 
M = 66,6% 
N = 75% 
O = Não foi obtido 
P = 25% 
Q = 66,6% 
R = Não foi obtido 

G = 2,38 
 
Obs: 5 é a nota máxima 
 
Para as outras 
demandas não foi 
realizada a pesquisa 

A = + 15,42% 
B = - 
11,02%*17 
C = - 46,10%* 
D = + 16,48% 
E = + 38,07% 
F = 20,67% 
G = - 39,18% 
H = - 46,25%* 
I = - 26,90%* 
J = + 20,65% 
K = + 10,27% 
L = + 53,92% 
M = + 41,53% 
N = - 11,35% 
O = - 77,21%* 
P = + 18,66%* 
Q = + 95,09% 
R  =+ 10,10% 

A = Não foram 
encontrados registros 
de auditoria 
B = 0% 
C = 3,5% 
D = 18,18% 
E = 0% 
F = 2,94% 
G = 0% 
H = 0% 
I = 2,43% 
J = 0% 
K = 0% 
L = 5,88% 
M = 0% 
N = 0% 
O = 0% 
P = 7,46% 
Q = 17,85% 
R = 10,81% 

 

Não foi possível coletar a métrica M4, pois não foram fornecidas informações de 

custos. Já a métrica M7 não foi possível coletar devido à dificuldade de identificação do 

tamanho das demandas em pontos por função (medida padrão adotada na organização 

observada para identificar tamanho de projetos de software). Dentre as 18 demandas 

observadas, apenas 7 consistiam em um escopo auto-contido. As demais configuravam 

“iterações” ou módulos de um mesmo projeto, onde este sim, possuía a contagem de 

pontos por função. De acordo com esta técnica, é impossível dividir em partes (iterações 

ou módulos) o tamanho de um software, quando a contagem é realizada considerando 

todo o sistema.  

                                                 

17 * Indica as demandas ainda em andamento no período observado. 



 78

 

Figura 5.2 - (M3) Percentual de entregas no prazo por demanda 
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Figura 5.3 - (M6) Variação do esforço por demanda 

 

 

Figura 5.4 - (M8) Desvios de qualidade por fase do desenvolvimento 
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Tabela 5.6 – Métrica 9 

 Fábrica Cliente 

Demandas 

Recursos 
Humanos 

Atividade 
Não 
Planejada 

Infra-
estrutura Retrabalho 

Mudança nos 
Requisitos 

Documentação 
Incompleta / 
Inconsistente 

Infra-estrutura 
Cliente 

Mudança de 
Prioridade 

A 0% 0% 22% 0% 0% 57% 14% 7% 
B 4% 4% 18% 7% 7% 21% 32% 7% 
C 4% 27% 24% 0% 14% 15% 4% 12% 
D 0% 0% 40% 0% 0% 60% 0% 0% 
E 0% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 0% 
F 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
G 2% 0% 2% 0% 89% 0% 0% 7% 
H 0% 2% 18% 0% 17% 57% 6% 0% 
I 6% 27% 34% 0% 6% 18% 9% 0% 
J 0% 0% 11% 0% 0% 58% 31% 0% 
K 6% 0% 50% 0% 11% 22% 11% 0% 
L 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
M 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 
N 14% 15% 0% 0% 4% 48% 19% 0% 
O 20% 12% 29% 0% 12% 10% 7% 10% 
P 10% 8% 3% 0% 42% 19% 0% 18% 
Q 33% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 
R 11% 6% 5% 4% 32% 23% 2% 17% 
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ITENS DE IMPACTO - Distribuição por 

Responsável

68%

32%

CLIENTE

FABRICA

 

Figura 5.5 - (M9) Distribuição dos itens de impacto por responsável. 

 

 

ITENS DE IMPACTO - Distribuição por Tipo

26%

26%

8%

8%

6%

9%

16%

1%

Mudança nos Requisitos*

Documentação Incompleta/Inconsistente*

Infra-estrutura Cliente*

Mudança de Prioridade*

Recursos Humanos

Atividade Não Planejada

Infra-estrutura

Retrabalho

 

Figura 5.6 - (M9) Distribuição dos itens de impacto por tipo. Os itens marcados com * são 

de responsabilidade do cliente. 
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Figura 5.7 - (M9) Impacto em horas agrupado por origem. 

 

 

Tabela 5.7 – Métrica 10 

Resultado 
Escopo 
ANS 

Equipe 
Disponível 

Conhece 
Tecnologia 

Documentação 
Completa 

Planejamento 
Preliminar 

De acordo 94% 61% 56% 22% 94% 
Observação 0% 0% 6% 72% 6% 
Não 
Avaliado 6% 39% 39% 6% 0% 

 

 

 

Figura 5.8 - (M10) Distribuição das pendências no recebimento 
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5.4 Análise dos Dados 

5.4.1 ANS 

A partir dos dados apresentados na Seção 5.3.1, é possível identificar os 

principais pontos positivos e negativos na utilização do modelo atual de ANS para esta 

configuração de fábrica de software. 

5.4.1.1 Pontos Positivos 

Dentre os pontos positivos (PP) da utilização do modelo atual de ANS podemos 

destacar: 

• PP1: A realização em 100% dos casos da aprovação e comprometimento 

do cliente com o ANS proposto, configura a prática positiva de tomar o 

aceite do cliente com relação ao acordo proposto; 

• PP2: A atualização constante dos acordos, buscando alinhamento com 

suas reais condições de funcionamento favorece a atualização das regras 

do acordo entre as partes; 

• PP3: A clara definição do escopo dos serviços, escopo negativo, pré-

requisitos para execução e expectativa de produtos gerados ao final do 

serviço contribuem para a gestão das expectativas do cliente, que sabe 

exatamente que serviço esperar do fornecedor e os pré-requisitos para a 

correta execução destes serviços; 

• PP4: A clara definição das responsabilidades de ambas as partes (cliente 

e fornecedor) evita a instalação de mal-entendidos entre os responsáveis 

por cada atividade que deve ser executada para o desenvolvimento do 

serviço esperado; 

• PP5: Processo de comunicação entre as partes claramente definido. O 

processo de comunicação bem estabelecido e documentado também 

colabora para a redução de ruídos e mal-entendidos entre as partes, 

registrando-se na ferramenta de controle de mudanças e nos relatórios de 

acompanhamento todas as dúvidas e pendências a serem acompanhadas 

pelos responsáveis. 
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5.4.1.2 Pontos de Melhoria 

Dentre os pontos de melhoria (PM) podem ser citados: 

• PM1: A não realização de revisões formais periódicas do acordo impacta 

diretamente na manutenção dos níveis de serviço alinhados às 

necessidades do cliente, gerando acordos estáticos que apresentam pouco 

relacionamento com a realidade atual do cliente (Tabela 5.2, linha 1); 

• PM2: A não identificação clara e objetiva dos níveis de serviço 

acordados. Dentre os pontos de melhoria propostos para o modelo de 

ANS analisado, provavelmente este se configura como o mais 

importante. Sem níveis de serviço definidos é impossível gerenciar as 

expectativas do cliente e avaliar a adequação dos serviços providos às 

necessidades deste, não garantindo o atendimento pleno às suas 

necessidades (Tabela 5.3, linha 3); 

• PM3: A não realização do acompanhamento dos níveis de serviço. 

Mesmo que houvesse níveis de serviço definidos em ANS, o não 

acompanhamento destes níveis ao longo da vigência do acordo inibe 

qualquer ação voltada ao gerenciamento do relacionamento, uma vez que 

não proporcionam a avaliação constante da adequação dos serviços 

prestados aos acordos estabelecidos. Esta situação favorece a geração de 

incertezas na qualidade do atendimento e consequente insatisfação do 

cliente, especialmente acerca da visibilidade sobre o serviço que está 

sendo prestado (Tabela 5.2, linha 7); 

• PM4: O não acompanhamento da satisfação do cliente em relação aos 

serviços propostos e seus níveis impossibilita o principal benefício da 

gestão de níveis de serviço que é monitorar a satisfação do cliente com o 

serviço prestado através da melhoria do relacionamento (Tabela 5.2, 

linha 8); 

• PM5: A não realização da análise do esforço requerido para o 

atendimento aos níveis acordados inviabiliza a avaliação do esforço 

necessário da fábrica para atender o cliente da forma que este necessita. 

Neste cenário é possível até garantir a satisfação do cliente com o serviço 

prestado, entretanto geralmente em troca de grandes prejuízos 



 84

financeiros internos para conter os desvios em relação aos níveis 

acordados (Tabela 5.2, linha 5 e Tabela 5.3 linha 1); 

• PM6: A remuneração do fornecedor não relacionada aos níveis e serviço 

acordados e a inexistência de uma política de penalidades ou incentivos 

ao atendimento dos níveis de serviço. Estes aspectos também são 

extremamente relevantes como ponto de melhoria, pois foi identificado 

que independente do serviço apresentado (se abaixo do esperado ou 

superando as expectativas) o fator de transferência financeira entre as 

áreas configurava-se uma constante, o que favorecia com que o cliente se 

sentisse lesado (pagando caro por um serviço ineficiente) ou lesando o 

fornecedor, uma vez que não recompensava seus esforços de superação 

(Tabela 5.3, linha 4); 

• PM7: A não apresentação das limitações dos serviços prestados é um 

fator especialmente negativo ao fornecedor, que é obrigado a manter a 

execução do serviço em um nível esperado pelo cliente (mesmo que não 

esteja formalmente documentado) apesar das situações adversas que 

possam ser originadas pelo cliente, configurando-se em limitações não 

documentadas para a execução dos serviços (Tabela 5.3, linha 6). 

5.4.2 Demandas 

A partir dos dados coletados na Seção 5.3.2 é possível extrair algumas 

conclusões acerca da condução das demandas contidas na amostragem.  

É importante explicitar a dificuldade encontrada na coleta das métricas definidas 

devido a problemas como: informação duplicada (em diferentes lugares como 

cronogramas, relatórios de acompanhamento, registros no sistema de controle de 

mudanças), inexistência de algumas informações (por exemplo, das 18 demandas, 

apenas uma possuía registro de realização da pesquisa de satisfação) e não padronização 

do registro de algumas informações (como os registros de esforço realizado). 

Das demandas observadas pudemos concluir que: 

• 100% das demandas utilizaram o ANS como referência para sua 

execução; 

• Nenhuma demanda realizou gerenciamento periódico do ANS; 
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• Sobre o sucesso das demandas: 

o 50% das demandas apresentaram taxa de entregas no prazo 

abaixo de 75%, 22% entre 75 e 100% e 28% taxa de entrega no 

prazo de 100%; 

o Não foi possível coletar a métrica de entregas no custo devido à 

falta de informação a esse respeito; 

o Sobre a satisfação do cliente, apenas uma pesquisa foi 

evidenciada, sendo que esta pesquisa apontou um grau de 

satisfação de 47,6% considerando que o percentual de 100% 

aponta um cliente plenamente satisfeito; 

o Considerando as demandas já concluídas no período observado, 

foi identificado um desvio médio de 22% do esforço planejado, 

com desvio máximo de 95%. Dentre as demandas ainda em 

andamento uma já apresentava um desvio positivo entre o esforço 

planejado e o realizado até o momento. 

o Não foi possível coletar a métrica de densidade de defeitos 

devido à dificuldade de identificar o tamanho das demandas, em 

sua maioria módulos de um mesmo sistema. 

o No tocante aos desvios de qualidade apontados em auditorias 

internas, uma demanda não evidenciou resultados de auditoria. 

Dentre as restantes, 50% não apresentaram nenhuma não 

conformidade e o índice máximo de não conformidade foi de 

18,18%. 

o Conclusão: dentre os itens avaliados sobre o sucesso das 

demandas foi identificado que a amostragem em sua maioria 

excedeu o esforço estimado, teve uma baixa taxa de entregas no 

prazo e a satisfação do cliente estava bem abaixo da meta 

estipulada em 84% para a única pesquisa realizada durante os 

quinze meses observados. Entretanto, a taxa de desvios de 

qualidade média de 4% de não-conformidades aponta para a 

estabilidade do processo de uma forma geral, evidenciando os 

desvios pontualmente em algumas demandas. 
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• Sobre os principais obstáculos encontrados no desenvolvimento das 

demandas: 

o Os dois principais itens de desvio encontrados apontam para a 

dificuldade de receber documentação estável do cliente e para a 

frequente mudança nos requisitos inicialmente acordados. Ambos 

os itens são de origem do cliente. Dentre os itens de 

responsabilidade da fábrica, a questão da infra-estrutura é o item 

de maior frequência. 

o No processo de recebimento da demanda, foi identificado o 

percentual de 72% de entrada de documentação com observação, 

caracterizando na maioria das vezes documentação incompleta, 

onde as partes assumiam o risco de completar ou realizar ajustes 

durante o desenvolvimento da demanda. Alguns itens não foram 

avaliados no processo de recebimento de 39% das demandas, são 

eles: disponibilidade da equipe e conhecimento da tecnologia. 

Através destes dados é possível sugerir que o início do desenvolvimento na 

fábrica com documentação não estável ou incompleta é o principal item causador de 

insatisfação e não atendimento aos prazos e esforço estimado.  

Esta dificuldade foi evidenciada no recebimento da demanda, onde 

aproximadamente três quartos da amostra tiveram pelo menos alguma observação no 

quesito “Documentos Completos”. Como um reflexo do problema iniciado durante o 

processo de recebimento, o acompanhamento dos itens de impacto realizado durante o 

acompanhamento do andamento da demanda aponta um total de 29% dos itens de 

impacto relacionados à “documentação incompleta / inconsistente”. 

 

5.5 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o relato do estudo de caso com base em análise de 

dados históricos coletados em uma empresa de TI do estado de Pernambuco. Após a 

caracterização do estudo, seu escopo foi detalhado e foram apresentados os dados 

coletados em um período de quinze meses. 
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O estudo de caso avaliou que a utilização do ANS por parte da fábrica 

concentrou-se principalmente em uma definição inicial de como deveria se configurar a 

prestação do serviço, deixando lacunas no gerenciamento periódico deste serviço, bem 

como na definição explícita nos níveis de serviço acordados e sua vinculação à 

remuneração e às condições fornecidas pelo cliente (que impactam diretamente na 

qualidade do serviço recebido ao final). 

A observação da condução do grupo de demandas evidenciou a dificuldade 

existente na maioria dos casos com a qualidade da documentação recebida pela fábrica 

como principal insumo no desenvolvimento do serviço. O não gerenciamento periódico 

do ANS afetou diretamente no sucesso das demandas observadas. 

O próximo capítulo apresenta a proposta de ANS para Fábricas de Software que 

utiliza o estudo de caso relatado como insumo de embasamento prático. 
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6 Uma Proposta de ANS para Fábricas de Software 

 

Este capítulo apresenta uma proposta de ANS para fábricas de software do tipo 

Fábricas de Programa. O capítulo está organizado nas seguintes seções: 

• Seção 6.1. Escopo e Justificativa da Proposta: apresenta uma visão geral 

do escopo da proposta, limitando sua abrangência e justificando sua 

relevância e motivação para criação. 

• Seção 6.2. Embasamento Teórico/Prático: define os referenciais que 

foram utilizados para elaboração da proposta de ANS para Fábricas de 

Software apresentada neste Capítulo. Dentre os referenciais foram 

considerados conteúdos teóricos e experiências práticas. 

• Seção 6.3: Uma Proposta de ANS para Fábricas de Software: apresenta 

uma proposta de um modelo para ANS’s de fábricas de programa e 

possíveis indicadores de desempenho para serem utilizados em conjunto. 

A proposta apresentada é justificada com base no estudo de caso 

realizado no capítulo anterior. 

• Seção 6.4: Considerações Finais: apresenta as considerações finais sobre 

o capítulo. 
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6.1 Escopo e Justificativa da Proposta 

O escopo desta proposta contempla a definição de um modelo de ANS para 

utilização em Fábricas de Software do tipo Programas [Fernandes e Teixeira, 2004]. 

Além da proposta do modelo, alguns indicadores importantes serão sugeridos, oriundos 

da análise realizada no capítulo anterior. 

Após participação da autora deste trabalho no planejamento da operação de 

fábrica estudada e acompanhamento de sua evolução, foi verificada a necessidade da 

utilização de um instrumento que possibilitasse esclarecer as expectativas e definir os 

limites do serviço prestado. Este instrumento foi inicialmente utilizado apenas com 

intuito de formalizar um relacionamento entre duas áreas da mesma empresa, 

caracterizando o atendimento a clientes internos. 

Entretanto, com o passar do tempo, a evolução e dinâmica da fábrica apontaram 

falhas nos acordos firmados, através de clientes insatisfeitos e aparente perda da 

confiabilidade nos resultados mostrados. Esta necessidade iminente teve como reação 

examinar diretamente os fatores de conflito, observando pontos de melhoria que 

pudessem ser incorporados ao modelo inicialmente utilizado para gestão dos níveis de 

serviço entre as partes. 

Durante a revisão bibliográfica, verificou-se a inexistência de uma proposta ou 

mesmo de um relato de caso de uso de ANS com indicadores específicos para Fábricas 

de Programas, tornando assim este trabalho relevante do ponto de vista acadêmico e 

prático, uma vez que serve de referência para organizações que oferecem serviços de 

fábrica de programas em forma de prestação de serviços interna ou mesmo a cliente 

externos, visto que o modelo proposto não limita-se a uma abordagem. 

 

6.2 Embasamento Teórico/Prático 

Uma sugestão para as principais seções dos documentos e sua aplicação em um 

ANS de software será proposta neste trabalho, levando-se em consideração alguns 

modelos sugeridos na literatura [Gomes, 2001] [Sturm et al, 2000] [Lee e Ben-Natan, 

2002] [Duke, 2007] [ITGI, 2007] [OGC, 2007] – apresentados na Seção 4.5 – bem 

como a observação prática realizada no estudo de caso – descrita no Capítulo 5. 
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Utilizando-se os modelos sugeridos na literatura foram realizadas as seguintes 

ações: 

1. Foi avaliado através do estudo de caso, o modelo de ANS atual 

considerando: 

a. Indicadores do COBIT para atendimento aos objetivos do 

processo “Definir e Gerenciar Níveis de Serviço” – ver Seção 

5.4.1, Tabela 5.2. 

b. Avaliação dos principais aspectos identificados como boas 

práticas na gestão de serviços nesta pesquisa – ver Seção 5.4.1, 

Tabela 5.3. 

2. Foi realizado um mapeamento entre as seções definidas nestes modelos 

(Tabela 6.2, Tabela 6.3, Tabela 6.4) a fim de identificar itens comuns à 

todas as propostas, bem como itens apenas relevantes dentro do contexto 

onde foram criados. 

Assim, através da análise dos pontos fortes e pontos de melhoria do modelo de 

ANS utilizado no estudo de caso e considerando os pontos comuns entre os modelos 

apresentados na literatura, foi proposto um novo modelo de ANS que pretende suprir as 

carências da abordagem inicial, mantendo seus aspectos positivos, a fim de 

proporcionar uma eficaz gestão dos níveis de serviço no contexto de uma fábrica de 

software. 

Para facilitar o entendimento da Tabela 6.2, Tabela 6.3 e Tabela 6.4, a seguinte 

legenda foi elaborada a fim de identificar as referências utilizadas. As tabelas irão 

apresentar uma comparação sobre as seções existentes em cada modelo de ANS 

analisado. 

Tabela 6.1 - Legenda para identificação das referências 

G  [Gomes, 2001] 
MP  [Magalhães e Pinheiro, 2007a] 
D  [Duke, 2007] 
S  [Sturm et al, 2000] 
O  [OGC, 2007] 
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A Tabela 6.2 identifica as seções que são exclusivas de cada referência, 

consistindo itens que não se repetem entre os modelos observados, sugerindo uma 

aplicação mais específica. 

Tabela 6.2 – Seções exclusivas de cada modelo avaliado 

G MP D S O 

- - 
Sumário 
executivo - - 

Definição dos 
termos usados 
no acordo - - - - 
Modalidade do 
Acordo - - - - 
Produtos - - - - 
Volume - - - - 

- - - Administração - 
 

A Tabela 6.3 identifica as seções que ocorrem em pelo menos dois dos modelos 

observados, refletindo alguma importância acerca dos tópicos tratados nestas seções. 

 

Tabela 6.3 - Seções pouco comuns entre os modelos avaliados 

Tipo da seção G MP D S O 

Pré-requisitos Pré-
Requisito 
para 
Execução 

Equipe 
Equipamentos - - - 

Gerência de 
mudanças 

- 
Gerência de 
mudança 

Gerenciamento 
de mudanças 
do fornecedor - - 

Relacionamento 
com cliente 

- - 

Solicitação do 
cliente por 
melhorias dos 
serviços 

Serviços 
opcionais - 

Aprovações - - Aprovações Aprovações - 
 

A Tabela 6.4 apresenta itens muito frequentes entre os modelos analisados. Estes 

se repetem em pelo menos 3 dos modelos, sugerindo extrema relevância dentro do 

contexto da composição de Acordos de Nível de Serviço adequados. 
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Tabela 6.4 - Seções muito comuns entre os modelos avaliados 

Tipo da seção G MP D S O 

Papéis e 
responsabilidade Responsabilidades Contatos e Papéis Responsabilidades - - 
Escopo Definição e Escopo 

Identificação  
Serviços oferecidos e 
tarifação 

Escopo 
Exclusões - 

Incentivos e 
penalidades 

- 
Plano de incentivo 
financeiro - 

Falhas 
Limitações 

Incentivos e 
penalidades de 
desempenho 

Forma de pagamento 
Remuneração 

Condições de 
Pagamento 

Serviços oferecidos e 
tarifação - Cobrança 

Descrição do acordo 
Objetivo do acordo 

Especificações 
contratuais e contexto Visão geral - Introdução 

Prazos de revisão 
Datas de Revisão Processo de Revisão Termos e condições 

Revisões Periódicas 
Revisões do Acordo - 

Acompanhamento 
- Relatório Gerencial 

Medição dos serviços 
e relatórios Acompanhamento 

Revisões e relatórios 
de serviço 

Níveis de serviço 

Níveis de Serviço 
contratados Níveis de desempenho 

Incidentes 
'Serviços oferecidos e 
tarifação 
Medição dos Serviços 
e Relatórios 

SLO 
Indicadores de nível 
de serviço 

Mudança 
Horas do Serviço 
Disponibilidade 
Confiabilidade 
Suporte 
Rendimento 
Tempos de resposta 
das transações 
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6.3 Uma Proposta de ANS para Fábricas de Software 

Conforme o embasamento apresentado na seção anterior, o modelo proposto de 

ANS para Fábricas de Software apresenta as seções descritas na Tabela 6.5, mapeando 

também os pontos de melhoria e pontos positivos identificados no estudo de caso. 

O modelo proposto está apresentado neste trabalho no Apêndice 3 – Modelo 

Proposto de ANS para Fábricas de Software. 

Tabela 6.5 - Seções do modelo proposto para ANS de Fábrica de Software 

Seção Detalhe Pontos de 
melhoria 
tratados 

Pontos 
positivos 
mantidos 

Visão Geral Define a visão geral do acordo com as partes, o 
objeto, a duração, processo para controle de 
mudanças no ANS, a organização do 
documento e a lista de termos e abreviações 
utilizadas ao longo do ANS. 

- - 

Escopo dos 
Serviços 

Define o escopo dos serviços regulamentados 
pelo ANS, as responsabilidades, pré-requisitos, 
artefatos de entrada, critério de aceite, artefatos 
de saída, tecnologia utilizada, padrões vigentes 
e escopo não contemplado. 

- PP3 

Níveis de 
Serviço 

Define os prazos de atendimento, níveis de 
serviço aplicados, indicadores, plano de 
incentivo, plano de reação a falhas, limitações 
e equipe. 

PM2 
PM5 
PM7 

- 

Relaciona-
mento 

Define as revisões previstas no acordo, papéis 
e responsabilidades, plano de comunicação e 
de acompanhamento do serviço. 

PM1 
PM3 
PM4 

PP4 
PP5 

Planos de 
Apoio 

Condensa e faz referência aos principais 
planos de apoio necessários para o 
desenvolvimento do serviço, bem como para 
um plano de transição de fornecedor, utilizado 
para definir as regras específicas para o 
período de repasse do fornecedor atual para o 
seguinte, adequando os níveis de serviço 
esperados a esta situação. 

- - 

Garantia dos 
Serviços 

Define os termos da garantia dos serviços, 
através do seu escopo e forma de acionamento. 

- PP5 

Forma de 
Remuneração 

Apresenta a forma de remuneração dos 
serviços contratados, bem como dos serviços 
opcionais oferecidos pelo fornecedor. 

PM6 - 

Referências Aponta as principais referências externas ao 
texto. 

- - 

Aceite Consta do aceite de ambas as partes com os 
termos fixados através de assinaturas dos 
representantes. 

- PP1 
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A fim de ilustrar as principais melhorias propostas no modelo, a Tabela 6.6 

apresenta um relacionamento entre o modelo original (Apêndice 2 – Modelo de ANS 

Inicial) e o modelo proposto apresentado (Apêndice 3 – Modelo Proposto de ANS para 

Fábricas de Software). 

Tabela 6.6 – Relacionamento entre as seções do modelo original e do modelo proposto 

Modelo Original Modelo Proposto Principais diferenças 

1. Introdução 1. Visão Geral No modelo proposto a visão geral foi modificada 
para dar, além das informações que já existiam, 
visibilidade ao leitor das partes envolvidas, 
vigência e controle de mudanças no acordo. 

2. Escopo dos 
Serviços 

2. Escopo dos 
Serviços 

Inclusão de subseções para tratamento das 
responsabilidades (Cliente x Fábrica) e dos pré-
requisitos para execução do serviço, pontos 
importantes que poderão impactar na medição 
dos indicadores de nível de serviço definidos. 

- 3. Níveis de 
Serviço 

O modelo original não mencionava os 
indicadores dos níveis de serviço e o tratamento 
esperado quando da sua variação. 
Para isso, foi criada uma seção exclusiva para 
definição e descrição de todos os aspectos 
envolvendo os níveis de serviço (desde a 
definição dos indicadores como suas limitações e 
tratamento de suas variações e falhas). 

3. 
Relacionamento 

4. 
Relacionamento 

Foi removida a subseção que tratava das 
ferramentas usadas para desenvolvimento do 
serviço e substituída por uma seção que descreve 
gatilhos para revisão do documento, que gere o 
relacionamento entre as partes.  
As ferramentas utilizadas poderão ser descritas na 
seção 2, Escopo dos serviços. 

4. Processos de 
Suporte 

5. Planos de 
Apoio 

Foi incluída uma subseção para tratamento do 
plano de transição do serviço para um novo 
fornecedor ou de recebimento do serviço do 
fornecedor original, importante na análise dos 
indicadores acordados. 

5. Garantia dos 
Serviços 

6. Garantia dos 
Serviços 

Nenhuma diferença significativa. 

6. Forma de 
Remuneração 

7. Forma de 
Remuneração 

Foi incluída uma subseção para definição da 
remuneração de serviços opcionais. Torna mais 
claro o relacionamento com o cliente, que fica 
ciente de antemão do modelo de cobrança 
praticado caso utilize-se de serviços opcionais. 

7. Referências 8. Referências Nenhuma diferença. 
- 9. Aceite No modelo original não existia uma seção 

dedicada exclusivamente para registro da do 
aceite do acordo. 
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6.3.1 Proposta de Indicadores para ANS de Fábricas de Software 

Após o embasamento teórico e observação prática da realidade de uma fábrica 

de software apresentados na seção 6.2, este trabalho sugere um conjunto de indicadores 

de desempenho para facilitar a utilização de ANS neste tipo de relacionamento cliente-

fornecedor. 

Os indicadores do ANS definem o que é importante medir e o valor que esta 

medição deve atender, configurando o nível de serviço acordado. Periodicamente este 

indicador é coletado e comparado com o valor acordado, verificando-se assim a 

aderência ao nível acordado inicialmente. 

Os valores acordados para os indicadores variam de acordo com cada 

relacionamento cliente-fornecedor, considerando valores factíveis para o tempo do 

relacionamento, maturidade da fábrica e do cliente, criticidade das aplicações, entre 

outos fatores. 

É importante também garantir um fluxo contínuo de demandas, acordando uma 

demanda mínima mensal (prevendo penalidades para o cliente caso esta não seja 

mantida) e uma demanda máxima mensal (prevendo condições e níveis de serviços 

diferenciados caso seja necessário ultrapassar a demanda máxima). Os períodos de 

flutuação deste fluxo também devem ser previstos e considerados como um fator de 

impacto nos indicadores estabelecidos. 

Os indicadores do ANS devem prever minimamente algumas áreas importantes 

no contexto do desenvolvimento de software. São elas: 

• Escopo 

o Percentual de atendimento ao escopo acordado: o cliente 

estabelece (caso exista) uma tolerância no atendimento ao escopo 

acordado. Caso não exista essa tolerância, o valor do indicador 

deve ser de 100%, entretanto em casos onde seja possível atender 

um escopo menor que o acordado ou ainda um escopo maior, o 

valor poderá variar para um valor mínimo, máximo ou ainda um 

intervalo aceitável de variação; 

o Percentual de mudança nos requisitos: o fornecedor estabelece 

um percentual aceitável para mudanças nos requisitos 
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previamente acordados. Este indicador, quando não atendido (ou 

seja, quando são enviadas mais mudanças nos requisitos do que 

acordado) pode comprometer o atendimento aos outros níveis de 

serviço acordados. Este impacto deve estar previsto no ANS. 

• Qualidade do Software 

o Densidade de defeitos pós-entrega: o cliente estabelece uma 

densidade de defeitos pós-entrega factível. Para este indicador, 

contam apenas os defeitos identificados pelo cliente após o envio 

de uma versão estável pela fábrica; 

• Prazo de Entrega 

o Percentual de entregas no prazo: o cliente estabelece um 

percentual factível de tolerância às entregas fora do prazo 

esperado. 

• Outros 

o Satisfação do cliente: o fornecedor estabelece um valor esperado 

de quantificação para a satisfação do cliente que deve ser 

pesquisada periodicamente. Este indicador não necessariamente 

determina um nível do serviço, mas reflete a satisfação do cliente 

perante os níveis de serviço acordados e atendidos até o 

momento; 

o Completude da documentação: o fornecedor estabelece níveis 

de aceitação de documentação ou percentuais mínimos para tipos 

de desvios18 críticos, importantes, menores ou dúvidas a fim de 

que a documentação seja aceita para início da demanda; 

o Velocidade de conclusão de documentação: o fornecedor 

estabelece o tempo máximo para envio das correções ou 

complementações na documentação de acordo com a criticidade 

                                                 

18 A classificação de desvios em críticos, importantes, menores ou dúvidas é apenas uma 

sugestão, oriunda da observação do estudo de caso. 
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dos desvios documentados (críticos, importantes, menores ou 

dúvidas); 

o Velocidade de atendimento: o cliente estabelece um tempo 

máximo de tolerância para realização dos tipos de atendimentos 

acordados no ANS (nova demanda, correção de defeitos, etc). 

Além dos indicadores sugeridos nesta seção, é de extrema importância 

identificar os indicadores relacionados com os objetivos do cliente associados a este 

relacionamento, que levarão em consideração o contexto onde está inserida a prestação 

do serviço. Exemplos deste tipo de indicador podem ser: aderência aos padrões do 

cliente, tempo de resposta às ordens de serviço e índice de revisão de código. 

 

6.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada a proposta de ANS para fábrica de software, fruto 

principal deste trabalho. Para contextualizar a apresentação da proposta, foi apresentado 

seu escopo e justificativa, bem como o embasamento teórico e prático que favoreceu a 

sua elaboração. 

A seguir, a proposta de ANS foi apresentada, seguida de um subconjunto de 

possíveis indicadores de nível de serviço.  

O modelo proposto não foi testado na prática até a conclusão deste trabalho, 

entretanto, a apresentação deste estudo será utilizada como insumo a fim de propor a 

modificação do modelo de ANS atualmente utilizado na organização, para um modelo 

que considere as melhorias apresentadas neste trabalho. 

O capítulo seguinte descreverá as considerações finais acerca deste trabalho. 
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7 Conclusões 

 

Este trabalho apresentou uma proposta de modelo para ANS de Fábricas de 

Software, voltado para fábricas do tipo programa, que recebem como entrada a 

documentação do sistema e devolvem como resultado final o software implementado e 

testado. O modelo foi elaborado considerando os conceitos básicos acerca da produção 

de software e as características deste tipo de fábrica. A integração da utilização de ANS 

com a atividade de produção de software foi abordada e orientada para atender as 

necessidades da fábrica. 

Para apoiar e embasar a elaboração no modelo, um estudo de caso foi conduzido 

em uma fábrica de software brasileira, fornecendo insumos de práticas positivas e de 

melhorias no tocante ao uso de ANS neste contexto. 

Este capítulo apresenta as conclusões do desenvolvimento deste trabalho, assim 

como as principais contribuições que ele oferece para a Engenharia Software. Ainda são 

apresentadas as dificuldades encontradas e possíveis trabalhos futuros que podem ser 

realizados a partir deste, além das considerações finais desta dissertação. 

 

7.1 Principais Contribuições 

Partindo do contexto para a elaboração deste trabalho, é possível elencar 

algumas contribuições: 

• Identificação de um sub-conjunto de métricas importantes no contexto de 

Fábricas de Software do tipo Fábricas de Programa; 

• Proposta de um modelo de Acordo de Nível de Serviço específico para 

utilização em organizações do tipo fábrica de software – não identificado 

na literatura até o momento da elaboração deste trabalho; 

• Proposta de um sub-conjunto de indicadores para uso em Acordos de 

Nível de Serviço de Fábricas de Software; 
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• Realização de um estudo de caso em um ambiente real, oferecendo à 

empresa uma visão analítica de fatos ocorridos ao longo de quinze meses 

de trabalho; 

• Revisão do estado da arte sobre fábricas de software, reunindo 

conceituações e classificações relevantes da literatura. 

 

7.2 Dificuldades Encontradas 

Durante a elaboração deste trabalho foram encontradas algumas dificuldades que 

tornaram o processo mais desafiador. Dentre elas é possível destacam-se: 

• Dificuldade de encontrar literatura acerca do tema abordado: tanto 

Fábricas de Software, como Acordos de Nível de Serviço ainda trazem 

um arcabouço teórico reduzido quando comparado com outras áreas da 

Engenharia de Software. Literatura sobre a utilização dos ANS no 

contexto de fábricas de software foi ainda mais rara, limitando a 

bibliografia a experiências práticas e analogias do uso de ANS em outras 

áreas de TI; 

• Dificuldade na coleta de dados importantes para o estudo de caso: 

Alguns dados importantes para o estudo de caso não foram obtidos junto 

à empresa observada, ou por não terem sido coletados ao longo do tempo 

ou por não serem de fácil obtenção. Outros dados que foram coletados 

trouxeram dificuldade por estarem duplicados em várias ferramentas, as 

vezes com valores iguais e outras com valores diferentes, forçando a 

autora a buscar junto ao pessoal envolvido a melhor fonte de coleta; 

 

7.3 Trabalhos Futuros 

Como principal trabalho futuro pode ser vislumbrada a aplicação prática da 

proposta de Acordo de Nível de Serviço apresentada, observando se os pontos de 

melhoria propostos no modelo inicial foram superados. 
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Ainda analisando as propostas deste trabalho, uma análise específica da 

importância e relevância dos indicadores sugeridos para o gerenciamento dos níveis de 

serviço pode ser conduzida. 

Outra possibilidade de continuidade deste trabalho seria uma análise da 

adequação do processo de definição e gerenciamento de níveis de serviço do ITIL para 

fábricas de software. 

 

7.4 Considerações Finais 

A utilização dos Acordos de Nível de Serviço como instrumento que rege o 

relacionamento entre uma fábrica de software e seus clientes ainda é uma prática pouco 

utilizada no mercado em sua plenitude. Geralmente a utilização é limitada à definição 

dos serviços que serão prestados. Este relacionamento envolve partes importantes e sua 

utilização poderia ser mais bem aproveitada como forma de prover maior satisfação dos 

clientes e fidelização. 

Este trabalho apresentou um modelo de Acordo de Nível de Serviço que 

favorece a melhor utilização deste recurso, bem como um conjunto de indicadores que 

podem ser utilizados para reger acordos deste tipo. 

No entanto, ainda é necessária a utilização do modelo proposto para concluir sua 

avaliação em um ambiente real. 
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Apêndice 1 – Mapeamento GQM para Métricas da 

Fábrica de Software 

 

O1: Gerenciar a capacidade produtiva da fábrica para lidar com variações de demanda 
do ponto de vista do cliente 

Questões Métricas 
Q1: Qual a capacidade produtiva da 
fábrica? 

M1: produtividade média da equipe 
M2: quantidade de pessoas trabalhando na 
fábrica 

Q2: Qual o volume médio atendido 
no mês? 

M3: média de volume de atendimento 

Q3: Qual a adequação da capacidade 
produtiva com a média do volume 
solicitado por mês? 

M4: % de horas não alocadas 

 

O2: Otimizar a velocidade de atendimento a fim de diminuir o tempo de resposta do 
ponto de vista da equipe de desenvolvimento. 

Questões Métricas 
Q1: Qual a velocidade de 
atendimento atual? 

M1: média do tempo de resposta às solicitações 
(OS) do cliente. 

Q2: Qual o grau de padronização das 
OS? 

M2: % de OS’s fora do padrão. 

 

O3: Garantir transparência na comunicação entre fábrica e cliente do ponto de vista da 
gerência da fábrica. 

Questões Métricas 
Q1: Qual o % de solicitações de 
informação do cliente que foge ao 
sub-conjunto de regras de 
comunicação acordado? 

M1: % de solicitações de informação do cliente 
fora dos padrões acordados 
M2: % de satisfação do cliente quanto à 
transparência na comunicação 

 

O4: Melhorar continuamente o processo de estimativas para fornecer maior agilidade de 
atendimento 

Questões Métricas 
Q1: Qual o grau de assertividade nas 
estimativas apresentadas ao cliente? 

M1: % prazos atendidos conforme planejado por 
tecnologia 

Q2: Qual a velocidade de 
atendimento à solicitações de 
estimativa? 

M2: tempo médio de resposta à uma solicitação 
de estimativa 

 



 106

 

O5: Manter um processo de inovação que não influencie no processo produtivo. 
Questões Métricas 

Q1: Qual o impacto que a 
implantação de um novo serviço ou 
linha de produto traz à produção? 

M1: % de queda na produtividade média da 
equipe em período de implantação de inovação 

 

O6: Garantir a execução do processo de gerenciamento dos níveis de serviço a fim de 
atender os ANS firmados. 

Questões Métricas 
Q1: Qual o % de atendimento aos 
níveis de serviços acordados? 

M1: % de atendimento aos níveis de serviço 
acordados 
M2: % de superação aos níveis de serviço 
acordados 

Q2: Qual o nível de serviço que 
apresenta maior dificuldade para o 
atendimento? 

M3: grau de não atendimento por indicador 
 

 

O7: Garantir a aderência ao processo de medição e análise (MA) visando o cumprimento 
do plano de métricas traçado para a operação. 

Questões Métricas 
Q1: Qual a aderência do processo de 
medição e análise definido para a 
organização? 

M1: quantidade de não conformidades abertas 
para o processo de MA 

Q`2: Qual a importância dada pela 
equipe ao plano de medição e análise 
definido para a organização? 

M2: % de resolução das não conformidades 
abertas para o processo de MA 
M3: velocidade de resolução das não 
conformidades abertas para o processo de MA 

 

O8: Otimizar o processo de sub-contratação de recursos externos para atendimento às 
necessidades 

Questões Métricas 
Q1: A qualidade dos produtos 
construídos por sub-contratadas (em 
parte ou em sua totalidade) varia 
daqueles construídos apenas com 
equipe interna? 

M1: taxa de defeitos encontrados para demandas 
sub-contratadas 
M2: taxa de defeitos encontrados para demandas 
desenvolvidas internamente 

Q`2: A entrega ao cliente é impactada 
pelo tempo relativo ao processo de 
sub-contratação? 

M3: tempo médio para sub-contratação de 
recursos 
M4: % de entregas no prazo 
M5: relação entre tempo médio de sub-
contratação e % de entregas no prazo. 

Q`3: Qual a periodicidade da sub-
contratação de equipes externas para 
atendimento às demandas do cliente? 

M6: % de demandas que requereram sub-
contratação de equipe  
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O9: Fornecer recursos humanos de maneira ágil de forma a não impactar na 
produtividade, promovendo a melhor adequação dos papéis e satisfação do colaborador. 

Questões Métricas 
Q1: Qual o grau de satisfação do 
colaborador? 

M1: índice de satisfação do colaborador 

Q`2: O tempo de resposta da área de 
recursos humanos é adequado às 
necessidades da fábrica? 

M2: tempo médio para contratação de recursos 
M3: % de recursos entregues no prazo solicitado 

 

O10: Controlar a produtividade da equipe do ponto de vista da gerência da fábrica. 
Questões Métricas 

Q1: A produtividade da equipe está 
de acordo com o planejado? 

M1: produtividade planejada (para a demanda) 
M2: produtividade realizada pela equipe (na 
demanda) 

 

O11: Garantir a aderência do produto gerado aos padrões definidos internamente na 
organização. 

Questões Métricas 
Q1: Qual a aderência dos padrões 
definidos para a organização? 

M1: quantidade de não conformidades abertas 
por não aderência a padrões 

Q`2: Qual a importância dada pela 
equipe à aderência aos padrões? 

M2: % de resolução das não conformidades 
abertas para aderência a padrões 
M3: velocidade de resolução das não 
conformidades abertas para aderência a padrões 

 

O12: Controlar o processo de gerência de riscos, atuando de forma pró-ativa em sua 
prevenção, do ponto de vista da gerência da fábrica. 

Questões Métricas 
Q1: Qual a aderência ao processo de 
gerência de riscos definido pela 
organização? 

M1: quantidade de não conformidades abertas 
para o processo de gerência de riscos 

Q`2: Qual a importância dada pela 
equipe à gerência de riscos? 

M2: % de resolução das não conformidades 
abertas para o processo de gerência de riscos 
M3: velocidade de resolução das não 
conformidades abertas para o processo de 
gerência de riscos 

Q`3: Qual a eficácia da gestão de 
riscos implantada? 

M4: % de riscos ativados (que não foram 
evitados) 

 

O13: Garantir a segurança das informações do cliente. 
Questões Métricas 

Q1: Qual a freqüência de vazamento 
de informações do cliente? 

M1: quantidade de reclamações do cliente por 
vazamento de informação (por demanda) 
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O14: Garantir que o processo de desenvolvimento esteja aderente ao modelo de 
qualidade utilizado 

Questões Métricas 
Q1: Qual a aderência do modelo de 
qualidade adotado? 

M1: quantidade de não conformidades abertas 
para o modelo de qualidade 

Q`2: Qual a importância dada pela 
equipe ao modelo de qualidade 
adotado? 

M2: % de resolução das não conformidades 
abertas para o modelo de qualidade 
M3: velocidade de resolução das não 
conformidades abertas para o modelo de 
qualidade 

Q`3: Qual a relevância do modelo de 
qualidade adotado? 

M4: % de conformidade com os pré-requisitos 
de qualidade em licitações. 

 

O15: Controlar a variação de esforço entre as demandas para otimizar o uso dos recursos 
do ponto de vista da gerência da fábrica 

Questões Métricas 
Q1: Quanto as demandas utilizam dos 
recursos planejados? 

M1: taxa de improdutividade da equipe (por 
demanda) 
M2: taxa de super-alocação da equipe (por 
demanda) 

 



 

 109 

Apêndice 2 – Modelo de ANS Inicial 

 

 

Acordo de Nível de Serviço 

<Subtítulo do documento – se houver> 

 

Fábrica de Software 

Projeto: <Nome do Projeto> 

 

 

 

 

 

Responsável: <Nome do responsável pelo documento> 

 

 

 

 

<Logo do Projeto Cliente> 
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Histórico de Alterações 

Data Versão Descrição Autor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Lista de Aprovadores 

Nome Cargo 
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1. Introdução 

<Este espaço deve ser usado para descrever os objetivos deste documento e o público ao 

qual ele se destina. Complete e/ou adapte o texto abaixo para fornecer essas informações> 

Este acordo define expectativas de nível de serviços e responsabilidades estabelecidas entre o 
<Nome do Projeto> e a Fábrica de Software para serviços de desenvolvimento de software 
dentro do escopo estipulado na seção 2. 

As alterações que se fizerem necessárias neste acordo deverão ser documentadas e submetidas 
à análise e homologação dos envolvidos. 

Este acordo está alinhado com o sistema de gestão de qualidade disponível em XXXXXXX 

 

1.1. Visão geral deste documento 

Este documento é composto pelas seguintes seções: 

• Seção 2 – Escopo dos Serviços: descreve o escopo de cada tipo de serviço regido por 
este ANS 

• Seção 3 – Relacionamento: descreve detalhes da interação entre as equipes de Projeto 
e da Fábrica de Software 

• Seção 4 – Processo de Suporte: descreve as características do processo de suporte em 
qualidade e configuração providos pela fábrica. 

• Seção 5 – Garantia dos Serviços: descreve as regras para garantia dos serviços 
regidos por este ANS 

• Seção 6 – Forma de Remuneração: declara o formato de remuneração interna a ser 
aplicado entre o projeto e a fábrica 

• Seção 7 – Referências: referências citadas no documento ou necessárias para o 
entendimento do mesmo. 

 

1.2. Convenções, termos e abreviações 

<Esta subseção deve descrever as convenções, termos e abreviações necessários para 

interpretar apropriadamente este documento. As explicações necessárias podem ser 

fornecidas diretamente nesta seção ou através de referências para outros documentos ou 

para apêndices deste documento. Complete e/ou adapte o texto abaixo para fornecer essas 

informações> 

Esta seção explica o conceito de alguns termos importantes que serão mencionados no 
decorrer deste documento. Estes termos são descritos na tabela a seguir, estando apresentados 
por ordem alfabética. 

Termo Descrição 
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2. Escopo dos Serviços 

<Nesta seção devem ser definidos o escopo dos serviços prestados regidos por este ANS> 

Este ANS contempla a execução de serviços cujos escopos estão detalhados nas subseções 
seguintes. 

Caso durante a execução do projeto surja a necessidade de inclusão de novos serviços, este 
ANS deve ser revisado e as modificações devem ser realizadas nas subseções que descrevem 
em detalhe a comunicação entre a Fábrica de Software e a Equipe do Projeto. 

 

2.1. <Nome do Tipo de Serviço> 

<Aqui devem ser descritas as principais características do tipo de serviço, de forma genérica 

a fim de situar o leitor para as descrições mais detalhadas que serão definidas nas subseções 

Ex: Serviço de Construção de Software 

Construção de Software a partir de documentação fornecida pela equipe do projeto. Neste 

tipo de serviço é de responsabilidade da equipe do projeto a confecção dos artefatos 

referentes às fases de Requisitos e Análise e Projeto, bem como a realização de testes de 

sistema. A cargo da Fábrica de Software estão as atividades de codificação da solução em 

linguagem de programação acordada e realização de testes unitários.> 

2.1.1. Artefatos de Entrada 

<Ex:Segue abaixo tabela com artefatos de entrada para construção de Software pela 

Fábrica. Estes artefatos devem ser liberados para a Fábrica através de indicação de 

localização registrada na CR aberta na ferramenta de gerência de mudança. 

 

Requisitos 

Título Descrição Formato Pré-

Requisito 

Requisitos Especifica o sistema a ser desenvolvido. Seu propósito é 

colecionar, analisar e definir as necessidades do cliente 

e as características de alto nível que o sistema deve 

prover, focando nos requisitos técnicos identificados e 

no motivo destes existirem. 

.doc Aprovação 

da Fábrica 

Glossário Documentar os principais termos utilizados na 

descrição do projeto 

.doc Aprovação 

da Fábrica 

Especificação de 

casos de Uso 

Especifica os casos de uso do sistema, descrevendo os 

fluxos de eventos, entradas e saídas de cada caso de uso 

a ser implementado. 

.doc Aprovação 

da Fábrica 

Requisitos de 

Interface 

Especificar requisitos específicos de interface do 

sistema 

.doc Aprovação 

da Fábrica 

Protótipo de 

Telas 

Definir protótipo navegacional do sistema a ser 

desenvolvido 

html Aprovação 

da Fábrica 
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Análise e Projeto 

Título Descrição Formato Pré-

Requisito 

Documento de 

Arquitetura 

Contém as principais definições da 

arquitetura do projeto. Tem como objetivo 

principal servir de referência para o 

desenvolvimento do sistema, promovendo o 

reuso de padrões e componentes. 

.doc Aprovação 

da Fábrica 

Modelo de análise 

e projeto 

Contém Diagrama de componentes, classes 

de negócio, realização de casos de uso (com 

diagramas de seqüência, colaboração, 

estado, entre outros). 

Depende  

Ex:Rational 

Rose ou 

Together 

Aprovação 

da Fábrica 

Modelo de 

Entidade 

Relacionamento 

Descreve os elementos de Banco de Dados Depende 

Ex: ERWin ou 

script para 

importação 

Aprovação 

da Fábrica 

> 

2.1.2. Tecnologia Utilizada 

<Nesta subseção deve ser descrita a tecnologia a ser utilizada para desenvolvimento do 

serviço> 

2.1.3. Escopo não Contemplado 

<Nesta subseção devem ser listados os pontos não constantes no escopo do serviço.> 

2.1.4. Padrões Vigentes 

<Nesta subseção devem ser descritos os padrões que serão observados na execução do 

serviço – pode ser utilizado padrão estabelecido pela equipe do projeto ou padrões da 

própria fábrica. Em ambos os casos deve ser descrita a versão do processo/padrões utilizada 

e local onde o mesmo está disponibilizado> 

2.1.5. Critério de Aceite 

<Esta seção visa documentar os critérios de aceitação dos serviços, relativos tanto ao 

produto em desenvolvimento, quanto a aspectos da execução (custos, cronograma, esforço), 

como apropriado para o contexto. Os critérios listados devem ser definidos pelo cliente, pois 

é essencial seu comprometimento com o estabelecido. Alguns exemplos incluem: 100% da 

documentação segue o padrão definido, Os testes projetados foram realizados com sucesso, 

considerando os critérios de conclusão de testes a serem descritos, Os custos da demanda 

não ultrapassam o orçamento realizado, entre outros.> 

A lista seguinte apresenta critérios de aceitação da demanda, correspondendo aos aspectos que 
serão considerados para aceitação final da demanda pelo projeto: 

• <Listar critérios de aceitação da demanda> 

2.1.5.1. Artefatos de saída 

<Ex:  

Segue abaixo tabela com artefatos de entregues pela Fábrica à equipe do projeto. 

Os artefatos referentes à fase de construção serão entregues à equipe de projeto em local a 
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ser registrado na CR onde o serviço de construção foi requisitado à Fábrica de Software. 

 

Implementação/Release 

Título Descrição Formato Pré-

Requisito 

Código Fonte Código fonte referente à implementação em 

uma linguagem de programação dos requisitos 

aprovados 

Depende da 

linguagem 

adotada 

NA  

Pacote do 

produto a ser 

entregue 

Pacote preparado para entrega ao cliente Depende NA 

> 

 

3. Relacionamento 

<Nesta seção devem ser estabelecidos os critérios de comunicação vigentes para os tipos de 

serviço regidos por este ANS 

Deve ser descrito o nível de comunicação esperado através da descrição dos papéis e 

responsabilidades dos envolvidos, o método de comunicação do acompanhamento do serviço 

e os fluxos de comunicação, caso necessário>. 

 

3.1. Papéis e Responsabilidades 

< Deverão ser detalhados nesta subseção os papéis envolvidos na prestação dos serviços 

regidos pelo ANS, tanto no lado do cliente como no da Fábrica>. 

Papel Responsabilidades Nome Contato 

Gerente de Operações    

Gerente de Fábrica    

Gerente de Projetos    

 

3.2. Comunicação 

< Nesta subseção deve ser descrita a forma e, caso apropriado, a ferramenta convencionada 

para comunicação entre o projeto e a fábrica, bem como suas particularidades.> 

A comunicação entre as equipes de Projeto e da Fábrica de Software se dará mediante acordo 
entre o Gerente de Projetos e o Coordenador de Produção alocado para atender ao Projeto. 

O controle das solicitações entre as partes será realizado através da ferramenta de gerência de 
mudança, a fim de formalizar os contatos e resoluções tomadas acerca de cada assunto 
tratado. 
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A solicitação de execução de serviços pelo Projeto se dará através de abertura de CR na 
ferramenta de gerência de mudança 

 

3.3. Acompanhamento do Serviço 

<Aqui devem ser descritos os processos de gerenciamento e acompanhamento inerentes aos 

serviços envolvidos no escopo deste ANS. > 

 

3.4. Ferramentas 

<Aqui devem ser descritas as ferramentas a serem utilizadas na execução das demandas 

relativas à este projeto. Deverão ser abrangidas ferramentas de: 

• Controle de Mudanças: 

• Controle de Versões: 

• Desenvolvimento: 

• Outras> 

 

4. Processos de Suporte 

4.1. Garantia da Qualidade de Software 

<Aqui devem ser descritos os detalhes de qualidade dos serviços regidos por este ANS. 

Ex: A Fábrica deverá seguir o plano de qualidade definido para o Projeto> 

 

4.2. Gerência de Configuração 

<Aqui devem ser descritos os detalhes de configuração dos serviços regidos por este ANS. 

Ex: A Fábrica deverá seguir o plano de gerência de configuração definido para o Projeto> 

 

4.3. Infra-estrutura 

<Aqui devem ser descritos os detalhes de infra-estrutura dos serviços regidos por este ANS. 

Deve-se identificar as responsabilidades sobre a infra-estrutura (servidores, aplicações, 

disponibilidade dos mesmos, otimização, etc.) que venham a afetar no fornecimento dos 

serviços. > 

 

5. Garantia dos Serviços 

<Esta seção compreende informações sobre o período e condições de garantia do produto 

após sua entrega. Em geral, a garantia compreende um período de meses equivalente ao 

tempo acordado entre o Projeto e seu Cliente Final> 

Os serviços da fábrica possuem garantia de X meses para correções de solicitações 
caracterizadas como defeito. Melhorias de produto devem ser encaradas como nova demanda 
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de serviço e negociadas em termos de escopo e prazo. 

 

5.1. Escopo 

<Esta seção descreve o escopo da garantia do produto. Abaixo é descrita uma sugestão. 

Altere-a para adequar-se aos serviços regidos por este ANS.> 

A garantia consiste na assistência técnica e suporte aos produtos entregues pela Fábrica de 
Software 

Não está contemplado na garantia: 

• Análise e execução de manutenções evolutivas. 

• Ajustes no código para adequá-lo a novos padrões de desenvolvimento estabelecidos 
posteriormente ao início da demanda. 

• Ajuste no código para adequá-lo a alterações na plataforma tecnológica estipulada 
para a demanda, seja pela implantação de novas versões, seja pela inclusão ou 
exclusão de ferramentas ou produtos. 

• <Esclarecimento de dúvidas do usuário final quanto ao uso do sistema. 

• Outros> 

 

5.2. Acionamento da Garantia 

<Utilize esta seção para informar como será realizado o acionamento da garantia. Abaixo é 

descrita uma sugestão. Altere-a para adequar-se à realidade do acordo.> 

A Fábrica de Software disponibilizará atendimento de 2a feira à 6a feira das 08:00 às 18:00 
para qualquer necessidade relacionada com a atividade de manutenção corretiva durante o 
período da garantia. Atendimentos emergenciais também podem ser realizados fora do horário 
citado com adicionais financeiros e critérios diferenciados, a serem discutidos e negociados de 
acordo com cada necessidade identificada. Este acordo deve ficar registrado na CR onde foi 
registrada a solicitação de serviço.   

O atendimento padrão de solicitações associadas à manutenção corretiva deverá seguir o 
seguinte procedimento: 

• No momento em que o Gerente de projeto, ou mesmo a Fábrica de Software, 
identificar problemas nas funcionalidades do sistema, deverá registrar o mesmo na 
ferramenta de gerência de mudança adotada; 

• O CCB deverá avaliar a severidade do problema identificado e definir prioridade para 
a sua correção em detrimento das outras manutenções e desenvolvimentos que 
estiverem sendo realizados. A Fábrica de Software deverá apoiar esta atividade, 
avaliando o esforço da correção e determinando o prazo para seu atendimento de 
acordo com a prioridade e severidade definidas. 

 

6. Forma de Remuneração 

<Esta descreve a forma e as regras utilizadas para remuneração da Fábrica pelo projeto. 

Ex: 



 

 117 

O Projeto remunerará a Fábrica de Software mediante as regras descritas abaixo: 

• Cada demanda encaminhada para a Fábrica de Software terá um orçamento baseado 

em percentual de esforço sobre produtividade em pontos por função. 

• Para este Projeto serão utilizados os seguintes fatores: 

o Produtividade: 16h por ponto de função 

o Percentual de esforço para construção: 45% 

o Percentual de esforço para gerência: 

o Percentual de esforço equivalente a serviços de SQA e CM: 

o Valor por ponto de função:X > 

 

7. Referências 

<Esta seção deve prover uma lista de todos os documentos relacionados a este documento. 

Não esqueça de inserir uma referência para o glossário, modelo de casos de uso e 

especificação dos casos de uso. 

Para documentos internos (produzidos pela equipe de desenvolvimento) basta informar 

apenas o título do documento e fornecer um link para ele. Para documentos externos 

(produzidos por terceiros), forneça o máximo de informações possível, de forma a facilitar o 

acesso ao documento.> 

 

Título; Número (se aplicável); Data; Instituição, divisão ou equipe responsável pelo 
documento; Link para o documento; 

Título; Número (se aplicável); Data; Instituição, divisão ou equipe responsável pelo 
documento; Link para o documento; 
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Apêndice 3 – Modelo Proposto de ANS para Fábricas de 

Software 

 

 

Acordo de Nível de Serviço 

<Subtítulo do documento – se houver> 

 

Fábrica de Software 

Cliente: <Nome do Cliente> 

 

 

 

 

 

Responsável: <Nome do responsável pelo documento> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Logo do Cliente> 

<Logo da Fábrica> 
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*Esta página se refere ao documento modelo. A mesma deve ser descartada para a elaboração do 

documento real (.doc). 

Instruções para uso deste modelo 

Documento: Modelo de ANS  para Fábrica de Software – Acordo de Nível de Serviço 

Descrição: Modelo para o ANS, a ser adotado pela Fábrica, exceto quando outro 
modelo seja demandado pelo Cliente. 

 

Convenções do Formato 

Formato do arquivo: .doc  

Tamanho do Papel: A4. 

Margens: superior: 3.0cm, inferior: 2cm, laterais: 2.5 cm  

Estilo para corpo do texto: MOD_Normal, Times New Roman, 11pt 

Seção Nível 1: Estilo MOD_Titulo1, Verdana, 12pt, borda inferior de cor automática 

Seção Nível 2: Estilo MOD_Titulo2, Times New Roman, 12pt, negrito 

Seção Nível 3: Estilo MOD_Titulo3, Times New Roman, 11pt, negrito 

Legenda de figuras e tabelas: Estilo MOD_Legenda, centralizadas, Times New 
Roman, 11pt, negrito  

Tabelas: centralizadas, linha de cabeçalho sombreada, fonte Arial,11pt 

• Título: Estilo MOD_Tabela_Cabecalho, Verdana, 11pt, Negrito, Borda 
com sombreamento 10% 

• Texto: Estilo MOD_Normal, Times New Roman, 11pt 

 

Todas as seções de títulos serão alinhadas à esquerda 

O corpo do texto (Normal) deve ser justificado 

Seções Opcionais: Deverão ser submetidas à análise do gerente da Fábrica.  

Instruções: 

• Os comentários do modelo seguem o estilo 
MOD_Comentário_Template, estes devem ser removidos do documento 
produzido. 

• Os campos estão descritos entre “<>”, estes devem ser substituídos pela 
informação correspondente. Ex: <Nome_Projeto> deve ser substituído pelo 
nome do projeto e “<>” devem ser removidos do documento produzido.  
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*Esta página se refere ao documento modelo. A mesma deve ser descartada para a elaboração do documento 

real (.doc). 

Histórico de Alterações (deste modelo) 

Data Versão Descrição Autor 

10/06/2007 01.00 Criação do modelo Thayssa Rocha 
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Histórico de Alterações 

Data Versão Descrição Autor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Lista de Aprovadores 

Nome Cargo 
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1. Visão Geral 

1.1 Partes e Objeto do Acordo 
<Descrever os objetivos deste documento e o público ao qual ele se destina. Complete e/ou 

adapte o texto abaixo para fornecer essas informações> 

Este acordo define expectativas de nível de serviços e responsabilidades estabelecidas entre o 
<Nome do Projeto> e a Fábrica de Software para serviços de desenvolvimento de software 
dentro do escopo estipulado na seção 0. 

1.2 Duração 
<Descrever o tempo de vigência do ANS e regras para sua renovação > 

O presente acordo tem a duração de < X meses/anos>, sendo renovado automaticamente por <X 
meses> após o término deste período, caso não seja solicitado cancelamento do contrato pelo 
cliente. 

1.3 Controle de Mudanças 
<Descrever o formato adotado para controle de mudanças neste acordo> 

As alterações que se fizerem necessárias neste acordo deverão ser documentadas e submetidas à 
análise e homologação dos envolvidos através do <descreva o processo de solicitação de 
mudança no acordo. Ex: pode ser via e-mail, pode ser através de uma ferramenta de controle de 
mudanças>. 

1.4 Organização deste Documento 
<Descreve as seções do documento e um breve resumo de seu conteúdo> 

Este documento é composto pelas seguintes seções: 

• Seção 2 – Escopo dos Serviços: descreve o escopo do serviço regido por este 
ANS. 

• Seção 3 – Níveis de Serviço: descreve os níveis de serviço acordados, 
indicadores e métricas. 

• Seção 4 – Relacionamento: descreve detalhes da interação entre as equipes do 
cliente e da Fábrica. 

• Seção 5 – Planos de Apoio: descreve os planos que apóiam a realização deste 
ANS. 

• Seção 6 – Garantia dos Serviços: descreve as regras para garantia dos serviços 
regidos por este ANS. 

• Seção 7 – Forma de Remuneração: declara o formato de remuneração a ser 
aplicado entre o cliente e a Fábrica. 

• Seção 8 – Referências: referências citadas no documento ou necessárias para o 
entendimento do mesmo. 

• Seção 9 – Aprovações: reservada para registro das aprovações deste acordo. 

1.5 Convenções, Termos e Abreviações 
<Esta subseção deve descrever as convenções, termos e abreviações necessários para 

interpretar apropriadamente este documento. As explicações necessárias podem ser fornecidas 

diretamente nesta seção ou através de referências para outros documentos ou para apêndices 

deste documento. Complete e/ou adapte o texto abaixo para fornecer essas informações.> 
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Esta seção explica o conceito de alguns termos importantes que serão mencionados no decorrer 
deste documento. Estes termos são descritos na tabela a seguir, estando apresentados por ordem 
alfabética. 

Termo Descrição 

  

 

2. Escopo dos Serviços 

<Nesta seção devem ser definidos o escopo e as características dos serviços prestados regidos 

por este ANS> 

Este ANS contempla a execução de serviços de construção de software a partir do envio 
contínuo de demandas de serviço, constantes de documentação elaborada pela equipe do cliente, 
cujo detalhamento está especificado nas subseções seguintes. 

O envio das demandas será realizado através <descrever formato de envio> com freqüência 
<descrever a freqüência do envio de demandas acordado> 

2.1 Responsabilidades 
<Descreve as responsabilidades da equipe do cliente e do fornecedor> 

• É de responsabilidade da equipe do cliente a confecção dos artefatos referentes às fases 
de Requisitos e Análise e Projeto (conforme descrito na seção 2.2), bem como a 
realização de testes de sistema, homologação com o cliente final e implantação. 

• A cargo da Fábrica estão as atividades de codificação da solução em linguagem de 
programação e a realização de testes unitários. 

2.2 Pré-requisitos 
<Descrever uma série de pré-requisitos necessários para a execução do serviço> 

• <Listar pré-requisitos. Ex: Documentação deve ter sido aprovada pelo comitê de 
recebimento da Fábrica> 

2.3 Artefatos de Entrada 
<Descrever os artefatos de entrada para desenvolvimento do serviço> 

Segue abaixo tabela com artefatos de entrada necessários para desenvolvimento do serviço 
acordado. 

Estes artefatos devem ser liberados para a Fábrica através <descrever meio de liberação dos 
artefatos pelo cliente (pode ser CD, e-mail, ferramenta específica, etc.)>. 

 

Título Descrição Formato 

Requisitos Especifica o sistema a ser desenvolvido. Seu propósito é 
colecionar, analisar e definir as necessidades do cliente e as 
características de alto nível que o sistema deve prover, 
focando nos requisitos técnicos identificados e no motivo 
destes existirem. 

.doc 

Glossário Documenta os principais termos utilizados na descrição do 
projeto 

.doc 

Especificação de Especifica os casos de uso do sistema, descrevendo os fluxos 
de eventos, entradas e saídas de cada caso de uso a ser 

.doc 
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casos de Uso implementado. 

Requisitos de 
Interface 

Especifica requisitos específicos de interface do sistema .doc 

Protótipo de Telas Define protótipo navegacional do sistema a ser desenvolvido .html 

Documento de 
Arquitetura 

Contém as principais definições da arquitetura do projeto. 
Tem como objetivo principal servir de referência para o 
desenvolvimento do sistema, promovendo o reuso de padrões 
e componentes. 

.doc 

Modelo de análise e 
projeto 

Contém Diagrama de componentes, classes de negócio, 
realização de casos de uso (com diagramas de seqüência, 
colaboração, estado, entre outros). 

Together 

Modelo de Entidade 
Relacionamento 

Descreve os elementos de Banco de Dados ERWin 

<outros>   

2.4 Critério de Aceite 
<Esta seção visa documentar os critérios de aceitação dos serviços, relativos ao produto em 

desenvolvimento. Os critérios listados devem ser definidos pelo cliente e alguns exemplos 

incluem: 100% de atendimento aos padrões definidos, fatores relativos à custo ou densidade de 

defeitos > 

A lista seguinte apresenta critérios de aceitação da demanda, correspondendo aos aspectos que 
serão considerados para aceitação final da demanda pelo cliente: 

• <Listar critérios de aceitação da demanda> 

2.5 Artefatos de Saída 
<Lista os artefatos que devem ser entregues pela Fábrica ao concluir a execução do serviço 

acordado, além do local acordado para entrega (CD, e-mail, servidor específico, etc).> 

Segue abaixo tabela com artefatos de entregues pela Fábrica ao cliente 

 

Título Descrição Formato Local 

Código Fonte Código fonte referente à implementação 
em <uma linguagem de programação> 
dos requisitos solicitados.  

PS: o código fonte deverá ser compactado 
para a entrega. 

.zip <Site de 
relacionamento com o 
cliente> 

Pacote do 
produto a ser 
entregue 

Pacote preparado para instalação no 
ambiente do cliente 

.war <Site de 
relacionamento com o 
cliente> 

<outros>    

2.6 Tecnologia Utilizada 
<Nesta subseção deve ser descrita a tecnologia a ser utilizada para desenvolvimento do 

serviço, bem como as ferramentas, caso necessário> 
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2.7 Padrões Vigentes 
<Nesta subseção devem ser descritos os padrões que serão observados na execução do serviço 

– pode ser utilizado padrão estabelecido pelo cliente ou padrões da própria Fábrica. Em ambos 

os casos deve ser descrita a versão do processo/padrões utilizada e local onde o mesmo está 

disponibilizado> 

2.8 Escopo não Contemplado 
<Nesta subseção devem ser listados os pontos não constantes no escopo do serviço.> 

 

3. Níveis de Serviço 

3.1 Níveis de Serviço e Indicadores 
<Nesta subseção devem ser definidos os níveis de serviço acordados e os indicadores que 

oferecem visibilidade do atendimento (ou não) destes níveis> 

Nível de Serviço Objetivo Indicador 

<Ex1: Qualidade de Código> <80%-
95%> 

IND1: <% de defeitos encontrados em testes de 
sistema> 

<Ex2: Atendimento a 
Padrões> 

<95%> IND2: <% de desvios encontrados nas inspeções 
de código após entrega> 

<Ex3: Entregas no prazo> <90%> IND3: <% de entregas realizadas na data 
prevista> 

<outros>   

3.1.1 Descrição dos Indicadores 

Indicador Procedimento de Coleta Periodicidade 

IND1 <Descrever o procedimento de coleta do 
IND1>  

<Definir a periodicidade da 
coleta> 

IND2 <Descrever o procedimento de coleta do 
IND2> 

<Definir a periodicidade da 
coleta> 

IND3 <Descrever o procedimento de coleta do 
IND3> 

<Definir a periodicidade da 
coleta> 

INDN   

 

3.2 Prazo de Atendimento 
<Descreve os prazos de atendimento para as solicitações do cliente> 

A Fábrica irá iniciar o atendimento ao cliente em prazos estipulados a partir do tipo e da 
urgência da solicitação. Abaixo estão listados os tempos máximos para atendimento: 

Tipo de Solicitação Prioridade Prazo de Atendimento 

Nova Demanda Normal <X> Horas 

Nova Demanda Alta <X> Horas 
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Tipo de Solicitação Prioridade Prazo de Atendimento 

Defeito Urgente <X> Horas 

Defeito Alta <X> Horas 

Defeito Normal <X> Horas 

Defeito Baixa <X> Horas 

<outros>   

3.3 Plano de Incentivo  
<Nesta subseção deve ser definido o plano de incentivo financeiro motivador da busca pela 

superação nos níveis de serviço acordados> 

Quando da superação por parte do fornecedor do nível de serviço acordado serão oferecidas 
bonificações em forma de <definir formato do incentivo: aumento do valor da hora, envio de 
novos serviços, bônus para ser dividido entre a equipe, etc>. 

3.4 Falhas 
<Nesta subseção deve ser definido o plano de atendimento à falhas no nível de serviço 

acordado, bem como o critério para cancelamento da prestação de serviço por não 

atendimento> 

Quando do não atendimento por parte do fornecedor do nível de serviço acordado serão 
aplicadas penalidades em forma de <definir formato da penalidade: diminuição do valor da 
hora, multa a ser paga pelo fornecedor, etc>. 

Na recorrência de <X> meses sem atendimento aos níveis acordados, o contrato estará 
automaticamente cancelado sem ônus para o cliente. 

3.5 Limitações 
<Define um conjunto de limitações impostas pela tecnologia ou pela organização do 

fornecedor que restringem o desenvolvimento do serviço dentro dos níveis acordados> 

Para atendimento aos níveis de serviço acordados é importante definir algumas limitações de 
fornecimento: 

• <Listar aqui as limitações. Ex: Limite máximo para envio de demandas/mês: X 
pontos de função, tempo máximo no aguardo do cliente para liberação de 
material/pessoal/equipamento necessário ao andamento da demanda, etc.> 

3.6 Equipe 
<Define, caso exista, as características (quantidade de pessoas, características técnicas, 

experiência, certificações, etc) da equipe de atendimento aos serviços acordados necessária 

para atendimento aos níveis de serviços acordados> 

Para atendimento aos níveis de serviço acordados a equipe de atendimento deverá possuir as 
seguintes características: 

• <Listar aqui as características> 
 

4. Relacionamento 

<Nesta seção devem ser estabelecidos os critérios de comunicação vigentes para os serviços 

regidos por este ANS 
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Deve ser descrito o nível de comunicação esperado através da descrição dos papéis e 

responsabilidades dos envolvidos, o método de comunicação do acompanhamento do serviço e 

os fluxos de comunicação, caso necessário>. 

4.1 Revisões 
<Nesta subseção são descritas as revisões previamente acordadas, bem como os gatilhos para 

revisão a qualquer momento da duração do ANS> 

Este acordo e seus parâmetros deverão ser revisados inicialmente <X> meses após o início da 
prestação de serviços, seguindo a posterior periodicidade de <X> meses até o término de sua 
vigência. 

Revisões podem também ser solicitadas a qualquer momento, motivadas pelas seguintes 
situações: 

• <Listar situações gatilho para revisão do ANS. Ex: Mudança dos responsáveis 
pelo controle e prestação do serviço> 

4.2 Papéis e Responsabilidades 
< Deverão ser detalhados nesta subseção os papéis envolvidos na prestação dos serviços 

regidos pelo ANS, tanto no lado do cliente como no da Fábrica>. 

Papel Responsabilidades Nome Contato 

    

    

4.3 Comunicação 
<Nesta subseção deve ser descrita a forma e, caso apropriado, a ferramenta convencionada 

para comunicação entre o cliente e a Fábrica, bem como suas particularidades.> 

O controle das solicitações entre as partes será realizado através <da ferramenta de gerência de 
mudança, e-mail, memorando, etc>, a fim de formalizar os contatos e resoluções tomadas acerca 
de cada assunto tratado. 

A solicitação de execução de uma nova demanda se dará através <da abertura de uma 
solicitação na ferramenta de gerência de mudança, do envio de um e-mail, etc> para <papel 
responsável por receber novas solicitações de serviço>. 

4.4 Acompanhamento do Serviço 
<Aqui devem ser descritos os processos de gerenciamento e acompanhamento inerentes aos 

serviços envolvidos no escopo deste ANS. > 

A Fábrica irá prover o cliente com os seguintes relatórios, nos intervalos indicados: 

Nome do 

Relatório 

Periodicidade  Formato de Entrega Indicadores reportados Responsável 
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5. Planos de Apoio 

5.1 Garantia da Qualidade de Software 
<Aqui devem ser descritos os detalhes de qualidade dos serviços regidos por este ANS. Pode 

também fazer referência a um documento externo. 

Ex: A Fábrica deverá seguir o plano de qualidade definido pelo cliente> 

5.2 Gerência de Configuração 
<Aqui devem ser descritos os detalhes de configuração dos serviços regidos por este ANS. 

Ex: A Fábrica deverá seguir o plano de gerência de configuração definido para o Projeto> 

5.3 Infra-estrutura 
<Aqui devem ser descritos os detalhes de infra-estrutura dos serviços regidos por este ANS. 

Deve-se identificar as responsabilidades sobre a infra-estrutura (servidores, aplicações, 

disponibilidade dos mesmos, otimização, etc.) que venham a afetar no fornecimento dos 

serviços. > 

5.4 Transição 
<Aqui devem ser descritos os detalhes do plano de transição do serviço a partir do fornecedor 

atual e para o fornecedor seguinte, os critérios a serem utilizados, o período de adaptação 

necessário e o pessoal disponibilizado para tal.> 

 

6. Garantia dos Serviços 

<Esta seção compreende informações sobre o período e condições de garantia do produto após 

sua entrega.> 

Os serviços da Fábrica possuem garantia de <X> meses para correções de solicitações 
caracterizadas como defeito. Melhorias de produto devem ser consideradas como nova demanda 
de serviço e negociadas em termos de escopo e prazo como qualquer outra demanda. 

6.1 Escopo 
<Esta seção descreve o escopo da garantia do produto. Abaixo é descrita uma sugestão. Altere-

a para adequar-se aos serviços regidos por este ANS.> 

A garantia consiste na assistência técnica e suporte aos produtos entregues pela Fábrica. 

Não está contemplado na garantia: 

• Análise e execução de manutenções evolutivas. 

• Ajustes no código para adequá-lo a novos padrões de desenvolvimento 
estabelecidos posteriormente ao início da demanda. 

• Ajuste no código para adequá-lo a alterações na plataforma tecnológica 
estipulada para a demanda, seja pela implantação de novas versões, seja pela 
inclusão ou exclusão de ferramentas ou produtos. 

• <Esclarecimento de dúvidas do usuário final quanto ao uso do sistema. 

• Outros> 

6.2 Acionamento da Garantia 
<Utilize esta seção para informar como será realizado o acionamento da garantia. Abaixo é 

descrita uma sugestão. Altere-a para adequar-se à realidade do acordo.> 
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A Fábrica disponibilizará atendimento de 2a feira à 6a feira das 08:00 às 18:00 para qualquer 
necessidade relacionada com a atividade de manutenção corretiva durante o período da garantia. 
Atendimentos emergenciais também podem ser realizados fora do horário citado com adicionais 
financeiros e critérios diferenciados, a serem discutidos e negociados de acordo com a seção 7.1 

O atendimento padrão de solicitações associadas à manutenção corretiva deverá seguir o 
seguinte procedimento: 

• <Descrever procedimento de atendimento à manutenção corretiva> 

• <Ex: No momento em que alguma das partes identificar problemas nas funcionalidades 
do sistema, deverá registrar o mesmo <na ferramenta de gerência de mudança adotada>; 

• O Comitê de Mudanças (estabelecido para cada demanda) deverá avaliar a severidade 
do problema identificado e definir prioridade para a sua correção em detrimento das 
outras manutenções e desenvolvimentos que estiverem sendo realizados no momento. A 
Fábrica deverá apoiar esta atividade, avaliando o esforço da correção e determinando o 
prazo para seu atendimento de acordo com a prioridade e severidade definidas.> 

 

7. Forma de Remuneração 

<Esta seção descreve a forma e as regras utilizadas para remuneração da Fábrica pelo 

cliente> 

O cliente remunerará a Fábrica mediante as regras descritas abaixo: 

• <Listar as regras para remuneração> 

7.1 Remuneração sobre Serviços Opcionais 
<Define os serviços opcionais e seu formato de remuneração> 

Alguns serviços opcionais poderão ser solicitados pelo cliente e terão sua forma de remuneração 
prevista conforme tabela abaixo: 

Serviço Descrição Taxa 

<Ex: atendimento para correção 
de defeitos fora do horário 
comercial> 

<Ex: Disponibilização 
da equipe para correção 
de defeitos identificados 
pelo cliente fora do 
horário comercial.> 

<Ex: Será aplicado um percentual 
de 10% sobre a remuneração base 
praticada para a demanda, contado 
pelas horas trabalhadas da equipe 
em horário não comercial.> 

   

 

8. Referências 

<Esta seção deve prover uma lista de todos os documentos relacionados a este documento. Não 

esqueça de inserir uma referência para o glossário, modelo de casos de uso e especificação dos 

casos de uso. 

Para documentos internos (produzidos pela equipe de desenvolvimento) basta informar apenas 

o título do documento e fornecer um link para ele. Para documentos externos (produzidos por 

terceiros), forneça o máximo de informações possível, de forma a facilitar o acesso ao 

documento.> 

[1] Título; Número (se aplicável); Data; Instituição, divisão ou equipe responsável pelo 
documento; Link para o documento; 
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[2] Título; Número (se aplicável); Data; Instituição, divisão ou equipe responsável pelo 
documento; Link para o documento; 

 

9. Aceite 

As partes assinam o presente documento, acordando as metas, prazos e objetivos estabelecidos. 

 

 

<local>,  <dia> de <mês> de <ano> 

 

 

 

 

<Nome> 

Responsável pelo Cliente - <função> 

 

<Nome> 

Responsável pelo Fornecedor - <função> 

 

 



 

 

 


