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RREESSUUMMOO  
Com a necessidade de se ter metodologias que facilitassem a produção de software para que 

fossem evitados a baixa qualidade, os atrasos, bem como os gastos excessivos, foram introduzidos 

diversos padrões e processos de desenvolvimento de software. Porém, em alguns casos houve uma 

preocupação excessiva em relação aos papéis exercidos, documentação e artefatos gerados. Tais 

metodologias passaram a ser consideradas, por alguns, burocráticas e com ênfase nas atividades 

meio, pois traziam a necessidade de um grande formalismo para os artefatos intermediários (por 

exemplo, especificações e modelos) ao invés de focarem na qualidade dos artefatos fins (por 

exemplo, código). Surgiram então algumas metodologias mais simplificadas, voltadas para equipes 

menores com intensa comunicação, utilizando processos mais leves e uma maior flexibilidade a 

mudanças, as quais foram chamadas de metodologias ágeis.   

Tanto em metodologias tradicionais como nas ágeis, é aconselhável que exista alguma atividade que 

garanta a qualidade tanto do processo que está sendo utilizado como do produto sendo construído. 

Neste contexto, a garantia da qualidade auxilia o controle do projeto, fornecendo uma visão 

adequada do processo que está sendo utilizado pelo projeto de software e dos produtos que estão 

sendo construídos. Entre suas atividades podemos ressaltar, revisões, validações e auditorias nos 

produtos e processos de software. Um dos representantes dos modelos de melhoria da qualidade é o 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) que apresenta a possibilidade de uma evolução 

contínua, fornecendo maior flexibilidade, focando em áreas de processo específicas, de acordo com 

metas e objetivos de negócio. Neste trabalho apresentamos uma disciplina, doravante chamada 

Qualidade Ágil de Software (QAS), para qualidade de software, independente de metodologia de 

desenvolvimento e voltada para projetos com equipes de até 20 pessoas. A QAS foi desenvolvida 

com base no TSP (Team Software Process) e em metodologias ágeis, de modo a estar alinhada ao 

nível 2 de Capacidade do CMMI (segundo o modelo contínuo) para as áreas de processo 

Verificação, Validação e Garantia da Qualidade do Processo e do Produto. 

 

Palavras-Chave: Qualidade de Software, Metodologias Ágeis e CMMI 
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AABBSSTTRRAACCTT  
Nowadays there is a growing need for methodologies to ease software development so to avoid 

the common problems with: low quality, delays, and excessive costs. Several processes and models 

were developed addressing that need. Some of them, thou, paid too much attention to the roles 

definition and artifacts creation, in expense of the product development and as such were 

considered bureaucratic and counterproductive. To counter those new, simpler, methodologies were 

created. They focus on small teams and use intense communication, making them lighter and more 

flexible, and thus are known as Agile Methodologies. Both on traditional and agile methodologies, 

it’s recommended to exists an activity to assure the quality of the product created, as well as it’s 

development process. In this context, quality assurance (QA) helps on the project control, providing 

an adequate view of the process in place and the developed products. Of all QA activities we can 

emphasize reviews, validations, and audits on the software products and processes. One of the most 

prominent models for quality improvement is the CMMI (Capability Maturity Model Integration) 

presenting the possibility of a more flexible continuous improvement where specific process areas 

(PA) can be focuses and improved, based on the goals and business objectives. This report presents 

a new discipline, henceforth called Agile Software Quality (ASQ), for software quality assurance, 

independent on the development methodology and focused on small teams (up to 20 members). The 

ASQ was developed based on the TSP (Team Software Process) and on Agile Methodologies, and 

meant to be compliant to the 2nd level of the CMMI (Continuous representation) for the process 

areas of Verification, Validation and Process and Product Quality Assurance. 

 

Key-Words: Software Quality, Agil Methodologies and CMMI 
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1.1 Motivação 

Hoje em dia o uso de software tornou-se algo comum, seja quando é feita uma ligação telefônica, 

uma viagem de avião ou mesmo uma cirurgia delicada. Em cada uma destas situações existe um 

software interagindo e realizado tarefas para facilitar a vida das pessoas. Porém, até se chegar a este 

patamar, houve uma série de barreiras que precisaram ser ultrapassadas. 

Nos anos 60, a produção de software deixou se ser algo restrito a universidades ou laboratórios 

de pesquisa e começou a ter um comércio especializado, contudo foi iniciando de maneira 

altamente desorganizada, gerando uma grande insatisfação aos clientes com constantes estouros de 

orçamentos, prazos, e produtos com pouca ou até mesmo nenhuma qualidade. Este período ficou 

conhecido como a “crise do software” [1]. 

Muito se evoluiu deste período até agora, mas ainda assim é comum encontrar problemas como 

estes. Segundo o artigo “Extreme CHAOS” [2], publicado pelos Standish Group [3], em 2000 

houve um percentual de 49 % de projetos que foram finalizados com estouro de orçamento e de 

prazo, e possuindo menos funcionalidades do que as especificadas inicialmente; 28% para projetos 

foram considerados com sucesso, ou seja, finalizados dentro do prazo, orçamento e funcionalidades 

iniciais cumpridas; e por último 23% dos projetos falharam, ou seja,  foram cancelados antes de 

serem finalizados ou nunca implementados. Apesar destes números, nota-se uma melhoria quanto 

ao percentual de projetos com sucesso, que em 1994, foi de apenas 16%.  

Nos últimos anos tem-se observado uma intensa utilização de modelos e metodologias que 

auxiliam organizações a alcançarem uma melhoria em seus processos, alinhando-os aos objetivos 

de negócio. Fatores como prazo, escopo, orçamento e qualidade, passaram a ter um maior controle. 

O Capability Maturity Model (CMM) [4] é um destes modelos e tem sido bastante aceito pelas 

organizações. O CMM está sendo substituído pelo Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

[5], que possibilita a escolha de qual área se quer melhorar em uma organização, facilitando ainda 

mais o atendimento aos objetivos de negócio desejados.  

O CMMI diz “o que” se deve fazer para alcançar uma melhoria, porém não diz “o como”, o qual 

varia de organização para organização. O uso inadequado desses modelos faz com que seja gerado 
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um grande número de artefatos e processos rigorosos, que incluem uma série de fatores que não 

possuem valor agregado.  

 No tocante a estes processos, atualmente existem duas linhas de pensamento: Os processos 

rigorosos, também chamados de tradicionais, que são dirigidos por um plano, e os resultados são 

alcançados como conseqüência da execução deste plano; e os processos ágeis, que são dirigidos ao 

resultado, mais leves e seu planejamento é feito por iteração [8]. 

A qualidade é uma preocupação apresentada e enfatizada nestas abordagens, porém apresentam 

significados diferentes. Nos processos tradicionais, a qualidade é entendida como "Especificação e 

adequação ao processo”, já os processos ágeis, vêem a qualidade como sendo essencialmente a 

satisfação do cliente [9].  

São diversos os benefícios que a qualidade de software apresenta, nos quais, é importante 

ressaltar alguns, que vêm sendo fortemente discutidos na comunidade: diminuição dos números de 

defeitos, diminuição de re-trabalho, diminuição do ciclo de vida de produção de software, 

confiabilidade, redução de custos, maior valor agregado e satisfação do cliente [10]. Estamos 

presentes na era onde a demanda por qualidade está bastante intensa, principalmente devido ao 

aumento do grau de dependência da sociedade dos sistemas de software [11]. 

Em tempos de grande competitividade, o mercado e as suas diversas necessidades e exigências, 

ditam regras para que se produza mais, melhor e em menor tempo [12]. Porém um fator a ser 

observado, é que as iniciativas da implantação da qualidade de software muitas vezes são 

sacrificadas para que se produza um software ou se preste um serviço com uma maior velocidade, 

ou seja, a solicitação é realizada, porém a qualidade é bastante questionável. Desta forma a 

produtividade, qualidade e competitividade são fatores que devem estar fortemente ligados, para se 

obter sucesso nos projetos.   

Assim, é necessária a identificação de uma forma de atuação para a qualidade de software, que 

utilize as vantagens apresentadas nas metodologias ágeis e nas metodologias tradicionais, para que 

seja leve e capaz de ser constantemente adaptada e desta forma suprir as necessidades atuais do 

mercado sem que a qualidade do projeto seja sacrificada. 

1.2 Uma Visão Geral da Qualidade 

Qualidade pode ser entendida como o conjunto de atributos que tornam um bem ou serviço 

plenamente adequado ao uso para o qual foi desenvolvido, e atende a diversos critérios, tais como: 

operabilidade, segurança, tolerância a falhas, conforto, durabilidade, facilidade de manutenção entre 

outros [13]. 
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Qualidade tem diferentes significados para diferentes pessoas, ou seja, um mesmo produto pode 

ser considerado com maior ou menor qualidade quando avaliado por pessoas diferentes. Alguns 

renomados estudiosos da qualidade apresentam definições com perspectivas diferentes: W. Edwards 

Deming [14] visualiza a qualidade em termos de precisão de esforço nos planos e especificações 

realizadas em uma organização de acordo com sua capacidade; para Philip Crosby [14], a qualidade 

está ligada à conformidade dos requisitos que devem estar bem escritos informando a real 

necessidade do cliente; e para Joseph M. Juran [14] a qualidade é verificada em termos de 

adequação ao uso, ou seja, deve-se atender às necessidades dos usuários, mesmo não atendendo às 

suas especificações. 

David Garvin [15] estudou a qualidade em diversos domínios, incluindo filosofia, economia, 

marketing e gerenciamento de operações. Em sua pesquisa concluiu que “qualidade é um complexo 

e multifacetado conceito” e descreveu cinco visões diferentes para qualidade: 

• Transcendental – Vê a qualidade como algo que pode ser reconhecido, mas não definido; 

• Usuário – Vê a qualidade como uma aptidão para o propósito; 

• Manufatura – Vê a qualidade como a conformidade em relação ao especificado; 

• Produto – Vê a qualidade voltada às características inerentes ao produto; 

• Baseada em Valor – Vê a qualidade dependente da quantia que o cliente está querendo 

pagar por ela. 

1.2.1 Uma Visão Histórica da Qualidade 

Dentro de uma escala evolutiva, a primeira iniciativa para se organizar os diferentes padrões de 

qualidade, foi a criação de um dicionário de termos de pesos e medidas [13]. Após essa iniciativa, e 

durante a Revolução Francesa, houve a criação de um sistema métrico de unidades, onde a adoção 

nas diversas partes do mundo foi um processo demorado e encontrou uma série de barreiras 

culturais, políticas e econômicas [16]. 

Até o final do século XIX, o próprio operário, era quem procedia à aceitação de qualidade em 

um produto, baseando-se em padrões de qualidade que lhes foram ensinados. Tempos depois o 

papel de fazer a verificação de qualidade do produto passou a ser de um supervisor, que 

inspecionava o trabalho executado por seus subordinados; Posteriormente a inspeção do produto 

passou a ser atividade de inspetores de qualidade, atividade esta que depois passou a ser 

desvinculada da produção. Em 1924 Walter A. Shewhart [16], do Bell Telephone Laboratories, 

desenvolveu o conceito de gráfico de controle, que é considerado, em geral, como o começo formal 

do controle estatístico da qualidade. Shewhart teve como alunos Juran e Deming. A Segunda Guerra 
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Mundial presenciou uma grande expansão do uso e aceitação dos conceitos de controle estatístico 

da qualidade. Após a Segunda Guerra Mundial, as indústrias passaram a trabalhar em uma maior 

escala, em conseqüência, houve o aumento da competição, trazendo o consumidor como principal 

avaliador da qualidade.  A Figura 1-1 mostra três níveis cronológicos qualidade. 

 

Figura 1-1 Níveis cronológicos da qualidade 

• Inspeção do produto: Teve origem na linha de montagem. Os produtos intermediários e o 

produto final são examinados para se detectarem defeitos.  

• Controle de qualidade: São monitorados as taxas de defeitos e os custos para se 

identificarem elementos defeituosos dos processos, tal que eles possam ser corrigidos. 

• Melhoria do processo: O processo de produção é melhorado para minimizar a introdução 

de defeitos e diminuírem os custos. 

1.3 Garantia da Qualidade de Software 

A garantia de qualidade de software é um conjunto de atividades para fornecer evidências 

necessárias de que os processos estão estabelecidos e são melhorados continuamente com o objetivo 

de produzir software que satisfazem os seus requisitos e estão adequados ao uso [17]. Entre algumas 

conseqüências de suas atividades podemos citar: 

• Redução do numero de defeitos; 

• Criação mecanismos que controlem o desenvolvimento de modo a cumprir os prazos e 

custos; 

• Redução de re-trabalho; 

• Adequação ao uso. 

Além da garantia da qualidade de software dois outros conceitos, que estão fortemente ligados e 

auxiliam na obtenção da conformidade do produto final, são a validação e a verificação. 
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Verificação é o processo de avaliar um sistema para determinar se o produto de uma dada fase de 

desenvolvimento satisfaz as condições impostas no início desta fase. Confirma que o produto de 

trabalho está de acordo com os requisitos especificados para ele, ou seja, verificação garante que “o 

produto foi feito da maneira correta” [5]. 

Validação é o processo de avaliar um sistema ou seu componente, podendo atuar durante ou no 

final do processo de desenvolvimento para determinar se ele satisfaz os requisitos especificados.  

Confirma que o produto fornecido preenche o seu uso pretendido, em outras palavras, garante que 

“foi desenvolvido o produto correto” [5].  

Com o uso adequado destes conceitos, as organizações podem desenvolver seus produtos ou 

prover seus serviços, apresentado ao cliente uma maior confiabilidade na realização do trabalho 

contratado. 

1.4 Escopo do Trabalho 

Neste trabalho propomos uma disciplina1, doravante chamada Qualidade Ágil de Software 

(QAS), para qualidade de software independente de metodologia2 de desenvolvimento e voltada 

para projetos com equipes de até 20 pessoas.  

A QAS foi definida com base em metodologias ágeis; no Team Software Process (TSP) [18], 

que é um processo de desenvolvimento voltado para formação de equipes altamente efetivas para 

que produzam software com qualidade dentro de custos planejados e com cronogramas agressivos; 

e no CMMI.  

Para a representação das metodologias ágeis foram escolhidas três que apresentassem ênfases 

diferentes no desenvolvimento de software [8]. São elas: 

• Extreme Programming – É atualmente uma das mais conhecidas e apresenta atividades 

voltadas à engenharia de software 

• SCRUM – É uma metodologia com atividades voltadas para o gerenciamento de projeto. 

• Adaptive Software Development - É voltada para o desenvolvimento de software grandes e 

complexos, apresentando mais conceitos e cultura que práticas de engenharia de software.  

Já o TSP, mesmo sendo considerada uma metodologia tradicional, apresenta algumas 

características semelhantes às metodologias ágeis, como por exemplo: a equipe deve ser criativa, 

                                                 
1 Disciplina é o termo utilizado no Rational Unified Process para representar um “contêiner” que agrupa atividades de 
processos [19]. 
2 Neste trabalho, o termo metodologia será usado como sendo um conjunto de processos. 
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flexível e disciplinada [9]. Além disto, por ter a mesma origem do CMMI (ambos foram derivados 

do CMM), o TSP apresenta uma maior facilidade para adequação ao modelo. 

Para que a QAS esteja alinhada a um modelo de qualidade internacionalmente conhecido, a 

mesma foi também baseada no CMMI, principalmente nas áreas de processo Verificação (VER), 

Validação (VAL) e Garantia da Qualidade do Processo e do Produto (GQPP) [5], por apresentarem 

um profundo relacionamento com a qualidade do produto de software desenvolvido. A Figura 1-2 

apresenta os elementos utilizados para compor o escopo da QAS. 

 

Figura 1-2 Escopo da QAS 

Como principal contribuição deste trabalho, esperamos obter uma disciplina para qualidade de 

software formada por atividades e processos leves, adaptável, e que seja compatível com o CMMI 

nível 2 seguindo uma representação contínua. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Além deste capítulo introdutório, este trabalho possui mais 6 capítulos e 3 apêndices, descritos a 

seguir: 

• O Capítulo 2 apresenta uma introdução ao modelo CMMI, seguida de informações 

conceituais, sua aplicabilidade e como o mesmo é avaliado. Para este trabalho são focadas as 

áreas de processo Verificação, Validação e Garantia da Qualidade do Processo e do Produto 

e em cada área de processo são apresentadas as Metas e Práticas específicas. 

• O Capítulo 3 apresenta o histórico das metodologias ágeis, seus conceitos, bem como o 

manifesto ágil. São apresentadas as metodologias XP, por ser a mais conhecida e apresentar 

atividades de engenharia; o SCRUM, que apresenta atividades de gerência de projeto; e 

ASD, que é focada em conceitos e cultura do que propriamente em atividades. Para cada 

metodologia são apresentadas uma descrição, suas fases com atividades, e seus papéis.  
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• O Capítulo 4 apresenta o TSP, seus principais conceitos, bem como os principais scripts 

dentro de cada uma das fases de seu ciclo de vida de desenvolvimento de software. Também 

são apresentados os papéis e suas características.  

• O Capítulo 5 apresenta a QAS, que é a contribuição principal deste trabalho. Para tal, foram 

criados e/ou adaptados um conjunto de processos e atividades que, em principio, devem estar 

alinhados aos requisitos que são apresentados no CMMI, seguindo uma representação 

contínua com foco no nível 2 de capacidade. Este conjunto de processos está limitado ao 

cumprimento das áreas de processo Verificação, Validação e Garantia de Qualidade do 

Processo e do Produto. Os processos foram criados ou adaptados tendo como base as 

metodologias ágeis escolhidas, bem como o TSP. Desta forma é apresentada uma coleção de 

processos voltados para produção de um software com qualidade, levando em consideração 

os problemas atuais de desenvolvimento, tais como custo e prazo. É esperado que este 

conjunto de processos seja adequado a qualquer tipo de metodologia, pois o mesmo 

funcionará como uma espécie de plug-in para qualidade. 

• O Capítulo 6 apresenta uma análise crítica da QAS, com o objetivo de validar a proposta. 

Para tal foram utilizados dois métodos: Avaliação SCAMPI [22] Classe C do QAS para 

identificar a conformidade ao nível 2 de capacidade para as áreas de processo Verificação, 

Validação e Garantia de Qualidade do Processo e do Produto; e resultado de um questionário 

enviado a profissionais da área de desenvolvimento de software, com o objetivo de avaliar a 

estrutura das atividades e processos que compõem a QAS. 

• O Capítulo 7 apresenta uma conclusão do trabalho, com dificuldades encontradas, principais 

contribuições obtidas e possíveis trabalhos futuros. 

• O Apêndice A apresenta uma breve descrição do Software Process Engineering Metamodel 

(SPEM) que foi utilizado para representar visualmente os processos e atividades da QAS. 

• O Apêndice B apresenta o modelo do questionário utilizado para realização da análise crítica. 

• O Apêndice C apresenta um detalhamento do resultado das entrevistas da análise crítica. 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22    
CCAAPPAABBIILLIITTYY  MMAATTUURRIITTYY  
MMOODDEELL  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  

No mercado atual existe uma grande quantidade de modelos, padrões e metodologias, que 

ajudam as organizações a aperfeiçoarem o caminho em direção aos seus objetivos de negócio, seja 

para o desenvolvimento de um produto ou mesmo prestação de serviço [5]. Entretanto a grande 

maioria destas soluções tem seu foco voltado para uma parte específica do negócio e não possuem 

uma visão sistêmica dos problemas. Um outro problema é a aplicação de múltiplos modelos não 

integrados, que aumentam o custo da organização em termos de treinamento e adaptação, bem 

como criam uma série de barreiras, por estarem tratando as melhorias isoladamente. Várias 

organizações gostariam de concentrar seus esforços de melhoria em algumas disciplinas, porém as 

diferenças de arquitetura, conteúdo e abordagem entre os modelos limitam a facilidade com que 

estas organizações podem alcançar um processo de melhoria bem sucedido. 

O projeto Capability Maturity Model Integration (CMMI) é uma iniciativa do Software 

Engineering Intitute (SEI) [6], e foi patrocinado pelo Departamento de Defesa dos EUA (DoD), 

fornecendo uma oportunidade para evitar ou eliminar tais dificuldades, através de modelos 

integrados.  

O objetivo do CMMI é servir de guia para uma organização na melhoria de seus processos e de 

sua habilidade em gerenciar o desenvolvimento, aquisição e manutenção de produtos ou serviços, 

durante todo o seu ciclo de vida. Ressalta tanto a engenharia de sistemas quando a engenharia de 

software, bem como a integração necessária para construir e manter o produto como um todo.   

O CMMI foi desenvolvido por uma grande e diversificada parceria formada por membros da 

Indústria, do Governo Americano, e do SEI. Os parceiros tinham em média 21 anos de experiência 

em desenvolvimento e vinham de organizações com sólidas atividades de melhoria de processo.  

O projeto do CMMI busca resolver o problema da utilização de múltiplos modelos do CMM, 

fazendo a combinação de 3 modelos (1) CMM para Software (SW-CMM) v2.0 draft C, (2) 

Electronic Industries Alliance Interim Standard (EIA/IS) 731, e (3) Integrated Product Development 

Capability Maturity Model (IPD-CMM) v0.98, em um único framework na melhoria de processo.  
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Esses três modelos foram selecionados por apresentarem uma grande aceitação no mercado e 

focarem diferentes partes da melhoria dos processos em uma organização. O CMMI framework 

também suporta a integração de outras disciplinas e é compatível com o relatório técnico para 

avaliação do processo de software da norma 15504 [50] da International Organization for 

Standardization / International Electrotechnical Commission (ISO/IEC).   

2.1 Conceitos básicos do CMMI 

Um modelo é uma representação simplificada do mundo real. Modelos de Maturidade da 

Capacidade (CMMs) contêm elementos essenciais de processos efetivos para uma ou mais linhas de 

conhecimento. Um modelo é usado para auxiliar o estabelecimento de objetivos e prioridades para a 

melhoria de processos. Como os outros Modelos CMMs, o CMMI apresenta guias para serem 

usados no desenvolvimento e estabilização dos processos, ou seja, não se constitui de processos ou 

descrições de processos. 

Um processo pode ser definido como um conjunto de práticas executadas para alcançar um 

determinado propósito. A proposta do CMMI é prover orientação para melhorar os processos da 

organização e sua capacidade de gerenciar o desenvolvimento, aquisição e manutenção de produtos 

ou serviços. Faz a combinação de abordagens já conhecidas, em uma estrutura que auxilia a 

organização em avaliar sua maturidade organizacional ou a sua capacidade em termos de áreas de 

processo, além de estabelecer prioridades e a implementação de melhorias.  

O CMMI contém um conjunto de práticas genéricas e específicas que devem ser interpretadas a 

partir de um julgamento profissional para que possa ser identificado o nível de Capacidade, que 

mede a melhoria de processo alcançado na organização em uma determinada área de processo; ou o 

nível de Maturidade, que mede a melhoria alcançada na organização em múltiplas áreas de 

processo. Apesar das áreas de processo descreverem o comportamento que deve ser apresentado por 

uma organização, todas as práticas devem ser interpretadas usando um conhecimento aprofundado 

da organização, do ambiente de negócio das circunstâncias envolvidas e do modelo que está sendo 

usado, para que assim a melhoria do processo tenha sucesso e seja efetiva. 

 

2.2 Áreas de Processo Relacionadas à Qualidade 

O CMMI organiza as metas específicas e metas genéricas através de números seqüenciais, e dos 

prefixos “SG” e “GG” respectivamente (Ex. GG1). Já as práticas específicas começam com prefixo 

“SP” seguido de um número no formato “x.y-z”, onde o x referencia o número da meta à qual a 
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prática se refere, o y referencia o número de seqüência da prática e o z identifica o nível de 

capacidade ao qual a prática se aplica (Ex. SP1.1-1). 

As práticas genéricas são representadas na forma x.y, que além de identificar à meta relacionada, 

o x também identifica o nível de capacidade da prática em questão. 

A seguir, serão apresentadas as Áreas de Processo definidas para este trabalho, a Verificação, a 

Validação e a Garantia da Qualidade do Processo e do Produto. Para cada uma destas Áreas de 

Processo são relacionadas as Metas e Práticas Específicas do nível 2 de Capacidade com uma breve 

descrição, produtos típicos de trabalho e subpráticas.  

2.2.1 Verificação (VER) 

O propósito da Verificação é garantir que os produtos de trabalho selecionados estão de acordo 

com os seus requisitos especificados.  

Esta área de processo possui três metas específicas. A primeira envolvendo a preparação para 

verificação, onde os produtos de trabalhos são selecionados, um ambiente para verificação é 

estabelecido e os procedimentos e critérios para a mesma são determinados; a segunda meta 

envolve as Peer Reviews, preparação, execução e análise dos resultados; e a terceira que envolve a 

execução da verificação propriamente dita, com a análise dos resultados e a identificação de ações 

corretivas para as não-conformidades.  

A Verificação acontece por todo o ciclo de vida do projeto, começando com a verificação dos 

requisitos, progredindo com a verificação dos produtos de trabalho, e culminando na verificação do 

produto completo. 

Práticas específicas por Meta 

2.2.1.1 SG 1 Preparação para Verificação 

A preparação para verificação é conduzida. Métodos de verificação incluem, mas não estão 

limitados, a inspeções, revisões, auditorias, walkthroughs, análises, simulações, protótipos, e 

demonstrações.  

SP 1.1-1 Selecionar produtos de trabalho para Verificação 

• Descrição: Selecionar os produtos de trabalho para serem verificados e os métodos de 

verificação que serão usados para cada um deles 

• Subpráticas: Envolve basicamente a identificação dos itens que serão verificados e a 

definição e seleção dos métodos de verificação para cada item. 
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• Produtos Típicos de Trabalho: Lista dos produtos de trabalho selecionados para 

verificação, Métodos de verificação para cada item selecionado. 

SP 1.2-2 Estabelecer o Ambiente de Verificação 

• Descrição: Estabelecer e manter o ambiente necessário para apoiar a verificação. Um 

ambiente deve ser estabelecido para permitir que a verificação seja realizada. 

• Subpráticas: Identificação do que é necessário para se compor um ambiente de verificação, 

incluindo recursos, equipamentos e ferramentas. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Ambiente de verificação 

2.2.1.2 SG 2 Executar Peer Reviews  

Peer reviews são executadas nos produtos de trabalho selecionados 
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SP 2.1-1 Preparar para Peer Review 

• Descrição: A Preparação para a execução de Peer Review nos produtos de trabalho, inclui a 

identificação das pessoas que serão convidadas a participar da Peer Review de cada produto 

de trabalho, além de preparar e atualizar qualquer material que será usado durante a mesma. 

• Subpráticas: Determinar o tipo e em qual produto de trabalho será realizada a Peer Review. 

Definir um horário para a reunião, além dos critérios de aceitação. As pessoas que 

participarão da reunião são definidas, e são atribuídos os papéis de cada uma delas. Uma 

revisão de preparação no produto de trabalho é feita antes da peer reivew 

• Produtos de Trabalho Típicos: Horário, critérios de entrada e saída da revisão, material 

que será usado na Peer Review.  

SP 2.2-1 Conduzir Peer Reviews  

• Descrição: Conduzir Peer Review nos produtos de trabalho selecionados e identificar as não 

conformidades resultantes das mesmas. Um dos propósitos das Peer Reviews é remover os 

defeitos o mais cedo possível. 

• Subpráticas: Realizar a Peer Review como planejado, executando cada papel, e 

identificando e documentando as não conformidades encontradas. Identificar as ações que 

devem ser tomadas para a resolução das não conformidades e garantir que os critérios de 

saída para a revisão estão satisfeitos. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Resultados das Peer Reviews, Issues das Peer Reviews e 

dados da Peer review; 

SP 2.3-2 Analisar os dados das Peer reviews 

• Descrição: Analisar os dados sobre a preparação, condução, e resultados das Peer Reviews.  

• Subpráticas: Registrar os dados de preparação, condução, e resultados das Peer Reviews; 

armazenar os dados para futura referência e análise; analisar os dados. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Dados e itens de ação das Peer Reviews 

2.2.1.3 SG 3 Verificar os produtos de trabalho selecionados 

Os produtos de trabalho selecionados são verificados contra seus requisitos especificados 

SP 3.1-1 Executar Verificação 

• Descrição: Executar a verificação nos produtos de trabalho selecionados. 
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• Subpráticas: Executar verificação de produtos de trabalho selecionados contra os seus 

requisitos, registrar os resultados e identificar itens de ação. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Resultados de verificação; Relatórios de verificação; 

Demonstrações. 

SP 3.2-2 Analisar os resultados de todas as atividades de verificação e 
identificar ações corretivas 

• Descrição: Analisar os resultados de todas as atividades de verificação e identificar 

ações corretivas. Os resultados atuais devem ser comparados a critérios de verificação 

estabelecidos para determinar sua aceitabilidade. Os resultados da análise são registrados 

como evidência que a verificação foi administrada. 

• Subpráticas: Comparar resultados atuais com os resultados esperados tendo como base 

critérios pré-estabelecidos; Fazer análise dos dados de verificação. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Relatório de análise, Relatórios de dificuldade, 

Solicitação de alteração em procedimentos de verificação, critérios, e ambiente; Ações 

corretivas para métodos de verificação, critérios, e ambiente. 

2.2.2 Validação (VAL) 

O propósito de Validação (VAL) é demonstrar que um produto ou componente do produto 

cumpre seu uso planejado quando colocado em seu ambiente planejado.  

Esta área de processo possui duas metas específicas. A primeira é a Preparação para Validação, 

onde os produtos de trabalho são selecionados, um ambiente é preparado e, critérios e 

procedimentos para a Validação são estabelecidos. A segunda é Validar o Produto ou Componente 

do Produto, onde a validação é realizada e seu resultado é analisado. 

A diferença entre a definição de Validação e Verificação, é que, a validação se preocupa em 

observar se foi feito o produto certo, o que era desejado pelo cliente. Já a verificação se preocupa 

em observar se o produto foi feito de maneira correta, se cumpriu os processos e padrões 

estabelecidos.   

Práticas específicas por Meta 

2.2.2.1 SG 1 Preparação para Validação 

A preparação para validação é conduzida. 



SP 1.1-1 Selecionar Produtos para Validação 

• Descrição: Selecionar produtos e componentes de produto para serem validados e os 

métodos de validação que serão usados por cada um deles 

• Subpráticas: Identificar os princípios chave, as características, e fases para a validação do 

produto ou componente do produto durante todo o seu ciclo de vida; Selecionar o produto 

ou componente do produto para ser validado, baseando nos métodos de avaliação 

disponíveis. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Listas de produtos e componentes de produto selecionados 

para validação; Métodos de validação; Requisitos para executar a validação com cada 

produto ou componente do produto.  

SP 1.2-2 Estabelecer o Ambiente de Validação 

• Descrição: Estabelecer e manter o ambiente necessário para a validação. Os requisitos para o 

ambiente de validação são direcionados pelo produto ou componentes de produto 

selecionados, pelo tipo dos produtos de trabalho e pelo método de avaliação.  

• Subpráticas: Identificação das exigências do ambiente de validação; Identificação dos 

equipamentos de teste e ferramentas; Identificação de recursos de validação; Planejamento da 

disponibilidade de recursos em detalhes. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Ambiente de validação. 

2.2.2.2 SG 2 Validar Produto ou Componentes do Produto 

São validados os produtos ou componentes de produto para assegurar que eles são satisfatórios 

para uso no ambiente operacional planejado.  

SP 2.1-1 Executar a Validação 

• Descrição: Executar a validação nos produtos e componentes de produto selecionados. Para 

que seja aceito pelos usuários, um produto ou componente do produto deve executar como 

esperado em seu ambiente operacional planejado. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Relatórios de validação, Resultados de validação, 

Demonstrações operacionais. 
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SP 2.2-1 Analisar os Resultados de Validação 

• Descrição: Analisar os resultados das atividades de validação e identificar problemas. Os 

dados resultantes dos testes de validação, inspeções e demonstrações, são observados contra 

os critérios de validação definidos. 

• Subpráticas: Comparar resultados atuais aos resultados esperados; Analisar os dados de 

validação para defeitos encontrados; Registrar os resultados da análise e identificação de 

problemas. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Relatórios de deficiência de validação, Relatório de 

problemas de validação; Pedido de mudança de procedimento de validação. 

2.2.3 Garantia da Qualidade do Processo e Produto (GQPP) 

O propósito da Garantia de Qualidade do Processo e Produto é proporcionar para a equipe do 

projeto e para a gerência sênior uma visão objetiva nos processos e dos produtos de trabalho 

associados.  

Esta área de processo realiza avaliações objetivas, que podem ser auditorias dos processos 

executados, produtos de trabalhos, e serviços contra descrições de processos, padrões, e 

procedimentos aplicáveis. As não-conformidades, que representam falta de aderência em processos 

ou produtos em relação aos planejados, devem ser identificadas e documentadas e seu 

endereçamento deve ser garantido. Freqüentemente as atividades da garantia da qualidade devem 

ser reportadas aos gerentes e equipes de projeto.  

Garantia de qualidade deve começar nas fases iniciais de um projeto para estabelecer planos, 

processos, padrões, e procedimentos que agregarão valor e satisfarão às exigências do projeto e às 

políticas organizacionais, se estendendo por todo o ciclo de vida do projeto. 

A área de processo GQPP possui duas metas específicas. A primeira busca a avaliação objetiva 

dos processos e produtos de trabalho, e a segunda, determina que as não-conformidades são 

controladas, comunicadas e sua resolução é garantida. 

Práticas Específicas por Metas 

2.2.3.1 SG 1 Avaliar objetivamente os processos e produtos de 
trabalho  

Aderência dos processos executados, produtos de trabalho associados e serviços são avaliados 

objetivamente contra descrições de processo, padrões, e procedimentos aplicáveis.  
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PE 1.1-1 Avaliar objetivamente os processos 

• Descrição: Avaliar objetivamente os processos executados designados, contra as descrições, 

padrões e procedimentos aplicáveis. 

• Subpráticas: Promover um ambiente que encoraje a participação da equipe na identificação 

e apresentação de problemas de qualidade. Estabelecer e manter critérios para avaliações, 

informando o que será avaliado, como e com que freqüência. Identificar as não-

conformidades encontradas nas avaliações. Identificar lições aprendidas que podem 

melhorar processos para produtos e serviços futuros.  

• Produtos de Trabalho Típicos: Relatórios de avaliação, relatórios de não-conformidade e 

ações corretivas são alguns dos produtos de trabalho produzidos. 

SP 1.2-1 Avaliar Objetivamente os Produtos de Trabalho e Serviços 

• Descrição: Avaliar objetivamente os produtos de trabalho e serviços designados contra 

as descrições de processo, padrões, e procedimentos designados. 

• Subpráticas: Determinar os produtos de trabalho que serão avaliados, como, quando e 

com que freqüência, bem como quem será envolvido na avaliação; Estabelecer e manter 

critérios para a avaliação de produtos de trabalho; Fazer avaliações nos produtos de 

trabalho antes de serem entregues aos clientes, identificando e endereçando não-

conformidades; Identificar lições aprendidas que podem ser utilizadas na melhoria do 

processo para produtos e serviços futuros. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Relatórios de avaliação, Relatórios de Não-

Conformidades e Ações corretivas são alguns dos produtos de trabalho produzidos. 

2.2.3.2 SG 2 Prover uma Percepção Objetiva  

Não-Conformidades são objetivamente controladas, comunicadas, e as resoluções são 

asseguradas.  

 SP 2.1-1 Comunicar e assegurar a resolução de Não-Conformidades 

• Descrição: Comunicar e garantir a resolução não-conformidades com equipe e gerentes.  

• Subpráticas: Resolver e acompanhar as não-conformidades com os membros da equipe, ou 

caso necessário escalar para gerência até que a não-conformidade seja resolvida; Garantir 

que os envolvidos no projeto estejam cientes dos resultados das avaliações em tempo hábil 

para resolução; Revisar periodicamente com a gerência as não-conformidades encontradas. 
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• Produtos de Trabalho Típicos: Relatórios de ações corretivas; Relatórios de avaliação são 

alguns dos produtos de trabalho desta prática. 

SP 2.2-1 Estabelecer Registros 

• Descrição: Estabelecer e manter registros das atividades de garantia de qualidade. 

• Subpráticas: Registrar atividades de garantia de qualidade do processo e do produto em 

detalhe suficiente tal que o estado e resultados sejam conhecidos; Revisar o status e história 

das atividades de garantia de qualidade quando necessário. 

• Produtos de Trabalho Típicos: Registros de avaliação, Relatórios de garantia de qualidade 

e Relatórios de status de ações corretivas são alguns dos produtos de trabalho desta prática. 
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2.3 Avaliação do CMMI 

Ao contrário das normas ISO, o CMMI não tem a intenção de certificar empresas, mas sim, 

atestar se a institucionalização de um conjunto de processos é efetiva, verificando desta forma a 

maturidade de uma determinada organização. Assim é dito que a mesma foi avaliada [20]. 

O Appraisal Requirements for CMMI (ARC) determina os requisitos necessários à definição 

e utilização de métodos de avaliação aplicáveis para avaliações dos modelos CMMI. Além 

disto, um conjunto de classes de avaliação foi definido, com base em aplicações típicas de 

métodos de avaliação [21]. 

Os métodos de avaliação podem ser aplicados para diferentes propósitos, podendo exigir 

pequenas diferenças na sua aplicação. Tipicamente os métodos de avaliação são aplicados para: 

• Avaliar para melhoria de processos - Determina um nível de capacidade ou maturidade 

à organização; 

• Avaliar a capacidade de fornecedores - São avaliações contratadas por empresas para 

verificar a capacidade dos processos de seus possíveis fornecedores; 

• Monitorar os processos - São avaliações exclusivamente internas, com o objetivo de 

monitorar o processo e não o atendimento de um nível; 

As aplicações típicas dos métodos de avaliação são chamadas de classes do método de 

avaliação. O ARC apresenta os requisitos necessários para cada um dos tipos de classe de 

métodos de avaliação, que podem ser classificados como classe A, B ou C [22]. A Tabela 2-1 

apresenta as características de cada uma destas classes. 

Características Classe A Classe B Classe C 
Quantidade de evidências 
objetivas coletadas (relativo) 

Alto Médio Baixo 

Classificação de nível de 
maturidade ou capacidade 

Sim Não Não 

Recursos necessários 
(relativo) 

Alto Médio Baixo 

Tamanho da equipe (relativo) Grande Média Pequena 

Requisitos para o líder da 
avaliação 

Avaliador 
líder oficial 

Avaliador líder oficial 
ou uma pessoa 
devidamente treinada e 
experiente 

Uma pessoa 
devidamente 
treinada e 
experiente 

Tabela 2-1 Classes de avaliação 

O ARC apresenta alguns atributos chave que diferenciam os tipos de classes. São eles: 

• Grau de confiança dos resultados gerados pela avaliação; 
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• Classificação dos níveis; 

• Custo e duração da avaliação. 

Os métodos classe A devem satisfazer por completo os requisitos ARC e permitem que 

sejam classificados os níveis de maturidade e capacidade. Os métodos classe B cumprem com 

um subconjunto dos requisitos dos métodos classe A e devem ser utilizados em pré-avaliações 

(ou seja, antes das avaliações classe A), como também em avaliações internas. Os métodos 

classe C detêm um subconjunto dos requisitos dos métodos classe B, e são usados para realizar 

diagnósticos iniciais, ou mesmo avaliações periódicas internas com foco em determinados 

projetos ou áreas da organização com o intuito de avaliar como está se comportando a 

implementação dos processos [21]. 

O método de avaliação oficial para o CMMI é o Software CMMI Appraisal Method for 

Process Improvement (SCAMPI) [23], que faz parte dos métodos de avaliação Classe A, ou 

seja, deve atender a todos os requisitos do ARC. O SCAMPI é apresentado na seção 2.3.1. 

2.3.1 Introdução ao SCAMPI 

O método avaliação Software CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) 

é usado para identificar forças, fraquezas, e nível de capacidade ou maturidade à organização 

para os modelos referência CMMI. O SCAMPI utiliza as melhores práticas identificadas na 

comunidade de avaliadores, e é baseado nas características de vários métodos de avaliação 

disponíveis no mercado, incluindo: CMM-Based Appraisal for Internal Process Improvement 

(CBA IPI); Electronic Industries Alliance/Interim Standard (EIA/IS) 731.2 Appraisal Method; 

Software Capability Evaluation (SCE) Method Description; Software Development Capability 

Evaluation (SDCE); e FAA Appraisal Method (FAM) [23].  

A seguir são apresentados os conceitos sobre os quais o método de avaliação se baseia. Tal 

método será utilizado para avaliar a conformidade do processo proposto nesta dissertação ao 

modelo CMMI. Neste trabalho utilizaremos as mesmas definições apresentadas em [24]. 

• Unidade organizacional - É uma parte da organização da qual faz parte o escopo da 

avaliação. Uma unidade organizacional possui um ou mais processos que estejam sendo 

aplicados no contexto de um conjunto de objetivos de negócios. Uma unidade 

organizacional pode ser exemplificada por um ou mais projetos que estão no escopo da 

avaliação. 

• Satisfação das Metas - A satisfação das metas do modelo em uma avaliação é obtida 

através da institucionalização das suas práticas relacionadas. Para o atendimento de um 
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determinado nível de capacidade ou maturidade, os componentes do modelo que 

obrigatoriamente devem estar satisfeitos são as metas. As práticas são consideradas 

componentes esperados em uma avaliação, ou seja, sua implementação não é obrigatória. Se 

houver uma outra maneira de se obter o mesmo objetivo de uma determinada prática isto 

deve ser julgado por uma avaliação.  As práticas servem de guia para verificação para a 

satisfação das metas numa avaliação do modelo, desta forma, se todas as metas de uma área 

de processo, em um determinado nível de capacidade forem satisfeitas isto quer dizer que o 

nível de capacidade foi alcançado. De maneira semelhante, se todas as metas de todas as 

áreas de processo de um determinado nível de maturidade forem satisfeitos, o nível de 

maturidade é alcançado. 

• Evidências Objetivas - são informações quantitativas ou qualitativas, registros ou 

evidências de fatos relacionados a características de um item ou serviço ou existência e 

implementação de um elemento de processo. Tais evidências são implementadas e baseadas 

em medições, observações, e testes que podem ser verificados [22]. Segundo o SCAMPI, 

fontes de evidências objetivas são apresentações, ferramentas, documentos e entrevistas da 

avaliação.  

• Indicadores de Implementação de Prática - A idéia fundamental de Indicadores de 

Implementação de Prática, que vem do inglês Practice Implementation Indicador (PIIs), é 

que a execução de uma atividade ou a implementação de uma prática resulta em evidência 

que fornece uma base para verificação da atividade ou prática. No CMMI os PIIs são 

indicadores essenciais da implementação das práticas, as evidencias identificadas são 

provenientes de produtos de trabalho e entrevistas. Existem três tipos de PII:  

1. Artefatos diretos (PIIs tipo A) - Saídas diretas resultantes da implementação da 

prática do processo, como produtos de trabalho típicos explicitados pelo modelo 

CMMI (ex: planos de projeto, qualidade e configuração); 

2. Artefatos indiretos (PIIs tipo B) - Evidências do tipo efeito colateral que indicam 

que uma determinada prática está sendo implementada (ex: atas de reuniões, 

relatórios, e-mails); 

3. Afirmações (PIIs tipo C) - Declarações escritas ou orais que confirmam ou apóiam 

a implementação da prática (obtidas através da realização de entrevistas ou da 

aplicação de questionários na avaliação). 

• Caracterização de Implementação das Práticas. Para determinar se as práticas foram 

implementadas, são identificados graus de satisfação e especificados os pontos fortes e 
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fracos, caso existam. Estes pontos fortes e fracos podem ajudar quando houver a 

necessidade de um julgamento em relação à satisfação de uma prática. A Tabela 2-2 

apresenta os graus de satisfação de uma pratica, bem como os requisitos para alcançar os 

mesmos. 

Grau de Implementação Requisitos 

Completamente Implementada 
(FI - Fully Implemented) 

Suportada por artefatos indiretos e/ou afirmações 
Existem artefatos diretos apropriados  
Nenhum ponto fraco associado 

Largamente Implementada 
(LI - Largely Implemented) 

Suportada por artefatos indiretos e/ou afirmações 
Existem artefatos diretos apropriados 
Um ou mais pontos fracos associados 

Parcialmente Implementada 
(PI - Partially Implemented) 

Artefatos diretos não existem ou se mostram inadequados 
Artefatos indiretos e/ou afirmações indicam que alguns aspectos da 
prática são implementados 
Um ou mais pontos fracos associados 

Não Implementada 
(NI - Not Implemented) 

Qualquer situação não coberta anteriormente 

Tabela 2-2 Graus de Implementação das Práticas segundo o SCAMPI 

• Corroboração das informações: para evidenciar a validade das informações, o SCAMPI 

determina que artefatos diretos, artefatos indiretos ou afirmações devem estar combinados 

[23]. 
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2.4 Considerações finais 

Neste capítulo foi apresentado o Capability Maturity Model Integration (CMMI), que guia a 

organização na melhoria de processo através da utilização de práticas consolidadas no mercado, e 

desenvolve uma cultura de excelência em gerenciamento de projetos e engenharia. O CMMI possui 

duas representações de seu modelo, a representação por Estágios e a Contínua, esta última que é 

foco deste trabalho permite a evolução em determinadas áreas da organização.  Foram escolhidas e 

descritas em detalhes as áreas de processo, Verificação, Validação e Garantia da Qualidade do 

Processo e do Produto, pois as mesmas apresentam importantes definições para a melhoria da 

qualidade do software.  

O CMMI diz o “que” deve ser feito para se obter uma melhoria organizacional e não o “como” o 

que pode variar de organização para organização, deixando bastante flexível para que seja adequado 

em diversas situações. 

Finalmente, apresentamos de maneira geral os principais conceitos do método de avaliação 

oficial do CMMI, o SCAMPI, o qual será utilizado em parte no Capítulo 6 deste trabalho para 

evidenciar a adequação da disciplina Qualidade Ágil de Software com os requisitos do modelo 

CMMI nível 2, utilizando em uma representação contínua. 



 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  
MMEETTOODDOOLLOOGGIIAASS  ÁÁGGEEIISS  

Com a necessidade de se ter metodologias que facilitassem a produção de software, evitando a  

baixa qualidade, os atrasos, bem como os gastos excessivos, foram introduzidos diversos padrões e 

processos de desenvolvimento.  Porém, em alguns casos houve uma preocupação excessiva em 

relação aos papéis exercidos, documentação e artefatos gerados. Tais metodologias passaram a ser 

consideradas, por alguns, burocráticas e muitas vezes com ênfase direcionada às atividades meio, ao 

invés de focarem no desenvolvimento do software (código) propriamente dito. Surgiram então 

algumas metodologias mais simplificadas, voltadas para equipes menores com intensa 

comunicação, utilizando processos mais leves e com uma maior flexibilidade a mudanças. 

Em fevereiro de 2001 um grupo de dezessete pessoas se reuniu no estado de Utah, nos Estados 

Unidos e assinou o “Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software” que sintetiza a 

preocupação destes membros em relação às deficiências apresentadas nas metodologias tradicionais 

[25]. 

Geralmente as metodologias ágeis utilizam processos leves em curtos ciclos de iteração, buscam 

um envolvimento mais efetivo dos usuários no tratamento dos requisitos e usam mais o 

conhecimento do time ao invés da documentação [9]. 

Neste capítulo, é feita uma breve apresentação do “Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de 

Software” e são apresentadas três metodologias ágeis disponíveis no mercado: Extreme 

Programming (XP), SCRUM e Adaptive Software Development (ASD). A descrição de tais 

metodologias envolve as características, papéis e atividades de cada uma delas.  

3.1 O Manifesto Ágil 

“Manifesto Para o Desenvolvimento Ágil de Software 

Estamos descobrindo melhores maneiras de se desenvolver software e ajudando os outros a 

fazerem isto. Através deste trabalho, nós passamos a valorizar: 

• Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas; 

• Software funcionando acima de documentação abrangente; 
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• Colaboração com o cliente acima de negociação de contratos; 

• Responder à mudança acima de seguir um plano. 

Ou seja, apesar de existirem valores nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda” 

[7]. 

O manifesto ressalta a grande importância dos talentos individuais e a interação entre eles, porém 

reconhece que os processos e ferramentas também são importantes. As metodologias mais rigorosas 

dão uma maior ênfase nos processos do que nas pessoas. O desenvolvimento ágil busca ter uma 

visão diferente, ou seja, os processos devem ser modelados para as pessoas, não o contrário.  

Algumas metodologias fazem uso de uma documentação excessiva, que muitas vezes não traz 

nenhum valor ao projeto. Assim é preferível escrever somente o necessário e voltar os esforços para 

o desenvolvimento do produto, do que fazer uso de tempo precioso criando ou atualizado 

documentos que podem nunca ser utilizados. O manifesto ágil também faz menção ao contrato do 

projeto, que apesar de ser importante por estabelecer limites de como as partes podem trabalhar, a 

característica do cliente atuando junto traz uma possibilidade maior de se alcançar as reais 

necessidades desejadas.  

O último valor prega que, para os dias de hoje, a capacidade de se adaptar e aceitar mudanças 

durante o desenvolvimento do software é essencial. Considera importante seguir um plano, porém 

deve-se ter cuidado para não gerar dificuldades na agilidade de se aceitar uma mudança que é o 

objetivo principal. 
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3.2 Extreme Programming  

“Extreme Programming é uma metodologia ágil para equipes médias e pequenas que produzem 

software com requisitos vagos e em constante mudança." Kent Beck [26].  

Foi criada em 1996 por Kent Beck, Ron Jeffries e Ward Cuningham a partir de um projeto piloto 

realizado na Daymler-Crysler [26].  

Devido aos seus princípios esta metodologia vem ganhando cada vez mais adeptos no mercado. 

É uma maneira ágil, eficiente, de baixo risco, flexível, previsível, científica e até divertida de 

desenvolver software. Ela se distingue das outras metodologias por [26]: 

• Seu feedback rápido, concreto e contínuo, fornecido pelos pequenos ciclos; 

• Sua abordagem de planejamento incremental, que rapidamente cria um plano que evolui 

durante todo o ciclo de vida do projeto; 

• Sua habilidade em tornar flexível a implementação de funcionalidades, respondendo às 

necessidades de mudança dos negócios; 

• Sua dependência de testes automatizados escritos pelos programadores e clientes para 

monitorar o progresso do desenvolvimento e encontrar defeitos precocemente; 

• Sua dependência da comunicação oral, para comunicar o objetivo e a estrutura do sistema 

durante testes e desenvolvimento do código fonte; 

• Sua dependência do processo de projeto evolutivo que dura enquanto dura o projeto; 

• Sua dependência da estreita colaboração entre programadores com habilidades comuns. 

XP é definida através de um conjunto de 4 valores e 12 práticas que servem de guia para 

atividades das equipes de projeto. Estas práticas devem estar sendo seguidas para que se pratique o 

XP, ou seja, esta metodologia é considerada como sendo disciplinada.  

XP não é aplicável a todos os tipos de projeto. É para equipes com no mínimo 2 e no máximo 10 

pessoas, embora seja defendido por pessoas, como Martin Flower, a extensão da metodologia para 

projetos grandes e distribuídos [27]. 

3.2.1 Valores 

• Comunicação: O insucesso de alguns projetos pode ser devido à falta de comunicação. Por 

isto, a metodologia preza por uma comunicação constante entre seus participantes, 

preferindo sempre Chat a e-mail, telefonemas a Chat, conversar pessoalmente a 

telefonemas, trabalhar na mesma sala a ter salas isoladas, trabalhar em conjunto a revisar o 
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resultado final. A comunicação entre o cliente e a equipe garante que os programadores 

estão sempre trabalhando no que há de mais importante para o cliente. A comunicação entre 

os membros da equipe faz com que todos tenham consciência do andamento do projeto 

aumentando a integração e motivação. 

• Simplicidade: Sempre fazer a coisa mais simples que possa funcionar. O projeto do 

software é simplificado continuamente. É isso que sustenta a premissa extrema. O processo 

em si também é adaptado a cada dia, se alguém vir como torná-lo mais simples - “The 

simplest thing that could possibly work”. Tem como base, a idéia de fazer algo mais simples 

hoje, e pagar um pouco mais amanhã para modificá-lo, do que fazer algo mais complicado 

hoje que pode nunca ser usado (por exemplo: futuras funcionalidades não devem ser 

utilizadas para determinar a arquitetura). 

• Feedback: Todo problema é evidenciado o mais breve possível para que possa ser corrigido 

rapidamente. Toda oportunidade de melhoria é relacionada o mais breve possível para que 

possa ser aproveitada o mais cedo possível. A equipe do projeto deve ter feedback do cliente 

a cada instante, do andamento do projeto, da qualidade do software.  Isto se dá, por 

exemplo, a partir de reuniões diárias, métricas simples, testes unitários e testes de aceitação. 

• Coragem: A coragem dá a garantia que a equipe nunca deixará de fazer algo que seja 

necessário e melhor para o projeto, mesmo que isso signifique perder todo um trabalho em 

prol de um outro melhor. É preciso coragem para manter os três primeiros valores. 

3.2.2 Práticas 

• Jogo do Planejamento: Determinar rapidamente o escopo do próximo release, pela 

combinação de estimativas técnicas e prioridades de negócio. Dadas as estimativas técnicas, 

a equipe de desenvolvimento deve determinar o que é mais importante para o próximo 

release.  O planejamento de um release é feito com base em estórias, que são informações 

definidas pelo cliente, que se tornarão posteriormente funcionalidades do sistema. 

• Pequenas Entregas: Na XP a melhor forma de se saber se o desenvolvimento está sendo 

feito corretamente é através de feedback do cliente, então são feitos constantemente releases. 

Dessa forma o cliente pode validar freqüentemente, além de possibilitar a correção de 

qualquer desvio mais cedo.  

• Metáfora: A equipe conversa sobre o software em desenvolvimento usando metáforas, que 

são analogias com outro sistema, não necessariamente de software, conhecido pela equipe. 

Segundo Kent Beck [26], a metáfora serve para facilitar o entendimento do projeto e criar 
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um “vocabulário comum”, que servirá como base para criação de nomes de classes, 

subsistemas, etc.  

• Projeto de software simples: O projeto do sistema deve ser o mais simples possível que 

possa solucionar o problema.  A XP prega que se deve fazer um projeto para hoje e que não 

se deve gastar muito tempo na elaboração de algo mais complexo do que o que se pode ser 

usado amanhã.  

• Teste: A metodologia dá uma ênfase muito grande aos testes, para os quais são definidos 

dois estágios: testes unitários e testes de aceitação/funcionais. Tudo o que pode falhar deve 

ser testado. Os testes unitários são elaborados pelo programador durante o desenvolvimento. 

Os testes de aceitação são elaborados pelo cliente, ditando o que deve funcionar para o 

software ser aceito. 

• Refatoramento: A cada nova funcionalidade adicionada, o código é trabalhado até ficar na 

sua forma mais simples, ou seja, uma reestruturação sem alterar o comportamento tornando-

o mais fácil de compreender. O programador pode realizar um refatoramento toda vez que 

sentir que o código está ficando complexo e confuso. 

• Programação em pares: Todo o código é produzido por duas pessoas trabalhando em uma 

mesma máquina, porém com papéis diferentes. Uma se preocupa com a melhor maneira de 

produzir o código, enquanto a outra se preocupa com questões mais gerais, como por 

exemplo, verificar o correto uso do padrão de codificação. Os papéis e as duplas devem ser 

trocados constantemente. Assim todos podem ter um conhecimento, mesmo que superficial 

de tudo que está sendo desenvolvido. 

• Propriedade coletiva: a equipe como um todo é responsável por cada arquivo de código. 

Assim todos podem, a qualquer momento, alterar qualquer parte do código.  O padrão de 

codificação; a existência dos testes, que garantem que as mudanças que efetuadas funcionam 

corretamente; e a Integração Contínua garantindo que as alterações não gerarão conflito com 

o que já existe, fazem com que a propriedade coletiva seja possível. 

•  Integração contínua: As equipes de XP integram seu código várias vezes ao dia, após todos 

os testes de unidade terem sido executados sem problemas. Em geral existe uma máquina 

dedicada para a integração do código, para que somente uma dupla integre suas mudanças 

por vez. Quando a integração é freqüente, a causa das falhas de uma integração em particular 

é mais óbvia, ou seja, se os testes passaram antes, então o que se acabou ser integrado é a 

possível causa da falha. 
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•  40 horas semanais: Os desenvolvedores devem estar renovados e ansiosos a cada manhã, 

cansados e satisfeitos toda noite. Desenvolvedores cansados cometem mais erros, o que 

diminui a velocidade do projeto no longo prazo mais do que um horário de trabalho normal 

o faria. 

• Cliente no local: O cliente deve sentar com o time, estar disponível para resolver dúvidas e 

discussões, e tomar decisões críticas de negócio. Ter um cliente disponível elimina gargalos 

que possam aparecer quando os desenvolvedores têm que esperar por decisões dos clientes. 

•  Padrão de codificação: Para que o constante Refatoramento e a Propriedade coletiva 

possam ser desenvolvidos, é necessário que todos utilizem um padrão de codificação bem 

escrito e estruturado. O padrão deve ser familiar e fácil de se entender.  

3.2.3 Papéis 

XP define os seguintes papéis para sua utilização: 

• Programador: é o coração da XP, devendo ter o hábito da simplicidade. É responsável por 

projetar o software, codificar, implementar testes, trabalhar em par, fazer refatoramento 

sempre que necessário, e estimar suas tarefas. 

• Cliente: O programador sabe como programar, o cliente sabe o que programar. É 

responsável por definir o escopo e a prioridade. Deve existir um representante do cliente 

disponível no local do desenvolvimento para esclarecimentos.  

• Testador: Dar apoio ao cliente na escrita e na escolha dos testes funcionais. Assegura que 

os testes serão executados bem como reportados os seus resultados. 

• Acompanhador: Coleta os sinais vitais do projeto (métricas), uma ou duas vezes por 

semana, e garante que todos estejam cientes dos mesmos. 

• Técnico: É responsável por identificar problemas relativos ao andamento do projeto e 

resolvê-los, facilitando o trabalho do time. É basicamente um gerente de projeto. Para este 

papel não é necessário um conhecimento técnico profundo. 

3.2.4 Fases do XP 

3.2.4.1 Exploração 

Nesta fase são realizadas as experiências do projeto. Prepara-se o ambiente de produção, pratica-

se a escrita de estórias de usuário, estima-se e testa-se tecnologias que serão utilizadas, explora-se 

possibilidades para a arquitetura do sistema e tarefas de programação. Nesta fase é definida uma 



Capítulo 3 Metodologias Ágeis 

 38 

metáfora para o projeto. O cliente começa a utilizar as estórias e define um conjunto inicial para um 

primeiro release. 

3.2.4.2 Planejamento 

Põe em prática o Jogo do Planejamento. Os clientes e programadores acertam uma data para o 

primeiro release, que deve ser feito entre 2 e 6 meses, e quais as estórias que farão parte dele. 

3.2.4.3 Iterações 

Divide-se o cronograma entre iterações de até 4 semanas, faz-se o projeto de software simples, 

cria-se os casos de teste de unidade, realiza-se as programações em pares, o código é continuamente 

testado e integrado diariamente, faz-se o refatoramento sempre que possível, cria-se os testes de 

aceitação e implementa-se as estórias da versão. Quando é detectado desvio no plano, providencias 

são tomadas, como por exemplo, mudar o plano, adicionando, removendo ou mudando o escopo das 

estórias, como também pode haver a necessidade de mudança para uma tecnologia que melhor se 

adapte ao projeto e à XP. Idealmente, no final de cada iteração, o cliente deverá ter finalizado todos 

os testes de aceitação e todos eles devem ter sido executados.  

3.2.4.4 Produção 

Após o primeiro release, quando já se tem uma idéia mais concreta do software que está sendo 

desenvolvido, inicia-se a fase de produção que possui iterações menores e com duração  média de 

uma semana. Algumas atividades como: Colocar o sistema em produção; Implementar novos testes; 

E ajustar a performance do sistema são realizadas nesta fase. 

3.2.4.5 Manutenção 

Esta fase é responsável por produzir novas funcionalidades e manter o sistema existente rodando. 

Caso seja necessário e possível utilizar refatoramento, como também fazer a migração para uma 

nova tecnologia; novas arquiteturas podem ser experimentadas. Essa fase é apresentada como uma 

etapa avançada da fase de produção. 

3.2.4.6 Morte 

 O cliente não tem novas estórias para serem implementadas; Prepara-se a documentação do 

sistema e encerra-se o projeto. 
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3.3 SCRUM 

O SCRUM é uma metodologia ágil que trata o desenvolvimento de software como sendo um 

processo empírico, ou seja, trata a transformação da “entrada” em “saída” como sendo um processo 

complexo e variável.  Processos Empíricos ao contrário dos Processos Definidos não podem ser 

constantemente “repetidos”, embora requeiram constante adaptação e monitoramento [8][28]. 

SCRUM não define técnicas ou práticas específicas de desenvolvimento, pois parte do princípio 

que os projetos de software são imprevisíveis. Assim concentra suas atividades no gerenciamento 

do projeto. Suas práticas devem ser executadas para a produção de um sistema flexível e que esteja 

sendo desenvolvido em um ambiente onde os requisitos estão em constante evolução. É voltada 

para equipes de seis a dez pessoas, porém se houver a necessidade de um time maior, o mesmo deve 

ser subdividido em vários times menores, assim como o projeto em subprojetos. 

3.3.1 Papéis 

• Proprietário do Produto: É responsável por representar os interesses de qualquer um que 

esteja envolvido no projeto e nos seus resultados, como por exemplo, o cliente. Utiliza o 

“Backlog do Produto”, que é basicamente uma lista de requisitos, para garantir que as mais 

importantes funcionalidades sejam produzidas com base em uma freqüente priorização para 

as iterações. 

• Time: É auto-gerenciado, auto-organizado e multifuncional. Tem a responsabilidade de 

transformar os requisitos que estão no backlog do produto em funcionalidades. Os membros 

do time têm uma responsabilidade coletiva sobre o sucesso de cada iteração e do projeto 

como um todo. 

• Mestre do Scrum: É responsável pelos processos, por repassá-los a qualquer envolvido no 

projeto, por sua implementação de maneira adaptada contemplando os benefícios esperados, 

além de garantir que cada um siga as regras e práticas estabelecidas. 

3.3.2 Fases do SCRUM 

A primeira e a última fase (Pré-Jogo e Pós-Jogo) consistem de processos bem definidos, com 

entradas e saídas bem definidas, e existe um conhecimento explícito de como fazê-las. Já a fase 

Desenvolvimento, consiste de processos empíricos sendo tratada como uma caixa preta, a qual 

necessita de um controle externo. Tal controle inclui o gerenciamento de risco, o qual é colocado 

em cada iteração para evitar o caos com a maximização da flexibilidade. O conhecimento explícito 
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é usado quando disponível, porém tanto a tentativa e erro quanto o conhecimento tácito são usados 

para se construir o processo. 

O projeto está aberto até o Pós-Jogo. A entrega pode ser mudada em qualquer momento durante 

a fase de Pré-Jogo e Desenvolvimento do projeto.  A Figura 3-1 apresenta em mais detalhes o que 

acontece em cada fase. 

 

 

Figura 3-1 Ciclo de desenvolvimento do SCRUM 

3.3.2.1 Pré-Jogo 

Um projeto SCRUM começa com uma visão não muito clara do sistema a ser desenvolvido, em 

alguns casos é descrita em termos de marketing, porém torna-se mais visível à medida que o projeto 

é executado. Nesta fase existem duas atividades principais, que são o planejamento inicial e o 

projeto de arquitetura em alto nível. 

O Proprietário do Produto cria e prioriza o backlog do produto, estabelecendo uma data para o 

primeiro release. O time faz uma estimativa de tempo e caso ultrapasse a data estipulada, é feito um 

acordo para contemplar os itens que possam ser entregues na data marcada. A princípio, a data do 

release não deve ser alterada. Nesta fase algumas atividades serão realizadas como: 

Planejamento 

• Desenvolvimento de um backlog do produto inicial, ou seja, uma lista com todos os 

requisitos do sistema; 

• Definição da data de entrega e da funcionalidade de um ou mais releases; 

• Seleção do escopo mais apropriado para o desenvolvimento imediato do release; 
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• Mapeamento entre pacotes de objetos e itens do backlog do produto para o próximo release; 

• Revisão e possível ajuste desses itens do backlog do produto e dos respectivos pacotes; 

• Avaliação dos riscos e controles apropriados; 

• Validação ou seleção de ferramentas de desenvolvimento e infra-estrutura; 

• Estimativa do custo do release, incluindo desenvolvimento, marketing, treinamento e 

entrega; 

• Verificação da aprovação e do orçamento para o projeto. 

Arquitetura 

• Revisão dos itens do backlog do produto já atribuídos; 

• Identificação das mudanças necessárias para implementar os itens do backlog do produto; 

• Refinamento da arquitetura do sistema para dar suporte aos novos requisitos; 

• Identificação de quaisquer problemas ou questões na implementação de mudanças; 

• Um encontro para o projeto do sistema, onde cada time irá apresentar sua abordagem e as 

mudanças necessárias para implementar os itens do backlog do produto que são de sua 

responsabilidade. 

O backlog do produto priorizado é um ponto de partida, e o seu conteúdo, prioridades e 

agrupamento geralmente mudam o momento em que o projeto inicia. Mudanças em um backlog do 

produto refletem as mudanças de negócios e influencia a velocidade em que o time transforma os 

requisitos em funcionalidades.  

3.3.2.2 Desenvolvimento 

Toda a fase de desenvolvimento é estruturada em Sprints que são iterações com prazo pré-fixado 

de 30 dias.  

 Uma Sprint começa com uma “Reunião de Planejamento de Sprint”, onde o Proprietário do 

Produto e o Time discutem o que será feito. O Proprietário do Produto determina uma prioridade do 

backlog do produto, e diz ao Time o que é desejado. Os membros do Time, por sua vez, fazem uma 

análise e dizem o quanto do que é desejado eles acreditam que pode se tornar uma funcionalidade 

no próximo Sprint, criando assim o Backlog de Sprint. A reunião de planejamento de Sprint não 

pode durar mais que 8 horas. 
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O Time se compromete com o Proprietário do Produto, planeja a Sprint, e é responsável pelo 

gerenciamento do próprio trabalho, fazendo uso de um plano inicial. Então as atividades deste plano 

são colocadas no backlog da Sprint. 

Diariamente a equipe se reúne por 15 minutos em uma reunião chamada “Scrum Diário”. Em 

uma reunião como esta, cada membro do time responde a três perguntas: 

• O que foi contemplado desde o último encontro? 

• Que dificuldades impediram o trabalho de ser completado? 

• O que se planeja fazer até o próximo encontro?  

O propósito desta reunião é sincronizar o trabalho de todos os membros do time diariamente e 

agendar qualquer reunião que seja necessária para adiantar o progresso. 

No final de uma Sprint, é realizada uma “Reunião de Revisão de Sprint”, onde o Time apresenta 

o que foi desenvolvido ao Proprietário do Produto ou qualquer envolvido no projeto que queira 

participar.  

Depois da “Reunião de Revisão de Sprint” e antes da próxima “Reunião de Planejamento 

Sprint”, o Mestre do Scrum realiza uma reunião de “Retrospectiva do Sprint” com o time. Nesta 

reunião ele encoraja o time a revisar seu processo de desenvolvimento para fazê-lo mais efetivo e 

proveitoso para próxima Sprint. 

3.3.2.3 Pós-Jogo 

O Pós-jogo prepara o produto desenvolvido para um release oficial para ser entregue aos 

usuários do sistema. Para isso, as seguintes tarefas devem ser realizadas: 

• Integração final; 

• Testes de sistema; 

• Documentação do usuário; 

• Preparação de material de treinamento; 

• Preparação de material de marketing. 



Capítulo 3 Metodologias Ágeis 

 43 

3.4 Adaptive Software Development 

O Adaptive Software Development (ASD) é uma metodologia ágil que apresenta um novo 

caminho para o desenvolvimento de software, através de um paradigma adaptativo. Foi criado por J. 

A. Highsmith e foca principalmente nos problemas no desenvolvimento de sistemas grandes e 

complexos.  Parte do princípio de que para se obter sucesso em ambientes turbulentos, devem ser 

usadas práticas que se moldem e respondam a mudanças, ou seja, práticas adaptáveis [8][29].  

Sugere ainda que, sozinhas, as práticas ágeis não são o bastante, devem ser utilizadas por 

indivíduos competentes, ágeis e pensativos. ASD e XP tiveram seus primeiros trabalhos publicados 

na mesma época, porém diferente do XP, a ASD não possui práticas detalhadas, contudo, determina 

uma base importante para tratar o desenvolvimento de software na forma de processos adaptativos. 

ASD trabalha com as mudanças ao contrario de lutar contra elas. As práticas de ASD são 

conduzidas pela crença de uma freqüente adaptação, percebendo a mudança como algo contínuo e 

normal. Encoraja o uso de um desenvolvimento iterativo e incremental, com constante prototipação.  

ASD usa um ciclo de vida dinâmico composto três por fases (Figura 3-2): Especulação, 

Colaboração e Aprendizado.  

 

Figura 3-2 Ciclo de vida ASD 

A natureza adaptável do desenvolvimento utilizando o ASD é caracterizada pelos seguintes 

fatores: 

• Orientada a missão: As atividades realizadas em cada ciclo de desenvolvimento devem ser 

alinhadas com a missão do projeto. Caso exista algum desvio, tanto a missão como as 

atividades podem ser ajustadas. 

• Baseada em componentes: O sistema deve ser desenvolvido em pequenas partes, um 

pedaço de cada vez. 
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• Iterativo: O desenvolvimento é iterativo, facilitando a melhoria progressiva. 

• Prazos Pré-Fixados: Faz com que os participantes do projeto definam severamente as 

decisões do projeto logo cedo. 

• Tolerante a mudança: Mudança é algo freqüente no desenvolvimento do software, então é 

necessário estar apto a aceitá-la. 

• Orientada a risco: As funcionalidades de maior risco são implementadas primeiro. 

3.4.1 Papéis 

A metodologia não define claramente papéis, porém alguns são descritos com base nas sessões 

de Joint Application Design (JAD)[54], que são reuniões para análise de sistema de forma coletiva. 

• Executivo responsável: patrocinador do projeto; 

• Facilitador: Responsável por liderar e planejar as sessões JAD; 

• Escrevente: Faz as anotações nas sessões; 

• Cliente: Deve sempre estar presente nas sessões; 

• Gerente de Projetos: Coordena o projeto; 

• Desenvolvedores: São responsáveis por executar as tarefas de desenvolvimento do software. 

3.4.2 Fases do ASD 

3.4.2.1 Especulação 

Possui cinco passos que podem ser revisados diversas vezes durante a fase de iniciação e 

planejamento. 

• Definição da missão e objetivos do projeto (bem como suas limitações), organização do 

projeto, identificação dos requisitos, estimativa inicial do escopo e do tamanho, e principais 

riscos.  Grande parte das informações é coletada através de reuniões JAD, na qual são 

reunidos requisitos detalhados o suficiente para identificar funcionalidades e estabelecer um 

esqueleto do projeto. 

• Estabelecimento de um prazo pré-fixado para todo o projeto, com base no escopo, requisitos, 

estimativas e disponibilidade de recursos. 

• Determinação do número de iterações e de um prazo pré-fixado para cada uma delas. O 

tamanho das iterações vai variar de acordo com o tamanho total do projeto e o seu grau de 

incerteza. 
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• O time desenvolve um tema ou objetivo para uma das iterações. Cada iteração deve entregar 

um conjunto demonstrável de funcionalidades para um processo de revisão do cliente. As 

funcionalidades trabalhadas são freqüentemente integradas, provendo uma visibilidade ao 

time de desenvolvimento. Os testes são partes contínuas e integrantes do processo de 

desenvolvimento. 

• As funcionalidades para cada iteração são determinadas pelos clientes e desenvolvedores. Os 

clientes decidem, com o apoio da equipe de desenvolvimento qual a ordem em que as 

funcionalidades serão implementadas, com base em estimativas, riscos, e informação de 

dependência. Toda iteração deve entregar um conjunto visível de funcionalidades. É usada 

uma planilha eletrônica como ferramenta para planejamento de iterações baseadas em 

funcionalidades.  

3.4.2.2 Colaboração 

Os gerentes de projeto são encarregados de facilitarem a colaboração e as atividades de 

desenvolvimento concorrentes. Para projetos que envolvam times distribuídos, como as pessoas 

interagem e como eles administram interdependências são assuntos vitais. Para projetos menores 

nos quais os membros do time trabalham com proximidade física, a colaboração pode consistir de 

conversas informais no corredor e rabiscos em quadros brancos. Porém, projetos maiores requerem 

práticas adicionais, ferramentas de colaboração, e interação com um gerente de projeto. A criação é 

compartilhada entre o time de desenvolvimento, clientes, consultores, e vendedores. Times têm que 

colaborar na resolução de  problemas técnicos, requisitos de negócio, e tomada rápida de decisão. 

3.4.2.3 Aprendizado 

O aprendizado se torna algo complicado em projetos de software que utilizam o 

desenvolvimento em cascata, pois cada fase do ciclo é vivenciada apenas uma vez, e cada conclusão 

de fase desencoraja reversão porque não deveria haver nenhum engano. 

O ASD utiliza o aprendizado por meio de erros e experimentações, o que é possível através do 

compartilhamento de código e artefatos que estejam parcialmente completos. As lições são 

aprendidas e conseqüentemente o re-trabalho é diminuído com a correção de pequenos erros antes 

que os mesmos se tornem maiores.  
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No final de cada iteração quatro categorias de coisas devem ser aprendidas: 

• O resultado da qualidade na perspectiva do cliente 

Projetos ASD buscam sempre obter feedback dos clientes, e para isso, é indicada a atuação de 

um grupo com foco voltado para o cliente, onde sessões são realizadas para examinar modelos de 

trabalho da aplicação, bem como para registrar as solicitações de mudanças do cliente. Nestas 

sessões são feitas revisões na aplicação, ao invés de definição de planos, pois a metodologia 

defende que os clientes podem contribuir mais com o desenvolvimento vendo o software do que 

vendo diagramas ou documentos. 

• O resultado da qualidade em uma perspectiva técnica 

O time realiza revisões técnicas obtendo resultados semelhantes à programação em pares. 

Embora revisões de código ou programação em pares devam ser contínuas, outras revisões podem 

ser realizadas semanalmente ou ao término de uma repetição.  

• O funcionamento e as práticas utilizadas pela equipe 

O time faz um monitoramento da sua própria performance. Esta prática no ASD é chamada de 

Revisão de Processos e Pessoas.  É feita uma pequena retrospectiva do que aconteceu na iteração, 

identificando os pontos fortes que devem ser continuados, o que mais o time necessita fazer e o que 

não está funcionando, ou seja, faz-se uma avaliação de como melhorar para a próxima iteração. 

• O status do projeto 

É feita uma revisão de status do projeto, verificando o que foi realizado, confrontando com o que 

era planejado. 
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3.5 Considerações finais 

Neste capítulo apresentamos as metodologias ágeis, as quais fazem uma combinação de filosofia 

com um conjunto de guias para o desenvolvimento de software. Estas surgiram com o objetivo de 

serem uma alternativa às metodologias de desenvolvimento de software tradicionais, consideradas 

pesadas.  

As metodologias ágeis baseiam-se em um desenvolvimento incremental, com equipes pequenas 

e altamente motivadas. Além destas características, as metodologias ágeis buscam produzir apenas 

os produtos de trabalho realmente necessários, trabalhando sempre com a simplicidade.  

Para o escopo deste trabalho apresentamos três metodologias ágeis com algumas características 

diferentes, são elas: 

• Extreme Programming (XP) – Apresenta características técnicas para o desenvolvimento de 

software 

• SCRUM – Apresenta características voltadas para o gerenciamento de projetos 

• Adaptive Software Develpment (ASD) - Apresenta mais conceitos e cultura que práticas de 

engenharia de software. 

Esta simplicidade e facilidade apresentada nas metodologias ágeis trás certa resistência por parte 

de alguns adeptos das metodologias tradicionais. Algumas pesquisas realizadas indicam, porém, que 

é possível a utilização de ambas em um mesmo ambiente, como é o caso do XP e CMM atuando 

cooperativamente no desenvolvimento do software [9]. 
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Atualmente, a maioria do desenvolvimento da indústria de software é feito por equipes que 

devem estar bem preparadas e possam trabalhar harmoniosamente, para suportarem as rápidas 

mudanças e os cronogramas agressivos do desenvolvimento de um produto [30]. 

Segundo Dyer [33], uma equipe é um grupo de pessoas que compartilham uma mesma meta, e 

cada membro possui um papel específico para alcançá-la. Todos devem estar comprometidos e 

também devem seguir uma mesma estrutura de trabalho para atingirem o sucesso.  

De acordo com Humphrey [18][30], para que uma equipe seja eficiente e capaz de desenvolver 

produtos de qualidade, é necessário liderança e guias para que possam produzir de forma efetiva. 

Além destes, a equipe deve ser criativa, flexível e disciplinada. Uma equipe efetiva tem as seguintes 

características: 

• Os membros são habilidosos; 

• A meta da equipe é importante, definida, visível e realista; 

• Os recursos são adequados para o trabalho; 

• Os membros estão motivados e comprometidos para alcançarem a meta; 

• Os membros se ajudam e cooperam uns com os outros; 

• Os membros são disciplinados com o seu trabalho. 

Com o objeto guiar a formação de equipes altamente efetivas, apresentando aos seus membros 

caminhos para produzir com a qualidade desejada através de custos planejados e cronogramas 

agressivos, Watts Humphrey, do Instituto de Engenharia de Software (Software Engineering 

Institute – SEI) da Universidade de Carnegie-Mellon propôs em 1996 a primeira versão do Team 

Software Process (TSP) [18][30].   

O TSP endereça uma série de problemas atuais no desenvolvimento do produto de software e 

apresenta de maneira explícita, aos gerentes e equipe, como endereçar estes problemas [53].  

O TSP tem a mesma origem do CMM, CMMI e Personal Software Process (PSP). O PSP é 

voltado para a melhoria do processo focado no indivíduo, e para isso apresenta um conjunto de 
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atividades que cada pessoa precisa executar para alcançar uma maior produtividade e qualidade do 

que está sendo desenvolvido. Para utilizar o TSP é necessário que todos da equipe tenham sido 

treinados no PSP.  

Como visto no Capítulo 2 o CMMI fornece uma guia para melhoria de processo, através de 

níveis de maturidade, e é voltado para o “Que” fazer. Já o TSP apresenta uma série de scripts que 

relacionam o “Como” fazer para se obter produtividade e qualidade adequada, através de equipes 

altamente eficazes. A Figura 4-1 ilustra uma estrutura de relacionamento entre o CMM, TSP e PSP. 

 

 

Figura 4-1 Relacionamento CMM, TSP e PSP. 

Por ser relativamente recente, a bibliografia do TSP ainda é pequena, desta forma,  utilizaremos 

o TSPi [18] que é baseado no TSP e emprega os mesmos métodos e conceitos básicos, porém 

destina-se à equipes de estudantes que estão sendo treinados em TSP. A seguir são apresentados as 

fases e papéis do TSPi. 

4.1 Fases do TSPi 

O TSPi apresenta múltiplos ciclos para o desenvolvimento de um produto. Cada ciclo começa 

com um Lançamento onde um instrutor apresenta uma visão geral dos objetivos do produto. Em 

seguida a equipe segue o ciclo em sete passos: Estratégia, Planejamento, Requisitos, Projeto, 

Implementação, Teste de Sistema e Integração e Postmortem (Figura 4-2). Tal desenvolvimento em 

múltiplos ciclos apresenta algumas características como, por exemplo: 

• Em cada ciclo deve-se produzir uma versão testável do produto que é basicamente um 

subconjunto da versão final; 

• Cada ciclo deve ser pequeno o bastante para ser prontamente desenvolvido e testado no 

tempo disponível; 

• Quando combinados, os ciclos devem produzir o produto final esperado. 
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Figura 4-2 Ciclos do TSP 

No TSPi cada membro executa um determinado papel que apresenta um conjunto de 

responsabilidades necessárias para o bom funcionamento da equipe. São eles: Líder da Equipe, 

Gerente de Desenvolvimento, Gerente de Planejamento, Gerente de Qualidade/Processo e Gerente 

de Suporte. As fases e papéis são detalhados a seguir. 

4.1.1 Lançamento 

O Lançamento (launch) dá inicio ao projeto. Nesta fase acontece a formação da equipe, onde são 

estabelecidos os papéis e suas metas. É de grande importância que exista uma aceitação do papel 

determinado inicialmente, porém nos ciclos subseqüentes os papéis podem mudar de acordo com a 

preferência e perfil de cada um dos participantes. A atribuição de uma meta é um passo essencial na 

formação de um time, e usualmente é feita no início de cada projeto. Essas metas devem ser 

medidas precisamente. 

Mesmo tendo a equipe metas específicas e mensuráveis, é necessário que exista um acordo de 

como as reuniões semanais serão conduzidas e que métricas serão apresentadas. Depois de cada 

ciclo a performance e o conjunto de metas são examinados para serem melhoradas nos próximos 

ciclos.  A Tabela 4-1 apresenta o script LAU1, que é utilizado no primeiro lançamento. 

  
Propósito Iniciar o time no primeiro ciclo de desenvolvimento 
Critério de 
Entrada 

• Todos os estudantes concluíram satisfatoriamente um curso de PSP 
• Os estudantes leram os Capítulos 1, 2 3 e Apêndice A do livro-texto.  
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Geral 

Este script de Lançamento inicia a equipe do projeto 
Os principais objetivos são ligados a descrever o curso 
• Formar a equipe e atribuir os papéis 
• Explicar os objetivos do produto a ser desenvolvido 
• Definir os tempos para relatórios e reuniões da equipe 
Os passos 1,2 e 3 são completados durante a primeira aula 
Os passos 4 a 8 são completados durante a segunda aula 

Passo Atividades Descrição 

1 

Apresentar  
Visão Geral 
do Curso 
 

O instrutor descreve os objetivos do curso de TSPi 
• O que se espera que os estudantes cumpram 
• Como seu trabalho será avaliado 
• Os princípios básicos de trabalho em equipe 
• O processo TSPi 

2 

Obter 
Informações 
do Estudante 
 

O instrutor explica o critério para formar as equipes 
• A informação necessária para fazer as atribuições corretas. 
• Os papéis na equipe, suas qualificações e suas responsabilidades. 
O instrutor também pede que os estudantes 
• Preencham e devolvam o formulário INFO antes do fim da aula 
• Leiam o Capítulo 4 e o Apêndice B do livro-texto 
• Leiam os capítulos sobre os papéis que os interessam 

3 

Descrever 
Objetivos do 
Produto 
 

O instrutor descreve os objetivos do produto 
• Os objetivos críticos do produto que precisam ser satisfeitos 
• Os objetivos desejáveis e opcionais 
• O critério para avaliar o produto finalizado 

4 
Definir 
atribuição da 
Equipe 

O instrutor dá aos estudantes suas equipe e seus papéis 

5 
Definir 
Metas da 
Equipe 

O instrutor descreve como definir metas 
• Porque as metas são importantes e metas típicas para a equipe e para os 

papéis 

6 

Descrever 
Reuniões da 
Equipe 
 

O instrutor explica as reuniões da equipe, seu propósito e como são 
conduzidas. 
• O propósito, calendário e forma de registro da reunião. 
• Dados necessários semanalmente 

7 

Realizar 
Primeira 
Reunião da 
Equipe 
 

O líder da equipe coordena a primeira reunião da sua equipe 
• Discute os papéis dos membros da equipe 
• Discute e define as metas do ciclo 1 
• Estabelece uma hora padrão para o encontro semanal da equipe 
• Define juntamente com a equipe uma hora específica na qual, 

semanalmente, todos os membros devem fornecer seus dados para o 
Gerente de Planejamento. 

8 

Apresentar 
Dados 
Necessários 
 

O Gerente de Planejamento revê para a equipe os 
• Dados necessários semanalmente de cada membro da equipe 
• Relatórios a serem gerados e providos para a equipe com estes dados 

9 
Iniciar 
Projeto 

A equipe começa a trabalhar no projeto, utilizando o script STRAT1 

Critério 
de Saída 
 

• Cada estudante completou e submeteu o formulário INFO 
• Os times de desenvolvimento estão formados e os papéis distribuídos 
• O instrutor descreveu os objetivos gerais do produto 
• O instrutor reviu e discutiu o TSPi e as metas das equipes e dos papéis 
• A equipe definiu as metas do ciclo 1, horário das reuniões semanais e os dados a serem 

reportados semanalmente. 
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Tabela 4-1 Script LAU1 

4.1.2 Estratégia 

Nesta fase é planejada uma estratégia para que o trabalho seja realizado. É criado um projeto 

conceitual do produto contendo os principais componentes que formarão o sistema. O projeto 

conceitual é o ponto de partida para o planejamento do projeto. É feita uma estimativa inicial de 

tamanho e com base nestas informações é feita uma estimativa inicial de tempo, que deve estar 

alinhada com o prazo disponível. Caso este tempo seja ultrapassado, a estratégia deve ser revista até 

que o projeto esteja dentro do limite aceitável de tempo.  

O objetivo da estratégia é prover um desenvolvimento de qualidade, com as funções definidas e 

dentro do prazo, como também serve de apoio à criação do planejamento inicial do projeto. 

Ainda nesta fase é produzido ou atualizado o Plano de Gerência de Configuração. Os riscos do 

projeto são identificados, em termos de probabilidade, impacto e mitigação.   

A Tabela 4-2 apresenta os passos realizados na fase de Estratégia de Desenvolvimento para os 

primeiros ciclos.   

Propósito 
 

Guiar a equipe na produção de uma estratégia de desenvolvimento 
TSPi e nas estimativas iniciais de tamanho e tempo 

Critério 
de 
Entrada 
 

• Os estudantes leram o Capítulo 4 do livro-texto 
• O instrutor reviu e discutiu o processo TSPi 
• O instrutor descreveu os objetivos gerais do produto 
• As equipes de desenvolvimento estão formadas e com os papéis atribuídos 
• As equipes concordaram em metas para o seu trabalho 

Geral 

A estratégia de desenvolvimento especifica a ordem nas quais as funcionalidades do 
produto são definidas, projetadas, implementadas e testadas, definindo.  
• A maneira como o produto será melhorado nos ciclos futuros 
• Como dividir o trabalho de desenvolvimento entre os membros da equipe 
A estratégia de desenvolvimento é produzida no início do processo para guiar as 
estimativas de tamanho e o planejamento de recursos. Esta estratégia deve estar sempre 
atualizada para refletir as decisões tomadas durante o projeto 
 
As estimativas iniciais de tamanho e tempo 
• Cobrem o trabalho planejado para cada ciclo de desenvolvimento 
• Fornecem a base para alocar o trabalho entre os membros da equipe 

Passo Atividades Descrição 

1 
Apresentar Visão 
Geral da 
Estratégia 

O instrutor descreve a estratégia de desenvolvimento 
• O que é uma estratégia, como ela é produzida e utilizada. 
• Critérios para uma estratégia efetiva 
• A necessidade e a maneira de se produzir estimativas de tamanho 

e de tempo 

2 

Estabelecer 
Critério para 
Estratégia 
 

• O Gerente de Desenvolvimento lidera a discussão sobre o critério 
para a estratégia 

• O registrador da reunião (Gerente de Qualidade/Processo) 
documenta estes critérios e provê cópias para os membros da 
equipe e para o instrutor 
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3 

Produzir o 
Projeto 
Conceitual 
 

O Gerente de Desenvolvimento lidera a equipe na produção do 
projeto conceitual para o produto inteiro 

4 
Selecionar 
Estratégia de 
Desenvolvimento 

O Gerente de Desenvolvimento lidera a equipe na produção da 
estratégia de desenvolvimento. Isto envolve: 
• Propor e avaliar estratégias alternativas 
• Alocar funcionalidades do produto para cada ciclo de 

desenvolvimento 
• Definir como subdividir e posteriormente integrar o produto 

5 

Produzir 
Estimativas 
Preliminares 
 

O Gerente de Planejamento lidera a equipe na produção das 
estimativas preliminares de tamanho e tempo, que devem incluir: 
• Estimativas de tamanho e tempo para todos os produtos do ciclo 

atual 
• Estimativas grosseiras para produtos dos ciclos posteriores 

6 Avaliar Riscos 
Identificar e avaliar os riscos do projeto e colocá-los no formulário 
ITL (issue tracking log) 

7 
Documentar a 
Estratégia 

O registrador da reunião documenta a estratégia selecionada 
 

8 
Produzir o Plano 
de Gerência de 
Configuração 

Gerente de Suporte produz o plano de gerência de configuração: 
• Identifica o comitê de controle de configuração e seus 

procedimentos 
• Especifica qualquer necessidade de ferramentas/infra-estrutura de 

suporte 
• Revê os procedimentos com a equipe, buscando seu aceite.. 

Critério 
de Saída 
 

• Uma estratégia de desenvolvimento documentada e aprovada 
• Estimativas de tamanho e tempo completadas e documentadas para todos os produtos 

a serem desenvolvidos no ciclo atual 
• Estimativas completadas e documentadas para produtos a serem desenvolvidos nos 

ciclos subseqüentes 
• Procedimento documentado de gerência de configuração 
• Riscos e pendências registrados no formulário ITL 
• Design conceitual e o formulário STRAT preenchido 
• Documentação do projeto atualizada 
 

Tabela 4-2 Script STRAT 1  

4.1.3 Planejamento 

Planos podem ser simples ou complexos, isto varia de acordo com a complexidade do trabalho a 

ser feito.  No TSPi os planos são simples porém seguem os mesmos métodos usados em  projetos 

maiores. Na fase de Estratégia foi criado um projeto conceitual e este será usado por todo o 

processo de planejamento. Nesta fase são detalhadas as funcionalidades que serão produzidas neste 

ciclo, bem como são feitas estimativas para se desenvolver cada uma delas. O TSPi requer que a 

equipe estime as tarefas em nível de detalhe de 10 ou menos horas, possibilitando um maior 

controle e visibilidade do desenvolvimento do projeto.  Outros itens como especificação de 

requisitos, planos de teste e documentação de usuário também são relacionados e estimados.  A 
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estimativa é feita em conjunto e é coordenada pelo Gerente de planejamento. Cada membro estima 

quanto tempo deve gastar nas atividades.  

Depois que a estimativa de esforço é feita, um cronograma baseado no tempo disponível para o 

ciclo é criado. Caso a estimativa ultrapasse o tempo disponível, pode-se reduzir o escopo do ciclo 

ou aumentar o numero de horas do ciclo. Cada uma dessas estratégias depende da característica do 

projeto em questão. 

Nesta fase também é produzido um Plano de Qualidade, atividade guiada pelo Gerente de 

Qualidade/Processo. Nele estão descritos, entre outros, os objetivos de qualidade da equipe, a 

estimativa de defeitos injetados, defeitos removidos e alguns ajustes necessários no processo para 

satisfazer o plano. Esta atividade é realizada após a realização do cronograma. 

Um Plano de atividades para cada membro é elaborado. Deve haver um balanceamento de 

trabalho, para que não haja uma sobrecarga de atividades em alguns de seus membros. Após o 

balanceamento é produzido um Plano Consolidado com as atividades do time, com o objetivo de  

mostrar que o trabalho pode ser feito no tempo disponível. A Tabela 4-3 apresenta o script utilizado 

na fase de Planejamento do Desenvolvimento. 

 

Propósito 
 

Guiar a equipe na produção de cronogramas e planos de tarefas e de qualidade, 
individuais e para toda a equipe, para o ciclo de desenvolvimento atual. 
 

Critério 
de 
Entrada 
 

• A equipe possui uma estratégia de desenvolvimento e um projeto 
conceitual 
• Os estudantes leram o Capítulo 5 do livro-texto 

Geral 
 

O plano de tarefas define: 
• O tempo necessário para desempenhar cada tarefa do processo 
• Uma ordem inicial na quais as tarefas devem se executadas 
• O quanto cada tarefa representa em relação ao total de tarefas 
O cronograma fornece: 
• O tempo planejado de cada engenheiro em cada semana do projeto 
• O total de horas planejadas para a equipe por semana 
• A semana prevista de conclusão de cada tarefa 
• O valor planejado de cada semana, ou seja, o quanto a conclusão das atividades de 

cada semana representa em relação à conclusão do projeto como um todo. 
Caso o plano de tarefas e o cronograma indiquem que o projeto não pode ser concluído 
a tempo, reajuste a estratégia e faça um re-planejamento. 

Passo Atividades Descrição 

1 

Apresentar 
Visão 
Geral do 
Planejamento 
 

O instrutor descreve o processo de planejamento 
• Apresenta o plano de tarefas e o cronograma, e como eles são 

produzidos 
• Apresenta o plano de qualidade e como ele é produzido 

2 
Registrar as 
Estimativas de 
Tamanho no 

Baseado no projeto conceitual e no formulário STRAT, produzido na 
fase.  
Estratégia de Desenvolvimento, o Gerente de Planejamento lidera a 
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Formulário 
STRAT 
 

equipe. 
• Na identificação de outros artefatos a serem produzidos e suas 

estimativas de tamanho 
• No registro destas informações no formulário STRAT e qualquer 

outro dado de tamanho no formulário SUMS[18] 

3 

Produzir o 
Plano 
de Tarefas 
 

O Gerente de Planejamento lidera a equipe 
• Na produção de uma lista de tarefas com as estimativas de tempo 

da equipe e de cada engenheiro 
• No registro destes dados no formulário TASK. 

4 
Produzir o 
Cronograma 
 

O Gerente de Planejamento obtém o número estimado de horas que 
cada membro da equipe planeja se dedicar ao projeto a cada semana 
e: 
• Registra as horas semanais no formulário SCHEDULE 
• Produz os formulários TASK e SCHEDULE para a equipe 
• Ajusta o plano caso as horas sejam inadequadas 

5 

Produzir o 
Plano 
de Qualidade 
 

O Gerente de Qualidade/Processo lidera a equipe 
• Na revisão dos objetivos de qualidade 
• Na estimativa das metas de defeitos removidos e injetados 
• Na geração e avaliação de rascunhos dos planos SUMP e SUMQ 
• Nos ajustes necessários ao processo para obter um plano 

satisfatório 

6 

Produzir os 
Planos 
Individuais dos 
Engenheiros 
 

O Gerente de Planejamento ajuda os engenheiros na elaboração de 
seus planos individuais 
• Alocação das tarefas aos membros da equipe 
• Estimativa do tempo para executar cada tarefa 
• Registro dos dados nos formulários TASK e SCHEDULE. 
• Produção do cronograma com valor planejado e datas de 

conclusão das tarefas 

7 

Balancear a 
Carga de 
Trabalho da 
Equipe 
 

O Gerente de Planejamento lidera a equipe 
• Na identificação de diferenças nas cargas de trabalho 
• Na re-alocação das tarefas para minimizar o cronograma 
• Na produção de planos balanceados para os engenheiros 
• Na produção de um plano consolidado para a equipe (formulários 

TASK, SCHEDULE, SUMP e SUMQ) 

Critério 
de Saída 
 

• Formulários TASK e SCHEDULE para a equipe e para cada engenheiro 
preenchidos 

• Formulários SUMP, SUMQ e SUMS preenchidos. 
• Documentação do projeto atualizada. 

Tabela 4-3 Script PLAN 1 

4.1.4 Requisitos 

Nesta fase é produzida pela equipe a especificação dos requisitos de software, a qual fornece 

uma descrição clara e sem ambigüidade do que é o produto. Deve incluir um critério para avaliar o 

produto final, desta forma garantindo que o mesmo atende ao propósito esperado, fornecendo ao 

cliente uma visão do que será feito.  
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Nesta fase também é produzido o Plano de Testes de Sistema. A razão para sua criação é garantir 

a que o produto faz o que ele deveria fazer. Testes sobre várias condições de erros bem como 

considerando usabilidade devem estar contidos no plano.  

O gerente de desenvolvimento lidera a equipe na produção e revisão do plano de testes do 

sistema e no final da fase tais artefatos devem estar completos, inspecionados, atualizados e sobre 

controle de configuração.  A Tabela 4-4 apresenta o Script seguido para a fase de Requisitos. 

Propósito 
 

Guiar a equipe no desenvolvimento e inspeção de requisitos para o ciclo 
atual de um projeto de desenvolvimento 

Critério 
de 
Entrada 
 

• A equipe possui uma estratégia de desenvolvimento e um plano 
• Os estudantes leram o Capítulo 6, as seções de testes do Capítulo 9 e a 

Declaração de Necessidade. 3 

Geral 
 

O processo de desenvolvimento de requisitos produz uma Especificação de 
Requisitos de Software (ERS), que define: 
• As funções que o produto deve prover 
• Descrições de casos de uso para execução normal ou anormal de uma função 
A equipe deve ser cuidadosa no detalhamento dos requisitos 
• Sem ter experiência com aplicações similares, as funções aparentemente 

simples podem ser mais trabalhosas do que o esperado. 
• Em geral, é prudente adicionar funções em pequenos incrementos. 
• Caso haja tempo sobrando, adicione mais incrementos. 

Passo Atividades Descrição 

1 

Apresentar 
Visão 
Geral do 
Processo de 
Requisitos 
 

O instrutor descreve o processo de requisitos e seus produtos 
finais 
• Como o processo de requisitos é executado 
• Como a inspeção dos requisitos é conduzida e registrada 
 

2 

Revisar a 
Declaração de 
Necessidade 
 

O Gerente de Desenvolvimento lidera a equipe na revisão da 
Declaração de Necessidade do produto e na formulação de 
perguntas para o instrutor sobre 
• As funcionalidades a serem executadas pelas várias versões 

do produto 

• Como estas funcionalidades serão utilizadas 

3 

Esclarecer a 
Declaração de 
Necessidade 
 

O Gerente de Desenvolvimento fornece as questões 
consolidadas sobre a Declaração da Necessidade ao instrutor, 
que discute as respostas com a equipe. 
 

4 

Definir as 
Tarefas de 
Documentação 
de Requisitos 
 

O Gerente de Desenvolvimento lidera a equipe 
• Na estruturação do documento de ERS e no trabalho 

necessário para produzi-lo 
 

5 Alocar Tarefas 
 

O Líder de Equipe ajuda a alocar as tarefas entre os membros 
da equipe e obtém comprometimento de quando eles irão 
completar estas tarefas 

6 Documentar Cada membro da equipe 

                                                 
3 Documento que é produzido pelo usuário e descreve o que o sistema deve fazer. 
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Requisitos 
 

• Produz e revisa suas porções do documento de ERS 
• Entrega-as ao Gerente de Desenvolvimento 
O Gerente de Desenvolvimento produz o rascunho da ERS. 

7 

Elaborar Plano 
de Testes de 
Sistema 
 

O Gerente de Desenvolvimento lidera a equipe na produção e 
revisão 
do Plano de Testes de Sistema. 
 

8 

Realizar 
Inspeção dos 
Requisitos e 
do 
Plano de 
Testes 
de Sistema 
 

O Gerente de Qualidade/Processo lidera equipe na: 
• Inspeção do rascunho da ERS e no Plano de Testes de 

Sistema 
• Identificação de questões e problemas 
• Definição de quem resolverá cada questão ou problema e 

quando 
• Documentação da inspeção no formulário INS 
 

9 

Atualizar 
Documentação 
dos Requisitos 
 

O Gerente de Desenvolvimento obtém as seções atualizadas da 
ERS e  
• Combina-as na versão final da ERS 
• Verifica a rastreabilidade com a Declaração de Necessidade 

e outras fontes 
 

10 
Revisar a ERS 
com o usuário 

• O Gerente de Desenvolvimento provê uma cópia final da 
ERS para o usuário, para aprovação. 

• Após a aprovação, a equipe conserta quaisquer problemas 
identificados. 

11 
Criar a Linha-
base4 De 
Requisitos 

• O Gerente de Suporte adiciona a ERS à linha-base do 
projeto. 

Critério 
de Saída 
 

• Um documento de ERS e um Plano de Testes de Sistema finalizados e 
inspecionados 

• Um formulário INS preenchido para a inspeção de requisitos 
• Dados de tempo, de defeito e de tamanho estão registrados. 
• Documentação do projeto atualizada 

Tabela 4-4 Script REQ1 

4.1.5 Projeto 

O projeto (Design) é um processo criativo para decidir como um produto será desenvolvido. 

Quando um projeto contém informações vagas ou imprecisas, muito esforço é desperdiçado na 

correção de falhas na representação da necessidade do cliente. O principal objetivo deste processo é 

garantir que o produto seja desenvolvido baseado em um projeto de alta qualidade e alinhado às 

necessidades do cliente. 

O TSPi trata o projeto do sistema dividindo-o em duas etapas diferenciadas pelo nível de 

detalhes. Na primeira etapa é criado um projeto de alto nível onde são consolidados os principais 

                                                 
4 “Um produto ou especificação, formalmente revisado e aprovado que serve de base para o desenvolvimento futuro. 
Uma linha-base só pode ser alterada através de procedimentos formais de controle de mudanças” (IEEE-STD-610) 
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componentes do sistema, suas interfaces, seus relacionamentos e o que será desenvolvido em cada 

ciclo. Na etapa seguinte é criado um detalhamento dos componentes já relacionados. Nesta fase é 

tratado apenas o projeto em alto nível. O detalhamento será realizado na fase seguinte que é a 

Implementação. 

Nesta fase é produzido o documento de Especificação de Projeto de Sistema, onde cada membro 

do time contribuirá com uma porção que posteriormente será consolidada em uma versão inicial do 

artefato pelo Gerente de Planejamento.  Um outro artefato produzido é o Plano de Integração do 

Sistema, o qual tem o objetivo de facilitar a verficação de todas as interfaces entre os componentes 

do sistema. Além destes, alguns padrões de projeto são definidos. Entre os padrões mais 

importantes estão: Convenções de nomenclatura, Formatos de Interface, Mensagens de Erro e de 

Sistema e representação do projeto e tamanho. A Tabela 4-5 apresenta o script contendo os passos 

seguidos na fase de projeto. 

Propósito 
 

Guiar a equipe no desenvolvimento e inspeção das especificações de projeto 
para o ciclo atual de um projeto de desenvolvimento 
 

Critério 
de 
Entrada 
 

• Uma estratégia de desenvolvimento e um plano 
• Uma Especificação de Requisitos de Software finalizada e inspecionada 
• Os estudantes leram o Capítulo 7 do livro-texto 

Geral 
 

O processo de projeto produz uma Especificação de Projeto de Software 
(EPS), que define a estrutura geral do produto para o ciclo 
• Principais componentes do produto e a especificação de suas interfaces 
• A alocação dos cenários de uso a estes componentes  
 
A EPS também especifica 
• Padrões de arquivos e mensagens, definições e convenções de nomes 
• Padrões e notação de projeto 

Passo Atividades Descrição 

1 

Apresentar 
Visão 
Geral do 
Processo de 
Projeto 

O instrutor descreve o processo de projeto e seus produtos 
finais 
• Como o processo de projeto é executado e um exemplo de 

EPS 
• Como a inspeção do projeto é conduzida e registrada 

2 

Elaborar 
Projeto 
de Alto Nível 
 

O Gerente de Desenvolvimento lidera a equipe na: 
• Definição da estrutura do produto no ciclo atual 
• Nomeação dos componentes do produto 
• Alocação dos cenários de uso a estes componentes 
• Identificação das tarefas de projeto a serem completadas e 

documentadas 

3 

Definir 
Padrões 
de Projeto 
 

O Gerente de Qualidade/Processo lidera o esforço na produção 
do glossário de nomes e padrões de projeto 

4 
Definir 
Tarefas 

O Gerente de Desenvolvimento lidera a equipe 
• Na estruturação do documento de EPS e no trabalho 
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de Projeto 
 

necessário para produzi-lo 

5 
Alocar 
Tarefas 
 

O Líder de Equipe ajuda a alocar as tarefas entre os membros 
da equipe e 
• Obtém comprometimento de quando eles irão completar 

estas tarefas 

6 

Elaborar 
Especificação 
do 
Projeto 
 

Cada membro da equipe 
• Produz e revisa suas porções do documento de EPS 
• Entrega-as ao Gerente de Desenvolvimento 
O Gerente de Desenvolvimento produz o rascunho da EPS. 

7 

Elaborar 
Plano 
de Testes de 
Integração 

O Gerente de Desenvolvimento lidera a equipe na produção e 
revisão do Plano de Testes de Integração. 

8 

Realizar 
Inspeção do 
Projeto e do 
Plano de 
Testes 
de Integração 
 

O Gerente de Qualidade/Processo lidera equipe na inspeção do 
rascunho da EPS e do Plano de Testes de Integração, para que: 
• Cada caso de uso esteja coberto e referenciado no projeto 
• O projeto esteja completo e correto 
• O Plano de Integração de Testes esteja adequado 
• Cada problema seja registrado e a responsabilidade por 

resolvê-lo esteja definida 
A inspeção é documentada no formulário INS e os defeitos 
registrados no formulário LOGD. 

9 
Atualizar o 
Projeto 
 

O Gerente de Desenvolvimento obtém as seções atualizadas da 
EPS e 
• Combina-as na versão final da EPS 
• Verifica a rastreabilidade com a ERS 

10 

Criar a Linha-
base 
de Projeto 
 

O Gerente de Suporte adiciona a EPS à linha-base do projeto. 

Critério 
de Saída 
 

• Um documento de EPS e um Plano de Testes de Integração finalizados e 
inspecionados 

• Padrões de projeto e o glossário de nomes definidos 
• Formulários SUMP, SUMQ e INS atualizados 

• Documentação do projeto atualizada 

Tabela 4-5 Script DES1 

4.1.6 Implementação 

Antes de iniciar a fase de Implementação, deve ser observado se o Projeto de Alto Nível foi 

finalizado. Após isso, é feito o detalhamento do Projeto do Sistema onde são especificadas as 

funções e a máquina de estados de cada componente, caso exista. Padrões de implementação 

também são definidos para adicionar ou estender os padrões definidos na fase de Projeto.  Estes 

padrões são desenvolvidos por membros da equipe e liderados pelo Gerente de Qualidade/Processo. 

Entre estes padrões podemos citar: Padrão de codificação, tamanho dos artefatos e classificação dos 

defeitos. A Tabela 4-6 apresenta o script IMP 1 utilizado nesta fase. 
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Os membros da equipe produzem o Plano de Testes de Unidade onde os testes devem ser 

desenvolvidos antes da implementação propriamente dita, para que as falhas sejam encontradas 

precocemente. Os testes unitários devem cobrir cada componente especificado.  

Na realização da codificação, os módulos definidos para o ciclo devem ser desenvolvidos e o 

código produzido deve ser inspecionado, para que erros sejam encontrados. Cheklists contendo uma 

lista de erros mais comuns são utilizados. Após a inspeção, os testes de unidade são executados 

seguindo o Script UT relacionado na Tabela 4-7. Em seguida o Gerente de Qualidade/Processo faz 

uma análise nos dados dos componentes atualizados, para verificar se critérios de qualidade 

estabelecidos pelo time e que estão contidos no Plano de Qualidade do Projeto foram atendidos. Isto 

determinará se o componente pode passar para a fase de Integração.   

Propósito 
 

Guiar a equipe na implementação e inspeção do software para o ciclo atual 
de um projeto de desenvolvimento 
 

Critério 
de 
Entrada 
 

A equipe possui uma estratégia de desenvolvimento e um plano 
• ERS, EPS e o glossário de nomes 
• Padrão de codificação e outros padrões documentados 
• Os estudantes leram o Capítulo 8 do livro-texto 

Geral 
 

O processo de implementação produz um produto revisto, inspecionado e testado 
unitariamente, que deve: 
• Cobrir completamente as funções e cenários de uso da ERS e da EPS 
• Estar em conformidade com os padrões de projeto e codificação definidos 
• Seguir os processos PSP2.1 ou PSP3 

Passo Atividades Descrição 

1 

Apresentar 
Visão 
Geral do 
Processo de 
Implementação 
 

O instrutor descreve o processo de implementação, incluindo: 
• A importância da qualidade da implementação 
• A necessidade e o conteúdo do padrão de codificação 
• A estratégia para tratar componentes de baixa qualidade 

2 
Planejar 
Implementação 

O Gerente de Desenvolvimento lidera o trabalho de 
• Definir e planejar as tarefas de implementação (SUMP, 

SUMQ) 

3 Alocar Tarefas 
 

O Líder de Equipe ajuda na alocação das tarefas entre os 
membros da equipe e  
• Obtém comprometimento de quando eles irão completar 

estas tarefas 

4 

Elaborar 
Projeto 
Detalhado 
 

Os engenheiros produzem o projeto detalhado 
• Fazem uma revisão do projeto usando métodos de revisão 

minuciosa de projeto 
• Preenchem os formulários LOGD e LOGT 

5 
Elaborar Plano 
de Testes 
Unitários 

Os engenheiros produzem planos de teste unitários 

6 
Desenvolver 
Testes 
Unitários 

Os engenheiros seguem o script UT para desenvolver os casos 
de teste unitários, os procedimentos de teste e os dados de teste 
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7 

Realizar 
Inspeção do 
Projeto 
Detalhado 

O Gerente de Qualidade/Processo lidera a equipe em uma 
inspeção do projeto detalhado de cada componente (script INS 
e formulários INS e LOGD) 

8 
Codificar 
componente 
 

Os engenheiros produzem o código-fonte do componente 
• Fazem uma revisão de código utilizando um checklist 

pessoal 
• Compilam e consertam o código até que ele compile sem 

erros 
• Preenchem os formulários LOGD e LOGT 

9 
Realizar 
Inspeção do 
Código 

O Gerente de Qualidade/Processo lidera a equipe na inspeção 
de 
código de cada componente (script INS e formulários INS e 
LOGD) 

10 
Realizar Testes 
Unitários 

Os engenheiros, seguindo o script UT, conduzem os testes 
unitários e preenchem os formulários LOGD e LOGT 

11 

Revisar a 
Qualidade do 
Componente 
 

O Gerente de Qualidade/Processo revê os dados de cada 
componente para determinar se a qualidade do mesmo atinge os 
critérios estabelecidos pela equipe 
• Se sim, o componente é aceito para teste de integração 
• Se não, o Gerente de Qualidade/Processo recomenda que o 

produto seja re-inspecionado e re-trabalhado ou seja 
descartado e desenvolvido novamente 

12 

Liberar 
Release 
do 
Componente 
 

• Quando os componentes são implementados e 
inspecionados satisfatoriamente, os engenheiros fazem sua 
liberação para o Gerente de Suporte 

• O Gerente de Suporte insere os componentes do sistema de 
gerência de configuração 

Critério 
de Saída 
 

• Componentes finalizados, inspecionados e sob gerência de configuração 
• Formulários INS preenchidos para as inspeções de projeto e de código 
• Planos de teste unitários e material de suporte 
• Formulários SUMP, SUMQ, SUMS, LOGD e LOGT atualizados 
• Documentação do projeto atualizada 

Tabela 4-6 Script IMP1 

 

Propósito 
 

Guiar os engenheiros no testes unitários de seus componentes 
 

Critério 
de 
Entrada 

O componente foi desenvolvido, revisado, compilado e inspecionado 

Geral 
 

• Apesar de que todos os defeitos já devem ser encontrados em fases 
anteriores, os testes unitários procuram identificar os poucos defeitos que 
ainda restaram 

• É necessário cuidado, pois defeitos não encontrados em testes unitários 
podem levar de 5 a 40 horas cada para serem encontrados em etapas 
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posteriores de teste 
• Quando os defeitos encontrados por testes unitários são menores que 5 por 

KLOC5, geralmente não são encontrados defeitos nos componentes em 
testes ou uso em posteriores.  

• Testes unitários cuidadosamente executados e elaborados geralmente 
encontram todos os defeitos de programas desenvolvidos. 

• É importante rever e re-testar cuidadosamente cada conserto referente a um 
defeito encontrado 

• É mais provável acontecer erros durante o conserto de um defeito do que em 
um novo código 

Passo Atividades Descrição 

1 

Elaborar 
Plano 
de Testes 
Unitários 
 

Desenvolver um plano de testes para cobrir todos os passos dos 
scripts de teste com um mínimo de duplicação 
 

2 

Desenvolver 
Testes 
Unitários 
 

• Desenvolver os casos de teste necessários e seus 
respectivos dados 

• Rever o material de testes para garantir que eles não são 
defeituosos, pois na fase de Teste, defeitos nos casos teste 
são mais difíceis de encontrar do que defeitos no produto. 

3 

Realizar 
Testes 
Unitários 

Executar os casos de teste e consertar todos os defeitos 
encontrados 
 

4 
Realizar Teste 
dos Cenários 
 

Testar todos os cenários de uso 
 

5 

Realizar 
Testes 
de Lógica 
 

• Testar todas as ramificações lógicas 
• Testar todas as condições 
• Verificar o passo a passo e a terminação de cada laço 
• Verificar alocação, liberação de ponteiros e ponteiros nulos 

6 

Realizar 
Testes 
de Interface 
 

Verificar o comportamento apropriado de cada interface. Testar 
se 
• Existem retornos apropriados para todos os casos de 

entrada 
• Os tipos dos retornos e parâmetros estão corretos 
• Condições de erro da interface são tratadas como 

especificado 

7 

Realizar 
Testes 
de Erros 
 

Teste todas as condições de erro do programa para 
• Valores e tipos impróprios 
• Limite de representação de valores numéricos (overflow e 

underflow) 
• Problemas com inteiros, números reais, etc. 

8 

Realizar 
Testes 
de Variáveis 
 

Verificar cada valor de variável e parâmetro 
• No valor nominal, máximo e mínimo 
• Acima do valor máximo especificado 
• Abaixo do valor mínimo especificado 
• Para operações apropriadas com 0, nenhuma entrada, tipo 

incorreto de dados, etc. 

                                                 
5 Kilo Line of Code, mil linhas de código. 
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9 

Realizar 
Testes 
de 
Dispositivos 
 

Verificar a operação apropriada dos dispositivos 
• Impressoras, telas, dispositivos de entrada, sensores, etc. 
• Operação normal e incorreta: falta de papel, dispositivo 

desligado, etc. 

10 

Realizar 
Outros 
Testes 
 

Verificar outras informações importantes do produto 
• Tamanho, limite e sobrecarga de buffers 
• Performance e tempo de resposta precisos 
• Limites e taxas de dados 
• Datas e cálculos com datas 
• Segurança, compatibilidade, conversão, instalação, 

recuperação 

Critério 
de Saída 
 

• Um teste unitário finalizado, com todos os defeitos concertados 
• Dados de teste unitários preenchidos nos formulários LOGD, LOGT e 

LOGTEST 
 

Tabela 4-7 Script UT 

4.1.7 Teste de Integração e Sistema 

O propósito desta fase é assegurar a qualidade do produto e não corrigir defeitos. Embora alguns 

defeitos sejam corrigidos, a maioria deles deve ter sido encontrada antes desta fase de Teste. 

Quando produtos de baixa qualidade são colocados em teste de integração e de sistema, o tempo 

gasto em teste é extremamente estendido e possivelmente a maioria dos defeitos não será 

encontrada, causando um aumento do custo final no desenvolvimento. Nesta fase são produzidos os 

procedimentos de testes para serem executados. 

Os membros da equipe desenvolvem os procedimentos de teste de integração e sistema, medem 

o tamanho e o tempo de execução para cada teste, fazem uma revisão dos materiais de teste e os 

corrige.  

O Teste de Integração verifica, no que foi desenvolvido, se todas as suas partes estão presentes e 

se elas funcionam juntas. As interfaces também são testadas em condições normais e de erro. O 

Teste de Sistema valida o produto em relação ao que o mesmo deveria fazer de acordo com o 

especificado nos requisitos. Caso algum erro grave seja encontrado, o TSP sugere que as atividades 

de teste parem e o código volte a ser inspecionado. Em ciclos subseqüentes, testes de regressão 

também são necessários para verificarem se o trabalho realizado não afetou, sem intenção, uma 

funcionalidade ou a performance do que foi produzido em ciclos anteriores. 

Quando são concluídas as atividades de teste de integração e de sistemas, a documentação do 

usuário é criada. Neste caso, é feita uma estruturação geral desta documentação e cada membro da 

equipe responsável pela documentação vai ficar encarregada de produzir a parte à qual foi 

destinada. Posteriormente todas as partes são consolidadas em um primeiro rascunho da 
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documentação do usuário e revisadas pela equipe para criação da versão final. Esta atividade é 

realizada pelo Gerente de Desenvolvimento. A Tabela 4-8 apresenta o script TEST1 realizado nesta 

fase. 

Propósito 
 

Guiar a equipe na integração e teste dos componentes do produto no ciclo 
atual de desenvolvimento 

Critério 
de 
Entrada 

A equipe possui uma estratégia de desenvolvimento e um planejamento de 
atividades 
• Especificações ERS e EPS completadas e inspecionadas 
• Componentes implementados, inspecionados, testados unitariamente e sob 

gerência de configuração. 
• Os estudantes leram o Capítulo 9 do livro-texto 

Geral 
 

Quando defeitos são encontrados numa build, integração ou testes de sistema, o 
Gerente de Qualidade/Processo determina se os testes devem continuar. 
Cada defeito encontrado em integração ou testes de sistema deve ser registrado 
no formulário LOGD e revisto por toda a equipe, para determinar 
• Onde podem haver defeitos similares no produto 
• Como e quando encontrar e consertar estes defeitos 
• Mudanças no processo para prevenir defeitos semelhantes no futuro 

Passo Atividades  

1 

Apresentar 
Visão 
Geral do 
Processo de 
Testes 
 

O instrutor descreve o processo de testes de integração e 
sistema, explicando. 
• A necessidade de se possuir componentes de qualidade 

antes dos testes 
• A necessidade e conteúdo dos padrões de teste 
• A estratégia para lidar com componentes de baixa qualidade 

2 
Desenvolver 
Testes 
 

O Gerente de Desenvolvimento lidera o desenvolvimento de 
testes. O Líder de Equipe ajuda na alocação das tarefas de 
desenvolvimento e de execução dos testes entre os membros da 
equipe 
Os membros da equipe de teste executam suas atividades de 
desenvolvimento de testes 
• Definindo quaisquer procedimentos e processos necessários 

para a build  
• Desenvolvendo procedimentos e infra-estrutura para testes 

de integração 
• Desenvolvendo procedimentos e infra-estrutura para testes 

de sistema 
• Medindo o tamanho e o tempo de execução de cada teste 
• Revendo o material de teste e corrigindo erros 

3 Elaborar Build 
 

A equipe faz o build do produto e verifica sua completude 
• Verifica se todas as partes necessárias estão à disposição 
• Constrói o produto e o fornece para testes de integração 
• O responsável pelo produto (desenvolvedor) registra todos 

os defeitos encontrados no formulário LOGD 

4 
Realizar 
Integração 
 

O Gerente de Desenvolvimento lidera as atividades de 
integração 
• Verificar a completude e testar o produto de forma 

integrada 
• Registrar todas as atividades de teste no formulário 
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LOGTEST 
O responsável pelo produto (desenvolvedor) registra todos os 
defeitos encontrados no formulário LOGD 

5 

Realizar 
Testes 
de Sistema 
 

O Gerente de Desenvolvimento lidera as atividades dos testes 
de 
sistema 
• Testar o sistema para condições normais e de estresse 
• Testar o produto para instalação, conversão e recuperação 
• Registrar todas as atividades de teste no formulário 

LOGTEST 
• O responsável pelo produto (desenvolvedor) registra todos 

os 
• Defeitos encontrados no formulário LOGD 

6 
Elaborar 
Documentação 
 

O Gerente de Desenvolvimento lidera a equipe em 
• Produzir a estrutura da documentação do usuário final e as 

tarefas para a criação da mesma 
• Alocar estas tarefas à equipe de documentação 
• Revisar a estrutura com a equipe de testes, para verificar se 

está correta. 
• Elaborar o rascunho da documentação para o ciclo atual de 

desenvolvimento 
• Revisar, corrigir e produzir a documentação final do 

usuário. 

Critério 
de Saída 

• Um produto integrado e testado para o ciclo de desenvolvimento 
• Formulários LOGD e LOGTEST preenchidos para todos os testes 
• Documentação do usuário revisada e finalizada 
• Dados de tempo, tamanho e defeitos registrados. 

Tabela 4-8 Script TEST1 

4.1.8 Postmortem 

A última fase do TSPi é o postmortem, onde é utilizado o script PM1 (Tabela 4-9). Nesta fase é 

revisado todo o trabalho da equipe para garantir que todas as tarefas necessárias foram realizadas e 

todos dados necessários foram registrados.  

É fornecido um caminho estruturado para melhoria da performance individual e da equipe, pois, 

examina o que foi realizado no ciclo observando o que foi certo e o que foi errado para que nos 

próximos ciclos as tarefas sejam realizadas da melhor forma possível. Faz uma busca por 

oportunidades de melhoria e decide como mudar as práticas para o próximo ciclo do projeto. O 

TSPi prega que a chave do sucesso para uma melhoria é focar em pequenas mudanças. Uma 

pequena melhoria ajuda um pouco, porém quando acumuladas apresentam uma mudança 

significativa. O artefato produzindo nesta fase é um relatório do ciclo, onde os membros da equipe 

devem descrever o que fizeram e comparar com o que estava planejado. 

 
Propósito • Reunir, analisar e registrar os dados do projeto 
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• Avaliar a performance da equipe e de cada papel 
• Identificar maneiras de melhorar o processo no próximo ciclo 
• Produzir o relatório do ciclo atual 

Critério 
de 
Entrada 
 

• Os engenheiros possuem um produto finalizado e testado 
• Eles reuniram todos os dados e preencheram todos os formulários 
• Os estudantes leram os capítulos 10, 16, 17 e 18 do livro-texto.  

Geral 

O relatório do ciclo contém uma análise do projeto na visão de cada papel 
• Performance geral da equipe: Líder de Equipe 
• Performance de planejado x realizado: Gerente de Planejamento 
• Projeto geral e padrões do produto: Gerente de Desenvolvimento 
• Gerenciamento de Mudança e suporte ao projeto: Gerente de Suporte 
• Qualidade do processo e do produto: Gerente de Qualidade/Processo  
Este relatório deve 
• Usar dados do processo para embasar afirmações dos engenheiros 
• Considerar atentamente o significado dos resultados produzidos 
• Ser curto e conciso 

Passo Atividades Descrição 

1 

Apresentar 
Visão 
Geral do 
Processo de 
Postmortem 

O instrutor descreve o processo de postmortem 
• A necessidade de dados do processo completos e precisos 
• O conteúdo do relatório do ciclo 
• O processo e os formulários da avaliação por pares 

2 

Revisar  
Dados do 
Processo 
 

O Gerente de Qualidade/Processo lidera a equipe na análise dos 
dados do projeto e na identificação de problemas e áreas de 
melhoria 
• Liderança, planejamento, processo, qualidade ou suporte 
• Ações e responsabilidades sugeridas pela equipe 
• Áreas para melhoria do instrutor ou da infra-estrutura 
Os engenheiros preparam e submetem PIPs (process 
improvement proposal) sobre estas sugestões de melhoria 

3 

Avaliar 
Desempenho 
dos Papéis 
 

O Líder de Equipe lidera a equipe na avaliação da efetividade 
dos papéis, ações do instrutor e infra-estrutura de suporte 
• Onde eles foram efetivos 
• Onde eles podem ser melhorados 

4 

Preparar 
Relatório do 
Ciclo Atual 
 

O Líder de Equipe lidera a equipe na definição da estrutura do 
relatório do ciclo atual 
• Alocando as tarefas de produção do relatório entre os 

membros da equipe 
• Obtendo comprometimento sobre a finalização de seções do 

relatório 
• Consolidando, revisando e corrigindo o relatório completo 

5 

Preparar 
Avaliação dos 
Papéis 
 

Cada engenheiro completa a avaliação da equipe e de cada 
papel usando o formulário PEER.  
• A dificuldade e a contribuição de cada papel 
• Os percentuais de dificuldade e da contribuição de cada 

papel devem totalizar 100% 
• A efetividade de cada papel numa escala de 1 (inadequado) 

a 5 (superior) 
Critério 
de Saída 

• O ciclo de desenvolvimento produziu um produto de alta qualidade com toda 
a documentação requerida 
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• O produto finalizado está sob gerência de configuração 
• Todos os dados do processo foram analisados e PIPs submetidos 
• As avaliações por pares estão prontas e foram submetidas (PEER) 
• O relatório do ciclo atual foi finalizado e submetido 
• Formulários SUMP e SUMQ foram preenchidos para o sistema e para todos 

os seus componentes 
• A documentação do projeto está atualizada 

Tabela 4-9 Script PM1 

4.2 Papéis 

O TSPi apresenta um conjunto de papéis que são atribuídos a cada membro da equipe. Cada 

papel possui um conjunto de objetivos e atividades definidas para que possa desempenhar as tarefas 

de forma eficaz. Estes papéis estão divididos em: Líder de Equipe, Gerente Desenvolvimento, 

Gerente de Planejamento, Gerente de qualidade/processo e Gerente de Suporte. Além destes papeis, 

espera-se que cada membro da equipe também participe de atividades de desenvolvimento 

propriamente dita. Os papéis são definidos entre os membros da equipe na fase de Lançamento. É 

interessante que cada membro escolha seu papel baseado em sua afinidade com o mesmo e, desta 

forma possa desempenhá-lo de maneira mais eficiente. Todos os membros da equipe têm metas 

específicas e mensuráveis. No final de cada ciclo, os membros da equipe podem trocar de papel de 

acordo com avaliação de desempenho que é realizada. 

4.2.1 Líder de Equipe 

O líder de equipe deve coordenar a equipe, fazendo com que a mesma seja produtiva e efetiva 

em suas tarefas. Deve fazer com que todos dêem o melhor de si para alcançar resultados 

satisfatórios. Garante que todos os desenvolvedores reportam os dados do processo e completam os 

trabalhos planejados. As principais atividades são: 

• Motivar os membros da equipe na execução de suas tarefas; 

• Coordenar semanalmente uma reunião com os membros da equipe para acompanhar todas as 

atividades planejadas e ver o que foi executado. Verificar o status do projeto em relação a 

riscos e identificar as tarefas para serem realizadas na próxima semana; 

• A cada semana reportar o status da equipe ao instrutor; 

• Ajudar o time na alocação de tarefas e resolução de problemas; 

• Manter a documentação do projeto atuando como facilitador em todos os encontros da 

equipe; 
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• Liderar equipe na produção do relatório do ciclo de desenvolvimento; 

• Atuar como desenvolvedor. 

O TSP apresenta algumas características que um membro da equipe deve ter para atuar como 

líder. Por exemplo, sentir-se confortável numa posição de liderança, habilidade para identificar a 

causa raiz dos problemas para tomar decisões efetivas, saber ouvir a opinião de todos envolvidos, 

ser capaz de, em certos casos, tomar decisões impopulares e saber pressionar para que atividades 

necessárias e urgentes sejam realizadas. 

4.2.2 Gerente de Desenvolvimento 

O gerente de desenvolvimento é responsável por guiar a equipe no desenvolvimento de um 

produto atuando como líder técnico. A implementação deve representar de maneira confiável o 

projeto e todos os critérios de qualidade estabelecidos. As principais atividades são: 

• Liderar a equipe na produção da estratégia de desenvolvimento; 

• Liderar a equipe na estimativa preliminar de tamanho e tempo dos produtos a serem 

desenvolvidos; 

• Liderar a equipe no desenvolvimento da Especificação de Requisitos de Software; 

• Liderar a equipe na produção do projeto de alto nível; 

• Liderar a equipe na produção especificação de projeto de software; 

• Liderar a equipe da implementação do produto; 

• Liderar a equipe no desenvolvimento da build, planos de testes de integração e sistema; 

• Liderar a equipe no desenvolvimento dos materiais de teste e na execução dos testes; 

• Liderar a equipe na produção da documentação do usuário; 

• Participar da produção do relatório do ciclo de desenvolvimento; 

• Atuar como desenvolvedor. 

Para que um membro da equipe possa atuar neste papel é interessante que ele tenha algumas 

características como, por exemplo: gostar de construir coisas, ser um projetista competente e sentir 

que pode liderar a equipe de desenvolvimento, estar familiarizado com metodologias de 

desenvolvimento e saber escutar e analisar as idéias dos membros da equipe para que possa aplicá-

las da melhor maneira possível, quando for o caso. 

4.2.3 Gerente de Planejamento 
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O gerente de planejamento guia e apóia os membros da equipe no planejamento e 

acompanhamento de seus trabalhos, é responsável que coordenar a produção dos planos que devem 

ser precisos e completos. Produz o relatório semanal de status do projeto. As principais atividades 

são:  

• Liderar a equipe na produção do plano de atividades para o próximo ciclo de 

desenvolvimento; 

• Liderar a equipe na produção e de um cronograma para o próximo ciclo de 

desenvolvimento; 

• Balancear a carga de trabalho entre os membros da equipe; 

• Acompanhar o progresso em relação aos planos de reportá-lo semanalmente; 

• Participar da produção do relatório do ciclo de desenvolvimento; 

• Atuar como desenvolvedor. 

Para ser gerente de planejamento, é necessário ter uma mente lógica e ordenada, deve se sentir 

confortável em trabalhar com um plano escrito e também está interessado nos dados dos processos e 

no que eles dizem. 

4.2.4 Gerente de Qualidade/Processo 

O gerente de qualidade/processo é responsável por estabelecer e manter os padrões de 

desenvolvimento da equipe, pela elaboração do Plano de Qualidade. Deve alertar a liderança da 

equipe sobre os problemas de qualidade, deve garantir que os padrões definidos estão sendo 

seguidos e as metas de qualidade estão sendo compridas. Lidera o time na definição e 

documentação dos processos. As principais atividades são: 

• Liderar a equipe na produção e acompanhamento do plano de qualidade; 

• Alertar a equipe e ao líder de equipe sobre problemas de qualidade; 

• Liderar a equipe na definição/manutenção, documentação e melhoria de seus processos; 

• Estabelecer e manter os padrões desenvolvimento do time e o glossário de sistema; 

• Revisar e aprovar todos os produtos antes de submetê-los ao CCB; 

• Atuar como moderador da inspeção; 

• Atuar como anotador em todas as reuniões da equipe; 

• Participar da produção do relatório do ciclo de desenvolvimento; 
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• Atuar como desenvolvedor. 

Para atuar como Gerente de Qualidade/Processo deve haver interesse em melhoria de processo, 

qualidade e métricas. Deve ter experiência em métodos para revisão e inspeção, ser capaz de 

conduzir revisões construtivas para fazer com que a equipe busque sempre produzir da melhor 

maneira possível. 

4.2.5 Gerente de Suporte 

O gerente de suporte é responsável por garantir que a equipe tem um conjunto de ferramentas e 

métodos para apoiar seu trabalho, e assegurar que não existem mudanças não autorizadas nas 

linhas-base dos produtos. Deve registrar e acompanhar todos os riscos e problemas ajudando a 

equipe a estabelecer metas de reuso. As principais atividades são: 

• Liderar o time da determinação das necessidades de suporte e na obtenção das ferramentas e 

infra-estrutura necessárias; 

• Liderar o comitê de gerência de configuração e gerenciar o sistema de controle mudança; 

• Gerenciar o sistema de Gerência de Configuração;  

• Estabelecer e manter o glossário de sistema; 

• Atuar como defensor do reuso; 

• Participar na produção do relatório do ciclo de desenvolvimento; 

• Atuar como desenvolvedor. 

Para atuar como Gerente de Suporte é necessário ter um interesse em ferramentas e métodos, 

habilidade no uso de computador, ter alguma experiência no suporte de ferramentas e sistemas, e 

estar pronto a prestar suporte à equipe. 
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4.3 Considerações Finais 

Neste capítulo apresentamos o TSPi, pois como foi visto, o TSP é relativamente recente, e não 

detem uma bibliografia mais detalhada. O TSPi, como o TSP, tem o objetivo de produzir software 

de qualidade através da formação de equipes altamente efetivas, que trabalham de forma 

disciplinada. Como visto, o desenvolvimento no TSPi é realizado em ciclos, onde cada ciclo é 

divido em fases, e em cada fase um conjunto de atividades é realizado por intermédio da execução 

de scripts. O TSP diz o “como” fazer, diferente do CMMI que diz o “que” fazer para melhorar o 

processo de software. Para que um projeto utilize o TSP é necessário que todos na equipe tenham 

sido treinados no PSP.  

O TSP é uma iniciativa do SEI, e segundo o estudo realizado por Cedillo [31] ajuda a acelerar a 

implantação do CMMI em pequenas organizações, onde é capaz de viabilizar a criação de uma 

cultura para a qualidade; Comporta a maioria dos processos requeridos no nível 2 CMMI; Possui 

papéis que se adequam facilmente aos papéis do CMMI; e possui um framework para guiar e 

controlar projetos de melhoria de processo de software. 

 Em abril de 2005, o SEI lançou um relatório técnico que faz um mapeamento do TSP para o 

CMMI, com o objetivo de mostrar como os dois podem ser utilizados juntos para facilitar a 

melhoria do processo de software [32]. 

 



 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
QQUUAALLIIDDAADDEE  ÁÁGGIILL  DDEE  

SSOOFFTTWWAARREE  
Nos capítulos anteriores, foram apresentados dois tipos de metodologias para o desenvolvimento 

de software: ágeis e tradicionais. As metodologias ágeis possuem características orientadas às 

pessoas que as utilizam, e trabalham com as constantes mudanças que um projeto de software sofre 

durante sua existência. As metodologias tradicionais se caracterizam pela utilização de processos 

bem definidos e documentados, com base em um planejamento detalhado que orienta o 

desenvolvimento de um produto. A qualidade de software é uma preocupação presente em ambos 

os tipos metodologias, contudo como visto anteriormente, é entendida de maneira diferente para 

cada uma delas.  

Devido à crescente competitividade do setor de software, estar de acordo com um modelo de 

qualidade reconhecido no mercado internacional, como o CMMI, é uma questão de sobrevivência. 

Além disto, é necessário que os produtos sejam desenvolvidos rapidamente, respondendo às 

diversas solicitações de mudança durante seu ciclo de vida.  

Com base nos conceitos e preocupações atuais do mercado de software, acima relacionados, é 

apresentada neste capítulo, a Qualidade Ágil de Software (QAS), que é uma disciplina de software, 

desenvolvida com o objetivo de promover o uso de processos simples e adaptáveis, direcionados à 

melhoria da qualidade em projetos realizados por pequenas e médias equipes. A QAS foi concebida 

de forma a ser aderente ao CMMI nível 2 (seguindo uma representação contínua) para as áreas de 

processo Verificação, Validação, Garantia da Qualidade do Processo e do Produto. Além disto, 

acreditamos que a QAS, por apresentar em sua estrutura processos coesos e independentes de 

metodologia de desenvolvimento, seja capaz de ser adaptada e utilizada em diversos tipos de 

projetos de software.  

De modo a utilizar características das metodologias ágeis e das metodologias tradicionais, a QAS 

foi criada a partir de dois elementos principais: 

• Team Software Process: Tem a mesma origem do CMMI, apresentando um modelo de 

desenvolvimento com base em ciclos divididos em elementos bem definidos, que fazem uso 

de Scripts para guiar as diversas atividades. Além disto, o TSP atribui responsabilidades e 
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descrições detalhadas aos papéis contidos no modelo. O TSP é bastante voltado para a 

concepção de uma equipe coesa o que é um diferencial para qualquer tipo de projeto. Como 

apresentado em [34] o TSP reduz a resistência à mudança e acelera a implantação do 

CMM/CMMI em pequenas equipes 

• Metodologias Ágeis: Apresentam atividades simples, através da colaboração constante com 

o cliente para que o objetivo final seja atingido. Defendem as entregas pequenas e 

constantes. As metodologias ágeis dão ênfase às atividades fins de desenvolvimento de um 

produto, reduzindo o uso de uma documentação abrangente, e registrando apenas o que é 

necessário. Uma outra característica importante para a escolha das metodologias ágeis é a 

sua capacidade de responder rapidamente às mudanças durante o desenvolvimento.  

A QAS apresenta um ciclo de vida próprio, possuindo fases e processos bem definidos que são 

repetidos continuamente. Semelhante ao ASD, descrito no Capítulo 3, o ciclo de vida é orientado à 

mudança, ou seja, existe uma verificação contínua das atividades e metas do projeto de modo a 

sempre estarem condizentes com a realidade, e serem adaptadas quando necessário. A Figura 5-1 

apresenta as três fases da QAS: Planejamento, Execução e Aprendizado. Estas fases são repetidas 

até o final do projeto. 

 

Figura 5-1 Ciclo de Vida da Qualidade Ágil Software 

Por apresentar um ciclo de vida orientado à mudança, a QAS se torna bastante flexível, o que 

possibilita a melhoria continua da qualidade em processos e no produto desenvolvido. Quando o 

que foi acordado na fase de Planejamento é executado, informações provenientes dessa execução 

são registradas e consolidadas para que na fase de Aprendizado sejam discutidas e sirvam para 

realimentar a fase de Planejamento e assim sucessivamente. Desta forma, caso seja identificado 

uma maneira mais simples para garantir a qualidade, esta deve ser analisada, incorporada e 

repassada aos demais membros da equipe. 
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Nas subseções a seguir, são apresentados o principal papel gestor da disciplina, os treinamentos 

necessários, bem como a forma em que os produtos de trabalho devem ser mantidos, e por fim são 

descritas em detalhes as fases do ciclo de vida da QAS, bem como os processos contidos em cada 

uma delas. Em cada processo são apresentados atividades e os papéis que as executam. 

5.1 Líder da Qualidade 

Na QAS foi criado o papel do Líder da Qualidade para que as atividades sejam implementadas e 

acompanhadas adequadamente. O Líder da Qualidade foi baseado no Mestre do Scrum [28] e no 

Gerente de Qualidade/Processo do TSP [30] . Tem como objetivo principal, agir como facilitador da 

execução das atividades da qualidade no projeto. Caso seja necessário por questões de limitação da 

equipe, o Líder do Projeto pode exercer este papel, porém o mais indicado é que esta função seja 

exercida por alguém imparcial ao projeto, para evitar, por exemplo, que em momentos críticos, a 

qualidade tenha sua prioridade diminuída. Caso essa independência seja alcançada, a observação 

das atividades sob outro ponto de vista pode ser facilitada. O Líder da Qualidade deve ter acesso 

direto à gerência sênior. É papel do Líder da Qualidade: 

• Ser responsável pela criação e manutenção do Plano de Qualidade; 

• Realizar o treinamento da equipe de projeto na QAS sempre que necessário; 

• Dar suporte à execução dos processos QAS sempre que necessário; 

• Monitorar a satisfação do cliente; 

• Atuar como auditor nas mini-auditorias; 

• Escalar não-conformidades quando necessário, baseando-se em um critério de escalação; 

• Definir junto ao cliente as metas para qualidade do projeto; 

• Consolidar as métricas da qualidade definidas no Plano da Qualidade; 

• Atuar de maneira pró-ativa em busca de melhorias nos processos. 

5.2 Treinamento 

O Líder de Qualidade deve treinar a equipe do projeto nos processos definidos na QAS, para que 

haja uma utilização correta das atividades de qualidade. A equipe deve estar treinada, antes da 

realização do desenvolvimento do produto.  Os treinamentos devem ser mantidos em um local 

conhecido por todos na equipe. 
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5.3 Gerência de Configuração 

A QAS possui a característica de trabalhar com constantes mudanças, desta forma seus artefatos 

devem estar sob gerência de configuração em um nível de controle apropriado. A Tabela 5-1 

apresenta uma proposta para determinar o nível de controle nos artefatos resultantes da execução 

dos processos da QAS. 

 
Produtos de Trabalho Tipo de Controle 

Plano de Qualidade e 
Padrões de Artefatos. 

O controle de versão e mudanças é identificado no 
histórico de revisão do documento. Não é necessário 
controle formal através do registro e avaliação de 
impacto das solicitações de mudanças. 

Demais artefatos 
pertencentes aos 
processos da QAS 

Controle de versão realizado através do 
armazenamento dos artefatos no repositório 
estabelecido para o projeto. Pode também ser 
realizado através do armazenamento dos mesmos em 
uma área em que sejam realizados backups. 

Tabela 5-1 Proposta de controle de configuração 

5.4 Fases 

As fases do ciclo de vida da QAS acontecem cronologicamente em paralelo ao ciclo de vida da 

metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto. A intenção é que a qualidade de software 

também seja encarada como um projeto que deve ser planejado e acompanhado freqüentemente, e 

seus processos atualizados sempre que necessário. Desta forma esperamos que a QAS componha 

elementos necessários para satisfazer as necessidades apresentadas pelo CMMI nas áreas de 

processo escolhidas e seja flexível o bastante para absorver as mudanças naturalmente, como nas 

metodologias ágeis.  

5.4.1 Planejamento 

A fase de Planejamento é iniciada com a formalização contratual do projeto, ou seja, antes das 

atividades de desenvolvimento do software propriamente dito. No planejamento é definido um 

Líder de Qualidade para coordenar a implantação das atividades de qualidade do projeto, bem como 

auxiliar na melhoria dos processos acordados para o projeto durante a sua existência.   

Nesta fase também é estabelecida uma política, como determina o CMMI, que deve conter 

orientações gerais e de alto nível de forma a estarem adequadas ao contexto da organização como 

um todo. Esta política será utilizada por todos os projetos, desta forma em um próximo projeto esta 

atividade não precisa ser realizada, pois utilizará a política já existente.  
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A gerência sênior deve estar envolvida na sua elaboração e comunicação. A política estabelecida 

deve estar de acordo com a realidade de cada organização. Para compor a política da QAS 

sugerimos um conjunto de itens, como relata a Tabela 5-2, porém a mesma deve ser revisada e 

aprovada antes da sua utilização na prática para que esteja totalmente de acordo com as 

necessidades da organização. 

 

Política Organizacional da QAS 
 
A organização deve possuir um Plano de Qualidade a ser seguido em 
seus projetos, de forma adaptada e com constantes atualizações. A 
criação do Plano de Qualidade é de responsabilidade do Líder de 
Qualidade 
O Plano da Qualidade deve ser aprovado pelo cliente e gerência 
sênior, a fim de verificar sua concordância com os objetivos 
estratégicos que conduzem as atividades de qualidade no contexto da 
organização. 
Problemas relacionados a qualidade que não puderem ser resolvidos 
no contexto do projeto, devem ser escalados à gerência sênior com 
base em um critério de escalação definido no Plano de Qualidade. 
A organização deve buscar uma melhoria contínua da qualidade 
utilizando uma comunicação constante entre os principais envolvidos 
nos projetos. 
A QAS deve ser orientada à mudança e seus processos devem estar 
em constante adequação de modo a satisfazerem as necessidades dos 
clientes e membros do projeto. 
A equipe deve ser instruída e incentivada a relatar qualquer problema 
de qualidade e/ou oportunidades para melhoria. 

Tabela 5-2 Elementos básicos da Política Organizacional da QAS 

5.4.1.1 Planejamento da Qualidade 

Definido o Líder de Qualidade para o projeto, este deve criar um Plano de Qualidade, onde são 

descritas, como determinado no CMMI, informações necessárias à administração da qualidade do 

projeto. Seguindo as características das documentações em projetos ágeis [35], deve ser 

documentado estritamente o necessário, ou seja, o suficiente para preencher o seu propósito como 

sugerido na Tabela 5-3. O plano deve ser claro e objetivo de modo a orientar a equipe em relação 

aos objetivos da qualidade identificados para o projeto. Para que o plano seja criado, as seguintes 

atividades são realizadas: 

1. Identificar Informações: O líder da qualidade deve coletar todas as informações 

necessárias para criação do plano de qualidade com base nos dados identificados na 

Tabela 5-3, para isso deve realizar reuniões com o cliente, líder do projeto, bem como 

representante da gerência sênior. A comunicação é essencial para a realização desta 
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atividade, para isto, o Líder de Qualidade deve ter acesso a todos os integrantes do 

projeto que podem fornecer informações importantes à criação do plano. 

2. Consolidar Plano: Com base nas informações coletadas em reuniões, e-mails e 

conversas, o Líder de Qualidade deve criar o plano de qualidade. 

3. Revisar e Aprovar Plano: Após a conclusão do plano de qualidade o líder da qualidade 

deve submetê-lo a uma revisão simplificada, como descrito na seção 5.4.1.2.    

Item  Descrição 

Responsabilidades 

As responsabilidades de cada membro da equipe em relação à qualidade 
devem estar descritas e conhecidas, para que todos tenham o 
entendimento da forma a contribuírem para o desenvolvimento de um 
produto com qualidade. Alguns papéis são sugeridos: 

• Gerência Sênior; 
• Cliente; 
• Líder da Qualidade; 
• Líder do Projeto; 
• Desenvolvedores. 

Metas 
 

As metas para a qualidade são definidas e acordadas entre o líder do 
projeto, líder da qualidade e cliente. Tais metas devem representar 
informações claras, objetivas e alcançáveis. Devem ser conhecidas por 
todos os envolvidos no projeto. 

Processos 
Os processos utilizados na QAS devem estar descritos ou referenciados 
no Plano de Qualidade. 

Métricas 
As métricas de qualidade devem ser definidas de acordo com as metas 
estabelecidas para qualidade do projeto. Os processos da QAS são 
acompanhados através destas métricas. 

Padrões 
 

Os padrões que são utilizados devem ser descritos ou referenciados no 
plano de qualidade. 

Critérios de Escalação 
 

O plano da qualidade deve conter um critério de escalação para garantir 
que os problemas de qualidade identificados sejam devidamente 
corrigidos. Este critério deve ser utilizado pelo líder da qualidade sempre 
que um acordo não seja cumprido. 

Cronograma de 
Auditoria 

Deve referenciar um cronograma de auditoria 

Tempo de Re-
Avaliação 

Para que exista uma constante adequação à realidade, devem ser 
definidos tempos pré-fixados para uma re-avaliação do plano de 
qualidade, ou qualquer outro plano do projeto. Este tempo pode ser 
baseado em marcos como, por exemplo, o final de um ciclo, uma iteração 
ou até mesmo um conjunto de funcionalidades concluídas. Mesmo com 
um tempo definido para adequação, qualquer necessidade de mudança 
considerada crítica pode gerar uma atualização sem esperar o tempo pré-
fixado. Desta forma a QAS garante um planejamento atual para a 
qualidade do projeto. 

Itens de Verificação e 
Validação 

Deve ser criada uma tabela contendo os itens do projeto que serão 
verificados e/ou validados, bem como os processos da QAS que atuarão 
nestes itens. Uma freqüência deve ser estabelecida para verificação e/ou 
validação de cada item. 

Recursos para Os recursos necessários para a execução das atividades da QAS, como 
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Qualidade equipamentos, ferramentas e ambiente devem estar relacionados em uma 
tabela mapeando Processos e Recursos. 

Tabela 5-3 Itens relativos ao Plano de Qualidade 

O plano de qualidade deve estar sob gerência de configuração, constantemente atualizado, e ser 

conhecido por todos. A cada atualização, uma comunicação deve ser feita à equipe, e caso tenha 

mudança no processo, à mesma deve ser treinada através de leitura ou pelo Líder da Qualidade, 

quando necessário.  

A cada ciclo da QAS, informações provenientes da fase de Aprendizado são utilizadas para 

realimentar o planejamento. Assim é garantido que a equipe estará trabalhando com o que é mais 

atual, ou seja, a garantia da qualidade é baseada numa adaptação contínua.   

5.4.1.2 Revisão Simplificada 

As Revisões Simplificadas têm o objetivo de fornecer um acordo entre clientes e fornecedores 

para a utilização de planos e padrões do projeto, buscam atender especificações da área de processo 

Validação do CMMI. Este processo geralmente acontece na fase de Planejamento, porém caso seja 

necessário, é possível utilizá-lo na fase de Execução, quando, por exemplo, uma atualização em um 

destes artefatos é necessária. Este processo foi baseado na Programação em Pares do XP e nas 

Inspeções do TSP. As revisões simplificadas representam uma forma de validação através de um 

processo simples que não causam uma burocracia desnecessária. Faz com que as mudanças comuns 

em projetos sejam trabalhadas de maneira organizada e rápida, fazendo com que a equipe trabalhe 

sempre com a versão mais atual de um plano ou padrão. As Revisões Simplificadas são realizadas 

em duas possíveis situações. A primeira, Figura 5-2, quando um plano ou padrão é criado, e a 

segunda, Figura 5-3, quando é necessária uma atualização em um documento existente. Para cada 

uma delas, os passos são descritos a seguir: 

Primeira Revisão 

 

Figura 5-2 Revisão Simplificada: Primeira Revisão 
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1. Convidar Participantes: O autor, que faz o papel de representante do projeto convida o 

revisor, que representa o cliente, e estes devem decidir se mais alguém deve participar da 

revisão. 

2. Prover Informações: O autor entrega aos participantes o artefato a ser revisado e 

disponibiliza uma data para realização de uma reunião. 

3. Anotar Questionamentos: Os participantes se preparam para revisão do artefato lendo-o 

e fazendo as devidas anotações. 

4. Discutir Artefato: São realizadas uma ou mais reuniões, de curto intervalo entre elas, 

para que todos os pontos de dúvida sejam esclarecidos. As sugestões acatadas são 

registradas durante a revisão. 

5. Modificar Artefato: O autor faz as devidas modificações logo após a reunião se for 

possível. 

6. Aprovar Artefato: O autor faz a apresentação do artefato ao cliente, que verifica se 

todas as correções foram devidamente concluídas. Caso o documento seja aprovado, o 

mesmo é posto em um repositório com gerência de configuração e informado a todos os 

participantes do projeto. Quando o artefato é o Plano de Qualidade, este também deve ser 

aprovado pelo representante da gerência sênior.  

Revisões Subseqüentes 

Quando um plano ou padrão já foi aprovado, suas futuras atualizações devem ser realizadas em 

um período de tempo previsto no plano de qualidade e consolidadas na fase Aprendizado, porém 

caso seja necessário, a revisão pode acontecer em qualquer momento. As atividades descritas a 

seguir são realizadas: 

 

Figura 5-3 Revisão Simplificado: Revisão Subseqüente 

1. Atualizar Artefato: O autor faz as mudanças requisitadas, e apresenta as modificações 

ao líder de projeto, Líder de Qualidade e representante do cliente. 

2. Obter Acordo: O cliente concorda com as modificações. Caso as modificações não 

satisfaçam as expectativas do cliente, o autor deve repetir a atividade 1. A atualização do 

artefato é informada à equipe.  
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5.4.2 Execução 

A fase de Execução acontece em paralelo ao desenvolvimento de um produto, atuando desde o 

levantamento dos requisitos até sua conclusão. Nesta fase, a maioria dos processos definidos pela 

QAS é realizada. Os artefatos que são indicados no Plano de Qualidade são inspecionados, fazendo 

com que a qualidade do que é produzido seja analisada antes que sirva de entrada para uma outra 

etapa do desenvolvimento.  

Como foi visto em capítulos anteriores, tanto as metodologias tradicionais, dirigidas ao plano, 

como as metodologias ágeis são disciplinadas. Desta forma o Líder de Qualidade faz um 

acompanhamento constante das atividades realizadas pela equipe de desenvolvimento em busca de 

desvios, porém a QAS não busca apenas encontrar problemas, mas sim possíveis oportunidades de 

melhoria.  

Um projeto de desenvolvimento utilizando a QAS passa por uma série de barreiras para 

contenção de falhas antes de ser entregue ao cliente. Um dos principais mecanismos utilizados para 

isto é o teste de software, que é determinado por uma estratégia mista, que combina elementos das 

metodologias como XP e TSP.  

Durante a fase de Execução, as informações geradas pela utilização dos processos da QAS são 

registradas pela equipe e trabalhadas pelo Líder de Qualidade. A comunicação deve ser bastante 

intensa, para que as mudanças sejam facilmente absorvidas. A seguir são apresentados atividades e 

processos que atuam durante a realização desta fase. 

5.4.2.1 Momento da Qualidade 

O Momento da Qualidade tem o objetivo de apresentar o resultado das atividades da QAS 

durante o desenvolvimento do projeto, como métricas definidas no Plano de Qualidade, 

acompanhamento de não-conformidades e satisfação do cliente, quando for o caso. Deve também 

servir como instrumento de constante comunicação entre o Líder da Qualidade, equipe do projeto e 

gerência sênior. 

O Líder de Qualidade deve negociar com o Líder de Projeto uma participação em reuniões 

semanais com a equipe, ou, caso não seja possível, deve constantemente enviar e-mails com 

resultados ou dicas sobre assuntos relacionadas à qualidade, para que desta forma todos estejam 

cientes do que está sendo realizado.  
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5.4.2.2 Inspeção por Par 

As Inspeções fornecem um dos métodos mais efetivos para melhoria de qualidade dos produtos. 

O objetivo é analisar em busca de defeitos, um determinado produto de trabalho desenvolvido, para 

que estes possam ser corrigidos posteriormente. Tal análise comumente é realizada por dois ou mais 

indivíduos, e cada um deles recebe um papel específico que deverá atuar na realização do processo 

[18]. É esperado que na inspeção algumas metas possam ser alcançadas, como as relacionadas a 

seguir: 

• Verificação da satisfação de um produto de trabalho em relação aos requisitos no qual foi 

baseado. 

• Verificação de problemas que podem afetar o correto funcionamento do software, bem 

como os desvios de padrões estabelecidos. 

• Identificação de oportunidades de melhoria do produto de trabalho analisado 

• Troca de conhecimento e experiência entre os participantes. 

As inspeções são bastante efetivas, porém ainda é necessária a realização de testes, pois o 

trabalho realizado por pessoas está suscetível a erro. De acordo com estudo realizado no TSP, 

quando os desenvolvedores utilizam um produto de trabalho inspecionado, o teste se torna bem 

mais efetivo [18].  

As inspeções devem começar tão logo os produtos de trabalho comecem a ser produzidos pela 

equipe. Ao contrário dos testes, as inspeções não precisam esperar até a disponibilidade de um 

executável para poder realizar a remoção de defeitos. Vários são os tipos de produtos de trabalho a 

serem inspecionados. Os mais comuns são: 

• Especificação de requisitos. 

• Arquitetura do projeto de alto-nível, projeto detalhado e modelos. 

• Especificações da Interface do Usuário. 

• Código fonte. 

• Planos de Teste, Casos de Teste e Procedimentos. 

Com o intuito de tornar a inspeção tradicional mais dinâmica, com uma maior possibilidade de 

adequação às rápidas mudanças, a QAS apresenta a Inspeção por Par. A Inspeção por Par foi 

desenhada com base no script IMP do TSP [18], onde são descritos os passos necessários para a 

realização de uma inspeção, bem como os papéis desempenhados na mesma; e em metodologias 

ágeis como o XP que apresenta a idéia da programação em pares, e ASD que sugere algo próximo 
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ao JAD, como visto anteriormente. A Inspeção por Par está em conformidade com a área de 

processo Verificação do CMMI. 

O objetivo de Inspeção por Par é produzir um efeito semelhante ao alcançado em Inspeções 

tradicionais, além de apresentar algumas características que tornam o trabalho menos custoso, pois 

utiliza menos recursos, facilitando assim a possibilidade de ser desempenhado por pequenas e 

médias equipes. A Inspeção por Par tem foco na busca de faltas, enquanto a Revisão Simplificada 

tem o foco na obtenção de um acordo, entre partes integrantes do projeto, em relação à utilização 

dos produtos de trabalho revisados, como por exemplo, planos e padrões.  

Foi incorporado ao processo um checklist dinâmico, que será utilizado durante a realização da 

Inspeção por Par. A Tabela 5-4 apresenta a composição do mesmo. 

Pontos de Verificação Descrição 

Estáticos 
Pontos comuns a qualquer tipo de produto de 
trabalho. Questionamentos com abrangência 
geral. 

Dinâmicos 

Pontos de verificação que são preenchidos a cada 
Inspeção por Par, de acordo com as características 
do produto de trabalho. Questionamentos 
específicos para cobrir às características 
particulares do produto de trabalho. 

Tabela 5-4 Informações contidas no Checklist Dinâmico 

A razão para o uso de checklist, é que pessoas tendem a cometer os mesmos tipos de erros 

regularmente [18]. Desta forma, mesmo contendo um número reduzido de participantes, a Inspeção 

por Par é uma importante ferramenta para busca de defeitos. 

Para promover uma maior integração entre os pares e o ambiente para a realização da Inspeção 

por Par seja mais propício à apresentação de informações relacionadas ao produto de trabalho, 

sugerimos que a reunião da Inspeção por Par, quando o produto de trabalho for uma documentação, 

seja realizada na própria estação de trabalho do autor.  No caso do produto de trabalho inspecionado 

ser um código, a estação de trabalho não deve ser a do autor, para que, quando possível, seja 

verificado o comportamento da execução desta codificação em um local diferente da sua concepção. 

Na Inspeção por Par devem ser utilizados os critérios relacionados na Tabela 5-5 para determinar o 

status do artefato inspecionado. 

Critério Descrição 

Aceito  
O revisor concorda com a conclusão das 
alterações e que o artefato está pronto para uso.  
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Cancelado 

Algum dos participantes não pode comparecer 
a reunião de inspeção por par, ou o tempo de 
preparação foi insuficiente para dar 
continuidade à atividade.  

Re-Inspecionar 

O autor e o revisor concordam que o artefato 
inspecionado precisa de uma nova Inspeção 
por Par devido ao grande número de faltas 
encontradas. 

Tabela 5-5 Descrição de possíveis resultados da Inspeção por Par 

Papéis 

Para tornar o processo menos custoso, principalmente para pequenas e médias equipes, os papéis 

foram simplificados e reduzidos a apenas dois, que são: Autor e Revisor. Desta forma, os membros 

da equipe devem estar direcionados para produção do trabalho fim. 

Autor 

• Apresenta o produto de trabalho que será submetido à inspeção; 

• Esclarece as dúvidas que venham a surgir em relação ao produto de trabalho; 

• Corrige todos os problemas encontrados, caso seja solicitado; 

• Prepara o ambiente para Inspeção por Par; 

• Faz a leitura do produto de trabalho; 

• Verifica problemas no artefato. 

Revisor  

• Responsável por criticar construtivamente o produto de trabalho em inspeção; 

• Atualiza o checklist da Inspeção por Par; 

• Aprova ou recusa a correção do produto de trabalho; 

• Registra as faltas encontradas durante a inspeção; 

• Opera a estação de trabalho do autor; 

• Verifica problemas no artefato. 

Etapas  
 

Apresenta quatro fases, ou etapas para a realização do processo, semelhantes às encontradas no 

Script IMP do TSP [18] como mostra a Figura 5-4:  
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Figura 5-4 Inspeção por Par 

Introdução 

Na Introdução, o autor faz uma verificação seguindo um checklist dinâmico para saber se o 

produto de trabalho pode ser levado à inspeção. Caso seja confirmada a Inspeção por Par, o 

processo dá início às seguintes atividades, como mostra a Figura 5-5 

 

Figura 5-5 Inspeção por Par: Introdução 

1. Reunir Informações: O autor reúne todo material necessário para a Inspeção por Par, 

como artefato a ser inspecionado, requisitos que servirão de base para criação do mesmo, 

e Planilha para Inspeção por Par. 

2. Selecionar Revisor: O autor informa ao líder do projeto que o trabalho foi finalizado. 

Um membro da equipe que fará o papel de revisor é selecionado. O revisor deve ter 

conhecimento técnico suficiente para atuar de maneira efetiva no desempenho do papel.  

3. Apresentar Artefato: O autor faz uma apresentação geral ao revisor do produto de 

trabalho a ser inspecionado e o disponibiliza. O autor e o revisor decidem de acordo com 

a complexidade do produto de trabalho se um tempo de preparação é necessário. Esta 

decisão definirá a realização ou não da etapa de Revisão. Caso seja necessária a etapa de 

Revisão, esta informação deve ser apresentada ao líder do projeto. O número de reuniões 

de inspeção e seus respectivos horários também são determinados. O autor atualiza o 

nome do Revisor e o cronograma das reuniões na Planilha de Inspeção por Par. 

4. Atualizar Checklist: O Revisor atualiza o checklist de Inspeção por Par inserindo 

questionamentos relativos às características particulares do produto de trabalho a ser 

inspecionado. 
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No final desta etapa, a planilha de Inspeção por Par e o checklist estão atualizados e existe a 

confirmação se será necessária a etapa Revisão. 

Revisão 

Na etapa Introdução é decidido se a etapa Revisão será realizada. Quando esta etapa não é 

necessária, a próxima etapa Reunião deve ser iniciada, porém caso seja necessária, as seguintes 

atividades na Figura 5-6 são realizadas na etapa de Revisão: 

 

Figura 5-6 Inspeção por Par: Revisão 

1.  Revisar Artefato: O autor e revisor se preparam para a Inspeção por Par lendo o 

produto de trabalho isoladamente. Devem fazer uso do checklist Dinâmico da Inspeção 

por Par. Fazem anotações e questionamentos em relação às faltas encontradas e sobre o 

desenvolvimento do produto de trabalho. 

2. Registrar Tempo: O autor e revisor registram o tempo utilizado para preparação na 

Planilha de Inspeção por Par. 

Ao final desta etapa, uma lista de informações de cada participante é produzida e será discutida 

na etapa de Reunião. 

Reunião 

Nesta etapa os participantes da Inspeção por Par trabalham em conjunto para que as correções de 

possíveis falhas no produto de trabalho sejam discutidas e direcionadas. Como mostra a Figura 5-7, 

as seguintes atividades são realizadas: 
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Figura 5-7 Inspeção por Par: Reunião 

1. Preparar Ambiente: O autor prepara o ambiente necessário para Inspeção por Par e o 

revisor deve tomar o controle do computador, para que possa anotar as faltas e controlar 

o tempo destinado à reunião. 

2. Verificar Checklist: O Revisor deve fazer a leitura do checklist Dinâmico e anotar as 

faltas apontadas na Planilha de Inspeção por Par. O autor e o revisor devem entrar em 

acordo com relação às faltas apresentadas.  

3. Ler Artefato: O autor faz a leitura do produto de trabalho de maneira a explicar 

claramente cada item. Caso a etapa de Revisão não tenha sido realizada, esta explicação 

deve ser feita com bastante detalhe. 

4. Registrar Faltas: O revisor registra todas as faltas encontradas na planilha de Inspeção 

por Par. Cada falta anotada deve ser classificada como primária ou secundária. Faltas 

Principais são faltas graves que caso não sejam corrigidas causarão um impacto 

expressivo no desenvolvimento do software. Todas as outras são consideradas 

Secundárias. . Para cada falta uma descrição deve ser atribuída, contendo uma possível 

ação de correção. 

5. Concluir reunião: O revisor e o autor decidem a necessidade de mais uma reunião. O 

moderador registra o tempo da reunião. 

Ao final da etapa de reunião, a Planilha de Inspeção por Par contém as faltas encontradas e 

servirá para que o autor faça as devidas correções, durante a etapa de Reparação.  

Reparação 

A Reparação é a última etapa da Inspeção por Par. O que foi registrado na etapa de Reunião será 

corrigido nesta etapa. Fazem parte desta etapa as seguintes atividades: 
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Figura 5-8 Inspeção por Par: Reparação 

1. Corrigir Artefato: O autor deve utilizar a Planilha de Inspeção por Par contendo as 

faltas registradas como guia para correção. Todas as faltas devem ser corrigidas, a não ser 

que se tenha uma justificativa para tal. 

2. Apresentar Artefato: Após a correção das faltas, o responsável pela correção deve 

apresentar ao revisor par o que foi feito. 

3. Verificar Correção: O Revisor faz a verificação da finalização da inspeção de acordo 

com as faltas descritas na planilha de inspeção. O Revisor usa o checklist para auxiliar na 

conclusão da inspeção. O Revisor aceita ou recusa o trabalho. Caso seja recusado, deve 

ser acordado um tempo para a re-correção. 

4. Identificar Melhoria: O autor e revisor decidem, com base na experiência adquirida, se 

algum questionamento deve entrar no padrão do checklist dinâmico. 

No final da etapa de Reparação o produto de trabalho está pronto para ser utilizado pelos 

membros da equipe e é armazenado em um repositório sob gerência de configuração, definido para 

o projeto. 

Métricas 

Para que a realização do processo seja gerenciada indicando sua efetividade, alguns dados são 

registrados e coletados na inspeção. Isto possibilitará a determinação de uma série de métricas. O 

Revisor é responsável por garantir que estas informações sejam devidamente registradas. A Tabela 

5-6 apresenta os dados que são coletados e utilizados como insumo para a criação das métricas 

apontadas na Tabela 5-7. 

Dado Definição 

Nome dos Participantes Nome e papel exercido. 

Informações do artefato 
Localização do artefato e identificação dos requisitos que foram 
base para o seu desenvolvimento.  

Esforço de Preparação Tempo total gasto pelo Autor e Revisor na preparação para 
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Inspeção por Par. 

Esforço de Reparação Tempo total gasto pelo responsável pela correção dos trabalhos. 

Defeitos Principais e 
Secundários 
encontrados 

Número de defeitos Principais e Secundários encontrados na 
Inspeção por Par. 

Tamanho Inspecionado 
do Produto de Trabalho 

Número de páginas inspecionadas no caso de documentos ou 
número de linhas de código (LOC) para código. 

Status da Inspeção Aceito, Re-Inspeção e Cancelada. 

Tabela 5-6 Dados contidos na Planilha de Inspeção por Par 

Métrica  Cálculo Descrição 

Total de Defeitos 
Total de Defeitos Primários + Total de 
Defeitos Secundários 

Apresenta o total de 
defeitos encontrados 
durante a inspeção 

Densidade de 
Defeitos 

Total de Defeitos / Tamanho do Produto 
de Trabalho Inspecionado 

Determina a quantidade 
de defeitos por página ou 
por linhas de código 

Percentual de 
Defeitos 
Primários 

100 * Total de Defeitos Primários/ Total 
de Defeitos 

Determina o percentual de 
defeitos mais graves 
encontradas em um 
produto de trabalho 
inspecionado 

Esforço por 
Inspeção 

Esforço de Preparação + Tempo de 
Reunião + Esforço de Reparação 

Quantidade total de tempo 
gasto para realização da 
inspeção 

Taxa de 
Inspeção 

Tamanho Inspecionado do Produto de 
Trabalho / Tempo de Reunião 

Determina a quantidade 
de páginas ou linhas de 
código inspecionadas por 
hora durante a inspeção 

Taxa de 
Preparação 

Tamanho Inspecionado do Produto de 
Trabalho / (Esforço de Preparação / 2*) 
 
* 2  = Autor e Revisor 

Determina a quantidade 
de páginas ou linhas de 
código por hora durante a 
preparação 

Tabela 5-7 Possíveis métricas para Inspeção por Par 

5.4.2.3 Mini-Auditorias 

A auditoria é parte essencial da garantia da qualidade de software, mesmo que as atividades de 

controle de qualidade no ciclo de vida do desenvolvimento estejam mais direcionadas aos testes e 

revisões. Os processos utilizados em um projeto apresentam grande influência no resultado final e 

devem ser monitorados [36]. Desta forma, as auditorias apresentam a possibilidade de uma 

avaliação criteriosa nos processos ou em produtos, identificando a existência de não-conformidades, 

ou seja, realizam uma avaliação buscando observar se o que foi descrito como processos, 

procedimentos e padrões estão sendo seguidos na prática, como planejado.  
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Dentre as metodologias ágeis descritas neste trabalho, não há especificamente um processo 

definido para o levantamento de não-conformidades em termos de auditoria, da mesma maneira, o 

TSP não determina um script voltado para tal processo. Contudo, alguns conceitos e necessidades 

existentes em tais metodologias, como os Valores Comunicação e Feedback, e a Prática das 

Pequenas Entregas, descritos no XP, bem como a necessidade que o Gerente de Qualidade/Processo 

no TSP aponte os desvios encontrados ao líder de equipe e ao instrutor. Problemas relacionados à 

qualidade, serviram de base para criação das mini-auditorias. Este processo visa estar de acordo 

com a área de processo GQPP do CMMI. 

O objetivo de uma mini-auditoria é fornecer caminhos para melhoria de um projeto, através de 

uma análise crítica que compara processos e padrões definidos, com os processos realizados e 

produtos desenvolvidos. Desta forma, evita-se que desvios causem problemas na qualidade do 

produto final. 

Uma mini-auditoria difere das auditorias tradicionais [36], basicamente em termos de freqüência 

e escopo, onde as mini-auditorias são realizadas semanalmente em um processo ou parte dele, bem 

como em um produto ou parte dele. Seu escopo deve ser definido com base em riscos e no feedback 

dos participantes do projeto, possibilitando assim um maior controle na cobertura dos problemas.  A 

intenção é que o projeto seja analisado constantemente para que problemas encontrados sejam 

corrigidos em tempo hábil.  

Durante um projeto, dois tipos de mini-auditoria podem ser realizados: No processo e no 

Produto. A mini-auditoria no processo visa identificar não-conformidades nos processos 

desempenhados pela equipe durante o desenvolvimento. Já a mini-auditoria no produto visa 

identificar não-conformidades nos produtos a serem entregues aos clientes, antes da sua liberação.  

Durante uma mini-auditoria também são buscadas as oportunidades de melhoria que ainda não se 

apresentam como uma não-conformidade, bem como a identificação de boas práticas. Desta forma 

caso uma não-conformidade seja observada, a mesma deve ser analisada para que seja determinado 

se esta não representa uma possível evolução no processo. 

As mini-auditorias devem ter um cronograma definido e conhecido, com atualização feita 

freqüentemente de acordo com a necessidade. A seguir são apresentados em detalhes os papéis e 

etapas das mini-auditoras. 
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Papéis 

Os papeis da mini-auditoria são apenas dois: O auditor, que é desempenhado pelo Líder de 

Qualidade; E o entrevistado, que pode ser qualquer membro da equipe de projeto. Cada um deles 

apresenta as seguintes responsabilidades: 

Auditor 

• Saber ouvir com atenção; 

• Ser imparcial e objetivo, para obtenção dos fatos; 

• Observar os movimentos dos olhos e gestos, caso a caso, para antecipar objeções e 

reações de inibição ou agressividade; 

• Respeitar os limites de cada um, para que a entrevista flua cordialmente; 

• Saber separar fatos de suposições; 

• Ser ético. 

Entrevistado 

• Participar da auditoria respondendo os questionamentos do auditor; 

• Apresentar as evidências solicitadas pelo auditor. 

Etapas 

A Mini-Auditoria é realizada através de três etapas como mostra a Figura 5-9. 

 

Figura 5-9 Mini-Auditoria 

Preparação 

Na etapa de Preparação são definidos em que pontos as atividades da mini-auditoria devem 

atuar. Esta etapa tem início na fase de Planejamento da QAS e é desempenhada durante a fase de 

Execução. Um cronograma da auditoria é criado, devendo apresentar os itens descritos na Tabela 

5-8. Informações provenientes da fase de Aprendizado podem servir de entrada para atualizá-lo. As 

atividades para esta etapa são descritas a seguir como mostra Figura 5-10. 
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Figura 5-10 Mini-Auditoria: Preparação 

Item Descrição 

Escopo 
O que será verificado durante a auditoria de 
processo ou produto 

Período 

Quando e qual a freqüência das auditorias. Contém 
datas e “gatilhos” para auditoria, como por 
exemplo, antes da entrega de um produto de 
trabalho ao cliente. 

Entrevistados 

Quais os papéis da equipe de projeto que estarão 
envolvidos nas atividades de auditoria. Caso seja 
uma auditoria no produto, deve ser verificada 
necessidade de se realizar entrevistas. 

Tabela 5-8 Itens do cronograma da mini-auditoria 

1. Definir Cronograma: Nesta atividade o auditor deve selecionar qual dos processos ou 

produtos apresenta um maior risco e quais estão mais propícios a possuírem não-

conformidades, para tal deve utilizar as informações provenientes da liderança da equipe,  

bem como seu sentimento pessoal. Esta atividade pode ser realizada na fase de 

Planejamento da QAS, ou durante a fase de Execução, caso seja necessário. O 

Cronograma de Auditoria é criado ou atualizado. 

2. Estudar Escopo: O auditor deve preparar-se, estudando o escopo e buscando entender 

todas as informações disponíveis que servirão de critério para realização da auditoria. 

Deve identificar se é necessária a criação de um checklist. 

3. Elaborar o checklist: Nesta atividade um checklist pode ser criado para servir de guia 

durante a realização da auditoria, porém não deve passar de 5 perguntas e as mesmas 

devem ser objetivas para facilitar a otimização da realização da auditoria. Como o 

esforço gasto na auditoria quase sempre não é só gasto com o auditor, mas também com 

os entrevistados, o checklist deve focar nas principais preocupações de determinada área. 

4. Identificar Auditados: Identificar junto ao líder da equipe quais serão as pessoas que 

participarão da auditoria. Estas pessoas devem estar aptas a responder sobre o escopo e 

apresentar evidências. Na auditoria de produto deve ser estudada a necessidade de 

entrevista. 
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5. Definir Estratégia: Nesta tarefa o auditor pode optar por entrevistar um membro de cada 

vez, neste caso, no local de trabalho do entrevistado, ou reunir todos em uma sala. No 

caso de uma auditoria de produto, deve identificar qual a melhor maneira de avaliar o 

artefato. 
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Realização 

Nesta etapa o auditor realiza a mini-auditoria propriamente dita. Devido à freqüência 

estabelecida, não deve gerar impacto no cronograma das atividades de desenvolvimento com 

entrevistas ou avaliações de artefatos que requerem um longo tempo. As atividades para esta etapa 

são apresentadas na Figura 5-11.  

 

Figura 5-11 Mini-Auditoria: Realização 

1. Apresentar mini-auditoria: Caso seja necessária uma entrevista, o auditor deve fazer 

uma breve apresentação ao entrevistado, descrevendo o motivo da auditoria. 

2. Realizar mini-auditoria: Para uma mini-auditoria de processo, a utilização de um 

checklist é opcional, permitindo ao auditor uma maior flexibilidade na condução da 

entrevista, neste caso o auditor deve se guiar na maneira como o membro da equipe 

entrevistado desempenha o processo em questão, buscando informações de entradas, 

atividades e saídas. Todas as informações levantadas devem ser anotadas e as evidências 

devem ser apresentas durante ou depois da entrevista. O auditor deve escutar o que está 

sendo dito, encorajando o entrevistado a lhe dizer mais. Para isso deve usar técnicas de 

questionamento do tipo: Como? O que? Quando? Onde? Quem? Por quê? Mostre-me 

evidência! Caso a mini-auditoria tenha seu foco voltado para o produto entregue ao 

cliente, o auditor deve verificar com base no checklist, se as metas para o produto estão 

satisfeitas, e se as devidas Inspeções por Pares foram realizadas bem como os resultados 

dos testes concluídos.  

 Finalização 

Na etapa de Finalização o Auditor faz a verificação das informações coletadas durante a etapa de 

Realização para identificar possíveis desvios e desta forma suas ações de correção. Na Finalização, 

o resultado é publicado para que todos conheçam os problemas encontrados evitando assim que 

erros conhecidos sejam repetidos. A Figura 5-12 apresenta atividades desta etapa. 
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Figura 5-12 Mini-Auditoria: Finalização 

1. Identificar Desvios: Após a realização das entrevistas ou verificação do produto, e com 

as informações e evidências coletadas, o auditor deve fazer uma análise criteriosa 

identificando desvios, em relação ao processo e padrões definidos. Caso algum desvio 

seja encarado como uma evolução do projeto, este deve ser discutido na Reunião de 

Qualidade da fase de Aprendizado, para que se possa decidir se será acatado como 

melhoria em todo o projeto. O relatório consolidando a mini-auditoria deve ser criado em 

até 24 horas após a última entrevista ou verificação do produto. 

2. Apresentar Ações: Os desvios identificados devem ser apresentados ao líder da equipe e 

desta forma uma ação de correção para cada item, seu responsável, bem como uma data 

de resolução acordada com o auditor devem ser registrados na Lista de Ações da 

Qualidade (ver Tabela 5-9). 

3.  Publicar Relatório: Após a consolidação da Lista de Ações da Qualidade, as 

informações devem ser comunicadas e publicadas em um lugar conhecido. A 

comunicação pode ser feita no Momento da Qualidade nas reuniões de projeto. As não-

conformidades devem ser acompanhas até o seu fechamento. 

Item  Descrição 
Identificador Apresenta um identificador único para a lista de ações. 

Descrição 
Descreve qual a situação atual do item identificado. Pode relatar uma não-
conformidade, uma oportunidade de melhoria ou mesmo uma boa prática que pode 
ser replicada no projeto ou organização.  

Ação Para cada item é determinada uma ação que acarretará na conclusão do mesmo 
Responsável Um responsável para realizar a ação deve ser identificado 

Data de 
Resolução 

Uma data para finalização da conclusão da ação deve ser apresentada 

Tabela 5-9 Lista de Ações da Qualidade 
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Métricas 

O processo de mini-auditoria é acompanhado através da utilização das métricas apresentadas na 

Tabela 5-10. 

Métrica Dados Descrição 

Acompanhamento de 
mini-Auditorias 

Número de mini-auditorias 
realizadas versus Número de 
mini-auditorias planejadas por 
mês 

Permite um acompanhamento 
quantitativo do número de mini-
auditorias realizadas a cada mês. 

Acompanhamento de 
não-conformidades 

Número de não conformidades 
abertas versus número de não-
conformidades resolvidas por 
mês 

Permite um acompanhamento 
quantitativo do número não-
conformidades fechadas a cada 
mês. 

Acompanhamento de 
Melhorias 

Número de evoluções aceitas 
no projeto a cada ciclo QAS 

Verifica o quão efetivo está sendo 
a identificação de melhorias no 
projeto 

Tabela 5-10 Possíveis métricas para mini-auditoria 

5.4.2.4 Estratégia Combinada de Teste 

Teste é uma das atividades mais importantes utilizadas na garantia de qualidade de software. 

Envolve a execução do software e a observação de seu comportamento ou saída. Quando uma falha 

é encontrada, é analisada para que a origem do problema seja localizada e corrigida [37]. 

O propósito do teste de software é garantir que o sistema funcione conforme o esperado quando 

utilizado por seus usuários ou clientes [37]. Desta forma um sistema ou componentes são 

executados para demonstrar que seu comportamento corresponde ao esperado e quando problemas 

são expostos, devem ser localizados e corrigidos. Com os testes dois propósitos são preenchidos: 

• Demonstrar qualidade ou comportamento adequado 

• Detectar e corrigir problemas. 

Os conceitos básicos de teste podem ser descritos no contexto de suas principais atividades, as 

quais são relacionadas na ordem cronológica, descrita abaixo: 

1. Planejamento e Preparação de Teste – Um conjunto de metas é selecionado, a 

estratégia de teste é selecionada, casos de teste bem como os procedimentos de teste são 

preparados. A preparação de casos de teste inclui a construção de novos casos de teste ou 

seleção de já existentes. 

2. Execução do Teste – Os testes são executados, e o comportamento do sistema ou 

componente é observado. 
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3. Análise e Resposta – Analisa e verifica o resultado do teste para determinar se uma falha 

foi encontrada, e assim a resposta a essa falha deve ser garantida para que suas causas 

sejam removidas. 

As atividades do processo de teste definem como os testes serão planejados e executados, bem 

como quando serão executados. Um bom planejamento visa obter um menor esforço e maior 

eficácia. Na literatura, a cobertura e finalidade dos testes estão divididas em estágios, onde cada um 

deles compreende uma meta. São eles [38]: 

• Teste de Unidade – Unidades de código (ex: classes, métodos) são testadas para 

assegurar que as mesmas operem de forma correta. 

• Teste de Integração – A interface entre as unidades é testada 

• Teste de Sistema – Os elementos de software integrados com o ambiente operacional 

(hardware, pessoas, etc.) são testados como um todo. 

• Teste de Aceitação – O Software é testado pelo usuário final. 

Com base nos estágios de teste acima mencionados, é proposta a Estratégia Combinada de Teste, 

na qual são utilizados elementos do TSP e metodologias ágeis. Dentre as metodologias ágeis 

relacionadas neste trabalho, XP é a que mais apresenta atividades relacionadas ao teste de software, 

como é possível observar no Capítulo 3. Desta forma, esta metodologia, é tomada como base para 

composição desta proposta. 

O Teste de Unidade e o Teste de Aceitação são considerados o coração do XP.  O XP apresenta 

uma grande diferença de estratégia de teste em relação aos processos de desenvolvimento de 

software tradicionais, pois usa o Test-Driven Development (TDD), o qual sugere que devem existir 

testes automáticos para (quase) tudo e a maioria dos testes (principalmente teste de unidade) são 

escritos antes do código a ser testado [39]. Com os testes já criados é defendido que o 

desenvolvedor terá uma visão mais clara do que precisa ser feito, pois obtém um feedback imediato 

do seu trabalho, e desta forma facilita o desenvolvimento produto [26]. Na definição da 

metodologia XP, não é descrito formalmente a execução de Testes de Integração, porém a sua 

utilização é mencionada em [40][41].  Já o TSP, como observado no Capítulo 4 apresenta em sua 

estratégia de teste de software, Scripts relacionados aos Testes de Unidade, Testes de Integração e 

Testes de Sistemas. 

A Estratégia Combinada de Teste utiliza os conceitos do Teste de Unidade do XP, aplicando o 

TDD, do Teste de Integração com base no TSP, e do Teste de Cliente, que é uma junção de 

características do Teste de Aceitação do XP com o Teste de Sistema do TSP. Além destes, foi 

incorporada à estratégia, o conceito de Teste Exploratório, o qual será realizado com tempos 
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constantes, previamente definidos, e como parte integrante das etapas de Teste de Integração e 

Teste de Cliente. A Estratégia Combinada de Teste busca uma conformidade em relação a 

elementos das áreas de processo Verificação e Validação do CMMI. 

É esperado que a Estratégia Combinada de Teste seja aplicável a qualquer metodologia de 

desenvolvimento de software, desta forma, os requisitos que servem de entrada para o 

desenvolvimento dos testes são determinados e fornecidos de acordo com o processo estabelecido 

pela metodologia de desenvolvimento utilizada. A Figura 5-13 relaciona as etapas Estratégia 

Combinada de Teste. 

 

 

Figura 5-13 Estratégia Combinada de Teste 

Cada uma destas etapas será apresentada em detalhes a seguir. 

Teste de Unidade  

Testam uma pequena unidade de software por vez. Geralmente é criado e executado pelo 

desenvolvedor que criou a unidade. Dependendo da linguagem de programação utilizada, uma 

unidade pode corresponder a uma função, procedimento, sub-rotina, ou métodos. Teste de unidade 

foca nos detalhes da implementação, garantindo que todos os detalhes do projeto de requisitos 

sejam alcançados [37].  Desta forma o Teste de Unidade garante que o módulo faça exatamente o 

que o desenvolvedor idealizou.  Como no XP, os testes de Unidade devem ser automatizados, e 

devem ser criados antes do desenvolvimento do sistema propriamente dito. Os testes de Unidade 

devem ser executados freqüentemente e a unidade testada deve ter 100% de sucesso na execução 

dos testes antes de ser armazenada em um repositório do projeto. À medida que o sistema é 

desenvolvido, caso exista alguma parte de código sem um Teste de Unidade associado, o teste deve 

ser imediatamente criado. Os Testes de Unidade criados devem ficar localizados no mesmo 

repositório do código o qual eles testam. 

Com base nos requisitos identificados, é criado um teste que cubra uma pequena falha. Após o 

teste criado, um código deve ser escrito para que o resultado da execução do teste passe.  Este passo 

é repetido até que todo o código da funcionalidade desejada seja finalizado. Desta forma o sistema 

será desenvolvido utilizando apenas o que realmente é necessário [42]. Os testes criados antes da 

codificação da funcionalidade permitem o conhecimento de possíveis falhas no sistema, facilitando 
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a identificação dos itens que precisam ser reforçados durante a implementação [43]. Os resultados 

são registrados seguindo o padrão estabelecido pelo projeto. 

Teste de Integração 

À medida que os componentes vão sendo integrados, são realizados os Testes de Integração. Os 

Testes de Integração tem como meta principal verificar se os componentes integrados ao sistema 

estão presentes e se as interfaces entre eles estão corretas. No Teste de Integração não é testada a 

funcionalidade do componente, ou seja, são projetados para testar arquitetura e estrutura do 

software. O processo de Teste de Integração identifica erros introduzidos pela combinação de partes 

de software que passaram por Teste de Unidade [18].  Alguns passos são definidos para comportar a 

utilização dos testes de Integração como apresenta a Figura 5-14. 

 

Figura 5-14 Teste de Integração 

1. Criar Testes - Os testes de Integração devem ser criados pelos desenvolvedores que 

identificam e documentam todos os possíveis cenários de interface entre as unidades de 

código que devem ser satisfeitos, com base nos requisitos identificados. Assim como os 

testes de Unidade, os Testes de Integração devem ser automatizados. Os testes devem 

seguir o padrão definido para o projeto. 

2. Executar Testes - O Teste de Integração deve ser realizado à medida que novos 

componentes vão sendo adicionados ao sistema. À medida que os testes estão sendo 

executados, os mesmos devem ter seu resultado registrado para que posteriormente 

venham a ser corrigidos. Os resultados são registrados seguindo o padrão estabelecido 

pelo projeto. 

3. Analisar Criticamente – Analisa e verifica os resultados dos testes de integração para 

determinar se uma falha realmente foi encontrada, e assim a resposta a essa falha é 

determinada para que suas causas sejam removidas. Um conjunto de ações de correção 

deve ser criado junto aos resultados dos testes. 



Capítulo 5 Qualidade Ágil de Software 

 99 

Teste de Cliente  

Os Testes de Cliente são baseados nos Teste de Sistema do TSP e nos Funcionais/Aceitação do 

XP. Os Testes de Cliente representam os interesses do cliente, fornecendo a confiança de que o 

produto apresenta o comportamento correto e as características requeridas. Teoricamente se todos 

os testes de cliente passam, o projeto está realizado, pois cada uma das funcionalidades requeridas 

para testes foi validada. 

Os testes de cliente são importantes, pois são como um contrato entre os desenvolvedores e o 

cliente. Ajudam a fornecer aos desenvolvedores uma melhor visão sobre o projeto, pois: 

• Facilitam a captura dos requisitos do usuário, pois se os testes de uma determinada 

funcionalidade passam isso quer dizer que a mesma foi concluída; 

• Identificam problemas que os testes de unidade e de integração não encontram; 

• Fornecem uma visão clara de quão concluído um sistema está. 

Os testes de cliente podem crescer à medida que o sistema cresce, capturando os requisitos do 

usuário no qual estão relacionados. O Teste de Cliente pode validar a funcionalidade diretamente, 

pois se um teste passa, quer dizer que o requisito do usuário mapeado naquele teste foi satisfeito. 

Caso não se consiga verificar que a funcionalidade faz o que o cliente espera, não é possível provar 

que a mesma está concluída. Os Testes de Cliente podem determinar o percentual de completude do 

desenvolvimento do sistema. 

Os Testes de Cliente são escritos por desenvolvedores com auxílio do cliente. Os clientes podem 

ser membros da equipe de qualidade, analistas de negócios, etc. Uma combinação de membros 

também é possível. Como sugere o TSP, por falta de tempo, raramente todos os Testes de Sistema 

que podem ser desenvolvidos, são executados, desta forma os testes de cliente devem focar em 

pontos mais importantes do sistema.   

O início do desenvolvimento de uma nova funcionalidade serve de ponto de partida para que um 

novo teste ou conjunto de Testes de Cliente sejam criados. Os testes de cliente devem ser escritos 

antes que os desenvolvedores tenham terminado as funcionalidades a serem testadas. Isto facilita o 

desenvolvimento, de forma a deixá-lo simples, ou seja, o entendimento do que o cliente quer, faz 

com que seja desenvolvido o que realmente importa.  

Os Testes de Cliente são executados automaticamente com uma freqüência pré-estabelecida, 

porém podem também ser executados manualmente de acordo com a necessidade.  

O cliente e o desenvolvedor são responsáveis por verificar a validade dos casos de teste, bem 

como revisar os resultados e determinar a prioridade de correção dos testes que falharam. Os 
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resultados dos casos de teste são publicados para a equipe, e a equipe com base na prioridade do 

cliente é responsável por reservar um tempo para corrigir as falhas encontradas. As atividades 

envolvidas na realização destes testes são: 

 

Figura 5-15 Teste de Cliente 

1. Criar Testes - O desenvolvedor e o cliente discutem, com base nas informações 

disponíveis (requisitos) e em expectativas do cliente, qual a cobertura dos casos de teste a 

serem criados. Esse trabalho deve ser realizado em conjunto, para que as expectativas do 

cliente estejam representadas nos testes, pois o resultado da execução dos mesmos servirá 

de base para determinar a aceitação do produto. Os casos de teste de cliente podem ser 

manuais ou automáticos, variando de acordo com a necessidade do cliente. Porém é 

indicado que os testes sejam logo automatizados, pois é possível que o número de testes 

manuais venha a crescer e nunca sejam automatizados. Com base nas informações 

discutidas entre o desenvolvedor e o cliente, o desenvolvedor deve criar os Testes de 

Cliente. Os testes devem seguir os padrões estabelecidos para o projeto. 

2. Executar Testes - Os desenvolvedores executam os casos de teste de Cliente no final do 

desenvolvimento de uma funcionalidade, tendo o código desta funcionalidade passado 

pelos Testes de Unidade e Integração. Os resultados são registrados seguindo o padrão 

estabelecido pelo projeto. 

3. Analisar Criticamente - Com base nos resultados, o cliente e o líder do projeto devem 

fazer uma priorização das correções que venham a ser necessárias. O líder do projeto é 

responsável por garantir que um tempo será destinado para que a equipe realize o 

trabalho. Um relatório com as ações de correção necessárias deve ser criado junto ao 

resultado dos testes. 

Os testes de cliente devem ser mantidos sobre controle de versão, assim como os testes de 

unidade, teste de integração e o código do sistema. É aconselhável que sejam colocados em um 

mesmo repositório.  
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Teste Exploratório 

O Teste Exploratório é simultaneamente aprendizado, desenho e execução de teste, ou seja, o 

caso de teste é desenvolvido e executado ao mesmo tempo [44]. Testes Exploratórios ajudam 

quando não se sabe bastante sobre um sistema em teste, ou quando as especificações são informais, 

ou até mesmo não estão disponíveis. Outro ponto no qual testes exploratórios têm grande serventia 

é quando não se tem tempo suficiente para um procedimento de teste detalhado e documentado 

[45].  

Com Testes Exploratórios, padrões de problemas são encontrados cedo, e desta forma ajudam o 

direcionamento dos próximos esforços de testes. Quando um procedimento de teste é executado e é 

encontrada uma falha, é feita uma tentativa de recriar e analisar o problema, o que possibilita que 

teste exploratório seja realizado para ajudar a determinar a causa. Na busca do defeito é também 

verificado o relacionamento desse defeito com outras áreas. Nunca há bastante tempo para 

documentar todos os possíveis cenários de teste, variações, e combinações. Desta forma o Teste 

Exploratório é uma valiosa técnica para garantir que a maioria dos principais problemas estará 

coberta 

Testes Exploratórios, diferentemente dos testes escritos (manuais ou automáticos) não estão 

previamente definidos e nem são executados precisamente de acordo com um plano, porém mesmo 

o Teste Exploratório sendo realizado de forma livre, sua execução envolve conhecimento tácito do 

testador sobre limitações ou permissões de um produto.  

O uso de Testes Exploratórios e testes escritos são totalmente compatíveis. Companhias como a 

Nortel e Microsoft freqüentemente usam essas duas aproximações no mesmo projeto [46]. O uso de 

testes exploratórios é adequado às seguintes situações:  

• Fornecer um rápido feedback em um novo produto ou funcionalidade; 

• Aprender rapidamente sobre um produto; 

• Diversificar os testes depois de ter executado testes já escritos; 

• Investigar e isolar um defeito em particular; 

• Investigar o status de um determinado risco, para avaliar a necessidade de se criar casos de 

testes para aquela área; 

• Interpretar instruções vagas de teste; 

• Improvisar e melhorar os testes já escritos; 

• Testar usando o manual do usuário; 
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• Fazer teste de regressão utilizando relatórios de falhas anteriores. 

 Os Testes Exploratórios não estão formalmente descritos no XP, e o TSP não apresenta 

informações sobre sua utilização, porém devido às características apresentadas acima, a Estratégia 

Combinada de Teste utiliza os Testes Exploratórios, para que a cobertura dos Testes de Integração e 

dos Testes de Cliente seja aumentada. Para isto, a cada final de sessão do Testes de Integração e 

Teste de Cliente, um período fixo é atribuído para que testes exploratórios sejam realizados com 

ênfase no tipo de teste da sessão e para que novos casos de teste possam ser identificados e 

posteriormente formalizados. As atividades envolvidas com este teste são apresentadas na Figura 

5-16. 

 

Figura 5-16 Teste Exploratório 

1. Planejar Testes - O planejamento de Teste Exploratório serve para que o desenvolvedor 

identifique qual o alvo daquela sessão de teste, ou seja, estabeleça um roteiro para o teste. 

Porem é permitido que, quando necessário, o caminho seja desviado para que pontos 

mais prioritários que foram identificados durante a execução sejam cobertos. O 

desenvolvedor deve negociar com o líder da equipe quanto tempo de teste exploratório é 

possível ser realizado.  

2. Executar Teste - O desenvolvedor inicia a execução dos testes exploratórios com base 

no alvo identificado. Durante a execução deve verificar a possibilidade de criação de 

casos de teste e caso seja concretizado, os passos utilizados para o teste devem ser 

anotados junto com os resultados dos testes. Ao contrário da execução de testes já 

escritos, onde o testador precisa somente observar o resultado esperado, no teste 

exploratório deve-se observar qualquer coisa não usual ou estranha que aconteça durante 

a execução, porém é importante que se tenha uma separação entre observação do fato e 

inferência, para que pressuposições não causem problemas. Os resultados são registrados 

seguindo o padrão estabelecido pelo projeto. 

3. Analisar Criticamente - Com base nas informações registradas durante os testes 

exploratórios, deve ser verificada a natureza das falhas encontradas, bem como a 

possibilidade de criação de novos Testes de Cliente ou de Integração quando for o caso. 
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Esta atividade acarretará em ações a serem realizadas para correção e criação de novos 

casos de teste. 

Métricas 

Com base nos resultados dos testes apresentados na Tabela 5-11, a Estratégia Combinada de 

Teste fornece uma visibilidade para o acompanhamento da execução de suas atividades em forma 

de métricas como apresentadas na Tabela 5-12.  

 Dado Descrição 

Identificador do 
Teste 

Identifica qual o caso de teste realizado durante 
a execução.  Caso seja uma sessão de Testes 
Exploratórios deve ser atribuída uma 
numeração seqüencial.  

Resultado do Teste 
Para cada caso de teste informar se o mesmo 
passou ou falhou quando executado e 
comparado ao resultado esperado. 

Reprodução 

Caso a sessão de teste realizada seja de Teste 
Exploratório, os passos para reproduzir uma 
falha encontrada, bem como identificar um 
novo caso de teste devem ser descritos. 

Prioridade 

Prioridade de correção da falta encontrada 
1 – Alta – Deve ser corrigido imediatamente 
2 – Média – Corrigir com base no cronograma 
do projeto 
3 – Baixa – Dependem de um gasto extra no 
projeto e não apresenta grande risco. 

Ação de Correção 
Definir ações necessárias para a correção das 
faltas encontradas 

Tabela 5-11 Dados identificados para os resultados dos testes 

Métrica  Cálculo Descrição 

Percentual de Faltas 
por Ciclo 

(Número de casos de teste falhos no 
Ciclo / Número total de Casos de Teste 
do Ciclo) * 100 

Percentual de falhas 
encontradas no ciclo de 
Testes de Unidade, de 
Integração ou de Cliente. 

Percentual de Faltas 
com Prioridade Alta 
por Ciclo 

(Número de faltas com prioridade alta 
/ Número total de faltas no ciclo) * 100 

Percentual de falhas com 
prioridade alta 
encontradas no ciclo de 
Testes de Unidade, de 
Integração ou de Cliente. 

Efetividade de Teste 
Exploratório 

(Número de faltas encontradas no ciclo 
por Teste Exploratório/ Número Total 
de Faltas encontradas no ciclo) * 100 

Percentual de faltas 
encontradas por teste 
exploratório em um ciclo 
de Teste de Integração ou 
Cliente 

Tabela 5-12 Possíveis métricas para a Estratégia Combinada de Teste 
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5.4.3 Aprendizado 

A fase de Aprendizado, dependendo da metodologia de desenvolvimento adotada, pode ocorrer 

no final de um ciclo, de uma iteração ou na conclusão de um conjunto de funcionalidades. O ponto 

de partida para essa fase é determinado no Plano de Qualidade.  

A fase de aprendizado tem o objetivo de avaliar criticamente a atuação da QAS, bem como o seu 

Planejamento, verificando o que pode ser melhorado para as próximas etapas do desenvolvimento. 

As informações identificadas nesta fase servirão para re-alimentar a fase de Planejamento.  

Todos os membros da equipe devem sempre estar atentos em relação à identificação de pontos 

de melhoria. Em todo o ciclo de vida da QAS, o cliente tem uma participação ativa, pois este vai 

fornecer feedback aos membros da equipe a respeito da qualidade do que foi entregue. Desta forma, 

a satisfação do cliente é acompanhada freqüentemente e de perto. Os dados coletados durante a 

execução dos processos da QAS são transformados em métricas e apresentados aos demais 

participantes da equipe, bem como o cliente e gerência sênior, fornecendo uma visão clara do que 

foi alcançado em relação às metas planejadas para qualidade. Estas métricas são analisadas e 

interpretadas de maneira a fornecer informações essenciais para trabalhar com melhorias. 

Esperamos que a chave para o sucesso de uma melhoria seja o foco em pequenas mudanças. Cada 

pequena mudança vai ajudar um pouco, e com o acúmulo vão se tornar melhorias significativas.  

5.4.3.1 Reunião da Qualidade 

As Reuniões da Qualidade têm o objetivo de viabilizar uma melhoria contínua com base na 

experiência adquirida durante a execução dos processos. Foi desenvolvida com base no Postmortem 

do TSP e nas Reuniões de Revisão da Sprint do Scrum onde ambas as técnicas fornecem um 

caminho estruturado para aprender e melhorar.  

Na Reunião de Qualidade, o Líder de Qualidade é responsável por atuar como facilitador. Existe 

também a participação de membros da equipe do projeto e cliente. A gerência sênior também pode 

participar para acompanhar o resultado da qualidade no projeto. Tais reuniões possuem um tempo 

pré-fixado de 3 horas que é controlado por um dos participantes escolhido no início da reunião.  A 

reunião é dividida em etapas, as quais são apresentadas a seguir: 

• Resultados de Qualidade – Os resultados consolidados da execução das atividades da 

QAS são apresentados em forma de métricas que foram definidas no Plano de Qualidade. 

O Líder de Qualidade é responsável por consolidar as informações e enviar previamente 

para os participantes as métricas que serão apresentadas. Sendo assim, na reunião só 

serão comentadas as métricas com resultado fora do esperado. A Lista de Ações da 



Capítulo 5 Qualidade Ágil de Software 

 105 

Qualidade deve ser apresentada, para que todos estejam cientes do andamento das ações 

acordadas. 

• Questões – O Líder de Qualidade questiona e registra as respostas de cada participante 

da reunião, inclusive o representante do cliente, sobre dois aspectos: 

o Quais os pontos fortes identificados durante o período? 

o O que pode ser melhorado para a próxima etapa? 

• Ordenação – Os participantes priorizam as informações identificadas, na qual 

representam pontos potenciais de melhoria. É feita uma análise em relação a risco, custo 

e complexidade para melhorar. 

• Planos e Padrões – O Líder de Qualidade questiona os participantes sobre possível 

atualização do Plano de Qualidade, ou qualquer outro, quando existir. Caso alguma 

modificação seja necessária, os itens devem ser anotados na Lista de Ações de Qualidade, 

para que sejam atualizados e o plano passe por uma Revisão Simplificada. 

• Fechamento – O Líder de Qualidade faz o fechamento da reunião lendo os itens 

registrados. Os itens de melhoria identificados são registrados na Lista de Ações de 

Qualidade, mesmo local onde ficam os itens identificados nas mini-auditorias. Um e-mail 

é envidado informando sua atualização. 
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5.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada uma proposta de disciplina para suportar a qualidade de software 

em diferentes tipos de projetos, a Qualidade Ágil de Software (QAS).  A QAS está alinhada aos 

requisitos do CMMI nível 2 em uma representação contínua para as áreas de processo Verificação, 

Validação e Garantia da Qualidade do Processo e do Produto.  O desenvolvimento da QAS foi 

fundamentado em uma revisão bibliográfica da Engenharia de Software contendo elementos de 

metodologias tradicionais para o desenvolvimento de software como o TSP, e elementos de 

metodologias ágeis, como o XP, SCRUM e ASD.  

Além dos processos e atividades contidas na QAS também foram contempladas as práticas de 

institucionalização requeridas pelo CMMI, como treinamentos, gerência de configuração, política 

para a qualidade, entre outros.  

No próximo capítulo é apresentada uma análise crítica da QAS de forma a evidenciar sua 

aderência ao CMMI, bem como a possibilidade de implantação em projetos que utilizam diferentes 

tipos de metodologias para o desenvolvimento de software. 



 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  
AANNÁÁLLIISSEE  CCRRÍÍTTIICCAA  

No Capítulo 5 foi apresentada a Qualidade Ágil de Software (QAS) que é uma disciplina para 

qualidade de software. Neste capítulo é feita uma análise crítica desta disciplina em relação aos 

objetivos que ela propõe-se a alcançar.  Para isto, utilizamos uma simulação de avaliação baseada 

do SCAMPI (ver Seção 2.3 deste trabalho) e um questionário elaborado para coletar informações de 

pessoas com vivência prática em metodologias de desenvolvimento de software. 

6.1 Simulação de Avaliação 

Esta simulação tem como objetivo principal verificar os resultados de uma avaliação CMMI para 

as atividades das áreas de processo Verificação, Validação e Garantia da Qualidade do Processo e 

do Produto, nos níveis de capacidade 1 e 2 para uma representação contínua, e tem como base o 

trabalho apresentado por Feitosa [24].  

Nesta simulação é feito um mapeamento entre as áreas de processo selecionadas e a QAS 

apresentada no Capítulo 5. Este mapeamento além de evidenciar a satisfação dos objetivos que a 

QAS se propõe a alcançar, serve também como sugestão para facilitar a execução de uma avaliação 

oficial. 

Como visto no Capítulo 2, para que uma área de processo alcance um determinado nível de 

capacidade, as metas genéricas e específicas correspondentes devem ser atendidas, e para que isto 

ocorra as práticas genéricas e específicas, que são consideradas componentes esperados, devem ser 

satisfeitas. As avaliações SCAMPI verificam a implementação destas práticas e o mesmo 

acontecerá nesta simulação de avaliação. Para auxiliar o mapeamento são utilizadas as subpráticas, 

que são componentes informativos e ajudam no entendimento e interpretação das práticas propostas 

pelo CMMI.  

O mapeamento utiliza o mesmo nível de uma avaliação oficial, ou seja, o nível de prática. No 

caso das práticas específicas, as subpráticas serão utilizadas como referência. Para cada prática 

genérica ou específica são mapeados pelo menos um tipo de evidência objetiva, como artefatos 

diretos, indiretos e sugestões de entrevista de modo a serem apontadas como “FI - Fully 

Implemented”, caracterizado a satisfação de uma determinada prática.  
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Como em qualquer avaliação, este mapeamento é interpretativo podendo obter resultados 

diferentes quando executado por outras pessoas, porém a subjetividade é reduzida com a 

identificação de evidências objetivas, artefatos diretos, artefatos indiretos e sugestões de entrevistas.  

Para determinar a satisfação de uma prática, é necessário que a mesma seja julgada por uma 

equipe avaliadora, que irá basear-se nas evidências objetivas identificadas. Para que uma equipe de 

avaliação seja formada, uma série de requisitos devem ser contemplados, desta forma existe uma 

maior qualidade e confiabilidade nos resultado das avaliações realizadas. A seguir é apresentado o 

mapeamento de cada uma das áreas de processo definidas para esse trabalho em relação a QAS. 

6.1.1 Verificação 

6.1.1.1 ME 1 Preparação para Verificação 

 Preparação para a Verificação é conduzida 

SP 1.1-1 Selecionar produtos de trabalho para Verificação 

Subpráticas 

1. Identificar produtos de trabalho para verificação 

2. Identificar os requisitos a serem satisfeitos para cada produto de trabalho selecionado 

3. Identificar os métodos de verificação que estão disponíveis para uso 

4. Definir os métodos de verificação a serem usados por cada produto de trabalho 

selecionado 

5. Submeter para ser integrado ao plano de projeto, a identificação dos produtos de 

trabalho que serão verificados, os requisitos que estes devem satisfazer, e os métodos 

usados para  verificá-los. 

• Atividades do processo relacionadas: As atividades “Identificar Informações”, 

“Consolidar Plano”, seção 5.4.1.1 (Impacto direto nas subpráticas 1, 3, 4 e 5). Na QAS a 

disponibilidade dos requisitos é de responsabilidade da metodologia de desenvolvimento 

adotada para o desenvolvimento do software, porém as atividades “Reunir Informações” 

da etapa “Introdução”, seção 5.4.2.2, “Criar Testes” do Teste de Integração, “Planejar 

Teste” do Teste Exploratório, seção 5.4.2.4, atuam como identificadores de requisitos a 

serem satisfeitos (Impacto direto na subprática 2). 

• Artefatos diretos: Plano de Qualidade, itens “Processos”, “Itens de Verificação e 

Validação”, Tabela 5-3 (Impacto direto nas subpráticas 1, 3, 4 e 5). 
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• Artefatos indiretos: Anotações ou atas de reuniões para a identificação dos itens do 

projeto que devem ser verificados (Impacto direto na subprática 1), documento contendo 

a lista dos processos de verificação definidos pela QAS (Impacto direto na subprática 3 e 

4).  

• Sugestões de entrevista: Pessoas envolvidas nas atividades “Identificar Informações”, 

responsável pela consolidação do Plano de Qualidade (Impacto direto nas subpráticas 1, 

3, 4 e 5). Pessoas envolvidas na realização de Inspeções por Par, e desenvolvedores 

responsáveis pelos Testes de Unidade, Integração, Teste exploratório (Impacto direto na 

subprática 2). 

SP 1.2-2 Estabelecer o Ambiente de Verificação 

Subpráticas 

1. Identificar requisitos do ambiente de verificação 

2. Identificar recursos de verificação que estão disponíveis para reuso e modificação 

3. Identificar equipamentos e ferramentas para verificação 

4. Adquirir um ambiente e equipamento de apoio à verificação, tal como equipamento de 

teste de software. 

• Atividades do processo relacionadas: Atividades “Identificar Informações” e 

“Consolidar Plano”, seção 5.4.1.1 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3 e 4). 

• Artefatos diretos: Plano de Qualidade, no item “Recursos da Qualidade” Tabela 5-3 

(Impacto direto nas subpráticas 1, 2,3 e 4). 

• Artefatos indiretos: Atas de reuniões para identificação de recursos necessários para 

verificação, e-mails trocados contendo informações referentes à aquisição de software e 

equipamentos de testes (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3 e 4).  

• Sugestões de entrevista: Pessoas envolvidas nas atividades “Identificar Informações”, 

seção 5.4.1.1, responsáveis pela elaboração consolidação do Plano de Qualidade 

(Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4). 

6.1.1.2 SG 2 Executar Peer Reviews  

Peer reviews são executadas nos produtos de trabalho selecionados 
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SP 2.1-1 Preparar para Peer Review 

Subpráticas 

1. Determinar qual o tipo de Peer Review é conduzida 

2. Definir requisitos para coleta de dados durante a Peer Review 

3. Estabelece e manter critérios de entrada e saída para a Peer Review 

4. Estabelecer e manter critérios para solicitação de outra Peer Review 

5. Estabelecer e manter checklists para garantir que produtos de trabalho são 

consistentemente revisados 

6. Desenvolver um cronograma detalhado para Peer Review, incluindo data para 

treinamento e para quando materiais para Peer reivew estarão disponíveis. 

7. Garantir que o produto de trabalho satisfaz o critério de entrada antes da distribuição 

8. Distribuir entre os participantes, o produto de trabalho para ser revisado e informações 

relacionadas, com tempo suficiente para que todos se preparem adequadamente para a 

Peer Review. 

9. Atribuir papéis para as Peer Reviews quando apropriado 

10. Preparar para Peer Review revisando o produto de trabalho antes de conduzi-la 

• Atividades do processo relacionadas: A QAS estabelece o processo de Inspeção por 

Par na seção 5.4.2.2 (Impacto direto na subprática 1). A atividade  “Introdução” da 

Inspeção por Par faz-se uso de um checklist Dinâmico para poder seguir com o processo 

(Impacto direto na subpráticas 3, 5,7), atividade “Verificar Correção” na etapa 

“Reparação” (Impacto direto na subprática 3), atividade “Concluir Reunião” na etapa 

“Reunião” (Impacto direto na subprática 3), atividade “Apresentar Artefato” na etapa 

“Introdução” (Impacto direto na subprática 6 e 8), atividade “Selecionar Revisor” etapa 

“Introdução” (Impacto direto na subprática 9), atividade “Revisar Artefato” na etapa 

“Revisão” (Impacto direto na subprática 10). 

• Artefatos diretos: Possíveis resultados e critérios para os mesmos são apresentados na 

Tabela 5-5 (Impacto direto na subprática 3 e 4), Dados coletados na “Planilha de 

Inspeção por Par” durante o processo, Tabela 5-6 (Impacto direto nas subpráticas 2, 4,6 e 

9), “checklist dinâmico”, Tabela 5-4 (Impacto direto nas subpráticas 5 e 7). 

• Artefatos indiretos: Registro do aviso ao Líder de Projeto que o trabalho está pronto 

para revisão (Impacto direto na subprática 2), e-mails entre os participantes com 
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informações sobre agenda das reuniões de Inspeção por Par (Impacto direto na subprática 

6). 

• Sugestões de entrevista: Líder da Qualidade responsável por implantar o processo de 

Inspeção por par (Impacto direto na subprática 1, 2, 3,4 e 5), Desenvolveres participantes 

das Inspeções por Par (Impacto direto na subprática 6, 7, 8,9 e 10), líder do projeto 

(Impacto direto na subprática 3). 

SP 2.2-1 Conduzir Peer Reviews 

Subpráticas 

1. Exercer os papéis atribuídos nas Peer Reviews 

2. Identificar e documentar defeitos e outros problemas encontrados nos produtos de 

trabalho 

3. Registrar os resultados das Peer reviews, incluindo os itens de ação. 

4. Coletar dados das Peer Reviews 

5. Identificar itens de ação e comunicar problemas para stakeholders relevantes 

6. Conduzir Peer Peviews adicionais caso a necessidade seja indicada através dos critérios 

estabelecidos. 

7. Garantir que os critérios de saída para as Peer Reviews sejam satisfeitos 

• Atividades do processo relacionadas: Todos as atividades do processo Inspeção por Par 

de QAS são exercidas por pelo menos um dos dois papéis sugeridos pelo CMMI, seção 

5.4.2.2 (Impacto direto na subprática 1), Atividades “Revisar Artefato” (Impacto direto 

na subprática 2), “Verificar Checklist” (Impacto direto na subprática 2), “Registrar 

Faltas”  (Impacto direto nas subpráticas 2, 3, 4, 5), “Concluir Reunião” (Impacto direto 

na subprática 6), atividade “Verificar Correção” (Impacto direto na subprática 7), 

“Registrar tempo” (Impacto direto na subprática 4), todos na seção 5.4.2.2. 

• Artefatos diretos: “Planilha de Inspeção por Par” Tabela 5-6 (Impacto direto na 

subprática 1,2,3,4, 5 e 6) , “Checklist dinâmico” Tabela 5-4 (Impacto direto na subprática 

2 e 7) 

• Artefatos indiretos: Anotações na Etapa de Revisão, seção 5.4.2.2 (Impacto direto na 

subpráticas 2 e 7), e-mail enviado agendando uma nova Inspeção por Par quando 

necessário (Impacto direto na subprática 6). 
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• Sugestões de entrevista: Participantes das “Inspeções por Pares” (Impacto direto na 

subpráticas 1, 2, 3, 4,5). 

SP 2.3-2 Analisar os dados das Peer Reviews 

Subpráticas 

1. Registrar os dados relacionados à preparação, execução e resultados das Peer Reviews 

2. Armazenar os dados para futura referencia e análise 

3. Proteger os dados para garantir que os dados não sejam usados impropriamente 

4. Analisar os dados das Peer Reviews 

• Atividades do processo relacionadas: As atividades “Verificar checklist”, “Registrar 

Faltas”, “Registrar Tempo”, seção 5.4.2.2 (Impacto direto na subprática 1), No final das 

atividades da Inspeção por Par a “Planilha de Inspeção por Par” deve ser armazenada 

(Impacto direto na subprática 2 e 3), seção 5.4.2.2.  O Momento da Qualidade, 

seção5.4.2.1 e Reuniões da Qualidade 5.4.3.1 (Impacto direto na subprática 4).  

• Artefatos diretos: Métricas utilizadas pelo Líder de Qualidade relacionadas no Plano de 

Qualidade no item “Métricas” são descritas na seção Tabela 5-7 (Impacto direto na 

subprática 4), “Planilha de Inspeção por Par” Tabela 5-6 (Impacto direto na subprática 1). 

• Artefatos indiretos: Atas das reuniões nas quais foi utilizado o “Momento da 

Qualidade”, atas da “Reunião da Qualidade” (Impacto direto na subprática 4), Endereço 

físico onde estão armazenados as “Planilhas de Inspeção por Par” (Impacto direto na 

subprática 2 e 3), Política de utilização de informações do projeto quando existir 

(Impacto direto na subprática 3). 

• Sugestões de entrevistas: Participantes das Inspeções por Par (Impacto direto na 

subpráticas 1 e 4), responsável pelo armazenamento das Planilhas de Inspeção por Par 

(Impacto direto na subpráticas 2 e 3), responsável por consolidar e apresentar as métricas 

(Impacto direto na subpráticas 4).  

6.1.1.3 SG 3 Verificar os produtos de trabalho selecionados 

Os produtos de trabalho selecionados são verificados contra seus requisitos especificados 

SP 3.1-1 Executar Verificação 

Subpráticas 

1. Executar a verificação de produtos de trabalho selecionados contra seus requisitos 
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2. Registrar os resultados das atividades de verificação 

3. Identificar os itens de ação resultantes da verificação dos produtos de trabalho 

4. Documentar o método de verificação atual e os desvios descobertos durante sua 

execução em relação aos métodos e procedimentos disponíveis.  

• Atividades do processo relacionadas: Execução dos Testes de Unidade, atividades 

“Executar Teste” do Teste de Integração, “Executar Teste” do Teste Exploratório 

(Impacto direto na subprática 1 e 2), “Analisar Criticamente” Teste de Integração 

(Impacto direto na subprática 3), “Analisar Criticamente” Teste de Exploratório (Impacto 

direto na subprática 3) todos na seção 5.4.2.4, a mini-auditoria , seção 5.4.2.3 (Impacto 

direto na subprática 4). 

• Artefatos diretos: Planilha de “Resultados” com os dados definidos na Tabela 5-11 

(Impacto direto na subpráticas 1,2 e 3), “Lista de Ações da Qualidade”,Tabela 5-9, 

contendo as informações das não-conformidades encontradas (Impacto direto na 

subprática 4). 

• Artefatos indiretos: Registro de discussões sobre priorização das correções realizadas na 

atividade “Analisar Criticamente” dos Testes de Integração e Exploratórios (Impacto 

direto na subprática 3), anotações realizadas durante a mini-auditoria identificando 

desvios e relatando como o processo esta sendo seguido (Impacto direto na subprática 4) 

Sugestões de entrevista: Desenvolvedores que realizam as atividades de Teste (Impacto direto 

na subpráticas 1,2 e 3) e entrevistas com o Líder da Qualidade que realiza as mini-auditorias 

(Impacto direto na subprática 4). 

SP 3.2-2 Analisar os resultados de todas as atividades de verificação e 
identificar ações corretivas 

Subpráticas 

1. Comparar os resultados alcançados com os resultados esperados 

2. Baseado no critério de verificação estabelecida, identificar produtos que não satisfazem 

seus requisitos ou identificar problemas com métodos, procedimentos, critério, e 

ambiente de verificação. 

3. Analisar os dados da verificação associados aos defeitos 

4. Registrar todos os resultados da análise em um relatório 

5. Usar os resultados de verificação para comparar medições alcançadas 
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6. Fornecer informações de como os defeitos podem ser resolvidos (incluindo métodos de 

verificação, critério e ambiente de verificação) e formalizá-los em um plano. 

• Atividades do processo relacionadas: Atividade “Analisar Criticamente” do Teste de 

Integração e do Teste Exploratório (Impacto direto na subpráticas 1, 2,3 e 4), seção 

5.4.2.4, Momento da Qualidade (Impacto direto na subpráticas 5), seção 5.4.2.1 , 

Reuniões da Qualidade seção 5.4.3.1 (Impacto direto na subpráticas 4, 5 e 6), “Identificar 

melhoria” etapa de reparação, seção 5.4.2.2 (Impacto direto na subprática 1).   

• Artefatos diretos: Lista de Ações de Qualidade, Tabela 5-9 (Impacto direto na 

subpráticas 4 e 6), Métricas de Inspeção por Par Tabela 5-7 (Impacto direto na 

subpráticas 1,2 e 3), Métricas de Teste Tabela 5-12. 

• Artefatos indiretos: anotações e e-mails trocados entres os desenvolvedores para 

esclarecer dúvidas dos resultados de teste e/ou soluções de correção (Impacto direto na 

subpráticas 1,3 e 6) 

• Sugestões de entrevista: Membros da equipe participantes das Reuniões da Qualidade e 

do Momento da Qualidade (Impacto direto na subpráticas 1, 4 e 5), Desenvolvedores que 

realizam Teste de Integração e Exploratório (Impacto direto na subpráticas 1, 4 e 5), 

Líder de Qualidade (Impacto direto na subpráticas 1, 2,3 e 4). 

6.1.2  Garantia da Qualidade do Processo e do Produto 

6.1.2.1 SG 1 Avaliar objetivamente os processos e produtos de 
trabalho  

Aderência dos processos executados, produtos de trabalho associados e serviços são avaliados 

objetivamente contra descrições de processo, padrões, e procedimentos aplicáveis.  

SP 1.1-1 Avaliar objetivamente os processos 

Subpráticas 

1. Promover um ambiente (Criado como parte do gerenciamento do projeto) que encoraje a 

participação de empregados na identificação e reporte de issues de qualidade 

2. Estabelecer e manter claramente critérios declarados para avaliações 

3. Usar os critérios declarados para avaliar a aderência de processos executados com 

descrições de processos, padrões e procedimentos. 

4. Identificar cada não-conformidade encontrada durante a avaliação 
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5. Identificar lições aprendidas que poderiam melhorar processos para futuros produtos e 

serviços  

• Atividades do processo relacionadas: Momento da Qualidade, seção 5.4.2.1 (Impacto 

direto nas subpráticas 1 e 5), “Definir Cronograma”, “Estudar Escopo”, “Elaborar 

Checklist”, “Identificar Auditados” e “Definir Estratégia” da Etapa Preparação (Impacto 

direto na subprática 2), “Realizar Mini-Auditoria” da Etapa Realização (Impacto direto na 

subprática 3), “Identificar Desvios” da Etapa Finalização (Impacto direto na subprática 4), 

todos na seção 5.4.2.3, Reunião da Qualidade, seção 5.4.3.1 (Impacto direto na subprática 1 e 

5).  

• Artefatos diretos: Política da Qualidade, Tabela 5-2 (Impacto direto na subprática 1), item 

“Cronograma de Auditoria” no Plano de Qualidade, Tabela 5-3 (Impacto direto na subprática 

2), Lista de Ações da Qualidade, Tabela 5-9 (Impacto direto na subpráticas 4 e 5), 

“Checklist” da mini-auditoria, seção 5.4.2.3 (Impacto direto na subpráticas 3 e 4). 

• Artefatos indiretos: Atas de reunião que utilizaram Momento da Qualidade (Impacto direto 

na subprática 1), e-mails de membros da equipe enviados para o líder da qualidade 

identificando oportunidades de melhoria (Impacto direto na subprática 1), anotações de 

reuniões para definição de cronograma da auditoria (Impacto direto nas subpráticas 2 e 3), 

anotações do auditor na realização da mini-auditoria (Impacto direto na subprática 3 e 4). 

• Sugestões de entrevistas: Líder da qualidade (Impacto direto na subpráticas 1, 2, 3, 4 e 5), 

participantes das Reuniões da Qualidade (Impacto direto na subpráticas 1 e 5), participantes 

de reuniões com Momento da Qualidade (Impacto direto na subpráticas 1 e 5).  

PE 1.2-1 Avaliar Objetivamente os Produtos de Trabalho e Serviços 

Subpráticas 

1. Selecionar os produtos de trabalho para serem avaliados, baseado nos critérios 

documentado da amostra, se amostras forem utilizadas. 

2. Estabelecer e manter critérios declarados para a avaliação de produtos de trabalho 

3. Usar os critérios declarados durante a avaliação dos produtos de trabalho 

4. Avaliar os produtos de trabalho antes de serem entregues aos clientes 

5. Avaliar os produtos de trabalho em milestones selecionados em seu desenvolvimento 

6. Realizar avaliações em produtos de trabalho ou serviços contra descrições de processos, 

padrões e procedimentos.  
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7. Identificar cada caso de não-conformidade encontrada durante as avaliações 

8. Identificar lições aprendidas que podem melhorar processos para futuros produtos e 

serviços 

• Atividades do processo relacionadas: “Definir Cronograma”, “Estudar Escopo”, “Elaborar 

Checklist”, “Identificar Auditados” e “Definir Estratégia” da Etapa Preparação (Impacto 

direto nas subpráticas 1, 2 e 3), “Realizar Mini-Auditoria” da Etapa Realização (Impacto 

direto nas subpráticas 4, 5 e 6), “Identificar Desvios” da Etapa Finalização (Impacto direto na 

subprática 7), todos na seção 5.4.2.3, Reunião da Qualidade, seção 5.4.3.1 e Momento da 

Qualidade, seção 5.4.2.1 (Impacto direto na subprática 8).  

• Artefatos diretos: Item “Cronograma de Auditoria” no Plano de Qualidade, Tabela 5-3 

(Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3,4 e 5), Lista de Ações da Qualidade, Tabela 5-9 

(Impacto direto nas subpráticas 6, 7 e 8), “Checklist” da mini-auditoria, seção 5.4.2.3 

(Impacto direto nas subpráticas 3 e 4). 

• Artefatos indiretos: Anotações de reuniões para definição de cronograma da auditoria 

(Impacto direto nas subprática 1 e 2), anotações do auditor na realização da mini-auditoria 

(Impacto direto na subprática 3 e 7), ata da Reunião da Qualidade (Impacto direto na 

subprática 8).  

• Sugestões de entrevistas: Líder da qualidade (Impacto direto na subpráticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

e 8), participantes das Reuniões da Qualidade (Impacto direto na subpráticas 7 e 8), 

participantes de reuniões com Momento da Qualidade (Impacto direto na subpráticas 7 e 8). 

6.1.2.2 SG 2 Prover uma Percepção Objetiva  

Não-Conformidades são objetivamente Controladas, comunicadas, e resolução são asseguradas.  

SP 2.1-1 Comunicar e assegurar a resolução de Não-Conformidades 

Subpráticas 

1. Resolver cada não-conformidade com membros apropriados da equipe sempre que possível 

2.  Documentar não-conformidades quando elas não podem ser resolvidas dentro do projeto 

3.  Escalar não-conformidades que não podem ser resolvidas dentro do projeto para nível de 

gerenciamento apropriado designado para receber e atuar em  não-conformidades 

4.  Analisar as não-conformidades para ver se existe alguma tendência de qualidade que pode 

ser identificada e endereçada 
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5.  Garantir que stakeholders relevantes estão cientes dos resultados de avaliações e das 

tendências de qualidade de uma maneira oportuna.  

6.  Revisar periodicamente não-conformidades abertas e tendências com o gerente designado 

para receber e atuar em não-conformidades 

7.  Acompanhar as não-conformidades até a resolução 

• Atividades do processo relacionadas: Na QAS o Líder de Qualidade é responsável por 

acompanhar as não-conformidades até sua resolução, seção 5.1 (Impacto direto na 

subpráticas 1,3 e 7), “Identificar Desvios” na Etapa de Finalização (Impacto direto na 

subprática 4) “Apresentar Ações” na Etapa de Finalização (Impacto direto na subprática 2), 

“Publicar Relatório” na Etapa de Finalização (Impacto direto na subprática 5), seção 5.4.2.3 

Reunião da Qualidade, seção 5.4.3.1 (Impacto direto na subprática 5 e 6) e Momento da 

Qualidade, seção 5.4.2.1 (Impacto direto na subprática 2, 5 e 6). 

• Artefatos diretos: Item “Critério de Escalação” no Plano de Qualidade, Tabela 5-3 (Impacto 

direto nas subpráticas 1 e 3), Lista de Ações da Qualidade, Tabela 5-9 (Impacto direto na 

subpráticas 2, 4 e 7). 

• Artefatos indiretos: E-mails do líder da qualidade para membros da equipe contendo 

negociações de datas e ações para conclusões de não-conformidades (Impacto direto na 

subpráticas 1,6 e 7), Ata da Reunião da Qualidade informações sobre apresentações de não-

conformidades aos membros da equipe (Impacto direto na subpráticas 1, 2, 4, 5,6 e 7). 

• Sugestões de entrevistas: Líder da qualidade responsável por realizar mini-auditorias, 

escalar e acompanhar a resolução de não-conformidades (Impacto direto na subpráticas 1, 2, 

3, 4, 5,6 e 7), participantes das Reuniões da Qualidade e de reuniões com Momento da 

Qualidade (Impacto direto na subpráticas 5 e 6).  

SP 2.2-1 Estabelecer Registros 

Subpráticas 

1. Registrar atividades da garantia de qualidade do produto e do produto em detalhe suficiente 

tal que o status e o resultado sejam conhecidos. 

2. Revisar o status e historia das atividades de garantia da qualidade quando necessário 

• Atividades do processo relacionadas: A QAS como um todo já apresenta informações 

suficientes para satisfazer está prática específica. Por apresentar um ciclo de vida orientado à 

mudança, garante uma constante revisão de suas atividades (Impacto direto na subpráticas 1 

e 2). 
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• Artefatos diretos: Todos os artefatos da QAS gerados durante a sua execução (Impacto 

direto na subpráticas 1), e em particular a Lista de Ações da Qualidade, Tabela 5-9 (Impacto 

direto na subprática 2). 

• Artefatos indiretos: E-mails, atas de reunião ou anotações relativas às atividades da QAS 

(Impacto direto na subpráticas 1 e 2). 

• Sugestões de entrevistas: Líder da qualidade e membros do projeto com utilização da QAS 

(Impacto direto na subpráticas 1 e 2) 

6.1.3 Validação 

6.1.3.1 SG 1 Preparação para Validação 

A preparação para validação é conduzida. 

SP 1.1-1 Selecionar Produtos para Validação 

Subpráticas 

1. Identificar princípios chaves, características e fases para validação de produto ou 

componentes de produto durante a vida do projeto. 

2. Determinar quais as categorias de necessidade de usuários (Operacional, manutenção, 

treinamento ou suporte) serão validadas. 

3. Selecionar o produto ou componentes do produto para serem validados 

4. Selecionar os métodos de avaliação para produtos ou componentes do produto para 

validação 

5. Revisar a seleção de validação, restrições, e métodos com stakeholders relevantes.  

• Atividades do processo relacionadas: As atividades “Identificar Informações”, 

“Consolidar Plano”, seção 5.4.1.1 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2,3 e 4), “Revisar e 

Aprovar Plano”, seção 5.4.1.1 (Impacto direto nas subpráticas 5).  

• Artefatos diretos: Plano de Qualidade, seção “Processos”, “Itens de Verificação e 

Validação”, Tabela 5-3 (Impacto direto nas subpráticas 1, 2,3 e 4).  

• Artefatos indiretos: Anotações de sugestões para atualização do artefato durante as 

“Revisões Simplificadas”, seção 5.4.1.2 e e-mail do cliente aprovando o Plano da 

Qualidade (Impacto direto nas subpráticas 5). Anotações ou atas de reuniões para a 

identificação dos itens do projeto que devem ser validados (Impacto direto na subprática 

3), documento contendo a lista dos processos de Validação definidos pela QAS (Impacto 

direto na subprática 4).  
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• Sugestões de entrevistas: Líder da Qualidade e participantes da revisão do plano de 

qualidade e padrões para o projeto (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4 e 5). 

SP 1.2-2 Estabelecer o Ambiente de Validação 

Subpráticas 

1. Identificar requisitos do ambiente de validação 

2. Identificar produtos fornecidos pelo cliente 

3. Identificar itens de reuso 

4. Identificar ferramentas e equipamentos de teste 

5. Identificar recursos de validação que estarão disponíveis para reuso e modificação 

6. Planejar disponibilidade de recursos em detalhes 

• Atividades do processo relacionadas: Atividades “Identificar Informações” e 

“Consolidar Plano”, seção 5.4.1.1(Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3,  4 5).  

• Artefatos diretos: Plano de Qualidade, na seção “Recursos da Qualidade” Tabela 5-3 

(Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

• Artefatos indiretos: Atas de reuniões para identificação de recursos necessários para 

validação, e-mails trocados contendo informações referentes à aquisição de software e 

equipamentos de testes (Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

• Sugestões de entrevistas: Pessoas envolvidas nas atividades “Identificar Informações”, 

seção 5.4.1.1, responsável pela elaboração e consolidação do Plano de Qualidade 

(Impacto direto nas subpráticas 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

6.1.3.2 SG 2 Validar Produto ou Componentes do Produto 

São validados os produtos ou componentes de produto para assegurar que eles são 

satisfatórios para uso no ambiente operacional planejado.  

SP 2.1-1 Executar a Validação 
 

Não há subpráticas definidas para esta Prática Específica, porém podemos utilizar a 

informações contidas em para determinarmos a conformidade da QAS em relação ao modelo. 

Para serem aceitos pelos usuários, um produto ou componente de produto têm que executar 

como esperado em seu ambiente operacional planejado.  Esta prática determina que as atividades de 

validação e os dados resultantes são coletados de acordo com os métodos, procedimentos, e critérios 
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estabelecidos. Os procedimentos atuais de validação devem ser documentados, bem como os 

desvios identificados durante a execução, como apropriado. 

 

• Atividades do processo relacionadas: Execução dos Testes de Cliente e dos Testes 

Exploratórios, com as atividades “Executar Teste” e “Analisar Criticamente”, na seção 

5.4.2.4, a mini-auditoria , seção 5.4.2.3.  

• Artefatos diretos: Planilha de “Resultados” com os dados definidos na Tabela 5-11, 

“Lista de Ações da Qualidade”,Tabela 5-9, contendo as informações das não-

conformidades encontradas. 

• Artefatos indiretos: Registro de discussões sobre priorização das correções realizadas na 

atividade “Analisar Criticamente” dos Testes de Cliente e Exploratórios, anotações 

realizadas durante a mini-auditoria identificando desvios e relatando como o processo 

esta sendo seguido.  

SP 2.2-1 Analisar os Resultados de Validação 

Subpráticas 

1. Comparar os resultados alcançados com os resultados esperados 

2. Baseado no critério de validação estabelecido, identificar produtos ou componentes de 

produtos que não executaram adequadamente em seus ambientes operacionais, ou 

identificar problemas com métodos, critérios e/ou ambiente. 

3. Analisar os dados da validação associados aos defeitos 

4. Registrar os resultados da análise e identificar problemas 

5. Usar resultados de validação para comparar medições e performance alcançadas para 

uso intencional ou necessidade operacional 

• Atividades do processo relacionadas: Atividade “Analisar Criticamente” do Teste de 

Cliente e do Teste Exploratório (Impacto direto na subpráticas 1, 2,3 e 4), seção 5.4.2.4, 

Reuniões da Qualidade seção 5.4.3.1 (Impacto direto na subpráticas 5), “Aprovar 

Artefato” e “Obter Acordo”, seção 5.4.1.2 (Impacto direto na subprática1). 

• Artefatos diretos: Lista de Ações de Qualidade, Tabela 5-9 (Impacto direto na 

subpráticas 4 e 5), Resultado dos Testes, Tabela 5-11 (Impacto direto na subpráticas 4). 

• Artefatos indiretos: anotações e e-mails trocados entres os desenvolvedores para 

esclarecer dúvidas dos resultados de teste e/ou soluções de correção (Impacto direto na 

subpráticas 1 e 3) 
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• Sugestões de entrevistas: Membros da equipe participantes das Reuniões da Qualidade 

(Impacto direto na subpráticas 1 e 5), Desenvolvedores que realizam Teste de Cliente e 

Exploratório (Impacto direto na subpráticas 1, 2, 3, 4 e 5), Líder de Qualidade (Impacto 

direto na subpráticas 1, 2, 3, 4 e 5). 

6.1.4 Meta Genérica 1 (GG1) Atingir metas específicas 

6.1.4.1 Prática GP 1.1: Executar as práticas básicas 

6.1.5 Meta Genérica 2 (GG2) Institucionalizar um processo 
gerenciado 

O processo é institucionalizado como um processo gerenciado. 

6.1.5.1 Prática GP 2.1: Estabelecer uma política organizacional 

• Descrição: Estabelecer e manter uma política organizacional para o planejamento e 

execução dos processos de Verificação, Validação e Garantia da Qualidade do Processo e do 

Produto.  

• Atividades do processo relacionadas: A QAS em sua concepção apresenta uma política de 

qualidade que satisfaz a necessidade do modelo, seção 5.4.1. 

• Artefatos diretos: Política Organizacional da QAS, Tabela 5-2. 

• Sugestões de Entrevistas: Membros da organização, para buscar identificar se as mesmas 

conhecem a política estabelecida. 

6.1.5.2 Prática GP 2.2: Planejar o processo 

• Descrição: Estabelecer e manter o planejamento para a execução dos processos de 

Verificação, Validação e Garantia da Qualidade do Processo e do Produto. 

• Atividades do processo relacionadas: Todos os processos e atividades da QAS 

apresentados no Capítulo 5 buscam estar de acordo com a exigência desta prática, desta 

forma caracterizam evidências que existe uma planejamento para execução dos processos. 

• Artefatos diretos: Plano de Qualidade: Plano de Qualidade, Tabela 5-3. 

• Sugestões de Entrevistas: Líder da qualidade responsável pela implantação dos processos e 

do Plano de Qualidade, e membros que participam da execução dos processos definidos pela 

QAS de forma a verificar como o planejamento é realizado.  
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6.1.5.3 Prática GP 2.3: Prover recursos 

• Descrição: Prover recursos adequados para a execução dos processos de Verificação, 

Validação e Garantia da Qualidade do Processo e do Produto e para o desenvolvimento dos 

produtos de trabalho. 

• Atividades do processo relacionadas: “Identificar Informações”, “Consolidar Plano”, 

“Revisar e Aprovar Plano”, seção 5.4.1.1. 

• Artefatos diretos: Item “Recursos para Qualidade” no Plano de Qualidade, Tabela 5-3. 

• Sugestões de Entrevistas: Membros da equipe que executam os processos e atividades da 

QAS para verificar os recursos necessários para execução dos mesmos foram determinados, 

bem como sua disponibilidade.  

6.1.5.4 Prática GP 2.4: Atribuir responsabilidades 

• Descrição: Identificar responsabilidades e autoridade para a execução do processo, 

desenvolvimento dos produtos de trabalho e prover os serviços de Verificação, Validação 

e Garantia da Qualidade do Processo e do Produto. 

• Atividades do processo relacionadas: “Identificar Informações”, “Consolidar Plano”, 

“Revisar e Aprovar Plano”, seção 5.4.1.1. 

• Artefatos diretos: Item “Responsabilidades” no Plano de Qualidade, Tabela 5-3. 

• Sugestões de Entrevistas: Membros da equipe que possuem responsabilidades definidas 

pela QAS. Desta forma é verificado se os mesmos concordam com estas 

responsabilidades e se possuem autoridade necessária para realização de suas atividades 

6.1.5.5 Prática GP 2.5: Treinar as pessoas 

• Descrição: Treinar as pessoas que executam ou suportam os processos de Verificação, 

Validação e Garantia da Qualidade do Processo e do Produto quando necessário. 

• Atividades do processo relacionadas: A QAS define que os membros da equipe sejam 

treinados na execução de seus processos, seção 5.2. 

• Artefatos diretos: Material utilizado nos treinamentos, como também atas de 

treinamento e certificados quando existirem (todos devem ser relacionados às atividades 

da QAS). 
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• Sugestões de Entrevistas: Membros da equipe que utilizam os processos definidos na 

QAS, com o objetivo de verificar se os mesmos foram treinados nos processos no qual 

executam.  

6.1.5.6 Prática GP 2.6: Gerenciar a configuração 

Descrição: Disponibilizar os produtos de trabalho dos processos de Verificação, Validação e 

Garantia da Qualidade do Processo e do Produto através de níveis adequados de gerência de 

configuração. 

Atividades do processo relacionadas: A QAS define que os artefatos resultantes da execução 

de seus processos devem estar sob nível de gerência de configuração adequado como 

apresentado na seção 5.3. 

Artefatos diretos: Ferramentas de gerência de configuração utilizando os níveis de gerência de 

configuração estabelecidos pela QAS nos artefatos armazenados.  

• Sugestões de Entrevistas: Responsáveis pela realização de backups e operação das 

ferramentas de gerência de configuração. 

6.1.5.7 Prática GP 2.7: Identificar e envolver os principais 
stakeholders 

Descrição: Identificar e envolver os principais stakeholders do processo de verificação 

conforme planejado. 

Atividades do processo relacionadas: Todas as atividades definidas na QAS apresentam 

responsáveis e papéis bem definidos. 

Artefatos diretos: Item “Responsabilidades” do Plano de Qualidade Tabela 5-3, “Lista de 

Ações da Qualidade” contendo o nome do responsável pela ação Tabela 5-9, informações dos 

participantes contidas na Planilha de Inspeção por Par Tabela 5-6 E-mail de aprovação do Plano 

de Qualidade pelo representante do Cliente e representante da Gerência Sênior.  

Sugestões de Entrevistas: O Líder de Qualidade, responsável por implementar a QAS no 

projeto, objetivando verificar se o Plano de Qualidade com as responsabilidades da qualidade 

para cada membro da equipe foi determinada e está sendo usada. Desenvolvedores que 

executam testes, participantes das inspeções por par, reuniões da qualidade. Gerência sênior 

para verificar sua participação na aprovação do Plano de Qualidade, bem como na resolução de 

não-conformidades escaladas. 
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6.1.5.8 Prática GP 2.8: Monitorar e Controlar o Processo 

• Descrição: Monitorar e controlar o processo de Verificação, Validação e Garantia da 

Qualidade do Processo e do Produto através do plano para a execução do processo, e tomar 

ações corretivas apropriadas. 

• Atividades do processo relacionadas: A QAS apresenta um conjunto de métricas que 

objetivam monitorar e controlar os processos da qualidade. Tais métricas são discutidas e 

consolidadas no Plano de Qualidade através das atividades “Identificar Plano” e “Consolidar 

Informações”, seção 5.4.1.1.  A Reunião da Qualidade, seção 5.4.3.1 e Momento da 

Qualidade, seção 5.4.2.1, também atuam fortemente no monitoramento e controle dos 

processos da QAS.  

• Artefatos diretos: Item “Métricas” do Plano de Qualidade, Tabela 5-3, possíveis métricas 

para Inspeção por Par, Tabela 5-7, possíveis métricas para mini-auditoria Tabela 5-10, 

métricas para Estratégias Combinada de Teste, Tabela 5-12. Lista de Ações da Qualidade, 

Tabela 5-9, que apresenta as ações identificadas para a melhoria da qualidade.  

• Sugestões de Entrevistas: Líder da Qualidade, para verificar se as métricas de 

acompanhamento foram estabelecidas e estão sendo seguidas. Líder de projeto, com o 

objetivo de verificar se as métricas estabelecidas apresentam informações suficientes para 

tomar ações no projeto, e membros da equipe que participam da coleta das informações 

durantes a execução dos processos da QAS, objetivando identificar a confiabilidade das 

informações apresentadas nas métricas. 

6.1.5.9 Prática GP 2.9: Avaliar a aderência objetivamente 

• Descrição: Avaliar a aderência do processo de Verificação, Validação e Garantia da 

Qualidade do Processo e do Produto de forma objetiva, a partir das descrições do processo, 

padrões e procedimentos, e endereçar as não conformidades. 

• Atividades do processo relacionadas: A QAS trabalha com constantes mudanças e 

necessita está sempre atualizada, para que isto seja possível, realiza constantes avaliações 

por intermédio das Mini-Auditorias, seção 5.4.2.3, Momento da Qualidade, seção 5.4.2.1, 

Reunião da Qualidade, seção 5.4.3.1. 

• Artefatos diretos: Todas as informações relativas à avaliação de processo são registradas na 

Lista de Ações da Qualidade, Tabela 5-9.  
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• Sugestões de Entrevistas: Líder de Qualidade, objetivando a verificação na realização das 

atividades de avaliação, membros de projeto, para verificação das participações nas 

avaliações dos processos da QAS.  

6.1.5.10 Prática GP 2.10: Revisar o status das atividades com a alta 
gerência 

• Descrição: Revisar atividades, status e resultados do processo de Verificação, Validação e 

Garantia da Qualidade do Processo e do Produto com a alta gerência e resolver os problemas 

e não conformidades identificadas. 

• Atividades do processo relacionadas: A alta gerência fica ciente dos resultados das 

atividades da QAS através das informações apresentadas pelo Momento da Qualidade, seção 

5.4.2.1, Reunião da Qualidade, seção 5.4.3.1.  

• Artefatos diretos: Métricas da QAS criadas pelo líder da qualidade, e-mails enviados pelo 

líder para gerência sênior escalando ações de não-conformidades não resolvidas no âmbito 

do projeto, baseados no “critério de escalação” contido no Plano de Qualidade, Tabela 5-3. 

Lista de Ações da Qualidade, Tabela 5-9. 

• Possíveis afirmações: Membros da Gerência Sênior responsáveis pelo projeto, objetivando 

verificar se as informações da qualidade estão sendo apresentadas aos mesmos. Líder da 

Qualidade, objetivando verificar o envio de informações para gerência sênior. 

Após esta simulação de avaliação, é possível afirmar que a QAS está em conformidade com os 

requisitos do nível 2 do CMMI em uma representação Contínua para nas Áreas de Processo 

Verificação, Validação e Garantia de Qualidade do Processo e do Produto. É importante 

reafirmar que o julgamento de uma avaliação é baseado em uma interpretação, podendo variar 

de avaliador a avaliador. No caso deste trabalho, a nossa interpretação é que o mesmo pode 

considerado “FI - Fully Implemented”, pois traz evidências suficientes para tal afirmação.     

6.2 Avaliação Qualitativa 

Para que obtivéssemos uma maior legitimidade e imparcialidade na avaliação da QAS, um 

questionário foi enviado a um grupo profissionais da área de desenvolvimento de software. Tal 

questionário serviu para verificar a satisfação dos objetivos propostos pela QAS em relação ao 

CMMI e a possibilidade de sua utilização em metodologias ágeis bem como em metodologias 

tradicionais.  

O questionário (cópia no Apêndice B) é divido em duas partes. A primeira parte é utilizada para 

identificação do perfil dos avaliadores e a segunda parte faz uma análise em cada processo ou 
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atividade da QAS. Além do questionário, o Capítulo 5 também foi disponibilizado para que o 

avaliador fosse capaz de responder as perguntas claramente. Para compor esta avaliação, 39 

questionários foram enviados, e destes, 25 foram devolvidos. A seguir o resultado de cada parte do 

questionário é relatado. 

6.2.1 Perfil dos Avaliadores 

O perfil dos profissionais selecionados para compor o grupo de avaliadores foi escolhido de 

acordo com o papel desempenhado atualmente e de acordo com o conhecimento em metodologias 

de desenvolvimento de software. O tempo de experiência profissional também foi considerado na 

coleta das informações. Os papéis utilizados para identificação dos profissionais foram: 

� Gerência - através de pessoas envolvidas com gerenciamento de prazo, escopo, custos e 

riscos; 

� Qualidade - através de pessoas envolvidas com a garantia da qualidade e melhoria de 

processos; 

� Engenharia - através de pessoas envolvidas com aspectos técnicos no desenvolvimento.  

As metodologias de desenvolvimento de software foram agrupas em metodologias tradicionais e 

metodologias ágeis, como observado nos capítulos anteriores.  

Os profissionais determinaram o nível de conhecimento em cada um dos tipos de metodologias 

como Pouco, Médio ou Extenso. O conhecimento atribuído como Pouco, é quando, no mínimo, o 

avaliador já teve algum contato sobre o assunto e entende dos seus conceitos básicos. Esta 

informação foi também utilizada como critério para selecionar os entrevistados. 

Na Figura 6-1 são apresentados os percentuais dos papéis dos entrevistados que responderam o 

questionário: 40% dos profissionais possuem uma visão mais técnica, na execução das tarefas do 

desenvolvimento de software, por atuarem na área de engenharia; 36% atuam na área da garantia da 

qualidade, e possuem uma visão mais próxima da melhoria de processos; e 24% possui perfil 

gerencial, com uma visão voltada planejamento e acompanhamento de recursos no projeto. 
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Papel dos Entrevistados

40%

36%

24%

Engenharia

Qualidade

Gerência

 

Figura 6-1Papel dos avaliadores avaliadores 

A experiência profissional é um fator bastante relevante para que uma opinião seja encarada com 

maior segurança. O nível de experiência profissional dos participantes da pesquisa foi elevado, 

como podemos observar na figura 2, onde 40% dos avaliadores tinham mais de 5 anos de 

experiência profissional, o que promove uma maior confiabilidade nos resultados obtidos. 

Experiência Profissional

0%

24%

24%

12%

40%

Nenhuma

1 ano

2 a 3 anos

4 a 5 anos

Mais de 5 anos

 

Figura 6-2 Experiência profissional dos avaliadores 

O conhecimento dos profissionais em relação às metodologias ágeis (Figura 6-3) apresentou um 

percentual de 52% para “Pouco”, 44% para “Médio” e apenas 4% com o conhecimento “Extenso”, 

o que pode ser entendido como temporário se considerarmos que as metodologias ágeis são 

relativamente recentes e ainda pouco difundidas nas empresas, como visto no Capítulo 3.  Já as 

metodologias tradicionais são bem mais conhecidas quando observarmos o percentual de “Médio” e 

“Extenso” apontado na Figura 6-4.  



Capítulo 6 Análise Crítica 

 128 

Conhecimento em Metodologias Ágeis

52%44%

4%

Pouco

Médio

Extenso

 

Figura 6-3 Conhecimento dos avaliadores em metodologias ágeis 

Conhecimento em Metodologias Tradicionais

20%

64%

16%

Pouco

Médio

Extenso

 

Figura 6-4 Conhecimento dos avaliadores em metodologias tradicionais 

Na próxima seção, são apresentados os resultados obtidos através da segunda parte do 

questionário de avaliação. 

6.2.2 Crítica à QAS 

Após a identificação do perfil dos profissionais, as atividades e processos que compõe a QAS 

foram avaliados. Os entrevistados responderam duas perguntas, onde foram coletadas informações 

sobre a adequação ao CMMI e sobre a possibilidade de utilização em metodologias ágeis e/ou 

tradicionais.  

Tinha-se como resultado esperado, que cada um dos processos ou atividades da QAS, 

contribuísse fortemente para satisfazer os objetivos selecionados do CMMI e que fossem aplicados 

tanto em metodologias ágeis como em metodologias tradicionais. A Tabela 6-1 apresenta um 

resumo do resultado obtido pela avaliação realizada. Todas as atividades e processos, segundo a 

opinião dos profissionais, contribuem fortemente para a satisfação dos requisitos do CMMI, bem 
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como podem ser aplicados em metodologias ágeis e metodologias tradicionais. Uma representação 

detalhada dos resultados obtidos está descrita no Apêndice C deste trabalho. 

Atividade/Processo 
Áreas de 
Processo 

Adequação ao 
CMMI (nível 2) 

Aplicação em 
metodologia 

Planejamento da 
Qualidade 

VER/VAL/ 
GQPP 

Contribui fortemente Ambos os tipos 

Revisão Simplificada VER/VAL Contribui fortemente Ambos os tipos 
Inspeção por Par VER/VAL Contribui fortemente Ambos os tipos 
Estratégia Combinada 
de Teste 

VER/VAL Contribui fortemente Ambos os tipos 

Momento da Qualidade GQPP Contribui fortemente Ambos os tipos 
Mini-Auditoria GQPP Contribui fortemente Ambos os tipos 
Reunião da Qualidade GQPP Contribui fortemente Ambos os tipos 

Tabela 6-1 Crítica à QAS: Resultados obtidos 

Por fim, as mesmas duas perguntas foram realizadas com a intenção de verificar a opinião dos 

entrevistados sobre QAS como um todo. Assim obtivemos os resultados que podem ser observados 

na Figura 6-5e na Figura 6-6 e novamente os resultados foram satisfatórios. 

Qualidade Ágil de Software

76%

24%

0%

0%

Contribui Fortemente

Contribui em Partes

Contribui Fracamente

Não Contribui

 

Figura 6-5 Adequação aos requisitos do CMMI 
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Qualidade Ágil de Software

8%
4%

88%

0%
Metodologias Ágeis

Metodologias
Tradicionais

Ambos os Tipos

Nenhum deles

 

Figura 6-6 Aplicação aos tipos de metodologias 

6.2.3 Considerações finais 

Neste capítulo, foi apresentada a análise crítica à QAS de forma a verificar se os objetivos nos 

quais se presta a alcançar são satisfeitos.  

A análise crítica foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa, realizamos uma simulação de 

avaliação para verificar se a QAS estava em conformidade com nível 2 do CMMI para as Áreas de 

Processo escolhidas. Sob nosso julgamento, a QAS alcançou este objetivo. 

 Na segunda etapa, um questionário foi enviado a profissionais da área de desenvolvimento de 

software para evidenciar a conformidade com CMMI e desta forma confirmar o acerto do nosso 

julgamento. Além disto, por considerarmos que a QAS poderia ser utilizada em metodologias ágeis 

por ser baseada em alguns de seus conceitos, o questionário também serviu para evidenciar o acerto 

de nossa opinião.  

Por fim, este capítulo pôde evidenciar que a QAS está em conformidade com o nível 2 de 

Capacidade do CMMI para as Áreas de Processo VER, VAL e GQPP, e pode ser utilizada tanto em 

metodologias ágeis como também em metodologias tradicionais. 

 

 



 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  77  
CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  EE  TTRRAABBAALLHHOOSS  

FFUUTTUURROOSS  
7.1 Principais Contribuições 

Neste trabalho, apresentamos uma disciplina para qualidade de software voltada para equipes de 

até 20 pessoas, que pode ser aplicada tanto em metodologias ágeis como em metodologias 

tradicionais. 

A Qualidade Ágil de Software foi desenvolvida de forma a ser aderente ao nível 2 do CMMI em 

uma representação Contínua para as áreas de processo Validação, Verificação e Garantia da 

Qualidade do Processo e do Produto. Para isto, incorporamos elementos do TSP, que é um processo 

de desenvolvimento de software criado para formar equipes altamente efetivas que produzam com 

qualidade, seguindo cronogramas agressivos. O TSP tem a mesma origem do CMMI e, segundo o 

SEI, está bastante alinhado ao mesmo. Também foram incorporados elementos das metodologias 

ágeis, como o XP, SCRUM e ASD, para que, através de seus conceitos a QAS fosse flexível, e 

atuasse de forma simples e eficaz.  

A análise crítica, apresentada no Capítulo 6, evidenciou, por meio de uma simulação de 

avaliação oficial e por intermédio de um questionário enviado a profissionais da área de 

desenvolvimento de software, que a QAS está aderente ao modelo CMMI. Através do questionário 

também foi possível observar, que a QAS, na opinião destes profissionais, é aplicável tanto para 

projetos que utilizem metodologias ágeis como em para projetos que utilizem metodologias 

tradicionais. 

Assim, acreditamos que por meio da QAS, obtivemos uma disciplina capaz de garantir a 

qualidade de software de forma simples e flexível, compatível com um dos modelos de qualidade 

mais aceito no mercado mundial que é o CMMI. 

7.2 Dificuldades Encontradas 

Nesta seção, são apresentadas as principais dificuldades encontradas durante a realização deste 

trabalho. 



Capítulo 6 Análise Crítica 

 132 

7.2.1 Ausência de Trabalhos Relacionados 

Não encontramos na literatura pesquisada nenhum outro trabalho que proponha a criação de uma 

disciplina para a qualidade de software que seja compatível com o CMMI e possa ser utilizada tanto 

em metodologias ágeis como em metodologias tradicionais.  Algumas publicações abordam como é 

tratada a qualidade de software nestas metodologias, porém não identificam uma forma para que a 

mesma seja independente da metodologia utilizada em sua atuação, como relatamos neste trabalho. 

Sendo assim, acreditamos que a nossa proposta é também inovadora. 

Como não encontramos nenhum seguimento de pesquisa voltado para este tipo de atuação da 

área de qualidade, passamos a identificar o comportamento da mesma nos diversos tipos de 

metodologias e verificar seus pontos de convergência. A dissertação de mestrado RUP-pe [48] 

também serviu como guia para a organização deste trabalho no que diz respeito a introduzir 

elementos de metodologias ágeis em metodologias tradicionais para atingir uma maior leveza e 

flexibilidade. 

7.2.2 Falta de Uma Aplicação Prática 

Infelizmente a principal dificuldade para a conclusão deste trabalho foi conseguir a execução 

prática da QAS em um projeto real, o que seria a melhor forma de evidenciar o alcance dos 

objetivos propostos pela disciplina. Inicialmente, estava planejada a utilização da QAS em um dos 

projetos de uma organização do ecossistema local, porém por motivos estratégicos o projeto foi 

adiado para um período não compatível com o tempo disponível para a conclusão deste trabalho.  

Por ser algo novo, é muito difícil que uma empresa aceite participar de um experimento 

fornecendo para estudo um de seus projetos reais, pois não tem a garantia do sucesso na aplicação e 

nem da efetivação de resultados positivos no final do projeto. Para a maioria das empresas do 

ecossistema local, um projeto mal sucedido pode influenciar bastante em sua viabilidade 

econômica.  

Como alternativa para a validação da QAS, decidimos utilizar algo que mais se aproximasse da 

realidade, desta forma nos valemos de uma simulação de avaliação com base no modelo de 

avaliação SCAMPI e em uma avaliação por intermédio de opiniões de profissionais, como 

discutidas no Capítulo 6. 

7.2.3 Demora na Devolução dos Questionários 

Um número alto de questionários foi enviado (ver Capítulo 6), porém poucos foram devolvidos 

dentro do prazo estipulado, que foi de 15 dias. A grande dificuldade relatada pelos participantes foi 

a extensa leitura do Capítulo 5, utilizado como subsidio para a realização da pesquisa. O prazo foi 
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estendido por duas vezes e só assim conseguimos um número razoável para consolidar a análise 

crítica 

7.3 Trabalhos Futuros 

Como foi relatado, não foi possível uma aplicação prática da QAS em um estudo de caso real. 

Desta forma, a próxima etapa prioritária para este trabalho será a sua implementação em projetos 

reais que utilizam metodologias ágeis e em projetos que utilizam metodologias tradicionais para o 

desenvolvimento de software, o que possibilitará a observação de evidências factuais dos objetivos 

aqui propostos, bem como a reavaliação das atividades após o resultado obtido de uma avaliação 

real. Além disto, com base na consolidação dos resultados obtidos com o questionário, algumas 

sugestões podem ser tomadas como próximos passos para o aperfeiçoamento da QAS. A criação de 

todos os artefatos citados ou sugeridos no Capítulo 5 é uma delas.  

Por ser uma modelo de qualidade brasileiro baseado no CMMI, apoiado pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) [49],sugerimos uma avaliação de conformidade da QAS ao mps.Br 

[50]. Por fim uma outra sugestão plausível é a avaliação de conformidade da QAS com a ISO 15504 

(SPICE) [51], utilizando o método de avaliação de processo de software desenvolvido no Brasil, o 

MARES/15504MPE V1.0 [52]. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  AA  
SSOOFFTTWWAARREE  PPRROOCCEESSSS  

EENNGGIINNEEEERRIINNGG  MMEETTAAMMOODDEELL  
O Software Process Engineering Metamodel (SPEM) é uma meta-linguagem para modelar 

processos software que utiliza abordagem orientada a objetos com notação UML. Foi oficializada 

como um padrão da OMG em Novembro de 2002, resultado de um esforço coletivo de empresas e 

de pesquisadores. Atualmente o SPEM encontra-se na versão 1.1 [47].  

O SPEM pode utilizar diagramas UML para representar perspectivas diferentes dos processos de 

software, como por exemplo: pacote, atividades, caso de uso, seqüência, transição e classes. Sua 

definição é baseada em uma arquitetura de 4 níveis de modelagem definida pela OMG, como 

mostra a Figura A-1. 

 

Figura A-1 Arquitetura de quatro níveis 

 

O M0 descreve um processo instanciado para um projeto real, M1 descreve um modelo de 

processo como RUP, OPEN, ou XP, M2 descreve o nível de meta-modelo do processo e M3 

descreve o meta-modelo baseado no Meta-Object Facility (MOF). MOF é a tecnologia utilizada 

pela OMG para determinar meta dados. Desta forma o SPEM faz uso de um subconjunto da UML 

para representar seus elementos como um meta-modelo MOF. 
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A especificação de SPEM é estruturada como um perfil UML (UML profile) que é um conjunto 

de uma ou mais extensões da semântica UML com o intuito de customizá-la para um domínio ou 

propósito específico. A Tabela A-1 descreve os estereótipos utilizados pelo SPEM. 

Estereótipo Descrição Notação 

WorkProduct 
(Artefato) 

Descreve algo que contém informação ou é 
uma entidade física produzida ou usada por 
atividades do processo.  
(Ex: modelos, códigos executáveis, planos e 
documentos). 
 

 

WorkDefinition 
(Conjunto de 

trabalho) 

Elemento do modelo que descreve a 
execução, operações realizadas e 
transformações feitas nos “WorkProducts” . 
Representa um conjunto de atividades, como, 
por exemplo: especificar requisitos e fazer 
projeto do sistema. 

 
 

Guidance 
(Guia) 

Elemento do modelo que se associa aos outros 
elementos e pode conter descrições 
adicionais, tais como: Técnicas, guias e 
padrões. 
  

ProcessRole 
(Papel) 

Descreve os papéis, responsabilidades e 
competências de determinado indivíduo 
dentro do processo. 
 
  

Activity 
(Atividade) 

É uma “WorkDefinition” que descreve o que 
um “ ProcessRole” (papel) realiza. A 
diferença para “WorkDefinition” é sutil mas 
pode ser entendida como sendo uma única 
atividade bem delimitada, e não um conjunto, 
de responsabilidade de um determinado papel. 

 

 

Discipline 
(Disciplina) 

 

É um agrupamento coerente de elementos do 
processo (artefatos, papéis, atividades) cujas 
atividades são organizadas segundo algum 
ponto de vista ou tema comum (Ex: Análise e 
Projeto, teste, implementação, etc.). 

 
 

Document 
(Documento) 

Representa um documento criado, visualizado 
ou modificado através de um processo. 

 

Phase 
(Fase) 

Representa uma workdefinition de Alto-nível 
e que é limitada por um milestone 
  

Tabela A-1 Estereótipos utilizados pelo SPEM 



 

 

AAPPÊÊNNDDIICCEE  BB  
QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  DDEE  

AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
Neste apêndice é apresentado o modelo de questionário enviado aos participantes da 

análise crítica descrita no Capítulo 6. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL DO ENTREVISTADO 
 
1.1 Natureza do papel que desempenha atualmente: 
 

  Engenharia (Pessoas envolvidas com aspectos técnicos no desenvolvimento) 
 Qualidade (Pessoas envolvidas com a garantia da qualidade e melhoria de 

processos) 
 Gerência (Pessoas envolvidas com gerenciamento de prazo, escopo, custos e 

riscos). 
 

1.2 Experiência Profissional: 
 

 Nenhuma 
 1 ano 

 2 a 3 anos 
 4 a 5 anos 

 Mais de 5 anos 

 
1.3 Conhecimento em metodologias ágeis (Ex. XP, ASD, SCRUM). 
 

 Pouco  Médio  Extenso 
 
1.4 Conhecimento em metodologias tradicionais (Ex. RUP, TSP, PSP). 
 

 Pouco  Médio  Extenso 
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2 ANÁLISE CRÍTICA DA QUALIDADE ÁGIL DE SOFTWARE 
 

Nesta etapa, são descritas perguntas com intuito de verificar a adequação aos 

objetivos que a QAS se propõe a alcançar. Desta forma para responder tais 

questionamentos deve ser feita uma comparação entre o capítulo da QAS e os objetivos 

a serem alcançados que estão descritos neste documento.  

2.1 Verificação e Validação 
 
Objetivos a serem alcançados 

O objetivo da verificação é garantir que os produtos de trabalho selecionados estão 

de acordo com os seus requisitos especificados.  

• Meta 1 - Os produtos de trabalhos para serem verificados são selecionados e 

um ambiente para verificação é estabelecido.  

• Meta 2 – Peer Reviews são preparadas, executadas e seus resultados são 

analisados; 

• Meta 3 – Procedimentos de verificação são realizados, seus resultados são 

analisados e são identificadas ações corretivas para as não-conformidades.  

O objetivo da validação é demonstrar que um produto ou componente de produto 

cumpre seu uso planejado quando colocado em seu ambiente planejado. 

• Meta 1 – Os produtos de trabalho para serem validados são selecionados, 

um ambiente para validação é preparado e, procedimentos para a validação 

são estabelecidos. 

• Meta 2 - Validar o produto ou componente do produto, através da execução 

de procedimentos de validação e análise de seus resultados. 

A diferença entre a definição de validação e verificação, é que, a validação se 

preocupa em observar se foi desenvolvido o produto correto, o que era desejado pelo 

cliente. Já a verificação se preocupa em observar se o produto foi desenvolvido de 

maneira correta, se cumpriu os processos e padrões estabelecidos. 
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Questionamentos relacionados 
 

� Planejamento da Qualidade (determina Responsabilidades, Metas, Processos, 
Métricas, Padrões, Critérios de Escalação, Cronograma de Auditoria, Tempo de 
Re-Avaliação, Itens de Verificação e Validação e Recursos para Qualidade). 

 
a. Em relação à contribuição aos objetivos acima citados.  

 
 Contribui fortemente 
 Contribui em partes 

 Contribui fracamente 
 Não contribui 

b. Em relação a sua aplicabilidade aos tipos de metodologias de 
desenvolvimento de software. É possível dizer que pode ser utilizada em: 

 
 Metodologias ágeis 
 Metodologias tradicionais 

 Ambos os tipos 
 Nenhuma deles 

 
� Revisão Simplificada (realiza a efetivação de acordos para planos e padrões) 

 
a. Em relação à contribuição aos objetivos acima citados.  

 
 Contribui fortemente 
 Contribui em partes 

 Contribui fracamente 
 Não contribui 

b. Em relação a sua aplicabilidade aos tipos de metodologias de 
desenvolvimento de software. É possível dizer que pode ser utilizada em: 

 
 Metodologias ágeis 
 Metodologias tradicionais 

 Ambos os tipos 
 Nenhuma deles 

 
� Inspeção por Par (realiza a identificação de faltas injetadas em artefatos do 

projeto) 
 

a. Em relação à contribuição aos objetivos acima citados 
 

 Contribui fortemente 
 Contribui em partes 

 Contribui fracamente 
 Não contribui 

b. Em relação a sua aplicabilidade aos tipos de metodologias de 
desenvolvimento de software. É possível dizer que pode ser utilizada em: 

 
 Metodologias ágeis 
 Metodologias tradicionais 

 Ambos os tipos 
 Nenhuma deles 
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���� Estratégia Combinada de Teste (É formada pelo Teste de Unidade, Teste de 
Integração, Teste de Cliente e Teste Exploratório). 

 
a. Em relação à contribuição aos objetivos nos quais ela se presta.  

 
 Contribui fortemente 
 Contribui em partes 

 Contribui fracamente 
 Não contribui 

b. Em relação a sua aplicabilidade aos tipos de metodologias de 
desenvolvimento de software. É possível dizer que pode ser utilizada em: 

 
 Metodologias ágeis 
 Metodologias tradicionais 

 Ambos os tipos 
 Nenhuma deles 

 
2.2 Garantia da Qualidade 
 
Objetivos a serem alçados 

O propósito da garantia de qualidade é proporcionar para a equipe do projeto e para a 

gerência sênior uma visão objetiva nos processos e dos produtos de trabalho associados. 

Para isto são realizadas avaliações objetivas, que podem ser auditorias, dos processos 

executados, produtos de trabalhos, e serviços contra descrições de processos, padrões, e 

procedimentos aplicáveis. As não-conformidades, que representam falta de aderência 

em processos ou produtos executados em relação aos planejados, devem ser 

identificadas e documentadas e seu endereçamento deve ser garantido. Freqüentemente 

as atividades da garantia da qualidade devem ser reportadas aos gerentes e equipes de 

projeto.  

• Meta 1 - Avaliação objetiva dos processos e produtos de trabalho 

• Meta 2 - As não-conformidades são controladas, comunicadas e sua 

resolução é garantida. 

Questionamentos relacionados 

� Planejamento da Qualidade (determina Responsabilidades, Metas, Processos, 
Métricas, Padrões, Critérios de Escalação, Cronograma de Auditoria, Tempo de 
Re-Avaliação, Itens de Verificação e Validação e Recursos para Qualidade). 
 
a. Em relação à contribuição aos objetivos acima citados.  

 

 Contribui fortemente 
 Contribui em partes 

 Contribui fracamente 
 Não contribui 
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���� Momento da Qualidade (Apresenta o resultado das atividades da QAS durante 
o desenvolvimento do projeto) 

 
a. Em relação à contribuição aos objetivos acima citados.  

 

 Contribui fortemente 
 Contribui em partes 

 Contribui fracamente 
 Não contribui

b. Em relação a sua aplicabilidade aos tipos de metodologias de 
desenvolvimento de software. É possível dizer que pode ser utilizada em: 

 
 Metodologias ágeis 
 Metodologias tradicionais 

 Ambos os tipos 
 Nenhuma deles 

 
���� Mini-auditorias (Auditorias com escopo reduzido e com freqüência 

intensificada) 
 

a. Em relação à contribuição aos objetivos acima citados.  
 

 Contribui fortemente 
 Contribui em partes 

 Contribui fracamente 
 Não contribui 

b. Em relação a sua aplicabilidade aos tipos de metodologias de 
desenvolvimento de software. É possível dizer que pode ser utilizada em: 

 
 Metodologias ágeis 
 Metodologias tradicionais 

 Ambos os tipos 
 Nenhuma deles 

 
���� Reunião da Qualidade (São apresentadas métricas, identificadas as lições 

aprendidas e possíveis atualizações de planos e padrões). 
 

a. Em relação à contribuição aos objetivos nos quais ela se presta.  
 

 Contribui fortemente 
 Contribui em partes 

 Contribui fracamente 
 Não contribui 

b. Em relação a sua aplicabilidade aos tipos de metodologias de 
desenvolvimento de software. É possível dizer que pode ser utilizada em: 

 
 Metodologias ágeis 
 Metodologias tradicionais 

 Ambos os tipos 
 Nenhuma deles 
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2.3 Aspectos Gerais 
 
A utilização da Qualidade Ágil de Software (QAS) como um todo, pode-se assumir que: 
 

a. Em relação à contribuição ao comprimento do conjunto de objetivos 
citados.  

 Contribui fortemente 
 Contribui em partes 

 Contribui fracamente 
 Não contribui 

b. Em relação a sua aplicabilidade aos tipos de metodologias de 
desenvolvimento de software. É possível dizer que pode ser utilizada em: 

 
 Metodologias ágeis 
 Metodologias tradicionais 
 Ambos os tipos 
 Nenhuma deles 



 

 

 
Benefícios/Problemas da QAS (Opcional) 
 
      

 



 

 

AAPPÊÊNNDDIICCEE  CC  
DDEETTAALLHHAAMMEENNTTOO  DDOOSS  

RREESSUULLTTAADDOOSS  
Neste apêndice é apresentado o detalhamento dos resultados obtidos através dos questionários 

enviados aos profissionais da área de desenvolvimento de software. Os processos e atividades 

descritas na QAS foram analisados em relação aos requisitos do CMMI que se desejam alcançar, 

bem como em relação à possibilidade de sua aplicação em metodologias ágeis e/ou metodologias 

tradicionais.  

Dois gráficos foram utilizados para representar as informações coletadas. O primeiro descreve a 

opinião dos entrevistados em relação à adequação da QAS ao CMMI para satisfação das metas 

necessárias apresentadas no Apêndice B, e o segundo gráfico descreve a opinião dos entrevistados 

em relação à aplicação da QAS no contexto das metodologias ágeis e/ou pesadas de 

desenvolvimento de software.  

Como no modelo de questionário descrito no Apêndice B, os gráficos aqui apresentados, foram 

agrupados em relação às áreas de processo do CMMI referentes ao escopo deste trabalho. Em cada 

um dos itens da QAS, o percentual dominante dos gráficos é ressaltado, e por fim é identificado se o 

objetivo foi alcançado ou não. A seguir a consolidação dos resultados é apresentada. 

C.1 Verificação e Validação 

Nesta seção são agrupados os resultados da avaliação dos processos e atividades da QAS para a 

satisfação das áreas de processo Verificação e Validação do CMMI.  

C.1.1 Planejamento da Qualidade 

• Adequação ao CMMI: 68% acham que Contribui Fortemente (Figura C-1) 

• Aplicação dominante: 76% acham que se aplica a Ambos os Tipos de Metodologia 

(Figura C-2) 

• Objetivo Processo/Atividade: Alcançado 
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Adequação ao CMMI

68%

28%

4% 0%

Contribui Fortemente

Contribui em Partes

Contribui Fracamente

Não Contribui

 

Figura C-1 Contribuição para satisfação dos requisitos do CMMI 

Possibilidade de Aplicação

12%

12%

76%

0%
Metodologias Ágeis

Metodologias
Tradicionais

Ambos os Tipos

Nenhum deles

 

Figura C-2 Aplicação aos tipos de metodologias 

C.1.2 Revisão Simplificada 

• Adequação ao CMMI: 68% acham que Contribui Fortemente (Figura C-3) 

• Aplicação dominante: 76% acham que se aplica a Ambos os Tipos de Metodologia 

(Figura C-4) 

• Objetivo Processo/Atividade: Alcançado 
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Adequação ao CMMI

68%

32%

0%

0%

Contribui Fortemente

Contribui em Partes

Contribui Fracamente

Não Contribui

 

Figura C-3 Contribuição para satisfação dos requisitos do CMMI 

Possibilidade de Aplicação

16%

8%

76%

0%
Metodologias Ágeis

Metodologias
Tradicionais

Ambos os Tipos

Nenhum deles

 

Figura C-4 Aplicação aos tipos de metodologias 

C.1.3 Inspeção por Par 

• Adequação ao CMMI: 56% acham que Contribui Fortemente (Figura C-5) 

• Aplicação dominante: 64% acham que se aplica a Ambos os Tipos de Metodologia 

(Figura C-6) 

• Objetivo Processo/Atividade: Alcançado 
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Adequação ao CMMI

56%

40%

0%

4%

Contribui Fortemente

Contribui em Partes

Contribui Fracamente

Não Contribui

 

Figura C-5 Contribuição para satisfação dos requisitos do CMMI 

 

Possibilidade de Aplicação

32%

4%
64%

0%
Metodologias Ágeis

Metodologias
Tradicionais

Ambos os Tipos

Nenhum deles

 

Figura C-6 Aplicação aos tipos de metodologias 

C.1.4 Estratégia Combinada de Teste 

• Adequação ao CMMI: 80% acham que Contribui Fortemente (Figura C-7) 

• Aplicação dominante: 80% acham que se aplica a Ambos os Tipos de Metodologia 

(Figura C-8) 

• Objetivo Processo/Atividade: Alcançado 
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Adequação ao CMMI

80%

20%

0%

0%

Contribui Fortemente

Contribui em Partes

Contribui Fracamente

Não Contribui

 

Figura C-7 Contribuição para satisfação dos requisitos do CMMI 

Possibilidade de Aplicação

16%

4%

80%

0%
Metodologias Ágeis

Metodologias
Tradicionais

Ambos os Tipos

Nenhum deles

 

Figura C-8 Aplicação aos tipos de metodologias 

C.2 Garantia da Qualidade do Processo e do Produto 

Nesta seção são agrupados os resultados da avaliação dos processos e das atividades da QAS 

para a satisfação da área de processo Garantia da Qualidade do Processo e do Produto. 

C.2.1 Planejamento da Qualidade 

• Adequação ao CMMI: 76% acham que Contribui Fortemente (Figura C-9) 

• Aplicação dominante: Neste caso o resultado já foi apresentado na seção C.1.1  

• Objetivo Processo/Atividade: Alcançado 
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Adequação ao CMMI

76%

20%

4%
0%

Contribui Fortemente

Contribui em Partes

Contribui Fracamente

Não Contribui

 

Figura C-9 Contribuição para satisfação dos requisitos do CMMI 

C.2.2 Momento da Qualidade 

• Adequação ao CMMI: 64% acham que Contribui Fortemente (Figura C-10) 

• Aplicação dominante: 92% acham que se aplica a Ambos os Tipos de Metodologia 

(Figura C-11) 

• Objetivo Processo/Atividade: Alcançado 

Adequação ao CMMI

64%

24%

8%
4%

Contribui Fortemente

Contribui em Partes

Contribui Fracamente

Não Contribui

 

Figura C-10 Contribuição para satisfação dos requisitos do CMMI 
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Possibilidade de Aplicação

4%

4%

92%
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Metodologias Ágeis
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Tradicionais
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Figura C-11 Aplicação aos tipos de metodologias 

C.2.3 Mini-Auditoria 

• Adequação ao CMMI: 68% acham que Contribui Fortemente (Figura C-12) 

• Aplicação dominante: 68% acham que se aplica a Ambos os Tipos de Metodologia 

(Figura C-13) 

• Objetivo Processo/Atividade: Alcançado 

Adequação ao CMMI

68%

28%

4% 0%

Contribui Fortemente

Contribui em Partes

Contribui Fracamente

Não Contribui

 

Figura C-12 Contribuição para satisfação dos requisitos do CMMI 
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Possibilidade de Aplicação
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Figura C-13 Aplicação aos tipos de metodologias 

C.2.4 Reunião da Qualidade 

• Adequação ao CMMI: 68% acham que Contribui Fortemente (Figura C-14) 

• Aplicação dominante: 80% acham que se aplica a Ambos os Tipos de Metodologia 

(Figura C-15) 

• Objetivo Processo/Atividade: Alcançado 

Adequação ao CMMI

68%

28%

4% 0%

Contribui Fortemente

Contribui em Partes

Contribui Fracamente

Não Contribui

 

Figura C-14 Contribuição para satisfação dos requisitos do CMMI 

 



 

 156 

Possibilidade de Aplicação
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Figura C-15 Aplicação aos tipos de metodologias 
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