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RESUMO

 

            Para que se obtenha sucesso em qualquer projeto, a qualidade é um item obrigatório em qualquer 
produto que se deseja colocar no mercado, um conjunto de áreas da gerência de projeto devem ser 
compreendidas e colocados em prática.  As áreas mencionadas são: Escopo, Prazos, Custos, Qualidade, 
Recursos Humanos, Comunicação, Riscos, Aquisições e Integração. As quatros primeiras são a base do 
projeto enquanto as quatro seguintes são as complementares e a última tem como objetivo integrar as 8 
áreas. Cada uma destas será apresentada de forma que o entendimento de sua importância em um projeto 
seja alcançado. Em particular, num projeto de software, existem fases a serem cumpridas, que são: 
Levantamento, Análise, Projeto, Codificação, Teste e Manutenção; estes serão apresentadas de forma 
sucinta, já que não é intenção deste trabalho aprofundar nestes tópicos.  Ainda será objeto de estudo deste 
trabalho as principais Normas ISO para  a área de desenvolvimento de software, o Modelo de Capacidade 
e Maturidade de Software (Capability Maturity Model – CMM) e o Processo Pessoal de Software 
(Personal Software Process – PSP). Com o intuito de ilustrar a aplicação de cada uma das áreas da 
gerência de projetos, será apresentado um estudo de caso de uma empresa, que sentiu-se obrigada a rever 
seus processos e adotar padrões de qualidade, devido a competitividade do mercado e a própria exigência 
dos seus clientes.
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1– Introdução

 

            Na atual realidade das empresas, a Tecnologia de Informação é fator decisivo no sucesso das 
empresas em conquistar novos mercados e até mesmo manter os existentes. Neste contexto desenvolver 
produtos de software com qualidade é fundamental para que as empresas satisfaçam as necessidades e 
anseios de seus clientes, e por conseqüência os mesmos alcancem  o sucesso esperado.

            

            A presente monografia tratará das áreas de estudo da gerência de projetos e das principais normas 
ISO de qualidade, aos quais qualquer Gerente de Projetos e sua equipe necessitam conhecer e entender, 
possibilitando alcançar o sucesso nos projetos desenvolvidos. O sucesso se traduz em qualidade para o 
projeto e para o produto final, ao qual o cliente espera estar recebendo ao término deste.

 

            Também será objeto de estudo o modelo CMM (Capability Maturity Model), utilizado por 
grandes empresas e ainda o PSP (Personal Software Process), sendo este uma versão do CMM para 
pequenas empresas.

 

            No capítulo 2 será apresentado as nove áreas da Gerência de Projetos, ao qual são fundamentais 
para que a equipe de gerenciamento de projetos consiga administrar bem qualquer projeto. Ainda neste, 
teremos uma visão resumida das fases de um projeto de informática.

 

            O capítulo 3 tratará de forma mais abrangente a Gerência de Qualidade, item pertencente as nove 
áreas da Gerência de Projetos, sendo apresentado todo o conceito, o que necessário para garantir a 
qualidade nos projetos e as principais normas ISO  de qualidade; neste mesmo teremos uma visão do 
CMM e PSP.

                                               

            E finalmente no capítulo 4 será apresentado um estudo de caso de uma empresa de 
desenvolvimento de software, que para ganhar competitividade no mercado e  credibilidade de seus 
clientes, busca a melhoria e otimização de seus processos.

 

            A conclusão encerra o trabalho fixando as principais considerações acerca do assunto qualidade 
em projeto de software.
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2– Gerência de Projetos

 

            O presente capítulo tem como objetivo apresentar as áreas envolvidas em uma gerência de 
projetos;  áreas essas que devem ser compreendidas e levadas a efeito para que seja alcançado o sucesso 
no projeto.

             

2.1      – Conceitos Básicos
 

            Segundo o modelo de gerência de projetos do PMI (Project Management Institute) existem 9 
áreas ou gerências [PMI00], conforme Figura 2.1.

 

Figura 2.1          –  Áreas do modelo de gerência do PMI[CEL03]

 

            As áreas que dão suporte ou sustentação ao projeto são: Custo, Escopo, Prazo e Qualidade e são 
representadas pelos vértice do quadrado disposto na horizontal.  No outro quadrado temos as áreas 
complementares: Recursos Humanos, Riscos, Comunicação e Aquisições.  Na área do central dos dois 
quadrados encontra-se a última área, e foi colocada nesta posição pelo fato de ter a função de integrar as 
demais áreas. 

            Em projetos de pequeno porte, geralmente o gerente de projetos é o responsável em executar todas 
as gerências de todas as áreas, já em grandes projetos o ideal é que cada uma dessas gerências, ou pelo 
menos as principais, sejam destacadas por gerentes exclusivos.

            Não existe uma seqüência lógica para o desenvolvimento e nem tão pouco são desenvolvidas uma 
após a outra, o que ocorre é a interação simultânea durante a maior parte do projeto.

            Define-se projeto como sendo um trabalho que possui duas características 

fundamentais, que são [VER00]:

•        Inicio e fim: no inicio o projeto pode não ser bem definido, no momento em que 
a idéia está sendo transformada em um projeto, mas o final deve estar definido e 
claro para que todos os envolvidos consigam um consenso do que  o mesmo 
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produzirá.
•        Um produto singular:  o produto do projeto pode ser tangível, por exemplo uma 
rodovia ou um software, ou pode ser intangível como uma nova metodologia de 
desenvolvimento de software.

            Gerenciamento pode ser definido como sendo o processo de projetar e desenvolver um ambiente 
em que pessoas, trabalhando em equipe, atinjam de forma eficiente e eficaz determinado objetivo. Pode-
se ainda afirmar que é a arte de dirigir,coordenar os recursos humanos e materiais durante todo o ciclo de 
vida de um projeto, através do uso de técnicas, de forma a alcançar os objetivos predeterminados de 
escopo, prazo, qualidade, custo e satisfação dos participantes [BAD00].

            O foco do Gerenciamento se encontra na produtividade, o que implica em eficiência, eficácia e 
efetividade. No estudo da Administração eficiência é fazer a coisa certa, eficácia é fazer a coisa da melhor 
forma e efetividade é a união dos dois conceitos, ou seja, fazer a coisa certa da melhor forma. Sendo 
assim é função do Gerente de projetos cobrar para que a equipe seja eficiente, e cabe a cada individuo ser 
eficaz, o que terá como conseqüência um projeto  que se tornará efetivo.

            

2.2      – Escopo
 

            A Gerência de Escopo é a disciplina que gerencia a função de definições de resultado (serviços 
e/ou produtos), sua abrangência e os limites de atuação do projeto; ou seja, controlar o que está e o que 
não está incluído no projeto.

            Um projeto não deve ser iniciado sem a definição clara dos resultados a serem atingidos e sua 
abrangência, da mesma forma deve-se, sempre que possível, deixar claro o que não é da abrangência  nem 
objetivo do mesmo. É necessário sempre definir com clareza os resultados a serem alcançados ao final do 
projeto, portanto, esta definição deve ser a mais completa possível, assegurando que todos os 
stakeholders[1]  tenham a mesma visão do que se terá ao final do projeto, evitando, por um lado, 
frustrações por não se ter o que se imaginava e, por outro lado, excesso de esforço para oferecer algo 
inesperado pelos patrocinadores.

            Os responsáveis pelo processo devem sempre determinar dentro da organização os limites, 
fronteiras e responsabilidades que cada projeto deve alcançar, ou seja, diversos processos tramitam ao 
mesmo tempo dentro de uma empresa, portanto, é necessário que todos cumpram suas etapas de forma a 
incorporarem a um projeto maior de desenvolvimento da própria organização.

            Os processos que a Gerência de Escopo gerencia são [PMI00]:

 

•        Iniciar – este processo visa a caracterização total do projeto, com a finalidade principal de 
esboçar as premissas básicas para obter o total comprometimento de toda a equipe para o 
desenvolvimento e preparação para a próxima fase. Os pontos principais deste processo são:

ü      Caracterizar e aprovar projeto: nesta fase deve ser preparado um documento 
de caracterização do projeto com sua justificativa, com a finalidade de mostrar a diretoria o 
custo real  de todo o projeto;

ü      Designar o gerente do projeto: esta etapa designa-se um gerente que é a 
pessoa que irá coordenar todo o projeto, provendo os recursos necessários para que ele 
aconteça sem que haja interrupções, evitando principalmente os desvios que possam 
ocorrer durante a execução do mesmo;



ü      Instalar o projeto: estabelecer uma infra-estrutura adequada para que o 
projeto possa ser iniciado, ou seja, pessoal, mobiliário, enfim, um ambiente profissional 
para o desenvolvimento do trabalho.

•        Planejar o Escopo: este planejamento deve ser efetuado em um  documento escrito,acordado 
entre equipe e cliente, onde ambos determinarão as etapas a serem desenvolvidas e 
principalmente o tempo gasto em cada uma, além de definir os critérios que determinaram se 
as etapas ou projeto foi finalizado com sucesso.

•        Definir Escopo: este processo subdivide as principais tarefas, identificadas no processo de 
Planejar o Escopo, em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis, com a finalidade 
de:

Otimizar a precisão futura das estimativas de recursos, prazos e custos; 

ü      Definir uma linha de controle  para medir e controlar  o desempenho;

ü      Tornar clara a atribuição de responsabilidades sobre cada componente.

•        Verificar Escopo: esta fase documenta a aceitação de todos os envolvidos no projeto 
(patrocinadores, clientes, usuários, membro da equipe, etc.),vale ressaltar ele não se confunde 
com o controle da qualidade, pois este estabelece o nível e a extensão do que foi realizado.

•        Controlar Mudanças no Escopo: o controle de mudança dever estar totalmente integrado 
com os demais processos de controle (prazo, custos, qualidade, etc.) e visa principalmente:

ü      Atuar sobre os fatores que geram mudanças de escopo , de forma a assegurar 
que as mudanças, quando surgirem sejam benéficas;

Identificar claramente que uma mudança de escopo ocorreu; e

ü      Gerenciar as alterações reais quando e se elas ocorrerem.

 

2.3      – Prazos
 

            Qualquer projeto precisar ter em sua definição, um  prazo a ser cumprido, e evidentemente deve 
ser rigorosamente respeitado, para que nenhuma etapa ultrapasse o limite de tempo pré-determinado, 
influenciando assim no atraso geral do projeto.

            O cronograma de um projeto deve ser definido a partir do momento que é sabido a data de início e 
data de finalização do projeto,  neste cronograma as etapas são cuidadosamente planejadas de forma que 
seja viável a o cumprimento destes prazos.

            Um cronograma bem estabelecido é fundamental para o sucesso do projeto, seja ele 
comercialmente; zelando pelo nome da empresa, tecnicamente não sobrecarregando a equipe, ou 
financeiramente; mantendo a lucratividade da empresa.

            A gerência de prazos é a disciplina que controla e gerencia as atividades necessárias a assegurar o 
cumprimento do cronograma do projeto,  e envolve as fases abaixo [PMI00]:



 

•        Definir atividades: estas devem ser identificadas e documentas de maneira explícita, da 
forma mais detalhada possível, assegurando que todos os envolvidos sejam capazes de se 
inteirar do processo e executá-lo da maneira mais fiel possível.

•        Ordenar Atividades: este processo envolve a identificação e documentação da ordem 
seqüencial que as atividades serão executadas. Este ordenamento deve ser coerentemente 
definido com o cronograma oficial do projeto.

•        Estimar a Duração das Atividades: nesta etapa estimam-se os períodos de tempo que serão 
gastos em cada atividade (horas dias, semanas ou meses).

•        Elaborar Cronograma: neste processo são definidas todas as datas oficiais para cada etapa do 
projeto, às vezes estas datas são negligenciadas não por descaso, ao contrário, o intuito de toda 
a equipe é buscar efetivar a entrega do projeto no tempo proposto, mas em virtude de eventuais 
problemas que possam ocorrer durante o desenvolvimento dos trabalhos.

•        Controlar o Cronograma: este processo de controle, de extrema importância para o sucesso 
do projeto, envolve os seguintes itens:

ü      Atuação sobre os fatores que provocam alterações no cronograma para 
assegurar que as eventuais mudanças sejam benéficas;

ü      Identificação das alterações no cronograma;

ü      Gerência das mudanças reais no cronograma quando estas se fizerem 
necessárias.

 

2.4      – Custos
 

            Devido à competitividade do mercado, os custos juntamente com as estratégias são os dois pontos 
mais importantes ao se enfrentar uma concorrência. A gerência de custos é responsável por aproximar os 
custos da realidade do projeto, pois sua veracidade pode ser o diferencial entre a aceitação ou não da 
proposta.

            As principais razões que distorcem os custos apresentados pelo projeto original são [BAD00]:

 

•        Falta de metodologias que mantenham uma base histórica sobre custos de projetos 
anteriores e similares;

•        Falta de know how  em custos gestores de projetos;

•        Estimativas prematuras sobre o prazo de duração do projeto;

•        A desconsideração nos cálculos dos prazos, o tempo para reuniões, levantamento, etc.;

•        Falta de revisão dos custos quando acontece uma mudança no projeto ou no ambiente;



•        Considerar demasiadamente a pressão exercida principalmente pelo cliente a respeito do 
custo;

•        falta de métricas que permitam dimensionar adequadamente o esforço dos projetos de 
desenvolvimento dos sistemas.

 

            A gerência de custos aborda ainda processos necessários para assegurar a fidelidade do 
desenvolvimento de sistemas com o custo apresentado e aprovado [PMI00]:

 

•        Planejar Recursos: é o planejamento e a determinação dos recursos (pessoas, equipamentos, 
materiais, etc.) e as proporções com que eles devem ser usados; e deve ser totalmente coerente 
com as estimativas de custo.

•        Estimar Custos: estabelece os custos dos recursos que serão necessários para realizar as 
atividades do projeto, inclui ainda  a identificação e consideração de várias alternativas de 
custos. A estimativa dos custos, indica o quanto custará, à empresa, para disponibilizar os 
recursos ou serviços necessários.

•        Orçar: este processo envolve a alocação dos custos estimados aos itens individuais de 
trabalho, de acordo com a seqüência de atividades. O ideal é realizar um orçamento distribuído 
no tempo que será utilizado para medir e monitorar a performance do projeto em termos de 
custos podendo ser apresentado em forma de fluxo de caixa. 

•        Controlar Custos: este processo tem como objetivo, controlar a alocação dos recursos  e o 
planejamento que foi estabelecido anteriormente. Sua função engloba ainda:

ü      Monitoramento do desempenho dos custos, averiguando as variações 
necessárias em relação ao que foi planejado.

ü      Detecção de mudanças incorretas, indevidas ou não autorizadas;

ü      Informar aos stakeholders qualquer mudança autorizada.

 

   É necessário que a gerência de custos busque estabelecer com segurança as justificativas das mudanças 
a serem realizadas. Assim as variações nos custos podem indicar várias condições como por exemplo:

 

•        O projeto está gastando menos do que o esperado embora o escopo e os prazos estejam 
sendo mantidos;

•        O projeto está gastando menos porque determinadas atividades estão deixando de ser 
realizadas ou sendo realizadas de forma incompleta;

•        A alocação dos custos do projeto está sendo feita de forma incorreta e indevida.

 

            A gerência de custos deve considerar também a questão do custo de uso do produto do projeto, ou 



seja o custo de manter sistema em operação. Como exemplo claro, pode-se dizer que reduzir a qualidade 
de um produto pode adequar o projeto ao orçamento, todavia pode elevar o custo de uso, de manutenção 
ou de produção daquele produto por toda sua vida útil, a esta visão mais ampla da gerência de custos dá-
se o nome de Ciclo de Vida do Custo. 

            

2.5      Qualidade
 

            A Gerência de Qualidade é a disciplina  que inclui os processos necessários para garantir que o 
projeto  satisfaça as necessidades pela qual está sendo construído. 

            Inclui ainda todas as atividades da função gerencial geral que determinam a política de qualidade 
da organização, objetivos e responsabilidades, implementado-os através do planejamento da qualidade, 
controle de qualidade, garantia da qualidade e melhoria contínua da qualidade.

            Alguns dos processos desenvolvidos por esta gerência são os seguintes [PMI00]:

 

•        Planejar Qualidade – este processo identifica os padrões de qualidade que são relevantes 
para o projeto e determina a forma de satisfazê-los. É um dos processos facilitadores de maior 
relevância durante o planejamento do projeto e deve ser executado regularmente e em paralelo 
com os demais processos de planejamento.

•        Assegurar Qualidade – este processo avalia o desempenho geral do projeto de forma regular 
e constante para obter a certeza de que o projeto atenderá  os padrões de qualidade a que está 
subordinado. Deve ser provido de recursos internos através das parcerias com entidades 
externas e com a garantia de qualidade da própria empresa.

•        Controlar Qualidade – esta etapa envolve a monitoração e efetivamente o controle dos 
processos, determinando se estão ou não atendendo os requisitos de qualidade que influirão 
diretamente nos resultados desejados. Este processo é efetivado no decorrer de todo o projeto e 
envolve a interação de todas as áreas gerenciais e administrativas, como os custos e o 
cumprimento dos prazos.

 

            Outra função fundamental da gerência da qualidade é a prevenção dos possíveis erros que podem 
influenciar no atraso do desenvolvimento de todo o projeto. Os padrões de qualidade a serem impostos 
devem ser devidamente adequados e sincronizados com todas as diretrizes do projeto, ou seja os objetivos 
devem ser tangíveis, e conter as estratégias as serem utilizadas visando à viabilização e a obtenção dos 
resultados desejados.

            As variáveis custo, cronograma e qualidade são muito importantes e delicadas em um projeto. 
Caso alguma destas sofram alterações, como conseqüência as restantes também mudarão. Por exemplo, se 
o custo do projeto for reduzido para atender uma concorrência, como conseqüência teremos um prazo 
menor e a qualidade irá sofrer uma limitação, ou seja menos tempo para o projeto menos dinheiro para 
investir na qualidade. 

 



2.6      – Recursos Humanos
 

            O sucesso de todo e qualquer projeto está diretamente relacionado ao comprometimento da equipe 
envolvida; a equipe é composta por todos os grupos ou indivíduos que de uma forma ou outra contribuem 
para o desenvolvimento do projeto, considerando-se inclusive indivíduos de fora da organização. A 
gerência de recursos humanos inicia sua função na escolha das pessoas adequadas, que irão integrar-se 
para obter maior êxito na execução do projeto. 

            A gerência de recursos humanos após a escolha das pessoas, deve se preocupar em motivar a 
equipe garantindo assim o acompanhamento das necessidades que surgirão no decorrer do 
desenvolvimento do projeto. Esta motivação passa pelo esclarecimento do papel de cada elemento no 
projeto e qual será sua atuação após o término da atividade que está em andamento.

            A convocação de pessoas adequadas para tarefas precisamente coerentes com sua competência 
também é considerada um fator motivador, garantindo assim o bom desempenho individual desta pessoa 
no projeto.

            Na visão da gerência de recursos humanos os processos sob sua orientação são [PMI00]:

 

•        Planejar Organização – este processo envolve a identificação, documentação e atribuição de 
papéis e responsabilidades no projeto, bem como os relacionamentos de delegações que podem 
ocorrer tanto a indivíduos quanto a grupos. Este planejamento deve ocorrer no início do 
projeto e ser revisado constantemente.

•        Obter Equipe – este o processo de seleção dos profissionais que farão parte do projeto, 
cuidando para que estas pessoas sejam realmente aptas a desenvolver as atividades a eles 
delegadas.

•        Desenvolver  Equipe -  este processo cuida da avaliação de desempenho periódico de cada 
membro da equipe, possibilitando a identificação de  necessidades de treinamento e provendo 
a capacitação necessária.  Também se preocupa com a habilidade da equipe funcionar 
realmente como tal, e ainda é de sua responsabilidade gerir o sistema de avaliação e 
recompensa, caso exista na organização.

 

2.7      – Comunicações
 

            A comunicação é uma das principais gerências envolvidas em um processo gerencial. Dentro de 
uma organização a comunicação eficiente é aquela que faz com que informações corretas cheguem às 
pessoas certas no momento oportuno, para que todos possam se adequar às novas instruções bem como o 
desenvolvimento do projeto, incluindo as falhas encontradas, os resultados obtidos, o acompanhamento 
do cronograma entre outras atividades.

            Todas as pessoas envolvidas no processo devem estar devidamente aptas a fornecer informações 
corretas quando forem solicitadas. Este processo de comunicação envolve sem dúvida tanto os clientes 
internos quanto os externos.



            A efetivação de uma boa comunicação se concretiza no momento em que o receptor da 
informação consegue emitir um feedback coerente com a mensagem que lhe foi oferecida.

            Os processos que são desempenhados pela gerência de comunicação são os seguintes [PMI00]:

 

•        Planejar Comunicação – este processo determina principalmente os canais de comunicação 
que serão utilizados pelos integrantes do projeto, ou seja, determina as pessoas que serão 
responsáveis pela transmissão das informações mais importantes referentes ao projeto.

•        Distribuir Informações -  este processo visa fornecer a informação necessária a todos 
envolvidos no projeto no momento exato para gerar resposta a requisitos inesperados.

•        Reportar Desempenho – esta fase envolve a coleta e distribuição das informações sobre a 
forma como os recursos estão sendo utilizados com a finalidade de atingir os objetivos do 
projeto. A forma como isso acontece pode ser através de relatórios de status do projeto, 
relatórios de progresso, previsões, escopo, cronograma,custos, qualidade e risco.

•        Encerrar Projeto -  esta etapa consiste na verificação e documentação dos resultados do 
projeto para formalizar a aceitação do produto, projeto ou fase pelo patrocinador, cliente ou 
usuário, assegurando que estes relatórios refletem a situação final, analisa o sucesso e 
efetivação do projeto e arquiva as mesmas.

 

2.8      – Riscos
 

            Em um processo de decisão ideal, haveria a necessidade que todas as informações necessárias 
estivessem à disposição no momento certo, para que a decisão correta fosse adotada, entretanto isso não é 
o que acontece. A velocidade das informações é muito alta, tornando difícil que os gerentes tenham 
sempre decisões baseadas em dados recentes, o que faz com que a gerência de riscos sempre trabalhe com 
probabilidades o que diretamente envolve riscos.

            A gerência de riscos tem como objetivo principal identificar e desenvolver estratégias para reduzir 
ao máximo o nível de erros nos projetos. Estas estratégias devem envolver diretamente a definição de 
ações maximizando as possibilidades de oportunidades a serem aproveitadas no caso de algum 
descontrole do projeto [BAD00].

            Situações imprevistas podem influenciar o projeto tanto positiva quanto negativamente, pois o 
desconhecido oferece a chance de testar novas perspectivas que talvez não tenham sido pensadas 
anteriormente. 

            Uma das funções primordiais da gerência de riscos é prever o imprevisto, antecipando assim 
problemas e potencializando oportunidades, tornando possível a diminuição das conseqüências negativas 
que algumas influências podem exercer em um projeto.

            Os processos da gerência de riscos envolvem as seguintes etapas [PMI00]:

 

•        Identificar Riscos – esta etapa consiste na determinação dos riscos que têm maior 



probabilidade de afetar o projeto, documentando as particularidades de cada um.  Com esta 
identificação deve-se avaliar os riscos internos e externos, mesmo que este muitas vezes esteja 
fora do controle das pessoas envolvidas no projeto;

•        Quantificar Riscos -  esta fase envolve a avaliação dos riscos e o relacionamento entre eles, 
de forma a identificar as possíveis conseqüências para o projeto e a assim determinar quais 
riscos exigem resposta mais rápida;

•        Desenvolver Respostas Riscos – esta etapa envolve a definição de ações ou respostas, para 
fazer frente às ameaças ou para aproveitar as oportunidades.  As respostas às ameaças se 
enquadram em uma de três possibilidades:

 

ü      Evitar o risco: respostas que eliminem uma ameaça, geralmente através da 
eliminação da causa;

ü     Mitigar o risco: respostas que reduzem o impacto do evento quando ele ocorrer;

ü     Aceitar o risco: aceitar as conseqüências do evento. 

 

•        Desenvolver Respostas a Riscos -  nesta fase está envolvida a etapa de execução do Plano de 
Gerência de Riscos com o objetivo de controlar a execução das ações que respondem aos 
eventos de risco ao longo do projeto.

            

2.9      – Aquisições
 

            Além dos recursos humanos um projeto necessita prioritariamente de recursos financeiros para 
financiar tanto a terceirização de serviços como materiais para se estabelecer uma infra-estrutura que 
viabilize o bom desenvolvimento do projeto que são definidos na confecção do planejamento ou seja a 
partir de um orçamento.

            A obtenção destes recursos acontece através de contratos efetivados com os clientes. Esta gerência 
planeja a aquisição destes recursos negociando com os fornecedores, fazendo uma seleção das 
viabilidades para a execução do projeto.

            Alguns dos processos que são desempenhados por esta gerência são os descritos a seguir [PMI00]:

 

•        Planejar Obtenção – este processo identifica as necessidades reais do projeto que de uma 
forma ou de outra podem ser melhor atendidas por bens e serviços externos à organização. Ele 
envolve a decisão se o bem ou serviço será obtido externamente,  e principalmente, como, 
quanto e quando obtê-lo.

•        Planejar Solicitações – esta fase documenta as necessidades de obtenção, determinadas no 
planejamento da obtenção e identifica as fontes potenciais de fornecimento de recursos.



•        Solicitar – esta etapa envolve a obtenção de informações (cotações e propostas) dos 
fornecedores potenciais para as necessidades do projeto.

•        Selecionar Fontes – este processo é responsável pelo recebimento de propostas e a aplicação 
dos critérios para escolher o fornecedor dos bens e serviços necessários na viabilização do 
projeto.

•        Administrar Contratos – esta administração envolve o acompanhamento do desempenho dos 
fornecedores verificando se os mesmos atendem aos requisitos contratuais e controla o 
pagamento das faturas. 

•        Encerrar Contratos – este processo é responsável pela finalização do contrato eliminando 
todas as pendências que por ventura possam existir, o que acontece através da verificação da 
completa execução do contrato, ou seja, checa se o objeto contratual foi completado 
satisfatoriamente e também as questões de encerramento administrativo do contrato.

 

2.10– Integração
 

            Para que um projeto alcance seu sucesso, é necessário que a equipe esteja totalmente integrada, 
com seus objetivos e metas formando uma visão conjunta voltada para o cumprimento de todas as etapas. 
De forma a garantir este ambiente a disciplina de Integração acompanha todo o processo de maneira a 
fazer integração da equipe e ainda com todas as outras gerências de forma coerente e consistente.

            A gerência de integração coordena ainda a reavaliação dos objetivos a serem cumpridos e as 
alternativas de soluções a cada problema que poderão surgir durante o processo. Esta disciplina é 
essencialmente integradora, alguns de seus processos são [PMI00]:

 

•        Desenvolver o Plano do Projeto: esta etapa cria o Plano de Projeto, que é um documento 
consistente e coerente usado essencialmente para:

ü      Coordenar a execução do projeto;

ü      Documentar as premissas de planejamento do projeto;

ü      Documentar as decisões de planejamento do projeto com relação às 
alternativas escolhidas.

ü      Definir as revisões chaves, com relação ao conteúdo, extensão e prazos para 
sua execução;

ü      Definir uma linha de controle de forma a medir o progresso e controlar o 
projeto.

•        Executar Plano de Projeto: a execução é o processo básico de realização do Plano do 
Projeto; grande parte do orçamento total do projeto será utilizada durante a execução deste 
processo, portanto o gerente de projeto e sua equipe de gestão deverão coordenar todas as 
interfaces organizacionais existentes. É o processo onde o produto do projeto é criado, a linha 
de controle definida deve ser continuamente monitorada com a finalidade de tomar ações 



corretivas.

•        Controlar Mudanças no Projeto: este processo é responsável por coordenar as mudanças no 
projeto que se fizerem necessárias, sendo elas no escopo, no cronograma, nos recursos,etc.,sua 
atenção deve estar voltada principalmente para:

ü      Atuar sobre os fatores que geram mudanças no projeto para assegurar que 
estas são realmente necessárias;

ü      Assegurar a realização destas mudanças;

ü      Coordenar as mudanças reais quando elas ocorrerem;

ü      Manter a integridade das medidas de desempenho, tomando com base a linha 
de controle;

ü      Assegurar que as mudanças no escopo do produto estejam refletidas na 
definição do escopo do projeto;

ü      Gerenciar as mudanças ocorridas nos processos das diversas disciplinas pois 
esta integração é fundamental em todas as etapas do processo.

 

            Além da função de integrar as diversas etapas do desenvolvimento de um projeto, a Gerência de 
Integração se ocupa também de integrar:

 

•        Atividades e processos do projeto com as operações da organização em que o projeto está 
inserido;

•        O escopo do produto e o escopo do projeto, garantindo desta forma que sejam coerentes;

•        Os deliverables[2] das diferentes especialidades.

 

2.11- Fases Essenciais de um Projeto de Informática
 

            Como os produtos de cada projeto são únicos, as características que distinguem o produto ou 
serviço precisam ser progressivamente elaboradas. Progressivamente significa procedendo por passos e 
continuando ininterruptamente com incrementos crescentes. Já elaborado significa trabalhando com 
cuidado e detalhe e desenvolvido completamente. Estas características relevantes deverão ser claramente 
definidas no projeto e ficarão mais explícitas e detalhadas conforme a equipe de projeto adquire um 
entendimento melhor e mais completo a respeito do produto. Em projetos de informática pode-se 
identificar fases distintas; denominado ciclo de vida do software [YOU90];  a seguir apresentaremos de 
forma resumida estas fases.

 



2.11.1  – Levantamento

 

            O levantamento abrange as informações e requisitos adquiridos para que seja feita a análise. 
Assimilando todas as informações e reunindo-as serão transformadas numa peça-chave para que a análise 
possa ser iniciada. Nesta fase são realizadas entrevistas verificando quais os usuários estão intimamente 
ligados com o sistema, e são identificados também os problemas mais freqüentes na empresa. 

            Os problemas levantados nesta fase garantirão um bom desenvolvimento e evitará futuros 
comprometimentos no sistema. Nesta fase é muito importante descrever quais são os problemas e 
compreendê-los, pois do contrário o sistema não irá resolvê-lo. Realiza-se também um levantamento 
econômico e estimam-se os recursos necessários para o desenvolvimento.

 

2.11.2  – Análise

 

            A análise forma o domínio da informação, ou seja é possível compreender todos os processos e 
fluxos ao qual o sistema deverá implementar, são produtos desta fase: modelos de fluxo de dados e da 
estrutura da informação. Em alguns casos é de extrema importância ser construído um protótipo. Estes 
modelos são detalhados de tal forma que se obtêm uma especificação do software, que é o documento 
produzido com resultado desta fase.

 

2.11.3  – Projeto

 

            No projeto observa-se como o sistema deverá ser implementado com todos os recursos físicos e 
lógicos. Nesta fase será determinado um modelo baseado na análise feita com a solução claramente 
especificada.

 

2.11.4  – Codificação

 

            Nesta fase de implementação, a construção do projeto que foi estruturado e analisado será 
implementada com todo o seu código necessário. A implementação modela fisicamente todo o trabalho 
inicial desde o levantamento, análise e finalmente o projeto

 

2.11.5  – Teste

 



            Os testes serão freqüentemente feitos verificando se o sistema que foi       produzido garante os 
objetivos que foram propostos. Desde a fase de projeto foi determinado o objetivo do sistema e na sua 
implementação foi colocado em prática esse objetivo mas é necessário então realizar testes freqüentes 
para que se observe o desempenho do sistema e sua interação

 

2.11.6  – Manutenção

 

            A manutenção combina com adequação do sistema ao meio em que ele está funcionando. Manter 
o sistema executando de forma aceitável de acordo com os testes e objetivos propostos é um trabalho 
sistemático, pois será necessário atualizações com o passar do tempo e isso será conseguido aplicando 
manutenções cotidianamente.

 

2.12 - Conclusão
 

            Neste capítulo foi possível explanar sobre todas as gerências envolvidas no desenvolvimento de 
um projeto com as especificações de cada uma delas e ainda como são divididas. 

            Embora estes processos sendo descritos individualmente, é importante ressaltar que todos devem 
ser integrados visando sempre a otimização dos recursos afim de que, os resultados possam ser 
alcançados continuamente, facilitando até mesmo as mudanças estratégicas que devem ser aplicadas 
durante o desenvolvimento do projeto.

            Trabalhando de forma integrada é possível atribuir a cada gerência suas responsabilidades e esta 
fazer seu controle interno de efetivação de cada etapa a ser desenvolvida por ela.

            No próximo capítulo será apresentado, mas detalhadamente, o conceito de qualidade, as principais 
normas de qualidade de software e ainda algumas metodologias de aumento de qualidade.      



 

3– Qualidade

            

            Qualidade não é algo que o fornecedor coloca num produto ou serviço, mas algo que o cliente 
obtém e pelo qual paga. Os clientes pagam apenas por aquilo que lhes é útil e lhes traz valor. 

            O gerenciamento da qualidade do projeto envolve todos os processos necessários para que se 
atinja todos os objetivos que foram propostos em sua concepção. Isso envolve todas as atividades da 
função gerencial que determinam as políticas, os objetivos e as responsabilidades da qualidade e os 
implementam no sistema da qualidade através de meios como planejamento, controle, garantia e melhoria 
da qualidade.

            O gerenciamento da qualidade deve ser direcionado para garantir a obtenção de um produto final 
condizente com a proposta do projeto.

            

3.1      – Planejamento
            

            Esta fase envolve a identificação de padrões que versarão sobre a qualidade a ser obtida como 
resultado final do produto do projeto, sendo que esta é uma das funções facilitadoras do processo que 
deve ser executado de forma regular e em paralelo com os outros processos de planejamento do projeto. 
A equipe responsável pelo projeto deve estar devidamente ligada ao planejamento desta qualidade, pois, 
esta é gerada exatamente no desenvolvimento do produto visualizado por este projeto.

 

3.1.1       Entradas para o Planejamento da Qualidade

            

            As entradas para o planejamento da qualidade, indicam quais os insumos são necessários para um 
planejamento adequado [PMI00]:

 

•        Políticas de qualidade – as políticas de qualidade são definidas pela cúpula da gerência e 
expressos formalmente a todos os setores interessados;

•        Declaração do escopo – esta declaração é a entrada-chave para o planejamento da qualidade, 
pois, documenta os objetivos do projeto, definindo assim a meta que todos devem percorrer 
para o desenvolvimento das tarefas;

•        Descrição do produto – esta descrição faz menção especificamente à parte técnica do 
projeto, o que em muito pode interferir no produto final;

•        Padrões e regulamentos -  o gerente de projeto deve estar especialmente atento aos padrões e 
regulamentos da área de aplicação que possam afetar o projeto;



•        Outras saídas dos processos – além da declaração do escopo e da descrição do produto, os 
processos das outras áreas de conhecimento podem produzir saídas que devem ser 
consideradas como parte do planejamento da qualidade.

 

3.1.2       Ferramentas e técnicas para o Planejamento da Qualidade.

 

               As ferramentas e técnicas fornecem subsídios que auxiliam e direcionam um planejamento 
consistente da qualidade. As seguintes ferramentas e técnicas apresentadas são fundamentais [PMI00]:

 

•        Análise custo/benefício – o principal requisito a ser considerado para um planejamento de 
qualidade eficaz é a eliminação do retrabalho, ou seja, aumentar a produção, diminuir custos e 
aumentar a satisfação de todos os envolvidos.

•        Benchmarking – esta etapa envolve a comparação de práticas reais ou planejadas do projeto 
com outros projetos, para gerar as melhorias ou até mesmo fornecer um padrão para se medir o 
desempenho. 

•        Fluxogramação – um fluxograma é um diagrama que mostra como os diversos elementos 
envolvidos no processo se interagem.

•        Desenho de experimentos – este é um método estatístico que ajuda na identificação dos 
fatores que podem influenciar em diversas variáveis. Um desenho bem projetado permitirá a 
determinação de uma solução ótima, para uma quantidade relativamente limitada de casos.

•        Custo da Qualidade – este custo refere-se ao custo total de todas as variáveis inclusas num 
processo de qualidade. Existem três tipos de custos: custos de prevenção, custos de avaliação e 
custos de falha, onde o último é desmembrado em custos de falha interna e externa.

 

3.1.3        – Saídas do Planejamento da Qualidade.

 

            No final do processo de planejamento da qualidade, é apresentado de que forma a qualidade será 
controlada, medida e efetivamente aplicada pela organização. Os seguintes itens apresentados, são 
fundamentais no final do processo de planejamento [PMI00]:

 

•        Plano de gerenciamento da qualidade – este plano descreve como será a implementação das 
políticas de gerenciamento da qualidade do projeto.

•        Definições operacionais – esta definição especifica como cada elemento do processo será 
medido. Estas definições são também denominadas de métricas. 

•        Checklists – esta é uma ferramenta estruturada que contém itens específicos utilizada para 



verificar se um conjunto de etapas necessárias para a execução do processo. Estes checklists 
são utilizados para garantir a consistência nas atividades mais comumente realizadas.

•        Entradas para outros processos – esta etapa é utilizada para a disponibilização de recursos 
para as necessidades identificadas para processos futuros.

 

3.2      – Garantia
 

            A garantia visa o gerenciamento de que todas as atividades previamente planejadas e 
sistematizadas, serão monitoradas continuamente de forma a prever os ajustes necessários para que o 
produto a ser fornecido atenda a todas as preliminares desejadas pelos clientes.

 

3.2.1       – Entradas para a Garantia da Qualidade.

 

            As entradas para a garantia da qualidade indicam os itens importantes que devem ser imputados 
no processo  de garantia da qualidade, os 3 itens apresentados abaixo indicam as entradas [PMI00]:

 

•        Plano de gerenciamento da qualidade – este plano deve conter todas as políticas que serão 
utilizadas pela gerência durante o desenvolvimento do processo;

•        Resultados da medição do controle da qualidade – estes resultados são registrados de forma 
a facilitar as comparações e análises de testes e medições do projeto;

•        Definições operacionais – são as descrições pré-estabelecidas a que cada elemento do 
projeto será submetido, estão descritas também o como estas medições serão realizadas.

 

3.2.2       – Ferramentas e Técnicas para a Garantia da Qualidade.

 

Para a garantia da qualidade de algumas ferramentas e técnicas são utilizadas como meio fundamental 
para o sucesso do projeto. [PMB00]:

 

•        Análise custo/benefício – este requisito é primordial dentro de um bom planejamento de 
qualidade aumentando a produção, diminuindo custos e aumentando a satisfação de todos os 
envolvidos em relação ao projeto.

•        Benchmarking – envolvendo a comparação das práticas realizadas e as planejadas no projeto 



visando gerar sempre melhorias para a medição de desempenho com projetos anteriores. 

•        Fluxogramação – esta diagramação desenvolve a interação dos diversos elementos do 
projeto.

•        Desenho de experimentos – através das estatísticas elaboradas com os experimentos 
anteriores na identificação dos fatores que podem influenciam diversas variáveis. Um projeto 
bem definido pode sugestionar uma ótima solução.

•        Custo da Qualidade – esta etapa refere-se ao custo total de das variáveis que influenciam no 
processo da qualidade. Estes custos podem ser de prevenção, avaliação ou falha interna ou 
externa.

•        Auditorias de qualidade – esta auditoria é uma revisão estruturada de todas as atividades do 
gerenciamento da qualidade. Seu objetivo é identificar as oportunidades de melhoria do 
desenvolvimento deste projeto. Sua execução pode ser desempenhada por auditores da própria 
empresa devidamente treinados para esta função ou por auditores externos de empresas 
especializadas neste processo.

 

3.2.3       – Saídas da  Garantia da Qualidade.

 

             A Melhoria da qualidade é o produto final do gerenciamento da qualidade,  e inclui a tomada de 
decisões visando aumentar a eficiência do projeto, e geração de benefícios para todos os envolvidos.

 

3.3      – Controle 
 

            O processo de controle visa monitorar todos os resultados obtidos acerca do projeto, ou seja, 
verifica se os requisitos de qualidade estão sendo rigorosamente seguidos. Estes resultados incluem tanto 
o produto quanto o resultado do gerenciamento do projeto, tais como o desempenho do custo e do prazo.

            A gerência de qualidade deve ter conhecimento prático de controle estatístico, principalmente 
sobre as técnicas  de amostragem e probabilidade, para auxiliá-la na avaliação das saídas do controle de 
qualidade.

3.3.1       –  Entradas para o Controle da Qualidade.

 

            As entradas para o controle da qualidade são os requisitos que se fazem necessários, para que seja 
realizado de forma eficiente e eficaz pela organização. Os seguintes itens a seguir indicam as entradas 
[PMI00]:

 



•        Resultados do trabalho – estes resultados se referem tanto aos resultados dos processos 
quanto os resultados do produto. As informações sobre os resultados esperados ou planejados 
(do plano do projeto) devem estar disponíveis juntamente com as informações dos resultados 
apurados;

•        Plano de gerenciamento da qualidade – como os demais planos de gerenciamento da 
qualidade descritos acima, nesta etapa do processo o plano deve garantir e melhorar a 
qualidade;

•        Definições operacionais – estas definições são necessárias para que as pessoas envolvidas 
sejam capacitadas com recursos humanos e financeiros para seguir regiamente o cumprimento 
das etapas e das datas planejadas no início do processo;

•        Checklists – é a ferramenta fundamental para garantir o bom andamento dos trabalhos, pois 
as falhas podem ser previstas de maneira a eliminar erros no desenvolvimento do projeto;

 

3.3.2       –  Ferramentas e Técnicas para o Controle da Qualidade.

 

               As ferramentas e técnicas auxiliam a equipe a obter o melhor controle da qualidade, pois fornece 
um meio propicio a este. A seguinte listagem indica as ferramentas e técnicas empregadas [PMI00]: 

 

•        Inspeção – esta fase inclui as atividades tais como medir, examinar e testar, executadas para 
determinar se os resultados estão em conformidade com os requisitos. Essas inspeções podem 
ser conduzidas em qualquer nível;

•        Cartas de controle – estas cartas são gráficos que apresentam os resultados de um processo 
ao longo do tempo. São utilizadas para determinar se o processo está sob controle e caso não 
esteja, ele deve ser ajustado;

•        Diagramas de Pareto – é um histograma ordenado por freqüência de ocorrência, que mostra 
quantos resultados foram gerados por tipo ou categoria de causa identificada. Esta ordenação é 
utilizada para direcionar as ações corretivas – a equipe deve estar atenta a todos os ajustes que 
se fizerem necessários para que a medição fique o mais próximo possível do planejado;

•        Amostragem estatística – esta amostragem envolve escolher uma parte da população alvo, 
quando apropriadamente feita, esta amostragem reduz custos de controle da qualidade. Para 
uma escolha significativa, é necessário que a equipe de gerenciamento já esteja familiarizada 
com a variedade de técnicas de amostragem;

•        Fluxogramação – este diagrama de fluxo é muito utilizado na análise dos problemas;

•        Análise de tendência – esta análise envolve a utilização de técnicas matemáticas de forma a 
prever resultados futuros com base nos resultados de processos anteriormente desenvolvidos. 
Esta análise auxilia tanto no desempenho técnico quanto no cumprimento de custos e prazos.



3.3.3       –  Saídas do Controle da Qualidade.

 

            Em um controle de qualidade eficiente e eficaz a qualidade é algo em constante evolução, tendo 
em vista que o conceito de qualidade é mutável, ou seja, o que é considerado como qualidade hoje, 
amanhã poderá indicar uma falta de qualidade. Os seguintes itens apresentados são o resultado de um 
controle de qualidade [PMI00]:

 

•        Melhoria da qualidade – como descrito anteriormente, este processo visa prioritariamente 
rever falhas de projetos passados e cuidar para que estas não voltem a ocorrer, então esta 
melhoria acontece a cada passo do projeto que está em andamento no atual momento.

•        Decisões de aceitação – os itens inspecionados serão aceitos ou rejeitados. Os itens 
rejeitados podem exigir retrabalho é que uma ação tomada para adequar os itens com defeito, 
ou em não conformidade, aos requisitos ou especificações além de ser causa freqüente de 
atrasos no projeto, na maioria das áreas de aplicação.

•        Checklists preenchidos – estes registros devem sem anexados a toda documentação do 
projeto.

•        Ajustes no processo – estes ajustes envolvem a tomada de ações corretivas ou preventivas 
imediatas como resultado das medições do controle de qualidade. Em alguns casos, os ajustes 
no processo podem necessitar serem tratados conforme o preenchimento do controle geral de 
mudança.

 

3.4      – Normas Técnicas
 

            Normalizar é o processo de estabelecer e aplicar regras, com o objetivo de abordar ordenadamente 
uma atividade específica do processo, para o benefício e com a interação de todos os envolvidos, além de 
promover a otimização do processo, levando em consideração as condições funcionais e as exigências de 
segurança.

            O processo de normalização traz a organização inúmeros benefícios, os quais podemos destacar 
em:

 

•        Benefícios qualitativos: são os benefícios que mesmo sendo observados são de difícil 
medição ou até mesmo impossíveis de serem medidos.

•        Benefícios quantitativos: são os benefícios que de uma forma ou outra podem ser medidos.

 

            O processo de normalização tem como objetivo [BAR00]:

 



•        Simplificação: consiste na redução da crescente variedade de procedimentos e tipos de 
produtos;

•        Comunicação: proporciona meios mais eficientes para a troca de informações entre o 
fabricante e o cliente, melhorando a confiabilidade das relações comerciais e de serviços;

•        Economia: tem como o objetivo a economia tanto do lado do produtor do produto ou serviço 
como do consumidor deste ;

•        Segurança: é considerada como um dos principais objetivos da normalização a proteção a 
vida e a saúde humana ;

•        Proteção ao consumidor: a comunidade tem a possibilidade de aferir a qualidade dos 
produtos;

•        Eliminação das barreiras comerciais:  a normalização evita a existência de regulamentos 
conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países, desta forma facilita o intercâmbio 
comercial entre os mesmos.

 

            Existem quatro níveis de normalização onde as normas são elaboradas, que são [BAR00]:

 

•        Nível internacional: são as normas que se destinam ao uso internacional, normas com as da 
ISO (International Organization for Standartization), são resultantes da cooperação e acordo 
entre um determinado número de países com objetivos em comum;

•        Nível regional: quando da necessidade de uma norma, para um limitado grupo de países de 
um mesmo continente para benefício mutuo;

•        Nível Nacional:  são as normas editadas, após o consenso dos interessados em um país, por 
uma organização nacional de normas reconhecida como autoridade no respectivo país;

•        Nível de empresa: são aquelas normas estabelecidas pôr empresas ou grupos empresarias.

 

3.4.1       – A Norma Série ISO 9000

 

            Em 1979,  foi organizado um comitê técnico (Technical Committee 176 – TC176), que tinha a 
tarefa de elaborar um padrão internacional para sistemas de qualidade. Finalmente em 1987 a ISO  9000 
foi publicada e passando a ser adotada mundialmente por diversas empresas como seus padrões de 
qualidade, vale ressaltar que várias nações utilizaram a ISO 9000 como base para elaborar seus padrões 
de qualidade com alguma especialização.

            O International Organization for Standardization – ISO, estabelece uma série de padrões 
internacionais de qualidade conhecidas por ISO 9000. Estes padrões  são aplicáveis ao processo de 
produção de produtos e a metodologias de gerenciamento de qualidade. É estabelecido um conjunto 
básico de requisitos necessários ao controle de qualidade com o intuito de garantir que o processo de 
produção será capaz de produzir um produto final com a qualidade esperada.



            Inicialmente esta série foi desenvolvida para garantir relações contratuais entre empresas, 
principalmente as empresas envolvidas com manufatura, todavia o mercado o vem adotando como padrão 
para as mais diversas áreas.

            Na realidade o grande sucesso da ISO 9000 advém do mercado globalizado, onde passou a ser 
referência internacional, onde as empresas podiam garantir o processo produtivo como conseqüência a 
qualidade de seus produtos.

            A conceito básico da ISO 9000 segundo SCHMAUCH é : ”se o processo produtivo e o sistema de 
gerenciamento estão funcionando adequadamente, o produto a ser produzido certamente também será 
adequado” [BAR97 apud SCHM94], sendo assim foi escrita de forma genérica, gerando assim como 
resultado um modelo e não uma especificação. Descreve o mínimo que deve ser acompanhado no 
processo produtivo, não especificando como os processos deverão ser realizados. Ainda conforme 
SCHMAUCH,  a premissa básica da ISO 9000 é que:

 

“as empresas saibam o que fazem, façam o que dizem e demonstrem que elas têm 
realmente feito isto – de maneira formal, através de documentos. Devem ser  
escritos procedimentos que definem como cada atividade relevante no processo 
produtivo deve ser realizada, devendo ser suficientemente detalhados para 
garantir a continuidade do processo produtivo mesmo que venham a ocorrer  
mudança nos recursos para confecção destes processos.” [BAR00 apud 
SCHM94]            

3.4.1.1            – Áreas da ISO 9000

 

            A  norma ISO 9000 focaliza as seguintes áreas [BAD00]:

 

•        Controle: garantir que a empresa possui o controle de todas as etapas do processo 
produtivo, ou seja identificar cada item, os responsáveis por eles e sua situação atual.

•        Auditoria: caso seja solicitado, a empresa deverá exibir evidências de como  está o processo 
produtivo.

•        Validação/Avaliação: a empresa deverá possuir meios de verificação detalhados com a 
finalidade de garantir que os produtos estão sendo produzidos de acordo com a especificação.

•        Melhoria de processo: é o principal requisito da ISO 9000, que está sempre aumentando as 
exigências das empresas com a finalidade de melhorar ainda mais o processo produtivo.

 

            Em qualquer momento as empresas podem solicitar auditoria, das entidades registradas pela ISO, 
dos seus processos produtivos a fim de garantir a certificação. Uma vez realizadas as auditorias, caso a 
empresa seja aprovada a empresa obterá  o certificado condizente com os padrões da ISO, todavia esta 
certificação deverá ser constantemente renovada, com novas auditorias.

            A Série ISO 9000 é constituída de cinco partes [BAR00]; demonstrada graficamente na figura 3.1:

 



•        ISO 9000 para sistemas de qualidade – Padrão para gerenciamento e Garantia de 
Qualidade: apresenta um guia para escolha de quais dos demais padrões da série ISO 9000 é 
aplicável ao sistema de qualidade da empresa.

•        ISO 9001 para sistemas de qualidade – Modelo para Garantia da Qualidade no 
Desenho/Desenvolvimento, Produção, Instalação e Fornecimento: provêem um guia para a 
utilização da ISO 9000 para as atividades envolvidas.

•         ISO 9002 para sistemas de qualidade – Modelo para Garantia da Qualidade na Produção e 
Instalação: provê um guia para aplicação da ISO 9000 para as atividades envolvidas com a 
produção e instalação.

•        ISO 9003 para sistemas de qualidade – Modelo para Garantia da Qualidade na Inspeção 
Final e Teste: provê um guia para aplicação da ISO 9000 para as atividades envolvidas com a 
inspeção final e os testes de produtos.

•        ISO 9004 para sistemas de qualidade – Guia – Elementos de Sistemas para Gerenciamento 
e Garantia da Qualidade: provêem um guia para a interpretação das normas ISO 9001, ISO 
9002 e ISO 9003.

 

 

Figura 3.1          –  Relação entre as partes constituintes da ISO 9000.[BAD00]

3.4.1.2            – Elementos Padrões da ISO 9000

 

            No  total são vinte elementos padrões, sendo que todos são obrigatórios para a ISO 9001, dezoito 
para a ISO 9002 e doze para a ISO 9003, a Tabela 3.1 ilustra a relação dos elementos com as normas.

 

Tabela 3.1         – Níveis da ISO 9000 x Elementos Padrões [BSA00]
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Elemento padrão ISO 9000 9001  9002  9003

4.1 – Responsabilidade gerencial X X X

4.2 – Sistema de qualidade X X X

4.3 – Revisão Contratual X X  

4.4 – Controle de desenvolvimento X   

4.5 – Controle de documentação X X X

4.6 – Compras X X  

4.7 – Compras – produtos fornecidos X X  

4.8 – Identificação e rastreabilidade de produtos X X X

4.9 – Controle de processo X X  

4.10 – Inspeção e testes X X X

4.11 – Inspeção, medição e equipamentos de teste X X X

4.12 – Verificação de inspeção e teste X X X

4.13 – Controle de não conformidade X X X

4.14 – Ações corretivas X X  

4.15 – Manipulação, armazenamento, embalagem e entrega X X X

4.16 – Registros de qualidade X X X

4.17 – Auditoria interna de qualidade X X  

4.18 – Treinamento X X X

4.19 – Serviços X   

4.20 – Técnicas estatísticas X X X

 

 

            Os vinte elementos possuem as seguintes características [BAR00]:



 

•        Responsabilidade Gerencial: a organização deve possuir uma política de qualidade, que 
deve ser de entendida e praticada por todos; esta política deve definir de forma clara as 
responsabilidades, autoridades e relações entre todos os que de uma forma ou outra 
influenciam na qualidade. Ainda devem ser identificadas as atividades a serem verificadas para 
a garantia da qualidade e recursos, sejam eles financeiros ou não, que devem ser alocados. 
Para esta garantia, um gerente deve ser alocado para o sistema de qualidade, devendo garantir 
revisões periódicas neste sistema com o objetivo de garantir a contínua eficiência do mesmo;

•        Sistema de qualidade: a organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter 
um sistema de qualidade de acordo com o padrão ISO 9000; deve ainda ter um manual de 
qualidade, de acordo com o padrão adotado;

•        Revisão contratual: a organização deve possuir procedimentos para garantir que, o que foi 
especificado está adequadamente definido e documentado e que possui capacidade para 
satisfazer a estes requisitos. Os contratos devem estar claros e aceitos pelas partes envolvidas, 
além de especificar o que o fornecedor irá fazer (requerimentos do fornecedor) e o que o 
mesmo deverá entregar (requerimentos do produto);

•        Controle de desenvolvimento: a organização deve possuir procedimentos para controlar e 
verificar as saídas do processo de desenvolvimento com o objetivo de garantir que os 
requisitos estão sendo atendidos; as atividades para cada uma das etapas do processo devem 
estar previstas, e ainda garantir procedimento para controle de modificações neste 
desenvolvimento;

•        Controle de documentação: deve existir procedimentos para controlar todos os documentos, 
incluindo revisões, aprovações e modificações, além de garantir que o nível adequado de 
informações está disponível para as pessoas certas no momento necessário, deve ainda existir 
um sistema ou processo de manutenção da lista de documentos disponíveis. Todo o controle de 
produção, revisão, aprovação, modificação e distribuição de documentos para as pessoas 
corretas também se faz necessário;

•        Compras: a organização deve possuir procedimentos para garantir que as partes, obtidas de 
outras empresas, usada no produto ou para produzi-lo contemplam os requisitos necessários. A 
seleção do fornecedor destas partes geralmente é feita, baseada na habilidade deste fornecedor 
em fornecer produtos de acordo com uma especificação. A norma ISO 9000 define que a 
organização é responsável pelo produto como um todo e, com o objetivo de garantir a 
qualidade do produto, a inspeção de partes produzidas por outras empresas deve ser feita de 
forma criteriosa.

•        Compras – produtos fornecidos: a organização deve possuir procedimentos para verificação, 
armazenamento e manutenção de produtos ou  partes fornecidas pelo cliente para a elaboração 
do produto final. Vale ressaltar que se deve verificar no ato do recebimento desta parte/produto 
se o mesmo está de acordo com o esperado, uma vez que apartir do recebimento este será de 
responsabilidade da organização;

•        Identificação e rastreabilidade de produtos: a organização deve possuir mecanismos para 
identificar e rastrear produtos durante todos os estágios da produção, entrega e instalação, 
possibilitando ao cliente a posição atual de sua solicitação em um nível de detalhe apropriado;

•        Controle de processo: a organização deve possuir mecanismos para garantir que a produção 
está sendo feita sobre condições controladas, ou seja, não se encontram fora do controle, 
incluindo monitoração de progresso, aprovações de processo e equipamentos dentre outros;



•        Inspeção e teste: a organização deve possuir procedimentos para todos os níveis de inspeção 
e testes que devam ser realizados, além de manter um histórico de todos os procedimentos já 
realizados;

•        Inspeção, medição e equipamentos de teste: a organização deve possuir procedimentos para 
garantir que a precisão dos equipamentos de teste e inspeção estejam sempre em ordem, 
envolvendo controle, calibragem, inspeções de manutenção, medições e equipamentos de teste 
para aferição;

•        Verificação de inspeção e teste:  a organização deve possuir procedimentos para garantir a 
verificação da situação dos testes sobre o produto ao longo do processo produtivo;

•        Controle de não conformidade: a organização deve possuir mecanismos para controlar 
produtos que não estejam de acordo com a especificação;  devem incluir procedimentos para 
tratar estes produtos quando um erro for descoberto;

•        Ações corretivas: a organização deve possuir procedimentos para investigar as causas das 
não conformidades dos produtos e assegurar que ações corretivas sejam tomadas de forma a 
evitar novas ocorrências;

•        Manipulação, armazenamento, embalagem e entrega: a organização deve possuir 
procedimentos para manipulação, armazenamento, embalagem e entrega de produtos;

•        Registro da qualidade: a organização deve possuir procedimentos para identificar e 
armazenar os registros a fim de demonstrar que a qualidade do produto está adequada e que o 
sistema de qualidade implementado funciona corretamente;

•        Auditoria interna de qualidade: a organização deve possuir procedimentos para o 
planejamento e a realização de auditorias internas de qualidade, assegurar a qualificação dos 
auditores para a condução destes processos e verificar se a empresa está realmente fazendo 
aquilo que o sistema de qualidade prevê. Estas auditorias devem ser feitas de forma regular;

•        Treinamento: a organização deve possuir procedimentos para identificar a necessidade de 
treinamento de seu pessoal, providenciar os treinamentos adequados e manter os registros 
atualizados com estes treinamentos;

•        Serviços: a organização deve possuir procedimentos para suportar os produtos entregues e 
ainda para correção de defeitos e não conformidades  encontradas no produto após este ter sido 
entregue;

•        Técnicas estatísticas: a organização deve possuir procedimentos com o objetivo de garantir 
que as técnicas estatísticas que estão sendo utilizadas ao longo do processo estejam adequadas. 
Devem ser passíveis de provas e os algoritmos devem estar disponíveis de forma 
documentada.

 

3.4.1.3     – ISO 9000-3

 

            A norma ISO 9000-3 [BAR00], provê um guia para aplicar a norma ISO 9001 especificamente na 
área de desenvolvimento, fornecimento e manutenção de software; ou seja, está norma é o principal 
documento a ser utilizado pelas empresas produtoras de softwares. Neste documento é considerada uma 



situação contratual, onde uma empresa (cliente) contrata a empresa em questão para desenvolver um 
produto de software. A Tabela 3.2, ilustra os processos e atividades que a ISO   9000-3 trata.

Tabela 3.2         –  Processos e Atividades da ISO 9000-3

Processos Atividades

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

 

3.4.2       – Qualidade de Produto de Software – ISO 9126

 

            É fácil definir qualidade quanto se está falando de um “produto físico”, pois podemos definir um 
padrão com base nas suas dimensões, peso ou qualquer outra característica física. Todavia fica difícil 
definir qualidade de um produto que não tem características físicas como é o caso do software. A norma 
ISO/IEC 9126 [BAR00], é uma das mais antigas da área de qualidade de software, e define a proposta da 
ISO para  criar um padrão mundial das características relativas a qualidade de produtos de software,  



sendo  publicada em 1991.

            No Brasil, foi publicada em agosto de 1996 como NBR 13596 – “Tecnologia da Informação – 
Avaliação de produtos de software – Características de qualidade e diretrizes para seu uso” [BAR97]. 
Nesta norma é listado o conjunto de características que um software necessita ter para ser considerado um 
“software de Qualidade”, são seis grupos de características divididos em algumas subcaracterísticas 
observados na  tabela 3.3.

 

Tabela 3.3         – Elementos da ISO 9126 [BAR00]

Característica Subcaracterística Pergunta chave para a Subcaracterística

Funcionalidade 
(satisfaz as 
necessidades?

Adequação Propõe a fazer o que é apropriado?

Acurácia Faz o que foi proposto de forma correta?

Interoperabilidade Interage com os sistemas especificados?

Conformidade Está de acordo com as normas, leis e 
outros?

Segurança de acesso Evita acesso não autorizado aos dados?

Confiabilidade (é 
imune a falhas?)

Maturidade Com que frequência apresenta falhas?

Tolerância a falhas Ocorrendo falhas, como ele reage?

Recuperabilidade É capaz de recuperar dados em caso de 
falha?

Usabilidade (é fácil de 
usar?)

Inteligibilidade É fácil entender o conceito e a aplicação

Apreensibilidade É fácil aprender a usar?

Operacionalidade É fácil de operar e controlar?

Eficiência (é rápido e 
“enxuto”?)

Tempo Qual o tempo de resposta, a velocidade de 
execução?

Recursos Quanto recurso usa? Durante quanto 
tempo?

Manutenibilidade (é 
fácil de modificar?)

Analisabilidade É fácil de encontrar uma falha, quando 
ocorre?

Modificabilidade É fácil modificar e adaptar?

Estabilidade Há grande risco quando se faz alterações?



Característica Subcaracterística Pergunta chave para a Subcaracterística

Testabilidade É fácil testar quando se faz alterações?

Portabilidade (é fácil de 
usar em outro 
ambiente?)

Adaptabilidade É fácil adaptar a outros ambientes?

Capacidade para ser 
instalado

É fácil instalar em outros ambientes?

Conformidade Está de acordo com padrões de 
portabilidade?

Capacidade para 
substituir

É fácil usar para substituir outro?

   

            Em uma linguagem estilo contrato, esta norma define minuciosamente o que se pretende avaliar 
em cada grupo de característica e suas subcaracterísticas. 

 

3.4.3       – Processo de Ciclo de Vida do Software – ISO 12207

 

            Nesta norma é apresentada a arquitetura do ciclo de vida do software, onde os diversos processos 
envolvidos no ciclo são detalhados. Estes processos estão divididos em três classes:

 

•        Processos Fundamentais: define o início e a execução do desenvolvimento, a operação ou 
manutenção do software no decorrer do ciclo de vida. A Tabela 3.4 mostra um resumo de suas 
características.

 

Tabela 3.4         – Processos Fundamentais da ISO 12207 [BSA00]

Processos Fundamentais Características

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 dos 
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 e suporte operacional 
aos usuários.

Manutenção Atividades de quem faz a manutenção do software.

 

•        Processos Organizacionais: define como implementar uma estrutura constituída de 
processos do ciclo de vida e  recursos associados, com a finalidade de melhorar continuamente 
a estrutura e os processos. A Tabela 3.5 mostra um resumo de das características dos processos 
organizacionais.

 

Tabela 3.5         – Processos Organizacionais da ISO 12207 [BAR00]

Processos Organizacionais Características

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 ou equipes 
capacitadas.

 

•        Processos de Apoio: define os processos que apóiam aos demais envolvidos no ciclo de 
vida. A Tabela 3.6 mostra um resumo de suas características.

 

Tabela 3.6         – Processos de Apoio da ISO 12207 [BAR00]

Processos Organizacionais Características

Documentação Registros 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.

Documentação Registros de informações produzidas por um processo ou 
atividade. Inclui planejamento, projeto, desenvolvimento, 
produção, edição, distribuição e manutenção dos 



Processos Organizacionais Características

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 como os requisitos e os planos 
estabelecidos.

            Tabela 3.6    – Processos de Apoio da ISSO 12207 [BAR00]

Processos Organizacionais Características

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 os produtos 
de uma dada atividade de um projeto, caso seja apropriado.

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

Resolução de Problemas Analisa a resolução dos problemas de qualquer natureza ou 
fonte, descobertos durante a execução do 
desenvolvimento, operação, manutenção ou de outros 
processos.

 

 

            Esta norma define ainda como os processos podem ser utilizados de diferentes maneiras e por 
diferentes organizações, ou até partes destas, representando, desta forma, diversos pontos de vista para 
esta utilização.

            Sendo assim cada organização terá uma visão de como emprega seus processos, agrupando-os de 
acordo com suas necessidades e objetivos. Estas visões permitem organizar melhor a estrutura de uma 
empresa, para definir suas gerências e atividades desenvolvidas por suas equipes. As visões são divididas 
em: contrato, gerenciamento, operação engenharia e apoio. A Figura 3.2 ilustra como estas visões se 
relacionam aos processos da empresa.

            A norma ISO/ IEC 12207, é a primeira norma internacional onde os processos, atividades e tarefas 
que envolvem o fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção de produtos de software são 
descritos em detalhes.



            Na verdade o intuito maior desta norma era servir de referência para os demais padrões que venha 
a surgir. A partir de agosto de 1995, ano de lançamento da norma, a mesma é citada em quase todos os 
trabalhos relacionados à Engenharia de Software.

 

Figura 3.2          – Processos e Visões da ISO 12207[BAR00]

 

3.4.4       – Software Process Improvement and Capability Determination – ISO 15504

 

            A SPICE – Software Process Improvement and Capability Determination, também conhecida 
como ISO 15504, foi elaborada em conjunto com cinco centros técnicos espalhados no mundo (EUA, 
Canadá/América Latina, Europa, Pacífico Norte e Pacífico Sul), contando ainda com a participação de 
uma comissão formada por profissionais vinculados à ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), e ainda tendo como base a ISO 12207, descrita neste trabalho [BAR00]. 

            Esta norma apresenta um padrão para a avaliação do processo  de software, com o objetivo de 
determinar a capacitação de uma organização, e ainda servir de guia para orientar a organização para uma 
melhoria contínua do processo, cobrindo todos os aspectos da Qualidade do Processo de Software.

            O SPICE oferece um modelo de referência; que é um conjunto padronizado de processos 
fundamentais, que orientam e garantem o processo de engenharia de software, e é utilizado como base 
para o processo de avaliação. O modelo é dividido em cinco grandes categorias de processo, que são 
[BAD00]:

•        CUS – Cliente-Fornecedor: processos que influenciam diretamente os produtos e serviços 
de software na relação entre o fornecedor e o cliente:

ü      CUS.1 – Adquirir o Software

ü      CUS.2 – Gerenciar necessidades do Cliente

ü      CUS.3 – Fornecer Software

ü      CUS.4 – Operar Software

ü      CUS.5 – Prover Serviço ao Cliente

•        ENG – Engenharia: processos que especificam, implementam ou mantém um sistema ou 
produto de software e sua documentação:

ü      ENG.1 – Desenvolver requisitos e o projeto do sistema

ENG.2 – Desenvolver requisitos de software

ü      ENG.3 – Desenvolver o projeto de software

ü      ENG.4 – Implementar o projeto do software

ü      ENG.5 – Integrar e testar o software
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ü      ENG.6 – Integrar e testar o sistema

ü      ENG.7 – Manter o sistema e o software

•        SUP – Suporte: processos que fornecem suporte a outros processos, ou seja podem ser 
empregados por quaisquer um dos outros processos:

ü      SUP.1 – Desenvolver a documentação

ü      SUP.2 – Desempenhar a gerência de configuração

ü      SUP.3 – Executar a garantia de qualidade

ü      SUP.4 – Executar a verificação dos produtos de trabalho

ü      SUP.5 – Executar a validação dos produtos de trabalho

ü      SUP.6 – Executar revisões conjuntas

ü      SUP.7 – Executar auditorias

ü      SUP.8 – Executar resolução de problemas

•        MAN – Gerência: processos que podem ser usados pela gerência de projetos ou processos 
dentro do um ciclo de vida de software:

ü      MAN.1 – Gerenciar o projeto

ü      MAN.2 – Gerenciar a qualidade

ü      MAN.3 – Gerenciar riscos

ü      MAN.4 – Gerenciar subcontratados

•        ORG – Organização: processos que estabelecem os objetivos relacionados aos negócios da 
organização:

ü      ORG.1 – Construir o negócio

ORG.2 – Definir o processo

ü      ORG.3 – Melhorar o processo

ü      ORG.4 – Prover recursos de treinamento

ü      ORG.5 – Prover infra-estrutura organizacional

 

            Cada um dos processos supra citados, exige uma definição mais detalhada, uma lista dos 
resultados da sua implementação bem sucedida e uma descrição detalhada de cada uma das práticas 
básicas.  Porém a SPICE, vai além do que listar categorias e processos, o seu objetivo na realidade é 
avaliar a capacitação da organização em cada processo e permitir a sua constante melhoria. O modelo de 
referência é apresentado em seis níveis de capacitação:

 



•        Nível 0 – Incompleto: neste nível a organização apresenta falha geral ao implementar o 
objetivo do processo. Não existem produtos  de trabalho nem saídas de processos facilmente 
identificáveis.

•        Nível 1 – Realizado: quase sempre o objetivo do processo é atingido, embora nem sempre 
conseguida de forma planejada e controlada. Na organização há um consenso geral de que as 
ações devem ser realizadas e quando são realizadas. Neste nível existem produtos de trabalhos 
para o processo e os mesmos são utilizados para aferir o atendimento dos objetivos.

•        Nível 2 – Gerenciado: os produtos de trabalho são produzidos com qualidade aceitável e 
dentro do prazo, sendo realizado de forma planejada e controlada. Os produtos de trabalho 
seguem os padrões e requisitos.

•        Nível 3 – Estabelecido: tomando como base os princípios de Engenharia de software, o 
projeto é realizado e gerenciado usando um processo definido. As equipes utilizam estes 
processos  aprovados; versões adaptadas do padrão documentado, para a implementação do 
mesmo.

•        Nível 4 – Predizível: para que os objetivos sejam atingidos, o processo é realizado de forma 
consistente, dentro dos limites de controle. Durante a realização do processo, informações são 
coletadas e analisadas, levando a um entendimento quantitativo da capacitação do processo. 
Esse mecanismo possibilita a habilidade de predizer a realização do processo.

•        Nível 5 – Otimizado: todo o processo é otimizado com a finalidade de atender às 
necessidades atuais e futuras do negócio. O processo consegue atingir seus objetivos e a 
repetição se torna possível. São definidos objetivos quantitativos para o processo, segundo os 
objetivos da organização, e os processos são monitorados segundo estes objetivos, desta forma 
é conseguido um melhoramento dos processos pela análise dos resultados obtidos. O 
melhoramento do processo é realizado através do uso idéias e tecnologias inovadoras, além da 
mudança dos processos ineficientes que de uma forma ou outra dificultam alcançar os 
objetivos definidos pela organização.

 

            A norma ISO 15504, é dividida em nove manuais, que são [BAD00]:

 

•        Parte 1 – Guia de Introdução e Conceitos

•        Parte 2 – Modelo de referência para processos e sua capacidade 

•        Parte 3 – Realizar uma avaliação

•        Parte 4 – Guia para realização de uma avaliação

•        Parte 5 – Um modelo de avaliação e guia de indicadores

•        Parte 6 – Guia para qualificação de avaliadores

•        Parte 7 – Guia para uso no melhoramento de processos

•        Parte 8 – Guia para uso na determinação da capacidade do processo do fornecedor

•        Parte 9 – Vocabulário



 

3.5      – Capability Maturity Model - CMM
 

            Para atender um pedido do governo federal do EUA com o intuito de fornecer uma metodologia 
que garantisse a capacitação de seus fornecedores de software, O SEI em conjunto com a Mitre 
Corporation, em novembro de 1986, iniciaram o desenvolvimento de um modelo de maturidade de 
processos. Em setembro de 1987 o SEI publicou uma versão inicial do modelo de maturidade de processo 
e um questionário de maturidade [BAR00], que tinha como objetivo identificar quais áreas dos processos 
de software das organizações pesquisadas necessitavam de melhorias. Entretanto as empresas não 
utilizaram o questionário da forma  que foi planejado, e sim como modelo.

            Em 1991, o SEI gerou o Modelo de Capacidade e Maturidade de Software (CMM), sendo o 
modelo baseado no conhecimento adquirido e acumulado pelos processos de desenvolvimento de 
software e pelo extensivo feedback obtido tanto pelas organizações privadas quanto do governo dos EUA 
[BAR00].

            Entre 1991e 1992, esta versão original (CMM verão 1.0) foi utilizada e revisada por toda 
comunidade de software, em abril de 1992 foi realizado um encontro, tendo a participação de cerca de 
200 profissionais de software; e como resultado foi gerada a versão 1.1.

            Na realidade o CMM é uma base para a construção de um conjunto de ferramentas, incluindo o 
questionário de maturidade, o qual é de grande utilidade no processo de melhoria da qualidade do 
software. Vale ressaltar que o ponto primordial é que o modelo, e não o questionário, forma a base para o 
constante aprimoramento do processo de software.

            O objetivo é conduzir um processo desordenado em uma atividade gerenciada, disciplinada e com 
qualidade de produtos controlada. O CMM, sendo um modelo para Software Process Improvement (SPI), 
não define como implementar, e sim orienta na aplicação dos conceitos de gerência de projetos e melhoria 
de qualidade para desenvolvimento e manutenção de software.

            O conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que as pessoas utilizam para 
desenvolver e manter software e seus produtos associados tais como planos de projetos, documentação, 
código, casos de teste e manuais do usuário, é denominado processo de software [BAR00].  

            A capacidade do processo de software é o conjunto de resultados que se espera atingir seguindo-se 
um processo de software, esta capacidade provê a uma organização, meios de antecipar como deverão ser 
os resultados com o próximo projeto de software que será conduzido pela organização.

            Os resultados reais atingidos seguindo-se o processo de software, são o desempenho do processo 
de software. Logo é definido que o processo de software mantenha seu foco nos resultados obtidos, e a 
capacidade do processo de software foca nos resultados esperados. Sendo assim, em um projeto 
específico e no contexto de como ele foi conduzido, o desempenho pode não  ser igual à capacidade total 
do processo de software da organização; então se conclui que a capacidade do projeto é restrita ao 
ambiente. 

            A Maturidade do processo de software indica como um processo específico é explicitamente 
definido, gerenciado, medido, controlado e produzido. Em organizações maduras, o processo de software 
é melhor entendido através de documentação e treinamento, e o processo é constantemente verificado e 
melhorado pelos seus usuários. Quando a produtividade e a qualidade resultante do processo de software 
de uma organização pode ser melhorada constantemente através da análise do histórico dos processos já 
realizados, revisando-o e mantendo este histórico organizado e atualizado indica a Maturidade da 
organização.



 

3.5.1       – Níveis de Maturidade

 

            Os níveis de maturidade das organizações, no que se refere ao processo de software, são cinco, de 
acordo com o CMM, e definem uma escala para medir e classificar a maturidade do processo de software 
de uma dada organização e também para avaliar a capacidade do processo de software.  A Figura 3.3 
mostra estes níveis e suas características principais.

 

Figura 3.3          – Visão geral da estrutura do CMM [BAR97]

 

            Em cada nível há um conjunto de regras para a evolução contínua do processo de software; um 
conjunto de objetivos de processos que quando satisfeitos, tornam-se fundamentais no processo de 
software. Cada nível de maturidade é atingido através da definição de diversas políticas e processos de 
software, levando a organização ao aperfeiçoamento e capacitação. Os níveis de capacitação são:

 

•        Nível 1 (Inicial) – indica a completa ausência de controles satisfatórios. 

•        Nível 2  (Repetitivo) – neste nível é estabelecido os processos básicos de gerenciamento de 
projetos a fim de verificar e acompanhar custos, prazos e funcionalidade, o armazenamento das 
informações é requerido com a finalidade de repetir os sucessos obtidos com projetos similares 
já realizados.

•        Nível 3 (Definido) – os processos de software são documentados,  padronizados e 
integrados, tanto do ponto de vista gerencial como técnico, para toda a organização.

•        Nível 4 (Gerenciado) – com a finalidade de garantir a qualidade, são coletadas informações 
detalhadas do processo de software e do produto final; sendo assim ambos, processo de 
software e produto final,  são quantitativamente compreendidos e controlados pela organização.
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•        Nível 5 (Otimizado) – indica que a organização dispõe de um processo contínuo de melhoria 
dos seus processos, utilizando um feedback quantitativo a partir dos processos e da introdução 
de novas idéias e tecnologias, vale ressaltar que  sempre acompanhada e avaliada.

 

            A figura 3.4 ilustra a visibilidade do processo de software a cada nível do CMM.

Figura 3.4          – Visão geral sobre a visibilidade do processo de software a cada nível do CMM 
[BAD00]

3.5.2       – Estrutura do CMM

 

            A partir do segundo nível (Repetitivo), cada nível pode ser decomposto em partes componentes; 
partes essas chamadas de áreas chaves de processos (Key Process Areas – KPA); cada KPA é subdividida 
em cinco seções chamadas de funções comuns, sendo que cada uma especifica as práticas chaves que, 
quando tomadas em conjunto, torna-se possível atingir os objetivos da área chave de processo. A figura 
3.5 apresenta graficamente a estrutura do CMM.

 

�

Figura 3.5          – Componentes de cada nível do CMM [BAR97]

 

3.5.2.1            – Áreas Chaves de Processo

 

            Cada área chave de processo, identifica um ramo de atividades relativas, que realizadas em 
conjunto finalizam com êxito uma série de metas consideradas importantes para o aumento da capacidade 
dos processos.  Essas áreas chaves podem ser consideradas como requerimentos básicos para atingir 
determinado nível de maturidade. A figura 3.6 apresenta as KPAs de cada Nível do CMM.

 

Figura 3.6          – Áreas Chaves de Processos para cada nível CMM [BAD00]

 

            Na realidade a seqüência para a realizar com sucesso estas metas podem variar por projeto, 
dependendo do domínio da aplicação ou do ambiente em questão; contudo, todas as metas devem ser 
realizadas com êxito por toda organização. 

            Para ser considerado que uma organização se encontra em determinado nível de maturidade, as 
áreas chaves de processos para o nível em questão devem estar satisfeitas e/ou realizadas. Cada área 
chave possui cinco características que definem as práticas chaves:
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•        Compromisso para realizar os preceitos da área-chave;

•        Habilidade para realizar estes preceitos;

•        Forma como estas atividades estão sendo realizadas;

•        Medição e análise da efetividade;

•        Verificação da implementação dos preceitos.

 

            Vale ressaltar que, tarefas a serem executadas em um determinado nível poderão envolver 
características de níveis mais elevados de maturidade. 

 

3.5.2.2            – Áreas chaves de processos para o nível 2 do CMM

 

            Neste nível o foco se encontra no que se refere à determinação dos controles para os 
administradores do projeto.

 

•        Gerenciamento de requisitos: estabelece um entendimento entre um cliente e uma equipe de 
projeto do produto requerido, este entendimento é a base para o planejamento e o 
gerenciamento de um projeto;

•        Planejamento do projeto de software: estabelecem planos razoáveis para a engenharia e 
administração de um projeto;

•        Rastreabilidade do projeto de software: significa estabelecer planos de contingência, 
garantindo que o gerenciamento pode ter ações efetivas quando a execução de um projeto 
desviar-se significativamente dos planos estabelecidos;

•        Gerenciamento dos subcontratados de software: é o gerenciamento dos terceiros e 
fornecedores, garantindo a qualificação dos subcontratados e a gerir adequadamente os 
contratos em função do projeto;

•        Garantia de qualidade software: significa criar mecanismos de gerenciamento com a 
finalidade de verificar a qualidade dos processos usados e a dos produtos finais;

•        Gerenciamento de configuração do software: deve ser mantida a integridade de um projeto 
de software em todo o seu ciclo de vida.

 

3.5.2.3            – Áreas chaves de processos para o nível 3 do CMM

 



            Neste nível o enfoque se encontra tanto no projeto quanto na organização empresarial, com a 
criação de mecanismos de infra-estrutura que propicia a Engenharia de Software efetiva e a gerência de 
processos em todos os projetos.

 

•        Foco nos processos da organização: a responsabilidade da organização com as atividades,  
têm como objetivo o constante melhoramento das atividades como um todo e tem a finalidade 
de aumentar a capacidade dos processos de software;

•        Definição dos processos da organização: criar um conjunto de  processos que otimizam os 
processos sobre os projetos atuais e abastecem uma base histórica de informações importantes 
para o gerenciamento quantitativo dos processos.

•        Programa de treinamento: tem a finalidade de desenvolver capacidades e conhecimentos aos 
indivíduos, com o objetivo que os mesmos possam ser eficientes e úteis a organização. Apesar 
do treinamento ser uma responsabilidade organizacional,  cabe aos projetos identificar as 
habilidades necessárias e fornecer treinamentos específicos a cada situação;

•        Gerenciamento integrado de software: é a integração da engenharia de software e o 
gerenciamento das atividades de forma amigável; esta baseada no ambiente de negócio e nas 
tecnologias necessárias a um projeto;

•        Engenharia de produtos de software: os processos que integram as atividades técnicas – 
análise, projeto, codificação, testes, etc – devem ser executados de forma consistente, com a 
finalidade de produzir produtos de software eficientes e eficazes;

•        Coordenação entre grupos: é a integração entre as equipes de engenharia de software, com a 
finalidade de trocar informações e idéias; e desta forma melhor satisfazer as necessidades 
requisitante;

•        Revisões e/ou especificações periódicas: tem como objetivo eliminar os defeitos nos 
processos de forma eficiente e fácil, o ideal é ter um bom entendimento dos processos e 
prevenir defeitos.

3.5.2.4            – Áreas chaves de processos para o nível 4 do CMM

 

            As áreas chaves de processos do nível 4, têm com premissa estabelecer um entendimento 
quantitativo do processo de desenvolvimento de software e do processo de trabalho criado pelo produto 
gerado com o software.

•        Gerenciamento quantitativo do processo: é o controle de forma quantitativa de um processo 
de software: neste é incluso os resultados atuais obtidos através da comparação com os 
processos de software anteriormente finalizados. O objetivo está na identificação das possíveis 
causas da variação entre a medida obtida do processo atual e o previsto.

•        Gerenciamento da qualidade de software: indica o desenvolvimento de um conhecimento 
quantitativo e/ou qualitativo do projeto dos produtos de software com o objetivo de obter a 
meta especificada de qualidade.

 



3.5.2.5            – Áreas chaves de processos para o nível 5 do CMM

 

            O foco desta área está nas modificações que tanto a organização quanto o projeto, tem que 
implementar visando o constante aprimoramento, tendo como base as melhorias obtidas a partir das 
medições dos processos realizados.

 

•        Prevenção de defeitos: é imprescindível  a identificação das causas dos defeitos e criar 
mecanismos eficazes para evitar que os mesmos voltem a ocorrer, estes mecanismos são 
conseguidos através da análise e da mudança dos processos atuais.

•        Gerenciamento das mudanças de tecnologia: a identificação dos benefícios das novas 
tecnologias são adotadas pela organização, de modo planejado, cujo objetivo principal é a 
eficiência interna que a inovação poderá trazer.

•        Gerenciamento das mudanças do processo: o contínuo melhoramento dos processos da 
organização, com a finalidade principal   de    melhorar   a qualidade, aumentar a 
produtividade e diminuir o tempo de desenvolvimento do software.

 

3.6      – Personal Software Process - PSP
 

            O Personal Software Process – PSP foi concebido apartir do momento que o SEI, percebeu que o 
SEI-CMM é bem aplicado as grandes empresas de software,  mas é superdimensionado para uma pequena 
empresa ou até mesmo para um único individuo. 

            O modelo PSP, tal como o CMM,  é dividido em níveis e cada um com suas características 
próprias. A Tabela 3.7 indicam os níveis e suas características.

 

Tabela 3.7          – Níveis e Atividades do modelo SEI-PSP

Nível Nome Atividades

PSP0

PSP0.1

Medição Pessoal Registro de tempo

Registro de defeitos

Padrão de tipos de defeitos

Padrão de codificação

Medida de tamanho

Proposta de melhorias do processo



PSP1

PSP1.1

Planejamento Pessoal Estimativa de tamanho

Relatório de testes

Planejamento de tarefas

Cronogramas

PSP2

PSP2.1

Qualidade Pessoal Revisão de código

Revisão de projeto

Padrões de projeto

PSP3 Processo Cíclico Pessoal Desenvolvimento cíclico

 

3.6.1       – Medição Pessoal – PSP0

 

            Neste nível o individuo e/ou organização assimila o processo de registrar o tempo gasto em cada 
etapa do ciclo do desenvolvimento, mantendo também um histórico dos problemas e defeitos 
encontrados; um meio eficaz de se conseguir é a utilização de formulários específicos. No subnível 
PSP0.1  é utilizado padrões de codificação, de medidas padrões e ainda de formulários de propostas com 
o intuito de melhorias nos processos atuais.

 

3.6.2       – Planejamento Pessoal – PSP1

 

            Este é o nível do planejamento, ou seja o individuo e/ou organização aprende a planejar, obtendo a 
capacidade de estimar quanto tempo será necessário para a realização de uma tarefa específica, baseando-
se nas medições realizadas em tarefas semelhantes já completadas.  Com isso se torna possível assumir 
compromissos que realmente podem ser cumpridos. O subnível PSP1.1 ainda contempla o planejamento 
de tarefas a serem desenvolvidas e a elaboração de cronogramas destas.

 

3.6.3       – Qualidade Pessoal – PSP2

 

            No nível de Qualidade Pessoal, o individuo e/ou organização aprende a lidar de forma clara com 
os seus erros;  é mensurado de forma precisa quantos erros são cometidos em média, em cada fase do 
ciclo de desenvolvimento do produto. É necessário ser  criado  um histórico dos erros cometidos nas 
tarefas anteriores,  com o objetivo de se criar uma lista de verificação (checklist), que servirá como guia 
nas revisões de projetos e de códigos. No subnível PSP2.1, são definidos os padrões de projeto que será 



implementado, e ainda, quais os métodos de análise e prevenção de defeitos que serão utilizados para a 
elaboração do mesmo. O modelo PSP reforça que é mais adequado evitar os erros na sua origem do que 
tratá-los.

 

3.6.4       – Processo Cíclico Pessoal – PSP3

 

            O PSP3 é o ultimo nível do PSP, nele se começa a sair do desenvolvimento de pequenos 
programas para o desenvolvimento de projetos maiores, embora continuando em nível pessoal. A idéia 
básica neste nível é dividir os grandes projetos em pequenos projetos e desta forma tratá-los no PSP2,  ou 
seja o desenvolvimento é realizado em passos incrementais.

 

3.7      – Conclusão
 

            A qualidade é uma característica fundamental em qualquer produto que se deseja colocar no 
mercado. Vale ressaltar que esta  é subjetiva, ou seja, a qualidade esperada por um cliente pode não ser a 
mesma que outro espera.

 

            Para que o produto final tenha a qualidade pelo qual o cliente espera, deve-se planejar a qualidade, 
garantir que as atividades planejadas estão sendo completadas e monitoradas continuamente de forma a 
prever eventuais ajustes no plano de qualidade e ainda verificar se  todos os resultados obtidos atendem 
aos requisitos de qualidade do produto e  do projeto, tais como prazo e custo do projeto.

 

            No próximo capítulo será apresentado um estudo de caso, onde será possível ilustrar a atuação das 
áreas de gerência de projeto.



4– Estudo de Caso

            

            O presente estudo de caso tem por objetivo ilustrar a atuação da área de gerência de projetos, 
podendo desta forma ser melhor  compreendido a importância desta para a melhoria da qualidade no 
desenvolvimento de produtos de software. 

 

4.1      – Apresentação e Definição do Estudo de Caso
 

            Desde 1997, atuando na área de desenvolvimento de sistemas no eixo Rio - São Paulo, a empresa 
em estudo proporciona soluções que integram projetos de infraestrutura e sistemas de informação, sendo 
certificada pela Microsoft como provedora de soluções de seus produtos.

            A experiência da  empresa, baseia-se no desenvolvimento de soluções para empresas das mais 
diversas áreas tais como telefonia, saúde, transportes, manufatura, sistema bancário e energia, visando 
sempre a otimização da capacidade produtiva do cliente e de seus funcionários, tornando os processos 
mais eficientes, ágeis e gerenciáveis.

            Apesar da experiência adquirida a empresa ainda  necessita rever seus processos, de forma a 
tornar-se mais competitiva no mercado, com o aumento da produtividade das equipes e respectivamente 
aumentando a credibilidade junto a sua carteira de clientes, o que na atualidade é um dos principais 
fatores da estabilização de um produto e/ou marca no atual momento competitivo que o mercado mundial 
se encontra.

            O processo de desenvolvimento de projetos desta empresa será o objeto de estudo desta 
monografia, o mesmo não é documentado, mas existe uma seqüência de passos a ser seguido,  
representado conforme figura 4.1.
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Figura 4.1                    – Ciclo de Vida de Projetos

            

4.2      – Problematização
 

            Após uma análise junto às áreas envolvidas do processo, pode-se verificar os seguintes pontos 
falhos:

 

•        Não existe um plano de comunicação eficiente,  nota-se por exemplo que o gerente de 



projetos somente possui contato com o projeto no momento que a área comercial envia a 
solicitação ao gerente técnico e ao analista responsável; em nenhum momento existe uma 
definição de como o gerente deve receber informações a respeito do status do projeto. O que 
implica diretamente na avaliação do cronograma a ser seguido.

•        Para controle financeiro da empresa, existe uma planilha onde são apontados dados do 
projeto, tais como: horas necessárias para o desenvolvimento, situação do mesmo (aprovado, 
reprovado, em desenvolvimento, cancelado, faturado, etc.), contudo, no fluxo não existe uma 
definição clara do responsável por estas atualizações, nem tampouco o momento que deve ser 
atualizado. O que inibe a área gerencial de estar atualizado com o fluxo de caixa da empresa.

•         O processo não é documentado. A falta de documentação impede que as pessoas 
envolvidas no processo se tornem independentes quanto aos procedimentos a serem seguidos, 
algo que agilizaria seu trabalho pode ser retardado pelo desconhecimento da etapa a ser 
desenvolvida em seguida ou até mesmo a quem reportar a tarefa finalizada. 

                        

4.3      – Solução Proposta
 

            No ciclo de vida de projeto proposto, Figura 4.2, nota-se que foi explicitado um plano de 
comunicação eficiente, pois em cada momento é nomeado o responsável em transmitir a informação, 
quem a recebe,  e �

Figura 4.2                    – Ciclo de Vida de Projeto Proposto

 

qual o momento, deixando de forma clara o papel de cada envolvido no processo. A análise de riscos se 
evidencia nesta proposta, pois no inicio do processo, é papel da área técnica e comercial, realizar uma 
avaliação e verificar a viabilidade comercial do mesmo; uma vez que não é viável o cliente é 
imediatamente comunicado da não participação da empresa na cotação. Nesta mesma avaliação levam-se 
em conta também os recursos humanos e materiais disponíveis,  ou seja gerência de recursos humanos e 
de aquisições.

            A empresa dispõe de uma ferramenta de gerência de projetos, chamada DocuPoint, neste é 
possível guardar um histórico das atividades de cada projeto: o tempo gasto, se a atividade se encontra 
atrasada ou não, quem é o responsável,  e a partir deste consolidar informações úteis para a melhoria do 
processo, contudo, não era utilizado de forma que pudesse trazer informações consistentes para melhoria 
do processo e da qualidade de desenvolvimento,  sendo assim foi proposto que após a fase de implantação 
e homologação do projeto, fosse criado a tarefa de manutenção e nesta fossem reportadas todas as horas 
gastas para correção de erro, e portanto, a partir deste apontamento será possível avaliar o tempo gasto e o 
custo real do projeto para a empresa. Esta proposta de documentação estende-se também a criar um 
histórico documentado de todas as etapas percorridas pelo técnico durante o levantamento, o que 
indiretamente fornece ao gerente dados para avaliar a desenvoltura deste membro da equipe, e 
diretamente aponta o tempo gasto em projetos que não são aprovados.Vale ressaltar que estes custos são 
de responsabilidade da empresa e não do cliente.

            A atividade de gerar a proposta técnica, é de responsabilidade de um analista, que  a partir da 
documentação entregue pelo cliente e de reuniões de levantamento, produz um documento técnico que 
defini os seguintes itens:

 



•        Escopo da aplicação  (gerência de escopo). 

•        Tempo em horas, necessário para implementar o projeto (gerência de custo).

•        O prazo  previsto para inicio e fim do projeto (gerência de prazo).

•        Composição da equipe (gerência de recursos humanos).

            Ainda nesta atividade o analista verifica todos os riscos potenciais  ao projeto (gerência de riscos), 
tais como: disponibilidade de recursos humanos, tecnologia a ser empregada, etc. 

            Um tópico muito importante, incluído neste processo, é a pesquisa de satisfação realizada junto ao 
cliente. Esta tem a finalidade de medir o grau de satisfação, apontar possíveis falhas no processo e ainda 
servir de feedback para a equipe do projeto.  

 

4.4      – Conclusão
 

            Este estudo, que na realidade é uma visão macro área do negócio da empresa, evidencia que 
inúmeros processos podem ser otimizados e outros criados de forma a melhorar a qualidade do produto: o 
desenvolvimento de software.

            Estes processos uma vez mapeados e otimizados, necessitam estar documentados de forma clara, 
de modo que sejam facilmente compreendidos, facilitando que novos integrantes das equipes os 
compreendam e ainda torne mais fácil à explicação dos mesmos. 

            No mundo de mudanças que se apresenta às empresas, não se deve deixar de entender que os 
processos são mutáveis e, portanto, a equipe deve estar consciente que as críticas são necessárias para  
aprimoramento da empresa, do processo, e conseqüentemente, para o desenvolvimento pessoal.

 



 

5– Conclusão

 

            A crescente competitividade do mercado tem levado as empresas a investir cada vez mais em 
qualidade e produtividade de seus produtos e serviços. Neste contexto pode-se criar ou adotar 
metodologias de desenvolvimento de software, de forma a otimizar e padronizar os processos.  

 

A empresa que produz com qualidade e que busca a perfeição está inserida em um processo de 
constante evolução e avaliação de seus potenciais. A qualidade é o diferencial de mercado que todas as 
empresas devem conquistar para garantirem o sucesso. E este sucesso está firmado em uma 
produtividade, menores custos, motivação e saber qual a expectativa do cliente. Na busca da maior 
produtividade das equipes e conseqüentemente, o aumento dos lucros, as empresas necessitam trabalhar 
com a motivação, não deixando de lado a qualidade, isto devido a motivação trabalhar com as habilidades 
e talentos das pessoas, fazendo com elas desempenhem suas funções com mais vontade e entusiasmo, 
estando consciente que o retorno será garantido e assim os produtos ou serviços oferecidos ao mercado 
sejam de  qualidade e atendam as reais necessidades dos clientes. 

            

            Para finalizar, não bastam apenas pessoas capacitadas e uma metodologia de desenvolvimento de 
software, são imprescindíveis o conhecimento e entendimento das 9 (nove) áreas da gerência de projeto 
apresentado neste trabalho de forma que o conhecimento propicie o ambiente favorável ao sucesso dos 
projetos, sucesso este traduzido pela  satisfação do cliente que é o foco principal de qualquer projeto,  e 
ainda pelos indicadores do projeto tais como custo, prazo, experiência adquirida pela equipe, entre outros. 
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[1]Stakeholders – são individuos ou organizações que são ou estão ativamente envolvidas no projeto, ou 
cujos interesses podem ser afetados positiva ou negativamente em consequencia da execução do projeto 
ou complemento do projeto finalizado com sucesso[MAX02]. 

[2] Deliverables – palavra sem tradução direta, que significa “fornecível” ou “entregável”, ié usada para 
indicar um item que deve ser fornecido ou entregue pela equipe do projeto ao cliente. No Brasil, 
consagrou-se a tradução componentes do produto [MAX02].
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