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RESUMO

 

 

Com a globalização e o mercado cada vez mais competitivo, as empresas e os desenvolvedores de 
softwares devem estar cada vez mais preocupados com a qualidade dos softwares que são produzidos. 
Para isso, elas devem estar atentas a todas as etapas existentes no desenvolvimento de sistemas. Estas 
etapas, que são apresentadas pela Engenharia de Software, devem ser implementadas, acompanhadas e 
monitoradas durante todo o processo de desenvolvimento para se obter o software desejado. Em relação a 
softwares, podemos dizer que existe a qualidade do produto e a qualidade do processo. Ambas são 
importantes e devem ser alcançadas pelas empresas que queiram sobreviver ao mercado que está cada dia 
mais disputado. Existem diversas normas para processos e produtos, que, quando implantadas, servem 
para garantir a qualidade. A série ISO (International Organization for Standardization – Organização 
Internacional de Padrões) 9000 e o CMM  (Capability Maturity Model - Modelo de Maturidade da 
Capacidade) são exemplos de normas e modelo importantes e reconhecidos em todo o mundo. As 
diversas empresas que desenvolvem softwares devem se esforçar para implantar alguma das normas ou 
modelos existentes principalmente no processo de desenvolvimento, pois, garantindo a qualidade do 
processo, elas garantem também a qualidade do produto.
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1.    Introdução

 

 

Assim como a roda, a energia elétrica, o tear, a produção em série, o telefone vieram revolucionar 

a  vida do homem, agora,  vê-se essa revolução tomar aspectos impressionantes  com o advento dessa 

formidável máquina que é o computador.

 

            Inicialmente monstruosa em suas formas e dimensões, essa máquina tinha um acesso muito difícil, 
restrito quanto a preços e mais ainda uma enorme dificuldade na sua operacionalidade e locomoção.

 

            Com os seu gradual aperfeiçoamento, barateamento de custos e uma fulminante massificação, este 
invento está aí para modificar de uma maneira radical o dia a dia do ser humano.

 

            É  totalmente  impossível,  nos  dias  de  hoje,  imaginar-se  uma  indústria,  um  comércio,  um 

estabelecimento de ensino, uma residência que não esteja afinada e dependente dos incontáveis benefícios 

oferecidos pelo computador.

 

            A  abrangência  de  sua  utilização  tem contornos  inimagináveis:  medicina,  comunicação,  laser, 

indústria como um todo, pesquisas, têm no computador um aliado poderoso. Porém, tal grandiosidade de 

utilização  e  enorme  eficiência,  quando  falham geram problemas  proporcionais  aos  seus  serviços.  É 

comum chegar-se em um banco e encontrá-lo totalmente parado – o sistema está fora do ar – informam. 

Poderão ser cinco minutos ou cinco horas de espera,  não se  sabe.  No cerne do problema está a  má 

qualidade dos softwares, que são os programas responsáveis pelo bom funcionamento do computador. 
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Pensa-se que estão aí os grandes problemas dessa nova tecnologia, que só serão solucionados com a 

implantação da qualidade no desenvolvimento dos sistemas. No Capítulo 2, serão apresentados os Ciclos 

de Vida do software e as atividades e etapas que são necessárias durante o desenvolvimento de sistemas. 

 

            A  maior  preocupação  hoje  dos  desenvolvedores  de  software  deve  ser  com a  qualidade  dos 

mesmos e o desenvolvimento do software com qualidade deve ser colocado como fator principal na 

sociedade  moderna.  O  Capítulo  3  irá  abordar  a  qualidade  do  software  e  também a  importância  da 

qualidade no processo de desenvolvimento e algumas das normas existentes.

 

            Devido  a  enorme  importância  pela  multiplicidade  de  uso,  as  empresas  desenvolvedoras  de 

software devem estar atentas para colocarem no mercado somente softwares de máxima qualidade. 

 

Os problemas de qualidade de software existem desde o início do computador  e estão sendo 
constantemente contornados. Porém, dada a massificação do uso dos softwares e a enorme dependência 
que de seu uso tem a humanidade, as empresas que os desenvolvem devem cada vez mais se aprimorarem 
e aperfeiçoarem a sua produção, podendo para isso contar com a Engenharia de Software e as normas e 
modelos existentes como a ISO 9000, o modelo CMM, que será abordado no Capítulo 4, que  têm como 
objetivo central a produção de software com qualidade, através de metodologias e técnicas que são 
aplicadas nas diversas etapas de desenvolvimento de software.

 

 

 

 



 

 

 

2.    Processos do Desenvolvimento de Sistemas

 

 

Uma das principais funções da Engenharia de Software é contribuir para a produção de software de 

qualidade, possibilitando que as pessoas tenham acesso a melhores produtos com custo mais baixo.  Para 

isso,  os  desenvolvedores  devem  utilizar  os  modelos  de  desenvolvimento  de  sistemas  que  serão 

apresentados neste capítulo.

 

 

2.1 Desenvolvimento de Software

 

 

O processo de desenvolvimento de software consiste no conjunto de atividades e etapas a serem 

seguidas de modo que o software desejado seja obtido.

 

            Um  modelo  de  desenvolvimento  de  software  corresponde  a  uma  representação  abstrata  do 

processo  de  desenvolvimento.  Este  modelo  serve  para  definir  como  as  etapas  relacionadas  ao 

desenvolvimento de software serão executadas e conduzidas para alcançar o objetivo proposto que é a 

produção de um software de alta qualidade.



 

            Apesar de apresentarem denominações diferentes, os modelos que serão  apresentados possuem 
atividades e etapas comuns entre eles. De uma maneira geral pode-se dividir o desenvolvimento de 
sistemas em três grandes etapas (Pressman, 1995): etapa de definição, etapa de desenvolvimento e etapa 
de manutenção. 

 

 

2.1.1 Etapa de definição
 

 

Esta etapa se caracteriza pela determinação do que deve ser feito. Nesta etapa, o desenvolvedor do 

software deve identificar as informações que deverão ser manipuladas, as funções a serem processadas, 

qual o nível de desempenho desejado, que interfaces devem ser oferecidas, as restrições do projeto e os 

critérios de validação que devem existir no sistema. Estas atividades deverão ser desenvolvidas sem levar 

em consideração o modelo de desenvolvimento que será adotado. Esta etapa apresenta três atividades 

específicas( Pressman, 1995):

 

Definição ou Análise do Sistema:  inicia-se com a determinação dos requisitos para os elementos do 

sistema, que é essencial quando o software se comunica com outros elementos como pessoas, hardwares e 

outros sistemas. Deve ser feito um levantamento de todas as funcionalidades e restrições que o sistema 

possui. Esta etapa é responsável pela determinação da atividade de cada elemento no sistema.

 

Planejamento  do  projeto: análise  de  riscos,  a  definição  dos  recursos  envolvidos  no  processo, 

distribuição das atividades entre as pessoas envolvidas,  estimativa de custos e prazos e a programação de 

todo o processo de desenvolvimento do sistema.

 

Análise de requisitos: todos os requisitos que foram levantados na etapa de análise devem ser estudados 

para que haja uma melhor definição do que realmente deve ser implementado.

 



 

2.1.2 Etapa de desenvolvimento
 

 

Fase responsável pela determinação de como as funções do sistema devem ser implementadas. A 

maneira como o sistema será transformado em linguagem de programação, a geração do código e alguns 

testes do sistema devem ocorrer nesta etapa. Esta etapa também apresenta três atividades específicas 

(Pressman, 1995):

 

Projeto  do  Software:  tradução  dos  requisitos  encontrados  na  fase  anterior  em  um  conjunto  de 

representações gráficas ou tabulares. Estas representações são responsáveis por demonstrar a arquitetura, 

a estrutura de dados e as interfaces do sistema. 

 

Codificação:  tradução das  representações  gráficas  para  uma linguagem de  programação,  gerando os 

programas  executáveis.  A  linguagem  de  programação  adotada  pode  ser  procedimental  ou  não 

procedimental  (Técnicas de Quarta Geração). 

 

Teste do Software: uma série de testes é aplicada ao software para encontrar e corrigir erros relativos a 

função, lógica, interface e implementação . Para um melhor resultado, os testes devem ser feitos seguindo 

uma programação para atingirem todas as partes do sistema.

 

            

2.1.3 Etapa de manutenção

 

 

Esta etapa inicia-se após a entrega do sistema. Ela é responsável pela realização de alterações no 



software  como correção  de  erros,  inclusão  de  novas  funções  solicitadas  pelo  cliente  e  adaptação do 

software a novos ambientes. Esta etapa também apresenta três atividades específicas (Pressman, 1995):

 

Manutenção Corretiva: responsável pela correção de erros encontrados durante o uso do sistema.

 

Manutenção Adaptativa:  o sistema pode ter que se adaptar a novos sistemas operacionais, a novos 

usuários, a novos periféricos e a novos hardwares. Para isso o sistema necessita de alterações adaptativas. 

 

Melhoramento Funcional:  o cliente solicita alterações para introdução de melhorias no sistema como 

novas funcionalidades, melhora de desempenho e alteração de interfaces.

 

 

2.2 Paradigmas da Engenharia de Software

 

 

Métodos, ferramentas e procedimentos são os principais elementos da Engenharia de Software. 

Eles permitem que os desenvolvedores de software tenham o controle do processo de desenvolvimento e 

uma estrutura para construírem softwares com qualidade.

 

Estes elementos fazem parte das etapas de desenvolvimento de software, muitas vezes chamadas 

de Paradigmas da Engenharia de Software, que serão discutidos a seguir.

 

 



2.2.1 Ciclo de Vida Clássico

 

 

O ciclo de vida clássico, algumas vezes chamado modelo cascata, inicia-se no nível do sistema e 

caminha através da análise, projeto, codificação, teste e manutenção, conforme a figura 2.1. Este modelo 

apresenta as seguintes atividades (Pressman, 1995):

 

Figura 2.1 – Ciclo de Vida Clássico.

 

-         Análise e Engenharia de Sistemas:  consiste em estabelecer os requisitos para todos os 

elementos  que  fazem parte  do  sistema  como  software,  hardware  e  pessoas,  e  também a 

distribuição destes requisitos ao software.

 

-         Análise  de  requisitos  de  software:  intensificação  no  processo  de  estabelecimento  dos 

requisitos.  Para  um  melhor  entendimento  dos  programas  que  devem  ser  construídos,  o 

Engenheiro  de  Software  deve  compreender  a  função,  o  desempenho,  o  propósito  e  as 

interfaces que serão necessárias. Nesta  etapa, os requisitos do sistema e do software devem ser 

revisados com o cliente e posteriormente documentados.
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-         Projeto: etapa que se encontra dividida em quatro atributos do sistema.

-         arquitetura de software,

-         procedimentos, 

-         estrutura de dados,

-         definição de interface.

 

-         Codificação: etapa em que o projeto deve ser traduzido em um forma legível através de 

uma linguagem de programação.

 

-         Testes: a etapa de realização de testes concentra-se nos aspectos lógicos do software, deve 

garantir  que todas as funcionalidades tenham sido testadas e  serve também para encontrar 

erros relacionados às respostas do sistema. 

 

-         Manutenção:  etapa  responsável  por  alterações  no  software  decorrentes  de  erros 

encontrados no software, mudanças requeridas pelo cliente e adaptação do software a novos 

ambientes.

 

O ciclo de vida clássico é um dos modelos da Engenharia de Software mais utilizado. Algumas 

críticas vêm sendo feitas com relação ao seu uso em todo os tipos de sistemas:

-         Demora para se chegar a primeira versão operacional do software, que é obtida somente nas 

etapas finais do processo,  que cria uma certa ansiedade no cliente.

 

-         Este modelo assume que os requisitos não são modificados durante o desenvolvimento. Na 

maioria dos casos isto não ocorre porque os requisitos não são definidos em sua totalidade na 

etapa de análise.

 



-         Problemas relacionados com a definição de hardware. Devido a grande evolução que ocorre 

com  os  hardwares,  caso  o  projeto  demore  um  bom  tempo,  os  requisitos  terão  que  ser 

reavaliados.

2.2.2  Prototipação

 

 

No processo de desenvolvimento de software existem situações que podem ser resolvidas através 

da Prototipação. Quando o cliente define os objetivos gerais do software  mas não identifica claramente 

os requisitos de entrada, processamento e saída ou quando o desenvolvedor não tem certeza quanto a 

adaptabilidade do software a um sistema operacional ou a seus usuários, uma alternativa proposta pela 

Engenharia de Software para contornar estes problemas é a Prototipação. Este processo  apresenta uma 

sequência de eventos (Pressman, 1995), conforme mostra a figura 2.2.

 

 

 

Figura 2.2 – Ciclo de Vida do Protótipo
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-         Coleta de Requisitos: o desenvolvedor do sistema e o cliente devem definir os objetivos do 

sistema  e  as  exigências  e  devem  também  identificar  as  partes  em  que  uma  definição 

complementar deva ocorrer.

 

-         Projeto Rápido: após a coleta de requisitos ocorre a elaboração de um rápido projeto que 

têm como foco determinar os parâmetros de entrada e saída do sistema.

 

-         Construção do Protótipo:  após o projeto rápido, acontece a construção de um protótipo 

baseado no que foi especificado anteriormente. 

 

-         Avaliação do Protótipo:  o cliente faz uma avaliação do protótipo que foi desenvolvido 

para verificar se ele atende as necessidades dele. Este protótipo serve também para facilitar a 

identificação dos requisitos do sistema.

 

-         Refinamento do Protótipo: o cliente  determina as mudanças que são necessárias para que 

o  protótipo  satisfaça  suas  necessidades.  Essas  interações  do  cliente  permitem  que  o 

desenvolvedor entenda melhor as funcionalidades do sistema.   

 

Este  modelo  se  torna  interessante  para  sistemas  de  grande  porte,  pois  eles  apresentam certas 

dificuldades em relação a  definição dos requisitos.  Com a Prototipação é possível  obter uma versão 

bastante  simplificada do sistema,  através  de um pequeno investimento.  O protótipo em papel  ou em 

software  permite  ao  cliente  compreender  como  será  a  interação  entre  o  usuário  e  o  software.  Este 

protótipo deve representar a maioria das funções desejadas pelo cliente para o software. A prototipação 

pode ser problemática pelas seguintes razões: a qualidade global do software e a manutenibilidade a longo 

prazo não são levadas em consideração e alguns requisitos ineficientes e impróprios podem passar a fazer 

parte do sistema devido a rápida necessidade de funcionamento do protótipo.

 



 

2.2.3 Modelo Espiral
 

 

Este modelo engloba as características do ciclo de vida clássico e da prototipação, acrescendo a 

análise de riscos. Ele apresenta quatro atividades (Pressman, 1995), conforme a figura 2.3 

            

Figura 2.3 – Modelo Espiral.

 

 

-         Planejamento: esta fase consiste na determinação das alternativas, objetivos e restrições do 

sistema proposto.
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-         Análise  de  Riscos:  análise  das  alternativas  levantadas  na  etapa  de  planejamento  e 

identificação e resolução dos riscos aos quais o sistema está sujeito.

 

-         Engenharia: consiste no desenvolvimento do produto a partir do levantamento feito pelas 

etapas anteriores.

 

-         Avaliação: avaliação dos resultados do desenvolvimento do produto (Engenharia) feita pelo 

cliente.

 

Este  modelo  permite  que  o  desenvolvedor  e  o  cliente  tenham uma melhor  reação  aos  riscos 

encontrados em cada etapa de desenvolvimento, por isso este modelo de desenvolvimento se adequa a 

sistemas que apresentam um alto risco de investimento para o cliente. O modelo é relativamente novo e 

demorará algum tempo até que a eficácia desse novo modelo possa ser determinada e comprovada. Ele 

exige grande experiência na avaliação de riscos e depende disso para o sucesso. 

 

 

2.2.4 Desenvolvimento Interativo
 

 

 

Neste modelo, a idéia central, é a de que um sistema deve ser desenvolvido de forma incremental, 

sendo que cada incremento adiciona ao sistema novas funcionalidades e capacidades, até que o sistema 

desejado seja obtido. Observando a figura 2.4, nota-se  que durante o desenvolvimento do sistema, a cada 

incremento, mudanças podem ser inseridas no processo (Hix, 1993). 

 



Figura 2.4 – Desenvolvimento Interativo.

 

 

Este modelo apresenta uma grande facilidade que é a do teste do sistema, pois  ele  permite a 

realização de testes a nível de desenvolvimento, sem a necessidade de aguardar o fim do desenvolvimento 

do sistema para que haja os testes. Ele permite também uma maior interação do cliente com o sistema 

durante o seu desenvolvimento.

 

            O primeiro passo deste modelo requer uma implementação inicial, na forma de um subconjunto da 

solução do problema global. Este primeiro nível de sistema deve conter os principais aspectos que sejam 

facilmente identificáveis no que diz respeito ao problema a ser resolvido.         

 

            O aspecto mais importante deste modelo é a lista de controle de projeto. Esta lista deve apresentar 
todos os passos que devem ser realizados para a obtenção do sistema final. Cada etapa do modelo de 
Desenvolvimento Interativo consiste em retirar um passo da lista de controle de projeto através da 
realização de três etapas: o projeto, a implementação e a análise. A lista de controle de projeto é 
responsável pela gerencia de todo o desenvolvimento do sistema, definindo quais as tarefas devem ser 
realizadas a cada nova etapa implementada. As tarefas da lista podem também representar alterações no 
sistema decorrentes de erros ou problemas encontrados durante o desenvolvimento. 

 

 

2.2.5 Técnicas de Quarta Geração
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Abrange  as  ferramentas  que  possibilitam  que  os  desenvolvedores  de  software  façam 

especificações do software em um nível elevado. Estas ferramentas geram o código fonte a partir das 

especificações do desenvolvedor.

 

A implementação destas técnicas permite que o desenvolvedor apresente os resultados de uma 

forma que determine a geração automática de código. Elas apresentam como vantagem uma redução no 

tempo, planejamento e análise na produção de softwares relativamente pequenos. 

 

A partir da implementação destas técnicas o desenvolvedor deve realizar uma série de testes, 
desenvolver uma documentação e executar um conjunto de atividades que também são exigidas em outros 
modelos da Engenharia de Software, para se chegar ao sistema desejado (Pressman, 1995).

 

 

 

Figura 2.5 – Técnicas de Quarta Geração.

 

 

            Um de seus principais problemas é sua aplicabilidade, que fica restrita a sistemas comerciais, 
apesar de já existirem algumas aplicações em sistemas de engenharia e tempo real.
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As  técnicas  de  quarta  geração  se  tornaram  importantes  no  processo  de  desenvolvimento  de 

softwares comerciais e tendem a ter seu uso ampliado nos demais tipos de sistemas.

 

 

2.2.6 Combinando Paradigmas 
 

            

 

            Em muitos casos, os paradigmas da Engenharia de Software que foram apresentados, podem e 
devem ser combinados para que o potencial de cada um possa ser obtido em um único projeto. 

 

O paradigma do modelo espiral combina a prototipação e elementos do ciclo de vida clássico 
diretamente. A figura 2.6 mostra como podem ser combinados os paradigmas da Engenharia de Software 
durante um desenvolvimento de software. O processo inicia-se com a obtenção preliminar dos requisitos 
(objetivos, alternativas e restrições). A partir disso, qualquer caminho indicado na figura pode ser tomado 
(Pressman, 1995).

 



 

Figura 2.6 – Combinando Paradigmas.

 

 

2.3 Gerenciamento de Projetos
 

            

            Vários problemas relacionados ao desenvolvimento de softwares são decorrentes do indevido uso 

de  metodologias  e  técnicas  nas  etapas  de  desenvolvimento.  Porém,  grande  parte  dos  fracassos  nos 

projetos de software se deve a problemas de administração ou gerenciamento do desenvolvimento de 

software.
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            O  gerenciamento  de  projetos  de  software  possui  importância  fundamental  no  processo  de 

desenvolvimento de um produto. Ele não é visto como uma etapa clássica (Etapas da Engenharia de 

Software) do processo de desenvolvimento, pois faz parte de todas as etapas, desde o início até o produto 

final. A função típica do gerenciamento de projetos é a análise e acompanhamento de alguns fatores que 

são relevantes para o projeto do software como: os recursos necessários, os riscos envolvidos, as tarefas a 

serem realizadas, os custos e o escopo do software.

 

 

2.3.1 Fase Inicial
 

            

            O objetivo desta fase é identificar alguns fatores como: alternativas de solução, objetivos e escopo 

do software e as restrições técnicas que são importantes para a condução do projeto. O conhecimento 

destes fatores permite  uma estimativa inicial  do projeto em relação a  custos e  também permite  uma 

divisão das tarefas a serem realizadas. Nesta fase é que são definidos o objetivo e o escopo do software, 

que devem ser feitos em conjunto  pelo desenvolvedor e o cliente. Após a definição destes dois pontos, 

serão discutidas as possibilidades de solução,  de modo que permita  obedecer  as restrições de prazo, 

orçamento, recursos, etc...

 

 

2.3.2 Medições e Métricas
 

            

            As medições e métricas permitem um melhor entendimento do processo de desenvolvimento de 

um  software  e  permitem  também  uma  melhor  avaliação  do  produto.  A  quantificação  dos  aspectos 

relacionados ao processo de obtenção de um produto assim como do produto são muito importantes. No 

caso do produto, as medições podem fornecer informações sobre a qualidade do mesmo. No caso do 

processo de desenvolvimento, as medições podem gerar melhorias no processo, possibilitando aumento 

de produtividade.            



 

 

2.3.3 Estimativas
 

            

            Etapa muito importante para o planejamento do projeto. Nesta etapa devem ser definidos fatores 

como a duração do projeto, custo, esforço humano e outros. Na maioria dos casos, a estimativa é feita 

com base na experiência passada. No caso do projeto ser similar a um projeto já realizado, não fica difícil 

estimar  os  fatores,  pois  serão  próximos  daqueles  do  projeto  anterior.  Caso  o  projeto  apresente 

características inovadoras em relação aos projetos anteriores, a estimativa pode tornar-se complexa. As 

diversas técnicas de estimativa existentes apresentam características comuns, como por exemplo:

            

-         métricas  de  software  e  histórico  de  aferições  passadas  são  usadas  como  base  das 

estimativas.

 

-         o projeto deve ser dividido em pequenas partes que serão estimadas individualmente.

 

-         o escopo do projeto deve ser estabelecido previamente.

 

            

 

2.3.4 Análise de Riscos
 

 



            Apesar  de  não  ser  considerada  em alguns  projetos,  esta  tarefa  é  de  enorme  importância  no 

gerenciamento  de  um projeto  de  software.  O  seu  objetivo  é  identificar,  avaliar,  classificar  e  definir 

estratégias para administrar e solucionar os riscos envolvidos no projeto.

 

 

2.3.5 Determinação de Prazos
 

 

            Outro aspecto muito importante relacionado ao gerenciamento de um projeto de software é a 

definição  dos  prazos  de  desenvolvimento.  Como  qualquer  projeto  de  engenharia,  o  projeto  de  um 

software deve apresentar um conjunto de tarefas a serem realizadas. Para que cada tarefa seja realizada,  

será necessário um determinado esforço envolvendo um grupo de pessoas e outros recursos. Com base 

nestes dados, é possível criar um gráfico ou tabela que demonstre o tempo necessário para a realização de 

cada tarefa, determinando assim o prazo final do projeto.

 

 

2.3.6 Monitoração e Controle
 

 

            Depois de definida a programação de desenvolvimento, a atividade de monitoração e controle do 

projeto será iniciada e permanecerá até o final do projeto. Todas as tarefas que foram programadas devem 

ser monitoradas pelo gerente do projeto.  Se o desenvolvimento de determinada tarefa não estiver de 

acordo com a programação, o gerente deve atuar sobre a mesma com o objetivo de se aproximar do que 

havia  sido  planejado.  Uma  das  maneiras  de  resolver  isso  seria  a  alocação  de  mais  recursos  para 

realização da tarefa. Caso seja necessário, algumas tarefas podem ser reorganizadas para compensar o 

atraso acorrido em outras tarefas, afim de evitar o atraso do projeto. 

 



 

2.4 Métricas de Qualidade do Software
 

 

         A  qualidade  do  software  pode  ser  medida  durante  o  processo  de  desenvolvimento  e  após  a 

conclusão  do  mesmo.  As  métricas  anteriores  a  conclusão  do  software  visam  tomadas  de  decisão 

referentes ao projeto e  a testes do software.  Complexidade do software,  modularidade e  tamanho do 

software são exemplos de métricas desta categoria. As métricas utilizadas após a conclusão do software 

concentram-se nos defeitos identificados e na manutenibilidade do sistema. Essas métricas servem para 

indicar aos desenvolvedores do sistema a efetividade do processo de desenvolvimento.

 

 

2.4.1 Medida da Qualidade
 

 

            Existem  diversas  medidas  de  qualidade  de  software,  dentre  elas,  as  mais  utilizadas  são: 

corretitude, manutenibilidade, integridade e usabilidade. Abaixo seguem as definições e medidas de cada 

uma (Gilb, 1988). 

            

-         Corretitude : Um programa deve operar corretamente; caso contrário, oferecerá pouco 

valor aos seus usuários. Corretitude é o grau em que o software executa a função que é dele  

exigida. A medida mais comum de corretitude são os defeitos por KLOC (Milhares de linhas  

de  código),  onde  um  defeito  é  definido  como uma  falta  verificada  de  conformidade  aos  

requisitos. Os defeitos são registrados pelo usuário do programa depois que este foi liberado 

para uso geral e são contados ao longo de um período de tempo padrão.

 

-         Manutenibilidade :  A  manutenção de  software é  responsável  por  mais  esforço do que  



qualquer outra atividade de Engenharia de Software. Manutenibilidade é a facilidade com 

que um programa pode ser corrigido se um erro for encontrado, adaptado se o seu ambiente  

se modificar ou ampliado se o cliente desejar inclusões e alterações nos requisitos funcionais.  

Não existe nenhuma forma de se  medir a manutenibilidade diretamente:  por  conseguinte,  

devemos usar medidas indiretas. Uma métrica simples orientada ao tempo é o tempo médio  

para mudança (MTTC), o tempo que demora para analisar o pedido de mudança, projetar 

uma modificação adequada, implementar a mudança, testá-la e distribuir a mudança a todos 

os usuários.

 

-         Integridade : Esse atributo mede a capacidade que um sistema tem de suportar ataques  

(acidentais e intencionais) à sua integridade. Para medir a integridade, dois atributos devem 

ser definidos: ameaça e segurança. A ameaça é a probabilidade de que um ataque de um tipo 

específico ocorrerá dentro de determinado tempo. Segurança é  a probabilidade de que o 

ataque de um tipo específico será repelido. A integridade de um sistema pode ser definida  

como:

 

Integridade = Σ [ 1 – ameaça x ( 1 – segurança)]

 

      onde ameaça e segurança são somadas em cada tipo de ataque.

                        

-         Usabilidade : A expressão user friendliness (amigável ao usuário) tornou-se onipresente  

em discussões sobre produtos de software. A usabilidade é uma tentativa de se quantificar a  

user friendliness e pode ser medida segundo quatro características: (1) a habilidade física  

e/ou  intelectual  exigida  para  se  aprender  o  sistema;  (2)  o  tempo exigido  para  se  tornar  

moderadamente eficiente no uso do sistema; (3) o aumento líquido de produtividade medido  

quando o sistema é usado por alguém que seja moderadamente eficiente; (4) uma avaliação  

subjetiva das atitudes dos usuários em relação ao sistema.

 



 

2.5 Conclusão
 

 

 

Atualmente o software se tornou vital para as pessoas devido a grande dependência que as 
mesmas têm do computador. O desenvolvimento dos softwares precisa ser feito com muito cuidado e 
deve ser acompanhado desde o início até a sua conclusão, devido a importância e muitas vezes a 
participação crítica  que eles têm no cotidiano das pessoas.

 

            Os modelos da Engenharia de Software que foram apresentados neste capítulo têm a finalidade de 
ajudar na construção de softwares com qualidade e solucionar os problemas que advém dos mesmos. No 
próximo capítulo os temas abordados serão a Qualidade e a importância que ela tem de existir nos 
sistemas que são desenvolvidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Qualidade de Sistemas
 

 

Uma das dificuldades em relação a produção de softwares com qualidade se dá pelo fato de ser 



difícil  medir  ou  mensurar  a  qualidade  dos  mesmos.  Outro  problema  é  que  muitas  vezes  a  falta  de 

qualidade ocorre como conseqüência  da forma como é feito o desenvolvimento dos softwares. Neste 

capítulo serão abordados temas que ajudam na definição de qualidade, no processo de desenvolvimento e 

também serão apresentadas algumas normas.

 

 

3.1 Histórico da Qualidade

 

 

            Dois estatísticos americanos, Edward Deming e Joseph Juran, introduziram no Japão nas décadas 

de cinquenta e sessenta,  as mais modernas técnicas de produção com qualidade e produtividade.  Em 

consequência do final da Segunda Guerra Mundial, os produtos japoneses tinham baixa qualidade e alto 

índice de rejeição. Com as novas técnicas, os japoneses conseguiram diminuir os erros e o tempo gasto, 

aumentando a produção. Depois disso, no final da década de setenta, o Japão aparecia como uma das 

economias mais desenvolvidas do mundo.

 

            No Brasil, o Governo Federal lançou no final do anos oitenta, o Programa Brasileiro de Qualidade 
e Produtividade – PBQP. Este programa tinha como objetivo melhorar a qualidade e a produtividade dos 
serviços e produtos da indústria nacional. Apesar deste incentivo, o grande avanço em relação a qualidade 
ocorreu no início da década de noventa, com a abertura da economia nacional.

 

 

3.2 Qualidade do Software
 

            

            Um dos grandes problemas em relação à qualidade do software é a definição de qualidade.

 

            De acordo com a  atual norma brasileira (NBR ISO 8402), qualidade é: 



 

“A totalidade das características de uma entidade

que lhe confere a capacidade de satisfazer

às necessidades explícitas e implícitas “

 

 

            Esta definição formal necessita de complementos para definir o que são entidades, necessidades 

explícitas  e  necessidades  implícitas.  A  entidade  seria  o  produto,  as  necessidades  explícitas  são  as 

condições e objetivos propostos pelo produtor e as necessidades implícitas são as implicações éticas, as 

questões de segurança e outros fatores subjetivos. Outros problemas que dificultam definir a qualidade 

dos softwares são (Barreto,1997):

            

-         Em sua maioria, não são produzidos em série.

 

-         Não existe um acordo a respeito da Qualidade do Software.

 

-         A Engenharia de Software ainda está em evolução.

 

-         Os softwares são altamente complexos.

 

-         Softwares não se desgastam e nem se modificam com o uso.

 

 

-         Softwares são invisíveis. Sua representação em grafos e diagramas não 

 

é precisa. 

 



 

Para tentar definir a qualidade do software, existem alguns critérios de qualidade que referem-se a 

características do software, como bem material. Estes critérios estão descritos abaixo (Gillies,1992).

            

-         Usabilidade: software possui fácil aprendizado e uso;

 

-         Integridade: o software possui proteção a algum acesso não autorizado;

 

-         Eficiência: utilização otimizada dos recursos, como processadores e memória;

 

-         Correção: a adequação do software às suas especificações;

 

-         Confiabilidade: capacidade que o software tem de não apresentar erros;

 

-         Facilidade de manutenção: esforço requerido para localizar e corrigir as falhas do software 

no ambiente de operação;

 

-         Flexibilidade: facilidade de alterar o software devido a mudanças no ambiente de operação;

 

-         Testabilidade: o software apresenta  facilidade nos testes de erro e adequação;

 

-         Portabilidade:  medida  do  esforço  necessário  para  transferir  o  software  para  uma nova 

plataforma;

 



-         Reusabilidade: o software apresenta facilidade no caso de ser reutilizado em outro contexto;

 

-         Interoperabilidade: facilidade de integrar o sistema com outros.

            

O problema da qualidade não está somente no software, mas também na forma como as empresas 
tem desenvolvido softwares. Para tentar solucionar o problema, muitas empresas tem criado normas para 
permitir a avaliação de qualidade tanto dos softwares quanto dos processos de desenvolvimento dos 
mesmos. 

 

            

3.3 Qualidade do Processo de Desenvolvimento
 

            

            A  qualidade  do  software  é  importante,  mas  mais  importante  é  a  qualidade  do  processo  de 

desenvolvimento.  Existem  normas  e  padrões  tanto  para  os  softwares  quanto  para  os  processos  de 

desenvolvimento. As empresas que desenvolvem softwares devem buscar os dois tipos de qualidade. As 

certificações mais valorizadas são aquelas que certificam os processos e não aquelas que certificam o 

produto. 

 

A melhoria da qualidade no processo de desenvolvimento de softwares está diretamente ligada à 
Engenharia de Softwares, que apresenta modelos detalhados que mostram como se desenvolve um 
software e quais são as etapas envolvidas.

 

            Em relação ao processo de desenvolvimento, os critérios de qualidade são amplos e apresentam 

diversas características da empresa, como (Milet, 1993):

            

-         aspectos  tangíveis:  aparência  das  instalações  físicas,  equipamento,  pessoal,  interface  e 

formato dos sistemas;



 

-          confiabilidade: capacidade da empresa e dos sistemas de fazer o previsto;

 

-         presteza: desejo de ajudar o cliente e fornecer o serviço agilmente, cumprimento dos prazos;

 

-         competência:  competência e pessoal qualificado para executar o serviço;

 

-         cortesia:  educação, respeito, consideração e cordialidade com o cliente;

 

-         credibilidade:  imagem de confiança e honestidade;

 

-         segurança: prevenção contra riscos e ações duvidosas para pessoas e informações;

 

-         acessibilidade:  facilidade de contato com a empresa;

 

-         comunicação: garantir a informação facilitada ao cliente de tudo o que for relevante para 

ele;

 

-         entendimento do cliente:  conhecer o cliente e seus problemas;

 

-         preço:  valor que o cliente paga pelo serviço, que inclui dinheiro, tempo, energia, material e 

pessoas;

 



Atualmente, a maioria dos estudos sobre qualidade estão relacionados com a melhora do processo 

de desenvolvimento de softwares. Isto ocorre porque quando se garante a qualidade do processo, está 

sendo garantido também a qualidade do produto.  Nesta área,  entre  os estudos de maior importância, 

podemos citar:

 

-         ISO 9000-3 : Normas para aplicação da série ISO 9000 em processos de softwares 

 

-         ISO 12207 : Processos do Ciclo de Vida do Softwares 

 

-         CMM (Capability Maturity Model – Modelo de Maturidade da Capacidade) 

 

 

3.4 Certificações de Qualidade 
 

            

            Uma característica relevante da qualidade é o fato de que ela não possa apenas existir, ela deve ter 

um reconhecimento explícito do cliente. Devido a esta característica tão importante, se torna necessário 

que exista algum tipo de certificação oficial, que venha atestar a boa qualidade do produto. Exemplos de 

alguns certificados que se destacam no mercado:

 

-         Os  certificados  de  qualidade  da  série  ISO-9000  (International  Organization  for  

Standardization – Organização Internacional de Padrões) 

 

-         Selo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) de inspeção da carne 

 



-         Selo da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) nos pacotes de café 

 

Os produtos e serviços que possuem  qualquer um dos certificados acima mencionados ou outros, 
apresentam um consumo bem mais elevado e feito com total confiança.

 

Uma certificação ISO-9000  é um padrão de qualidade pelo qual a empresa foi avaliada e julgada. 

Nessa  avaliação  os  padrões  e  as  normas  de  qualidade  previamente  estabelecidos  deverão  ser 

rigorosamente preservados. Como exemplo de organismos normalizadores podemos citar:

 

-         ISO - Organização Internacional de Padrões

 

-         IEEE - Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica 

 

-         ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 

ISO  é  o  nome  com  o  qual  é  conhecida  a  International  Organization  for  Standardization 

(Organização Internacional de Padrões). Ela é uma entidade fundada em 1947, sediada na Suiça, cuja 

função principal é a elaboração de padrões para especificações e métodos de trabalho nas mais diversas 

áreas.

 

As normas ISO-9000, criadas pela ISO, representam todo o conjunto de documentos relacionados 

com as atividades para garantia de qualidade. Elas permitem que as empresas no mundo todo avaliem e 

julguem sua  qualidade.  Com isso,  estas  normas  possibilitam às  empresas  detentoras  das  mesmas,  o 

reconhecimento de sua qualidade de trabalho em todos os países.

 

A certificação é dada através da emissão de um documento oficial que indica a conformidade com 

a norma ou padrão avaliado. Antes da emissão do certificado, é realizado todo um processo de avaliação e 



julgamento de acordo com determinada norma.  A tabela 3.1 apresenta as principais normas nacionais 

relacionadas à Qualidade de Software.

 

Tabela 3.1 – Normas de Qualidade de Software

Norma
Título

13596
Tecnologia de informação – Avaliação de produto de software – 
Características de qualidade e diretrizes para o seu uso

ISO9000-3
Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade - Parte 
3:  Diretrizes para a aplicação da NBR 19001 (ISO 9001) ao 
desenvolvimento, fornecimento e manutenção de "software"

ISO/IEC12119
Tecnologia  de  informação  -  Pacotes  de  software  –  Teste  e 
requisitos de qualidade

ISO/IEC12207
Tecnologia  de  informação  –  Processos  de  ciclo  de  vida  de 
software

 

 

Uma empresa pode se auto avaliar ou ser avaliada pelos seus clientes, mas o termo certificação 

costuma ser fornecido apenas por  empresas independentes, especializadas neste tipo de serviço. 

 

 

 3.5 Normas ISO/IEC 9126 e NBR 13596
 

                        

            Quando o assunto é software, fica difícil definir exatamente o que é qualidade. A ISO publicou 

um norma que representa a atual padronização mundial para a qualidade de produtos de software. Esta 

norma chama-se ISO/IEC 9126 e foi publicada em 1991. Ela é um das normas mais antigas na área de 

qualidade de software e foi traduzida e publicada no Brasil como NBR 13596.
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            Estas  normas  apresentam um conjunto  de  características  que  devem ser  observadas  em um 

software para que ele seja considerado de qualidade. São seis grupos de características, cada um dividido 

em algumas subcaracterísticas.

 

 

1) Funcionalidade - Demonstra que o conjunto de funções atendem às necessidades explícitas e 

implícitas para a finalidade a que se destina o software. 

 

-         Adequação -  Presença de conjunto de funções e sua apropriação para as tarefas 

-         Acurácia - Geração de resultados ou efeitos corretos 

 

-         Interoperabildade - Capacidade de interagir com outros sistemas 

 

-         Conformidade - Estar de acordo com normas, convenções, regulamentações 

 

-         Segurança de Acesso - Capacidade de evitar acesso não autorizado a programas e 

dados 

 

 

2) Confiabilidade - Demonstra que o desempenho se mantém ao longo do tempo e em condições 

estabelecidas. 

            

-         Maturidade - Freqüência de apresentação de falhas 

 



-         Tolerância a Falhas - Manter nível de desempenho em caso de falha 

 

-         Recuperabilidade - Capacidade de se restabelecer e restaurar dados após falha 

 

          

3) Usabilidade -  Evidencia a facilidade para utilização do software.

 

-         Inteligibilidade - Facilidade de entendimento dos conceitos utilizados 

 

-         Apreensibilidade - Facilidade de aprendizado.

 

-         Operacionalidade - Facilidade de operar e controlar a operação 

 

 

4) Eficiência – Demonstra que os recursos e os tempos envolvidos são compatíveis com o nível de 

desempenho requerido para o produto. 

            

-         Comportamento em relação ao tempo - Tempo de resposta, de processamento

 

-         Comportamento em relação a recursos - Quantidade de recursos utilizados 

 

 

5) Manutenibilidade - Evidencia que há facilidade para correções, atualizações e alterações. 



            

-         Analisabilidade - Facilidade de diagnosticar deficiências e causas de falhas 

 

-         Modificabilidade - Facilidade de modificação e remoção de defeitos

 

-         Estabilidade - Ausência de riscos de efeitos inesperados 

 

-         Testabilidade - Facilidade de ser testado 

 

 

6) Portabilidade -  Demonstra que é possível  utilizar o produto em diversas plataformas com 

pequeno esforço de adaptação. 

 

-         Adaptabilidade - Capacidade de ser adaptado a ambientes diferentes

 

-         Capacidade para ser Instalado - Facilidade de instalação 

 

-         Conformidade - Acordo com padrões ou convenções de portabilidade 

 

-         Capacidade para substituir - Substituir por outro software 

 
 



3.6 Norma ISO 9000-3
 

 

Entre as normas da série ISO 9000 a ISO 9001 é a que mais se adequa ao desenvolvimento e manutenção 
de software. Ela é utilizada para garantir que um fornecedor atenda aos requisitos especificados nas 
diversas etapas do desenvolvimento. Estas etapas podem ser divididas em projeto, desenvolvimento, 
produção, instalação e suporte. 

 

A norma ISO 9000-3 traz as diretrizes para aplicar a ISO 9001 na área de desenvolvimento, 
fornecimento e manutenção de software. Abaixo, estão apresentados os processos definidos na ISO 9000-
3, separados por grupos.

 

-         Estrutura do Sistema de Qualidade

•        Responsabilidade do fornecedor

•        Responsabilidade do comprador

•        Análise crítica conjunta

 

-         Atividades do Ciclo de Vida

•        Análise crítica do contrato

•        Especificação dos requisitos do comprador

•        Planejamento do desenvolvimento

•        Projeto e implementação

•        Testes e validação

•        Aceitação

•        Cópia, entrega e instalação

•        Manutenção

 

-         Atividades de Apoio



•        Gerenciamento de configuração

•        Controle de documentos

•        Registros da qualidade

•        Medição

•        Regras, convenções

•        Aquisição

•        Produto de software incluído

•        Treinamento

 

3.7 Norma ISO/IEC 12119
 

 

 

Esta norma tem a finalidade de avaliar os pacotes de software, também conhecidos como "software de 
prateleira". Ela estabelece os requisitos de qualidade para este tipo de software e também destaca a 
necessidade de instruções para teste deste pacote, considerando os requisitos que foram estabelecidos. A 
tabela abaixo apresenta a norma dividida em itens.

 

                        

Tabela 3.2 – Norma ISO/IEC 12119

Item Descrição

1. Escopo

2. Definições

3. Requisitos de qualidade
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3.1. Descrição do Produto Descreve  o  produto,  de  forma  a  ajudar  o 

comprador em potencial, servindo como base para 

testes. Cada declaração deve ser correta e testavel. 

Deve  incluir  declarações  sobre  funcionalidade, 

confiabilidade,  usabilidade,  eficiência, 

manutenibilidade e portabilidade.

3.2.  Documentação  do 

usuário

Deve ser  completa,  correta,  consistente,  fácil  de 

entender  e  capaz  de  dar  uma  visão  geral  do 

produto.

3.3. Programas e dados Descreve  em detalhes  cada  uma das  funções  do 

software,  incluindo  declarações  sobre 

funcionalidade,  confiabilidade,  usabilidade, 

eficiência, manutenibilidade e portabilidade.

4. Instruções para teste

4.1. Pré-requisitos de teste Lista  de  itens  necessários  ao  teste,  incluindo 

documentos incluídos no pacote, componentes do 

sistema e material de treinamento.

4.2. Atividades de teste Instruções detalhadas sobre os procedimentos de 

teste, inclusive instalação e execução de cada uma 

das funções descritas.

4.3. Registro de teste Informações  sobre  como  os  testes  foram 

realizados, de tal forma a permitir uma reprodução 

destes testes.  Deve incluir  parâmetros utilizados, 

resultados  associados,  falhas  ocorridas  e  até  a 

identidade do pessoal envolvido.

4.4. Relatório de teste Relatório  incluindo:  identificação  do  produto, 

hardware  e  software  utilizado,  documentos 

utilizados,  resultados  dos  testes,  lista  de  não 

conformidade  com  os  requisitos,  lista  de  não 

conformidade com as recomendações, datas, etc.

 

 



Esta norma ainda apresenta detalhes que devem existir no produto, como: 

 

•        Documentação do usuário de fácil compreensão 

•        Um sumário e um índice remissivo na documentação do usuário 

•        Presença de um Manual de instalação com instruções detalhadas 

•        Possibilidade de verificar se uma instalação foi bem sucedida 

•        Especificação de valores limites para todos os dados de entrada, que deverão ser testados 

•        Operação normal mesmo quando os dados informados estão fora dos limites especificados 

•        Consistência de vocabulário entre as mensagens e a documentação 

•        Função de auxílio (help) com recursos de hipertexto 

•        Mensagens de erro com informações necessárias para a solução da situação de erro 

•        Diferenciação dos tipos de mensagem: confirmação, consulta, advertência e erro 

•        Clareza nos formatos das telas de entrada e relatórios 

•        Capacidade de reverter funções de efeito drástico 

•        Alertas claros para as conseqüências de uma determinada confirmação 

•        Identificação dos arquivos utilizados pelo programa 

•        Identificação da função do programa que está sendo executada no momento 

•        Capacidade de interromper um processamento demorado 

 

 

3.8 Norma ISO/IEC 12207
 



 

Esta norma apresenta a arquitetura do ciclo de vida de um software, que é muito importante para 
que o processo de desenvolvimento de sistemas tenha qualidade. Estes processos estão divididos em três 
classes: Processos Fundamentais, Processos de Apoio e Processos Organizacionais. Abaixo, estão 
descritos os processos da norma ISO/IEC 12207.

 

-         Processos Fundamentais: Início e execução do desenvolvimento, operação ou manutenção 

do software durante o seu ciclo de vida.

 

•        Aquisição: Atividades de quem adquire um software. Inclui: definição da necessidade de 

adquirir  um software (produto ou serviço),  pedido de proposta,  seleção de fornecedor, 

gerência da aquisição e aceitação do software.

•        Fornecimento:  Atividades  do fornecedor  de software.  Inclui  preparar  uma proposta, 

assinatura de contrato, determinação recursos necessários, planos de projeto e entrega do 

software.

 

•        Desenvolvimento:  Atividades  do  desenvolvedor  de  software.  Inclui:  análise  de 

requisitos, projeto, codificação, integração, testes, instalação e aceitação do software.

 

•        Operação: Atividades do operador do software. Inclui: operação do software e suporte 

operacional aos usuários.

 

•        Manutenção: Atividades de quem faz a manutenção do software.

 

-         Processos de Apoio: Auxiliam um outro processo.

 

•        Documentação:  Registro  de  informações  produzidas  por  um processo  ou  atividade. 

Inclui  planejamento,  projeto,  desenvolvimento,  produção,  edição,  distribuição  e 



manutenção dos documentos necessários a gerentes, engenheiros e usuários do software.

 

•        Gerência  de  Configuração:  Identificação  e  controle  dos  itens  do  software.  Inclui: 

controle de armazenamento, liberações, manipulação, distribuição e modificação de cada 

um dos itens que compõem o software.

 

•        Garantia da Qualidade: Garante que os processos e produtos de software estejam em 

conformidade com os requisitos e os planos estabelecidos.

•        Verificação:  Determina  se  os  produtos  de  software  de  uma  atividade  atendem 

completamente aos requisitos ou condições impostas a eles.

 

•        Validação: Determina se os requisitos e o produto final (sistema ou software) atendem 

ao uso específico proposto.

 

•        Revisão  Conjunta:  Define  as  atividades  para  avaliar  a  situação  e  produtos  de  uma 

atividade de um projeto, se apropriado.

 

•        Auditoria: Determina adequação aos requisitos, planos e contrato, quando apropriado.

 

•        Resolução de Problemas: Analisar a resolução dos problemas de qualquer natureza ou 

fonte,  descobertos  durante  a  execução  do  desenvolvimento,  operação,  manutenção  ou 

outros processos. 

 

-         Processos Organizacionais: Implementam uma estrutura constituída de processos de ciclo 

de vida e pessoal associados, melhorando continuamente a estrutura e os processos.

 



•        Gerência: Gerenciamento de processos.

 

•        Infra-estrutura:  Fornecimento  de  recursos  para  outros  processos.  Inclui:  hardware, 

software, ferramentas, técnicas, padrões de desenvolvimento, operação ou manutenção.

 

•        Melhoria: Atividades para estabelecer, avaliar, medir, controlar e melhorar um processo 

de ciclo de vida de software.

 

•        Treinamento: Atividades para prover e manter pessoal treinado.

 

A norma apresenta detalhadamente cada um dos processos apresentados. Ela também define como 

que os processos podem ser utilizados de diferentes maneiras por diferentes empresas que desenvolvem 

softwares.

 

 

3.9 Conclusão
 

 

Os softwares, a cada dia que passa, vêm se tornando os componentes centrais na maioria das 

atividades desenvolvidas em nossa sociedade. Com isso, a qualidade dos softwares vem se caracterizando 

como  uma  das  preocupações  centrais  e  o  desenvolvimento  dos  mesmos  pode  ser  visto  como  fator 

estratégico na sociedade atual.

 

            Com o aumento da qualidade, os desenvolvedores de sistemas terão ganho de produtividade e 

terão menos custo com o re-trabalho, pois os softwares com qualidade sofrem menos manutenção e as 

manutenções necessárias são feitas com mais facilidade.



 

 

 

 

 

 

 

4. CMM – Modelo de Maturidade da Capacidade

 

 

            O CMM (Capability Maturity Model - Modelo de Maturidade da Capacidade)  foi criado pela SEI 

(Software Engineering Institute – Instituto de Engenharia de Software) para melhorar a capacitação das 

empresas que desenvolvem software.

 

            O projeto do CMM contou com o apoio do Departamento de Defesa do Governo dos Estados 

Unidos,  que  por  ser  um  grande  consumidor  de  software  necessitava  de  um  modelo  concreto  para 

selecionar  melhor  seus  fornecedores  de  software.  Apesar  de  não  ser  uma  norma  emitida  por  uma 

instituição internacional, ela é muito aceita em todo o mundo.

 

 

4.1 Maturidade
 

 

            O CMM é um modelo que tem o objetivo de medir a maturidade de uma empresa em relação ao 
desenvolvimento de software. Através da tabela 4.1, pode-se entender melhor o conceito de maturidade.



 

 

 

Tabela 4.1 – Organizações Maduras x Organizações Imaturas

 

Organizações maduras Organizações imaturas

Papéis e responsabilidades bem definidos Processo improvisado

Existe base histórica Não existe base histórica

É possível julgar a qualidade do produto Não há maneira objetiva de julgar a 

qualidade do produto

A qualidade dos  produtos  e  processos  é 

monitorada

Qualidade  e  funcionalidade  do 

produto sacrificadas

O processo pode ser atualizado Não  há  rigor  no  processo  a  ser 

seguido

Existe comunicação entre o gerente e seu 

grupo
Resolução de crises imediatas

 

 

4.2 Níveis do CMM
 

 

            O CMM classifica as empresas em cinco níveis, cada nível possuindo suas próprias características. 
No nível 1, estão as empresas mais imaturas. Não existem metodologias e o processo ocorre de forma 
desorganizada. No nível 5, das empresas maduras, todo o processo de desenvolvimento está definido e 
detalhado, permitindo que a empresa absorva mudanças no processo sem comprometer o 
desenvolvimento do software.

 

            Confira os níveis do CMM abaixo (SEI, 2001):



 

1.      Inicial -  Todo  o  processo  de  desenvolvimento  é  desorganizado.  Poucos  processos  são 

definidos e o sucesso depende de esforços individuais.

 

2.      Repetível   – Todos os processos básicos de gerenciamento de projetos estão definidos e 

permitem  um acompanhamento  do  cronograma.  Permite  repetir  o  sucesso  de  um  projeto 

anterior em outros projetos similares.

 

3.      Definido –  Todas  as  atividades  de  gerenciamento  e  de  engenharia  do  processo  de 

desenvolvimento estão definidas, documentadas, padronizadas e integradas em um padrão de 

desenvolvimento  da  empresa.  Os  projetos  utilizam  uma  versão  aprovada  e  adaptada  do 

processo padrão de desenvolvimento de software da empresa.

 

4.      Gerenciado –  Medidas  detalhadas  da  qualidade  do  software  e  do  processo  de 

desenvolvimento são analisadas. O processo de desenvolvimento de software  e o software são 

controlados quantitativamente.

 

5.      Otimizado – Existe um melhoramento contínuo do processo de desenvolvimento, obtido 

através  de  um feedback  quantitativo  dos  processos.  Ocorre  também o  uso  de  tecnologias 

inovadoras.

 

 

4.3 Áreas-chave de processo (Key Process Areas ou KPAs)
 

 

            Com exceção do nível 1, todos os níveis são detalhados em áreas-chave de processo. As empresas 
que desenvolvem software devem estar atentas a estas áreas para que elas possam melhorar o seu  
processo de desenvolvimento. Para que uma empresa possa se qualificar em um nível de maturidade do 



CMM, ela deve realizar todos os processos relacionados às áreas-chave do determinado nível. Abaixo, 
estão apresentadas as áreas-chave dos níveis do CMM (SEI, 2001):

 

1.      Inicial : não existem áreas-chave definidas.

 

2.      Repetível  

-         Gerenciamento de requisitos 

 

-         Planejamento do projeto 

 

-         Visão geral e acompanhamento do projeto 

 

-         Gerenciamento de subcontratados 

 

-         Garantia da qualidade do software 

 

-         Gerenciamento de configuração

 

3.   Definido

 

-         Foco do processo organizacional 

 

-         Definição do processo organizacional 

 

-         Programa de treinamento 

 

-         Gerenciamento de software integrado 



 

-         Engenharia de produto de software 

 

-         Coordenação intergrupos 

 

-         Revisão conjunta

 

4.   Gerenciado

 

-         Gerenciamento quantitativo dos processos 

 

-         Gerenciamento da qualidade de software

 

 

5.   Otimizado

 

-         Prevenção de defeitos 

 

-         Gerenciamento de mudanças tecnológicas 

 

-         Gerenciamento de mudanças no processo

 

4.4 Objetivos das áreas-chave
 



 

O CMM define um conjunto de objetivos para cada área-chave. Estes objetivos  definem o que deve ser 
realizado para que os processos de determinada área-chave sejam alcançados. Os objetivos das áreas-
chave de processo estão descritos abaixo (SEI, 2001):

 

Nível 1 – Inicial

 

-         Não possui áreas-chave definidas

 

Nível 2 – Repetível

 

-         Gerenciamento de Requisitos

•        Os requisitos do sistema definidos para o software são controlados de forma a 
estabelecer um perfil mínimo a ser utilizado pela engenharia de software e pela 
administração

•        Os planos, produtos e atividades do software são sempre consistentes com os 
requisitos de sistema definidos para o software

 

-         Planejamento do projeto

•        Estimativas relativas ao software são documentadas para uso no planejamento e 
acompanhamento do projeto do software.

•        As atividades de projeto de software e compromissos assumidos são planejados e 
documentados.

•        Grupos e pessoas afetadas concordam com seus compromissos relacionados ao 
projeto do software.

 

-         Visão geral e acompanhamento do projeto

•        Resultados reais são acompanhados de acordo com o planejamento do software.

•        Quando os resultados apresentam um significativo desvio do planejamento do 
software, são tomadas ações corretivas que são acompanhadas até o final do projeto.



•        Mudanças nos compromissos assumidos são feitas em comum acordo com os grupos 
e indivíduos afetados.

 

-         Gerenciamento de subcontratados

•        O contratante seleciona subcontratos qualificados.

•        O contratante e os subcontratados estão de acordo no que diz respeito aos 
compromissos assumidos um com o outro.

•        O contratante e os subcontratados mantém uma comunicação constante.

•        O contratante acompanha os resultados reais do subcontratado de acordo com os 
compromissos assumidos.

 

-         Garantia da qualidade do software

•        As atividades de garantia de qualidade de software são planejadas.

•        A conformidade dos produtos de software e atividades com os padrões, 
procedimentos e requisitos é verificada objetivamente.

•        Os grupos e indivíduos afetados são informados das atividades de garantia de 
qualidade de software e de seus resultados.

•        Questões relacionadas à não conformidade que não são resolvidas dentro do projeto 
de software são encaminhadas à gerência geral.

 

-         Gerenciamento de configuração

•        As atividades de gerenciamento de configuração são planejadas.

•        Os produtos de trabalho de software são identificados, controlados e estão 
disponíveis.

•        Mudanças nos produtos de trabalho identificados são controladas.

•        Os grupos e pessoas afetadas são informados da situação atual e projetada dos 
produtos de trabalho de software.

 

Nível 3 – Definido

 

-         Foco do processo organizacional



•        São coordenadas atividades de desenvolvimento e  melhoramento do processo de 

software em toda a organização.

•        Os pontos fortes e fracos do processo de desenvolvimento de software utilizado são 

identificados, de acordo com um padrão de processo.

•        São planejadas atividades de desenvolvimento e melhoramento do processo, a nível 

de organização.

 

-         Definição do processo organizacional

•        processo padrão de desenvolvimento de software da organização é desenvolvido e 
mantido.

•        A informação relacionada ao uso do processo padrão de desenvolvimento de 
software é coletada, revisada e disponibilizada.

 

-         Programa de treinamento

•        As atividades de treinamento são planejadas.

•        É fornecido treinamento para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos 
necessários para realizar o gerenciamento do software e as funções técnicas.

•        As pessoas no grupo de engenharia de software e outros grupos relacionados a 
software recebem o treinamento necessário para realizar as suas funções

 

-         Gerenciamento de software integrado

•        O processo de software definido para o projeto é uma versão adaptada do processo 
padrão de desenvolvimento de software da organização.

•        O projeto é planejado e gerenciado de acordo com o processo de desenvolvimento de 
software definido para o projeto.

 

-         Engenharia de produto de software

•        As atividades de engenharia de software são definidas, integradas e consistentes. São 
realizadas para produzir o software.

•        Os produtos de trabalho do software são mantidos consistentes entre si.

 



-         Coordenação entre grupos

•        Todos os grupos de trabalho afetados concordam com os requisitos dos cliente.

•        Todos os grupos de trabalho afetados concordam com os acordos entre os grupos de 
engenharia.

•        Os grupos de engenharia identificam, acompanham e resolvem todas as questões 
entre os grupos.

 

 

-         Revisão conjunta

•        Atividades de revisão conjunta são planejadas.

•        Defeitos nos produtos de trabalho são identificados e removidos.

 

Nível 4 – Gerenciado

 

-         Gerenciamento quantitativo dos processos

•        As atividades de gerenciamento quantitativo dos processos são planejadas.

•        A performance do processo de desenvolvimento de software definido para o projeto 

é controlada quantitativamente.

•        A capacidade do processo desenvolvimento de software padrão da organização é 

conhecida em termos quantitativos.

 

-         Gerenciamento da qualidade de software

•        As atividades de gerenciamento da qualidade de software do projeto são planejadas.

•        Objetivos mensuráveis da qualidade do produto de software e suas prioridades são 

definidos.

•        O progresso real em direção à realização dos objetivos de qualidade para os produtos 

de software é quantificado e gerenciado.



 

 

Nível 5 – Otimizado

 

-         Prevenção de defeitos

•        As atividades de prevenção de defeitos são planejadas.

•        As causas comuns de defeitos são procuradas e identificadas.

•        As causas comuns de defeitos são priorizadas e sistematicamente eliminadas.

 

-         Gerenciamento de mudanças tecnológicas

•        A incorporação de mudanças tecnológicas é planejada.

•        Novas tecnologias são avaliadas para determinar seu efeito na qualidade e na 
produtividade.

•        Novas tecnologias adequadas são incorporadas na prática normal de toda a 
organização.

 

-         Gerenciamento de mudanças no processo

•        O melhoramento contínuo do processo é planejado.

•        Toda a organização participa das atividades de melhoramento do processo de 
software.

•        O padrão de processo de software da organização e os processos de software de cada 
projeto definido são melhorados continuamente.

 

 

4.5 Características comuns e práticas-chave
 

 

            Para que ocorra uma verificação da implementação de cada área-chave, as características comuns 
devem ser observadas. Elas servem para indicar se as áreas-chave de processo são eficientes e duradouras. 



As práticas-chave descrevem atividades que quando executadas ajudam a atingir os objetivos das áreas-
chave de processo. Abaixo estão descritas as cinco características comuns e suas práticas-chave:

 

-         Compromisso de realizar : Atitudes a serem tomadas pela organização para garantir que o 

processo se estabeleça e seja duradouro.

 

Práticas-chave: Estabelecimento de políticas e escolha de um gerente experiente.

 
-         Capacidade de realizar : Pré-requisitos que devem existir no projeto ou na organização 

para implementar o processo de forma competente.

 

Práticas-chave: Alocação de recursos, definição da estrutura organizacional e de treinamento.

 

-         Atividades realizadas : Papéis e os procedimentos necessários para implementar uma área-

chave de processo.

 

Práticas-chave  :  Estabelecimento  de  planos  e  procedimentos,  realização  do  trabalho, 

acompanhamento do trabalho e tomada de ações corretivas, se necessário.

 

-         Medições e análise : Necessidade de medir o processo e analisar as medições.

 

Práticas-chave  :  Realização  de  medições  para  determinar  o  estado  e  a  efetividade  das 

atividades realizadas.

            

-         Implementação com Verificação : Passos para garantir que as atividades são realizadas de 

acordo com o processo estabelecido.



 

Práticas-chave : Revisão, auditoria e garantia de qualidade.  

 

 

Implementação ou 

Institucionalização

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s1061" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:0;margin-top:0;width:380pt;height:446pt;
  z-index:2;mso-position-horizontal-relative:text;
  mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono2172001_arquivos/image014.jpg" o:title="cmm"/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t202"
 coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m0,0l0,21600,21600,21600,21600,0xe">
 <v:stroke joinstyle="miter"/>
 <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1062" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:95.4pt;margin-top:4in;width:100.8pt;
 height:28.8pt;z-index:3;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" stroked="f">
 <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1062'/>
</v:shape><![endif]-->



 

Figura 4.1 – Estrutura do CMM (SEI, 2001).

 

 

4.6 CMM x ISO
 

 

            Os modelos ISO e CMM não são incompatíveis (Tingey, 1997). Eles apresentam diversas 
características em comum e o que difere um do outro é o foco. O modelo ISO possui rigorosas auditorias 
e tem como foco a obtenção de uma certificação e sua manutenção. O modelo CMM apresenta um 
caminho a ser seguido através dos níveis de maturidade com etapas bem definidas. 
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O modelo ISO é bem mais genérico e pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa, inclusive às 
desenvolvedoras de software. O problema em relação a generalidade  é o nível de abstração que é muito 
alto.

 

O modelo CMM, como foi desenvolvido especificamente para software, é bem mais exigente em 
seu requisitos, porém, não exige alguns aspectos referentes a questões mais abrangentes, como é o caso da 
ISO.

            

A idéia de que uma empresa que possui a certificação ISO já está no nível 2 do CMM não é 

verdadeira (Paulk, 1995). Uma empresa que possui o nível 2 pode não conseguir a certificação ISO e 

vice-versa. Seguir um modelo, muitas vezes, não significa atender o outro.

 

 

 

4.7 Conclusão
 

 

 

            A implantação do CMM exige, além do entendimento do modelo, um conhecimento profundo da 
empresa onde ele será implantado.           

 

Todas as atividades que foram apresentadas são necessárias para que as empresas alcancem os 
níveis do CMM. O processo de implantação do CMM nas empresas ocorre a longo prazo, principalmente 
devido às mudanças culturais que devem ocorrer dentro das empresas para que ele possa ser implantado.  
A ausência destas atividades que foram demonstradas compromete o processo de desenvolvimento de 
sistemas e consequentemente a implantação do modelo CMM nas empresas.

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

5. Conclusão
 

 


	Eduardo Franco Corsi
	Uberlândia, Dezembro / 2001.
	Eduardo Franco Corsi
	Uberlândia, Dezembro / 2001.
	Eduardo Franco Corsi
	Uberlândia, Dezembro / 2001.
	2.1 Desenvolvimento de Software
	2.1.1 Etapa de definição
	2.1.2 Etapa de desenvolvimento
	2.1.3 Etapa de manutenção
	2.2 Paradigmas da Engenharia de Software
	2.2.1 Ciclo de Vida Clássico
	2.2.2  Prototipação
	 
	2.2.3 Modelo Espiral
	2.2.4 Desenvolvimento Interativo
	2.2.5 Técnicas de Quarta Geração
	 
	2.2.6 Combinando Paradigmas 
	2.3 Gerenciamento de Projetos
	2.3.1 Fase Inicial
	2.3.2 Medições e Métricas
	2.3.3 Estimativas
	2.3.4 Análise de Riscos
	2.3.5 Determinação de Prazos
	2.3.6 Monitoração e Controle
	2.4 Métricas de Qualidade do Software
	2.4.1 Medida da Qualidade
	 
	2.5 Conclusão
	3.2 Qualidade do Software
	3.3 Qualidade do Processo de Desenvolvimento
	3.4 Certificações de Qualidade 
	Título

	 3.5 Normas ISO/IEC 9126 e NBR 13596
	 
	3.6 Norma ISO 9000-3
	3.7 Norma ISO/IEC 12119
	 
	3.8 Norma ISO/IEC 12207
	3.9 Conclusão
	4.1 Maturidade
	4.2 Níveis do CMM
	4.3 Áreas-chave de processo (Key Process Areas ou KPAs)
	4.4 Objetivos das áreas-chave
	4.5 Características comuns e práticas-chave
	4.6 CMM x ISO
	4.7 Conclusão

