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RESUMO

Com a globalização e o mercado cada vez mais competitivo, as

organizações e os desenvolvedores de software estão cada vez mais preocupados

com a qualidade dos softwares produzidos. O software favorece diversos recursos

produtivos e de importância para decisões de negócio de uma empresa e por isso

seu desenvolvimento não pode ser tratado de forma desorganizada. As

organizações e os desenvolvedores de software estão atentos às metodologias de

controle de qualidade, para sua melhor produtividade e confiabilidade.

Atualmente, existem diversas normas e metodologias que implementadas, servem

para garantir a qualidade do software. O exemplo é o CMM (Capability Maturity

Model) "Modelo de Maturidade da Capacidade", uma metodologia rígida para

controle de qualidade do software, reconhecida e utilizada mundialmente. A

implementação do CMM exige mudanças culturais e organizacionais na empresa,

o que provoca, de ínicio um decline de produção (chamado fase da morte), devido

ao impacto das mudanças. Para que elas ocorram de forma segura e adaptável à

organização, é necessário criar políticas de regras que tratem os aspectos culturais

e organizacionais, o que controla o declínio da produtividade. Focalizado nesta

idéia, este trabalho tem como objetivo mostrar e fundamentar um projeto de

implementação de CMM nível 2 em uma organização, detalhando os passos da

metodologia e abordando o tratamento a ser dado aos aspectos culturais da

empresa. É também mostrado um estudo de caso de implementação de CMM

nível 2 em uma organização do ramo de cartões de crédito.
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1. Introdução

Com os recentes avanços tecnológicos na industria de software, os

analistas e engenheiros de sistema têm à sua disposição um arsenal de

ferramentas, métodos e técnicas para desenvolvimento do software. Esses

recursos permitem agregar valores a uma infinidade de funcionalidade às

aplicações de softwares, para atender às necessidades das organizações. Cientes

deste fato, essas mesmas organizações estabelecem critérios e políticas cada vez

mais refinadas de qualidade para o produto final, pois os recursos não podem ser

utilizadas de forma irregular.

Num mercado competitivo como o atual, as organizações e os

desenvolvedores de softwares, estão cada vez mais preocupados com a qualidade,

percebendo que apenas a disponibilidade de recursos técnicos e humanos não é

suficiente para atingir os objetivos de qualidade.

Existem atualmente vários métodos e normas que controlam a qualidade

no desenvolvimento do software. A mais reconhecida e utilizada com esse

objetivo é o CMM (Capability Maturity Model) "Modelo de Maturidade da

Capacidade", uma metodologia com normas e regras dos processos utilizadas.

A implementação do CMM necessita de modificações da estrutura e na

cultura da empresa. Este é o maior problema do processo, pois provoca o declínio

da produção, decorrente do impacto inicial.

As organizações não podem e não querem sofrer danos na sua

produtividade. Este trabalho tem como objetivo descrever um projeto de

implementação de CMM nível 2 em uma organização, demonstrando os passos de

forma segura e adaptável e considerando os aspecto culturais e conceitos básicos.

O trabalho obedece à seguinte disposição:
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No capítulo 2 será mostrado o conceito de CMM , descrevendo seu

surgimento, sua maturidade e sua estrutura, bem como as práticas-base,

características comuns e os cinco níveis de maturidade. Apresentam-se também o

por quê da utilização do CMM nas organizações.

No capítulo 3 será mostrado a metodologia de implementação do CMM

Nível 2, descrevendo seus passos. Descreve-se também o processo da certificação

do CMM.

No capítulo 4 será apresentado o estudo de caso de uma empresa do ramo

de cartões de crédito, à "American Express Brasil" sediado em Uberlândia-MG,

descrevendo o cenário atual de desenvolvimento da implementação da

metodologia proposta no capítulo 3.

O capítulo 5 apresenta a conclusão deste trabalho, bem como os resultados

e sua utilização para os futuros trabalhos.

Portanto, este trabalho está direcionado para as organizações e os

profissionais que tem interesse em conhecer e o processo de implementação de

CMM nível 2. Constitui-se em material de pesquisa para os trabalhos relacionados

ao CMM.
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2. CMM (Capability Maturity Model) “Modelo de
Maturidade da Capacidade”

O mercado tecnológico, como os demais, passa por transformações

aceleradas. Há várias décadas ocorrem discussões sobre a qualidade no

desenvolvimento de softwares, com produtividade, dentro dos prazos previstos.

Este contexto trouxe para as organizações a descoberta de que um dos maiores

problemas é o controle do processo de software. Em muitas organizações, os

projetos têm orçamentos excedentes e prazos atrasados , os benefícios de métodos

e de ferramentas se perdem em grande parte por serem realizados de forma

indisciplinar [1]. Com isso surgiu o CMM (Capability Maturity Model) “Modelo

de Maturidade da Capacidade”, uma metodologia rígida de controle de processo

de software, que traz benefícios como [2]:

• Aumento na previsibilidade de produção de software;

• Redução de erros;

• Maior controle sobre as atividades;

• Confiabilidade dos sistemas.

Em novembro de 1986, a SEI (Software Engineering Institute) - Instituto

de Engenharia de Software - sediado na CMU (Carnegie Mellon University), em

Pittsburg, Pennsylvania, Estados Unidos, com o auxílio da Mitra Corporation,

iniciou os estudos sobre uma estrutura de níveis de maturidade que auxiliasse na

organização e melhoria do processo de desenvolvimento de softwares. Após

quatro anos de experiência, o SEI consolidou uma metodologia de avaliação da

maturidade do processo de software, surgindo o CMM [1].

O CMM é uma metodologia baseada no conhecimento adquirido a partir

de avaliações dos processos de software extensivo na indústria e no governo
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norte-americano. O modelo de maturidade fornece às organizações orientação de

como ganhar o controle de seus processos para desenvolver e manter o software.

Isso possibilita condições de melhoria constante, dando suporte para a evolução

da tecnologia de desenvolvimento e de gerência. O CMM foi projetado para guiar

as organizações e selecionar estratégias de aperfeiçoamento contínuo de

processos, determinando a maturidade atual e identificando as etapas futuras,

tendo em vista objetivos e metas a serem alcançadas [2].

A metodologia CMM foi financiada pelo DOD - Departamento de Defesa

Americano - no propósito de criar um padrão de qualidade do desenvolvimento de

software para as Forças Armadas dos EUA. Com o decorrer do tempo, passou a

ser utilizada por empresas desenvolvedoras de software [1].

Após conhecer todos os critérios a serem seguidos na proposta do CMM,

as organizações trabalham o projeto de reestruturação e adequação ao mesmo.

Alcançados estes objetivos, podem ser reconhecidas e certificadas pela Instituição.

Este trabalho de certificação do CMM é diferente do apresentado pelas ISO’s,

pois não possui auditorias nem certificações, mas sim avaliações realizadas por

um especialista da instituição, um Lead Assessor (Avaliador) autorizado pela SEI

[2].

O CMM é constituído de cinco níveis de maturidade [3]:

• Nível 1 - Inicial. Pobremente controlado e imprevisível;

• Nível 2 - Repetível. Repete tarefas executadas com sucesso;

• Nível 3 - Definido. Processo é caracterizado e bem entendido;

• Nível 4 - Gerenciado. Processo é medido e controlado;

• Nível 5 - Otimizado. Foco na melhoria contínua do processo;

Estes níveis definem uma escala para medir a maturidade do processo de

produção de software de uma organização e para avaliar sua potencialidade. Eles

ajudam a organização a dar prioridade a seus esforços de melhoria. Este níveis

serão detalhados nas seções posteriores.
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2.1. Maturidade do CMM

A maturidade do CMM esta dividida em dois tipos :

• Organizações Imaturas

Uma organização de software imatura é aquela cujos processos de

software são geralmente improvisados, durante o andamento dos projetos, pelos

seus participantes e gerentes. Mesmo que um processo de software tenha sido

especificado, ele não é rigorosamente seguido e cobrado [1].

As empresas de software que têm os processos desorganizados são

consideradas como “organizações caóticas”, e os administradores e gerentes estão

com seu tempo tomado em resolver crises.

Os cronogramas e orçamentos são repetidamente excedidos devido à falta

de estimativas com bases reais. Quando datas críticas são impostas, a qualidade e

a funcionalidade do produto são reduzidas, na tentativa de manter o cronograma

dentro do prazo [1].

• Organizações Maduras

Uma organização de software madura é aquela que possui habilidade

organizacional ampla para gerenciar o desenvolvimento e a manutenção de

software. O processo de software é comunicado rigorosamente, tanto para os

atuais quanto para os novos colaboradores, e as atividades de trabalho são feitas

de acordo com o planejamento dos processos. A qualidade dos produtos e

satisfação dos clientes são monitoradas permanentemente pelos gerentes [1].

As organizaçãos que conseguem trabalhar com metas e objetivos bem

definidos e firmados sobre projetos, têm seus orçamentos melhor determinados,

com base em históricos de trabalhos executados. Em conseqüência, as

expectativas em relação aos resultados de custo, cronograma, funcionalidade e

qualidade dos softwares desenvolvidos serão cada vez maiores, o que se refletirá

na qualidade do produto [2].
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2.2. Os Conceitos de Qualidade para Software

Para o mercado atual, que tem sofrido crises decorrentes dos fatores

custo/prazo, a qualidade e a manutenção de software são imprecindíveis. A

crescente competitividade nos dias de hoje traz a necessidade de realizar bem, em

tempo hábil e com altos padrões de qualidade, o que se torna sem dúvida, mais

que um diferencial, é uma “ferramenta de trabalho” vital para obter a fidelização

de clientes e a consolidação da “marca”, que trazem consigo a previsão dos lucros.

Pode-se definir qualidade como o conjunto de características que

satisfazem a um conjunto de necessidades [3]. No caso de software, a falta de

qualidade nos processos de planejamento e execução podem ocasionar erros

irreversíveis.

De acordo com a Revista Exame [4], “os profissionais de desenvolvimento

de software passam mais tempo corrigindo defeitos do que buscando a inovação

de sistemas, sendo que 55 % do trabalho é gasto na correção de falhas de projeto e

erros de programação e 45% dos esforços destinam-se ao desenvolvimento de

novos sistemas ou a atualização daqueles já em operação”. Pode-se ilustrar que

grande parte das organizações estão preocupadas somente com os problemas

ocorridos em si, e não com a melhoria das soluções propostas: O CMM trabalha

este contexto.

Para se compreender melhor o CMM é necessário ter alguns

conhecimentos como :

• Processo de Software

Processo de Software é o conjunto de atividades, métodos, práticas e

transformação utilizado pelos profissionais da área de informática para o

conhecimento sobre como desenvolver e manter software e os produtos

associados, com padrões de qualidade a níveis satisfatórios, atendendo assim às

necessidades do mercado [5].
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• Engenharia de Software

A área de atuação de Engenharia de Software é a aplicação sistemática,

disciplinada e com abordagem quantitativa para desenvolvimento; operação e

manunteção de software [6].

Pode-se compreender, assim, que a engenharia é resposável pelas

determinações de todos os conceitos relacionados a tempo, problemas,

manutenção, custo/ benefícios e as dinâmicas relacionadas a software.

• Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS

A MDS é o processo de elaboração e desenvolvimento de produto(s) de

software, trabalhando dentro dos critérios de eficiência e com padrões de

qualidade [2].

Neste momento surgem algumas questões a serem respondidas: Por que?

para que? como? onde? quanto?. Das respostas a estas perguntas surgem as

mudanças e as transformações, as quais, desenvolvidas com clareza, podem dar às

organizações capacidade de melhoria no desenvolvimento de softwares.

• Projeto

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma

seqüência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a

atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de

parâmetros predefinidos de tempo, custos, recursos envolvidos e qualidade [7].

O projeto é um dos pontos cruciais para todo o desenvolvimento de

software, pois é nele que são observadas as reais necessidades do cliente,

definidos os problemas a serem resolvidos e, ponderadas as possíveis mudanças a

serem propostas, o que proporciona mecanismos precisos na determinação de

tempo e valor. Para a equipe de desenvolvimento torna-se uma ferramenta

norteadora de trabalho.
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• Project Management Institute – PMI

Desde sua fundação em 1969, o PMI (Project Managemet Institute)

cresceu para ser a organização dos “profissionais de gerência de projetos”. Com

cerca de 100.000 membros em todo o mundo, o PMI é hoje a organização mais

importante da área de gerenciamento de projetos [8].

O PMI estabelece padrões, provê seminários, programas educacionais e

certificação profissional, exigidas cada vez mais pelas organizações aos seus

líderes de projetos [4].

2.3. Por Que Utilizar o CMM

Após muito tempo de propostas e análises, as organizações puderam

estabelecer critérios para a melhoria contínua no desenvolvimento de software. As

demanda têm sido crescentes nos dias atuais, com clientes e usuários buscando, no

complexo mundo da tecnologia, ferramentas que os auxiliem na prestação de

serviços e produtos ao mercado.

Mas eles buscam também confiabilidade, custos baixos e prazos

respeitados, o que gera a otimização na produtividade das empresas de

desenvolvimentos de software. Por estes e por outros tantos motivos, é que se

pode dizer que o CMM tem se tornado uma metodologia indispensável na análise,

na reestruturação e na melhoria da qualidade no desenvolvimento de software.

Dentro do campo da qualidade de software, o CMM tornou-se conhecido,

respeitado e usado como modelo [9]. Hoje, muitas pessoas estão cientes de que o

modelo existe, mas não conhecem sua fundamental importância.

Desde a década de 70, existem metodologias que comprovam a

necessidade de planejamento da produção de softwares, o que permitiria dar a essa

atividade o título de engenharia. Infelizmente, ainda hoje, a disciminação dessas

metodologias continua em patamares que deixam a desejar [9].

Já na década de 90, o foco nas empresas foi a eliminação de todas as

atividades que não agregassem valor. Em uma abordagem um tanto transtornada,

as empresas afirmavam estar investindo em qualidade e, ao mesmo tempo,
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eliminavam os processos e estruturas organizacionais responsáveis por garantir

essa mesma qualidade. Áreas de metodologia, administração de dados,

gerenciamento de componentes e controle de qualidade de software foram

esvaziadas ou totalmente eliminadas [9].

Essa visão a curto prazo gerou enormes problemas, como quantidades

imensas de retrabalho, prazos e custos estourados, softwares sem confiabilidade e,

como resultado, uma decrescente satisfação de clientes e usuários. Enfim, um

barato que saiu caro [9]. Essas considerações são necessárias quando se fala de

CMM.

A implantação do CMM em uma organização exige mudanças culturais e

estruturais. Grupos e órgãos precisam ser criados. Atividades tachadas de

“burocracia” são necessárias. É bom lembrar que, como dizia Maz Weber, “é a

burocracia, no sentido de estruturas e processos racionais, que garante a

estabilidade e o progresso das organizações e Estados.” [10].

Pode-se concluir que as principais vantagens de utilizar e implementar

CMM nas empresas são: agregação de valor e controle rígido da qualidade de

software.

2.4. O CMM no Brasil

Segundo a Revista Exame [4], até a presente data de Janeiro de 2003

Apenas doze empresas no Brasil possuem o certificado CMM . São elas:

• Alston Transportes;

• Credicard;

• DBA;

• EDS;

• Ericsson;

• IBM;

• Motorola;

• NEC do Brasil;
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• Serpro;

• Stefanini;

• Tele Design;

• Xerox.

A mesma revista [4] informa também que “até os dias de hoje, nenhuma

empresa brasileira tem conceituado em CMM o nível quatro ou cinco, sendo que

na Índia 71 empresas já atingiram os estágios mais avançados. As empresas

levam, em média, 23 meses para conseguir a primeira certificação, e os custos

com consultoria e avaliação necessárias para a certificação não saem por menos

de 200.000 reais.”

Tem-se estimado que cerca de três em quatro das organizações norte-

americanas, estão no nível um. Percebe-se que não é diferente no Brasil[4].

2.5. A Estrutura do CMM

O esquema da estrutura do CMM é apresentado na Figura 2.1 e detalhado

nas seções que se seguem.

2.5.1 Áreas-Chave de Processo

Exceto o nível 1, o CMM é constituído por várias KPAs (Key Process

Area) ou ACPs (“Áreas-Chave de Processo”) que indicam os objetivos de

melhoria referentes a cada nível e as metas definidas a serem executadas no

desenvolvimento do processo de capacitação e certificação. Cada KPA possui

seções de características de implementação das práticas-base, que, por sua vez,

determinam as atividades e a infra-estrutura para a sua melhoria [1].
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Figura 2.1: Estrutura do CMM [3].

2.5.2 Práticas-base

As práticas-base descrevem as atividades ou processos que contribuem

para atingir os objetivos de cada KPA. Geralmente são simples, seguidas por

subpráticas (descrições detalhadas). “As práticas-base devem descrever ‘o que’

deve ser feito e não ‘como’ os objetivos devem ser atingidos”[1].
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2.5.3 Características Comuns

As características comuns são as etapas que devem ser observadas no

desenvolvimento das KPAs. São as sub-atividades, dentro de cada atividade

chave, que, executadas, trabalham a capacitação dos processos de qualificação ao

desenvolvimento do CMM. São cinco as características comuns no modelo CMM

e cada uma possui suas práticas-base a serem executadas [2].

• Compromisso de realizar

Pelo próprio título, pode-se compreender que o compromisso de realizar é

um conceito cultural, a ser implantado dentro dos seres envolvidos no processo de

capacitação do CMM, pois a partir do momento que a empresa assume que

necessita rever suas atividades relacionadas a software, e trabalha para ter a

qualificação CMM, ela necessitará que o processo se estabeleça e seja duradouro

[7]. Para tanto terá que executar algumas práticas-base, que auxiliarão na nova

caminhada. Estas práticas-base envolvem dois segmentos, que são: [2]

ü  Estabelecer políticas e regras;

ü  Contratar um gerente experiente.

• Capacidade de realizar

Pode-se compreender que a capacidade de realização está ligada aos

requisitos mínimos que devem existir no projeto ou na empresa para implementar

o processo de forma competente. Para tanto existem práticas-base a serem

realizadas [2]:

ü  Alocação de profissionais e recursos.

ü  Definição da estrutura organizacional e de treinamento.

• Atividades realizadas

Atividades ou papéis realizados são os procedimentos necessários para

implementar uma KPA. Existem práticas-base para o cumprimento desta meta,

que são: [2]:
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ü  Estabelecimento de planos de ações e procedimentos;

ü  Realização da atividade;

ü  Acompanhamento do serviço ou trabalho e tomada de ações

corretivas, caso seja necessário.

• Medição e Análise

Todo processo de transformação tem etapas e para que o cumprimento

destas etapas possa ser de total sucesso, existe o momento de análise de estudo.

Sua finalidade é compreender, medir e analisar a maneira pela qual tem se

desenrolado todo o processo e perceber algumas questões como: o que já foi feito,

como foi feito, qual o tempo gasto e outras. Em resumo, há uma necessidade real

de medir a atividade e analisar as medições. Desse modo, tem-se as práticas-base

necessárias: [2]:

ü  Realização de medições para determinar o nível;

ü  Efetividade das atividades realizadas.

• Implementação com verificação

Quando existe a possibilidade de rever as ações executadas e envolvidas

no processo, com certeza existirão algumas medidas, que passarão a ser essenciais

para garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com o processo

estabelecido ou proposto . Essas atividades possuem algumas práticas-base [2]:

ü  Revisão;

ü  Auditoria;

ü  Garantia de qualidade.

Será focalizado o processo de maturidade conceituado pelo CMM, que é

referente aos cinco níveis.
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2.5.4 Níveis de Maturidade

Os níveis de maturidade do CMM estão estruturados em etapas, e sua base

está firmada nos princípios da qualidade do desenvolvimento de software. Para

que esta estrutura seja organizada e dinamizada, a metodologia CMM foi dividida

em cinco níveis de maturidade, e estes trabalham a melhoria das atividades

sucessivas, qualificando o processo de desenvolvimento de software. Os cinco

níveis de maturidade estabelecidos pelo CMM determinam o nível do processo

em julgamento.

Para que se compreenda a importância de cada nível de maturidade,

seguem-se suas descrições.

• Nível 1: “Inicial”

O CMM nível 1 caracteriza a organização com seu próprio critério de

desenvolvimento de software, sem transformações, funcionando da maneira com

foi concebida (sem estrutura clara, definições próprias, nem objetivos definidos).

Com isso, a organização neste nível torna-se caótica, seus processos não

seguem um estudo nem padronização, o que torna impossível prever algo a

respeito dos softwares. Dentro deste nível, com certeza, tempo e custo são

variáveis desconhecidas, o que gera perdas, retrabalhos e falta de qualidade nos

softwares desenvolvidos [7]. Não existem KPAs.

Quando estas características são observadas em uma organização, pode-se

perceber a necessidade de um estudo, de uma melhor compreensão de como as

coisas acontecem, das metodologias internas, para daí surgirem os princípios

básico do desenvolvimento do CMM nível 2.

• Nível 2: “Repetível”

O CMM nível 2, é observado quando as atividades de desenvolvimento de

software seguem alguns padrões mínimos, as KPAs, que formam a interação da

metodologia.
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O CMM nível 2 não se constitui em medidas complexas, com atividades

difíceis de se compreender e executar, como pode parecer de início, mas de

medidas simples. Neste nível existem gerentes que estabelecem cronogramas para

controlar a funcionalidade e os custos. A disciplina necessária nos processos

permite repetir o sucesso em outros projetos com atividades similares [2].

Mas organizar, definir e coordenar não é tudo o que diferencia neste

processo. Ocorre que as organizações também trabalham com a melhoria dos

processos e estabelecem regras básicas, fundamentadas em relatórios e históricos,

a serem utilizadas nos próximos trabalhos seguintes. Isso gera uma padronização,

facilitando a medição de tempo e custo [1]. Para que tudo isto ocorra, existem

algumas KPAs necessárias:

ü  Gerenciamento de requisitos;

ü  Planejamento do projeto de software;

ü  Acompanhamento e Supervisão do Projeto de Software;

ü  Gerenciamento de sub-contratados do software;

ü  Garantia da qualidade do software;

ü  Gerenciamento de configuração de software.

• Nível 3: “Definido”

No nível três, o processo de software para as atividades de gerenciamento

e de engenharia é documentado, padronizado e integrado em um processo padrão

de software para a organização [1]. As KPAs são :

ü  Foco do processo organizacional;

ü  Definição do processo organizacional;

ü  Programa de treinamento;

ü  Gerenciamento de software integrado;

ü  Engenharia de produto de software;

ü  Coordenação intergrupos;

ü  Revisão conjunta.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


16

• Nível 4: “Gerenciado”

Neste nível, são coletadas e analizadas as medições minuciosas do

processo de software e da qualidade do produto. Desse modo, tanto o processo

como o produto de software são quantitativamente entendidos e controlados [1].

As KPAs são :

ü  Gerenciamento quantitativo dos processos;

ü  Gerenciamento da qualidade de software.

• Nível 5: “Otimizado”

Na organização classificada no nível 5 pode ser analisado e observada a

melhoria contínua do processo por meio do ‘feedback’ quantitativo dos processos

e também das aplicações de novas idéias e tecnologias [1]. As KPAs são:

ü  Prevenção de defeitos;

ü  Gerenciamento de mudanças tecnológicas;

ü  Gerenciamento de mudanças no processo.

2.6. Conclusão

A adoção, pelas empresas, da metodologia da CMM propicia o controle

dos processos de software por meio das análises e previsões na produção, o que

reduz erros e oferece maior domínio das atividades de desenvolvimento. Há uma

segurança maior nos sistemas, evitando perdas de fontes, aplicativos e objetos,

alterações não autorizadas e etc. Conseqüentemente pode se obter qualidade no

software.

Os benefícios obtidos pelo uso do CMM são muitos. Constitui um meio

para a Metodologia de Desenvolvimento de Software – MDS, da qual surgem

padrões melhor definidos de controle e qualidade, a capacitação cada vez maior da

tecnologia aplicada, melhores treinamentos. Em suma, geram o desenvolvimento

individual e grupal e a melhoria no sistema.

No próximo capítulo será proposto uma metodologia de implantação de

CMM em uma organização.
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3. Metodologia de Implementação do CMM Nível 2

A metodologia CMM nível 2 trata dos processos de infra-estrutura

necessários para a instalação efetiva do desenvolvimento de software, que possam

ser seguidos sempre que preciso, aperfeiçoados e reestruturados, gerando o

processo de melhoria contínua. Para que se compreenda o que isto significa, faz-

se preciso conhecer melhor cada uma das KPAs deste nível.

• Gerenciamento de requisitos – GR

Segundo PAULK [1], “ Os requisitos do sistema definidos para o software

são controlados de forma a estabelecer um perfil mínimo a ser utilizado pela

engenharia de software e pela administração. Os planos, produtos e atividades do

software são sempre consistentes com os requisitos de sistema definidos para o

mesmo.”

Grande parte dos problemas de gerenciamento de software são originados

pela ausência da gerência de requisitos. Sabe-se que o cronograma, a aplicação de

recursos, as estimativas e os testes são decorrência direta dos requisitos do

software. Contudo, gerenciá-los de forma efetiva é um alicerce para o

desenvolvimento e a manutenção mais estáveis.

O objetivo do Gerenciamento de Requisitos é estabelecer um

entendimento comum entre o usuário e o grupo responsável pelo projeto de

software sobre os requisitos a serem atingidos.

• Planejamento do Projeto de Software – PPS

As estimativas sobre o software são documentadas para uso no

planejamento e acompanhamento do projeto do. Do mesmo modo, as atividades e

os compromissos assumidos por grupos e pessoas são planejados e documentados.
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Planejar e supervisionar os projetos são ações fundamentais dentro das

organizações, se estas desejam bons resultados em seus processos de

desenvolvimento de software. As áreas envolvidas devem atuar em conjunto,.

Um planejamento só tem validade se for acompanhado [2].

O sucesso deste processo depende das premissas adotadas, da visão sobre

o modo de implantação e do desenvolvimento dos profissionais, para que se

quebre a resistência em relação ao que é “novo e desconhecido”, que naturalmente

existe [3].

O envolvimento dos colaboradores das organizações traz para a estratégia

de atuação resultados expressivos, o que leva à adoção dos processos que visam a

melhoria da qualidade e da previsibilidade de execução.

O objetivo do processo de Planejamento do Projeto de Software é

estabelecer planos razoáveis para executar as atividades de engenharia de software

e para gerenciar o projeto.

• Acompanhamento e Supervisão do Projeto de Software

PAULK [1] afirma: “Os resultados reais são acompanhados de acordo

com o planejamento do software. Quando os resultados apresentam um

significativo desvio do planejamento do software, são tomadas ações corretivas

que são acompanhadas até o final do projeto. Mudanças nos compromissos

assumidos são feitas em comum acordo com os grupos e indivíduos afetados.”

No acompanhamento e supervisão do projeto de software deve-se realizar

as seguintes revisões: [2]

ü  Atividades de reavaliação e revisão dos acordos;

ü  Atividades de revisão do plano de desenvolvimento de software;

ü  Atividades de revisão do conteúdo do plano de desenvolvimento de

software;

ü  Atividades para o acompanhamento do projeto de software no que

se refere a seus custos, cronograma, riscos, compromissos técnicos

e de projeto, sua funcionalidade e seu desempenho;

ü  Atividades das revisões técnicas e de gerenciamento planejadas.
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O objetivo do acompanhamento e supervisão do projeto de software é

estabelecer uma visibilidade adequada do progresso real, de modo que a gerência

possar realizar ações efetivas quando o desempenho do mesmo se desviar

significamente dos planos [3].

• Gerenciamento de Sub-Contratados do Software - GSS

São selecionados subcontratados seguindo regras de qualificação. Eles

devem estar de acordo com os compromissos assumidos com o contratante. É

necessária uma comunicação constante entre eles, de modo que os resultados

reais sejam acompanhados permanentemente.

A colaboração é um meio viável para se enfrentar a realidade do mercado,

cada vez mais competitivo. A subcontratação de software é uma forma de

colaboração, pois proporciona, para empresas de todos os níveis, a oportunidade

de aceitar missões que seriam de alto risco caso estivessem sozinhas. Os possíveis

problemas não são referentes à subcontratação em si , mas sim à falta de

planejamento e interesse na redução de custos a curto prazo e ao gerenciamento

inadequado ou incorreto da subcontratação [2].

Implantar um processo de subcontratação aderente ao CMM é uma prática

benéfica no sentido amplo, pois não só supre as deficiências técnicas, como pode

proporcionar um horizonte maior em termos de mercado e de crescimento. E pode

ser estratégico até mesmo para organizações que nunca subcontratam [1].

Os objetivos da Gerência de Sub-Contratatados do Software é selecionar

fornecedores adequados e gerenciá-los efetivamente .

• Garantia da Qualidade do Software – GQS

“As atividades de garantia de qualidade de software são planejadas. A

conformidade dos produtos de software e das atividades com os padrões,

procedimentos e requisitos é verificada objetivamente. Os grupos e indivíduos

afetados são informados, as questões relacionadas à não conformidade que não

são resolvidas dentro do projeto de software são encaminhadas à gerência geral.”,

de acordo com PAULK.
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A Garantia da Qualidade do Software tem por objetivo fornecer à

gerência uma visibilidade apropriada do processo usado pelos projetos de

software.

Esta ação traz inúmeros benefícios [2]:

ü  A qualificação na percepção, pelas gerências, do andamento dos

projetos, surgindo à possibilidade de tomada de ações corretivas de

forma antecipada;

ü  O auxílio da equipe para conservar a prioridade na execução das

práticas de qualidade;

ü  A redução do estresse das equipes, garantido o fornecimento de

orientações que visem a diminuição de problemas;

ü  A produção de melhores níveis de satisfação nos clientes e usuários

devido à melhor qualidade do software entregue;

ü  A colaboração na descoberta de soluções de melhoria na

Engenharia de Software.

• Gerenciamento de Configurações de Software – GCS

Todas as atividades de gerenciamento de configuração são planejadas. Os

produtos de trabalho de software são identificados e controlados e estão

disponíveis aos grupos e pessoas afetadas, assim como as mudanças projetadas.

Gerenciar as configurações de software significa executar um conjunto

de atividades projetadas para controlar mudanças por meio da identificação de

produtos, estabelecendo a relação entre eles, definindo mecanismos para gerenciar

as diferenças entre as versões desses produtos e auditando e reportando as

mudanças ocorridas [8].

O objetivo do Gerenciamento de Configuração do Software é estabelecer

e manter a integridade dos produtos do projeto de software durante seu ciclo de

vida [2].
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3.1. Passos da Metodologia de Implementação do CMM Nível 2

O CMM é uma metodologia que possui condições de elevar os níveis de

qualificação no processo de desenvolvimento de software, se bem aplicada e

observada. Prevalece o compromisso de rever todas as questões referentes à

mesma, sempre que possível. Desse modo, se existirem falhas, serão de menor

impacto .

Contudo o CMM nível 2 não propõe solucionar todos os problemas

encontrados. É importante considerar essa afirmação, para que ele não se torne

uma burocracia.

A adoção dessa metodologia baseia-se em um processo gradual que

trabalha o aumento da maturidade do desenvolvimento de software. Este processo

pode ser traduzido como a probabilidade de entregar sistemas de software dentro

dos prazos, utilizando os mesmos recursos, planejando e atendendo a

requerimentos e qualidade desejados.

A avaliação oficial do SEI é abrangente, com custos altos e, certamente, a

mais traumática. Por isso, dificilmente deve ser utilizada como “pontapé” inicial

da implantação do modelo. O primeiro ciclo de análise/planejamento/ação tem

algumas características especiais . É nele que se cometem mais erros e se criam

mais soluções. Um método abrangente, mas, ao mesmo tempo, flexível pode

reduzir os traumas e liberar a criatividade, além de maximizar os resultados do

projeto [7].

Este trabalho propõe uma metodologia para auxiliar o processo de

implementação do CMM nível 2 nas organizações, considerando suas KPAs e

principalmente os aspectos culturais da empresa. A seguir os passos de

implementação proposto neste trabalho:

• Passo 1: Compreensão das atividades existentes na organização

O processo de implementação do CMM não é como um produto

“enlatado”, a ser aclopado às empresas, transformando-as, mas sim uma

metodologia variável, que segue, a princípio, a realidade de cada uma. O objetivo

é verificar, nas atividades existentes na organização, o que pode ser utilizado
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como práticas alternativas, sempre focalizando a idéia de que “nada se cria e nada

se perde, tudo se transforma”.

Recomendações:

ü  Compreender como a empresa existe;

ü  Verificar quais são os processos existentes na organização;

ü  Verificar como são desenvolvidos seus softwares;

ü  Compreender a importância do software na empresa;

ü  Verificar que dados são coletados para o desenvolvimento;

ü  Verificar se possuem processos de acompanhamento de

cronogramas;

ü  Verificar as práticas de gerenciamento existentes.

• Passo 2: Acessibilidade das informações

Muitas pessoas não compreendem a importância desse passo no processo

de desenvolvimento do CMM. O objetivo é divulgar a idéia do CMM e a sua

importância e qual será a vantagem de sua implementação. Para tanto, deve se

propiciar a acessibilidade e compartilhamento destas informações.

Recomendações:

ü  Divulgar claramente o que é o CMM e para que serve aos membros

envolvidos na área de Tecnologia da Informação – T. I;

ü  Promover a circulação, na empresa, por meio de jornais internos,

circulares, e-mail com resumos ou revistas e livros de informações

a respeito do que é o CMM, divulgando principalmente que não se

trata de uma reengenharia e riscos de demissões e sim melhoria dos

processos de qualidade;

ü  Divulgar a idéia do CMM para todos os colaboradores da

organização;

ü  Divulgar as evoluções do processo do CMM;

ü  Divulgar como os processos deverão ser trabalhados;

ü  Divulgar soluções para os problemas enfrentados pelo CMM;
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ü  Revisar todas as diretrizes da organização, informando os seus

colaboradores e as partes envolvidas;

ü  Realizar a conscientização de que o título de certificação do CMM

não é tudo, mas sim parte de um todo.

• Passo 3: Com quem se quer chegar ?

Chega o momento de escolher os membros diretos da equipe que se

forma para concluir o projeto “Alcançar o Título de Certificação do CMM”. É

hora de saber quais pessoas farão parte do grupo de trabalho CMM, o SEPG

(Software Engineering Processo Group), “Grupo de Processo de Engenharia de

Software”, encarregado das atividades dos processos de software da organização.

O objetivo é escolher os responsáveis por implementar a metodologia na

organização.

Recomendações:

ü  Verificar o número de pessoas a serem envolvidas neste processo,

o que dependerá do tamanho da empresa e da urgência com que se

deseja implementar o CMM. O SEPG pode ser constituído de um

único especialista ou de tantos quantos necessárias. Podem fazer

parte desta equipe consultores e especialistas em CMM, próprios

ou contratados. Todos os envolvidos devem conhecer de fato quais

são os objetivos e as técnicas de implementação do CMM;

ü  Garantir que toda a equipe conheça profundamente o CMM;

ü  Definir uma parte dos envolvidos com dedicação integral ao

projeto de CMM.

• Passo 4: Treinamento

O treinamento é um ponto crucial para a implantação do CMM dentro

das organizações, pois só após o conhecimeto completo do todo é que se pode

determinar novo avanços, com a melhoria constante do processo. O objetivo é

preparar a equipe e a organização para implementação do CMM nível 2.
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Recomendações:

ü  Treinar o processo de desenvolvimento, efetivando a melhoria da

qualidade a níveis cada vez mais altos;

ü  Treinar conceitos de Engenharia de Software e Gerência de

Projetos;

ü  Propiciar abertura de espaço para críticas e propostas de melhorias;

ü  Treinar a adaptação do CMM à cultura da empresa, inclusive

traduzindo o novo vocabulário. É importante que não ocorram

confrontos, mas sim ilustrações sobre o “método velho” comparado

à proposta da “nova maneira de se executar”;

ü  Definir e explicar os termos (KPAs, metas, habilidade, ciclos de

venda etc.), bem como a filosofia geral do CMM;

ü  Treinar as pessoas-chave em primeiro lugar. Não se deve restringir

o número de pessoas envolvidas nos treinamentos, mesmo que não

se saiba se todas serão absorvidas pelo projeto;

ü  Propiciar ambiente para que as idéias fluam, dando possibilidade

de se conhecer, aprender, discutir, e até discordar de algo;

ü  Preparar os colaboradores para enfrentar as dificuldades;

ü  Conscientizar da necessidade do acúmulo de energias e

conhecimentos humanos, para os momentos cruciais;

ü  Criar grupos de estudo.

• Passo 5: Levantamento de Processos

Existem algumas atitudes que devem ser tomadas, para que a equipe de

implementação do CMM não erre, e uma das mais importantes é o conhecimento

de como as atividades são feitas. O objetivo é compreender claramente cada

processo (pontos fortes e fracos), sua finalidade e modo de execução.

Recomendações:

ü  Compreender claramente cada processo (finalidade e modo de

execução e o que resolve, simplifica, ou complica) do CMM;
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ü  Visualizar os pontos fortes e fracos dos processos, para que, na

somatória dos dados, ocorram melhorias;

ü  Compreender os modos de trabalho dos processos e suas

fundamentações;

ü  Promover debates harmoniosos sobre os processos.

• Passo 6: A Busca Pela Opinião

O objetivo é buscar informações de organizações e consultorias que

tiveram experiência com a implementação dos processos de CMM Nível 2 e

promover reuniões para discutir idéias e ampliá-las.

Recomendações:

ü  Criar o hábito de reuniões freqüentes. É uma das melhores formas

de integrar todos ao projeto e formalizar a acessibilidade do

mesmo. Providenciar a participação de pessoas que podem oferecer

informações sobre CMM;

ü  Convidar profissionais e organizações que possuam conhecimento

de CMM para realização de palestras, debates e recepções.

Oportunizar tempo para que cada participante possa comentar suas

questões e fazer anotações;

ü  Realizar visitas a organizações que possuam certificação em CMM.

• Passo 7: A formação do SPI Plan

O Software Process Improvement Plan (“Plano de Melhoria do Processo

de Software”) - SPI Plan - é a base para a melhoria. O SPI Plan deve preparar

uma versão inicial contendo o mapeamento de cada KPA nos processos e

documentos da empresa, de modo que fique claro onde e de que modo ela será

satisfeita. O objetivo é criar plano derivado do levantamento dos processos e da

indentificação das ações específicas que deverão ser tomadas para melhorá-los,

sendo considerado como um plano de ação.
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Recomendações:

ü  Criar política ou diretriz tipicamente estabelecida pela gerência,

para ser adotada para a organização no projeto, influenciando e

determinando decisões;

ü  Recomendar ações, ilustrando os pontos em que há oportunidade

de melhoria e impacto benéfico;

ü  Estimar tempo;

ü  Determinar os recursos necessários para cada atividade de

melhoria;

ü  Elaborar um plano completo com o estabelecimento de prioridades

e deixando claro que nem todos os problemas apresentados serão

resolvidos de imediato;

ü  Criar grupos de trabalho, focalizando as KPAs.

• Passo 8: Implementação das KPAs

O objetivo é implementar as KPAs que foram planejadas no SPI Plan, de

forma segura e eficiente.

Recomendações:

ü  Criar metodologias de desenvolvimento de software para

implementação das KPAs;

ü  Criar ferramentas de apoio e gerência para implementação das

KPAs;

ü  Identificar os grupos de atividades relacionadas as KPAs.

ü  Criar acessibilidade entre as KPAs na implementação.

• Passo 9: Acompanhamento

Após todas as medidas tomadas, todos os dados armazenados, e

desenvolvendo-se as KPAs necessárias para que os objetivos sejam alcançados, a

equipe do projeto CMM deve organizar e acompanhar a sua implementação,

contextualizando-as em gráficos ou tabelas de conformação quando as mesmas

forem concluídas. O objetivo é acompanhar o processo de implementação das

sub-práticas das KPAs e propiciar melhorias.
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Recomendações:

ü  Propiciar nos gráficos ou tabelas campos que possam ilustrar o

tempo de conclusão de cada KPA, compreendendo que no primeiro

momento não serão atingidos altos índices;

ü  Ilustrar os problemas que ocorreram, sua localização, suas causas e

sua classificação;

ü  Ilustrar as ações de reparo onde tenham ocorrido falhas;

ü  Trabalhar com índices e status da implementação, para que se

possa demostrar a situação da mesma;

ü  Apresentar graficamente, de forma clara e simplificada, com os

requisitos necessários, os resultados de observação, discussão e

coleta de novos dados;

ü  Buscar sempre substituir soluções nos focos de menor evidência de

melhoria;

ü  Trabalhar para que o progresso seja total na próxima análise.

3.2. A Certificação do CMM

A certificação do CMM é uma iniciativa do SEI. Embora não seja uma

norma reconhecida como a ISO e outras, ela tem tido uma aceitação memorável,

em sua área de atuação, a nível mundial. Na sua fórmula geral, o CMM busca

criar padrões de desenvolvimento de softwares, os quais facilitem o trabalho,

diminuam as margens de erros e o retrabalho.

Além disso, a certificação do CMM, propõe a redução dos custos dos

projetos e dá condições para que exista uma melhor compreensão do tempo gasto

com seu realização. Gera, assim, uma “metodologia” precisa para o

desenvolvimento de software.

Para que ocorra a certificação do CMM, é necessário que as ações que

formam as KPAs sejam definidas e executadas, o que caracteriza a implementação

da metodologia de desenvolvimento de software. Por outro lado, a organização,

quando certificada, compreende que está em conformidade, com os requisitos
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propostos pelo SEI, e isto é possível devido a uma avaliação de processo de

software.

Tal avaliação consiste na comprovação de que algumas medidas foram

tomadas e aplicadas, envolvendo todos os colaboradores da organização, os quais

passam a executar as ações de acordo com o proposto pelo CMM. Uma equipe de

especialistas do SEI faz a avaliação para validar a certificação, com base nos

seguintes critérios:

• Seleção e Treinamento da Equipe

A empresa deverá comprovar que selecionou algumas pessoas para

fazerem parte do processo de certificação do CMM, que elas foram altamente

treinadas e que executaram suas funções e contribuíram para o desenvolvimento

de todo o processo [2].

• Aplicação de Questionário

A equipe de certificação aplica questionários e busca comprovar os dados

referentes ao processo de implementação do CMM [2].

• Análises das Respostas

A equipe de certificação analisa as respostas ao questionário, classifica-as

e identifica as áreas que correspondem às KPAs [2].

• Visitas, Entrevistas e Revisões de Documentos.

A equipe de certificação faz uma visita ao local a ser certificado,

comprovando, com documentos, os dados apresentados.

O objetivo é compreender, nos documentos analisados, a visão dos

processos em uso e a arquitetura da empresa no seu ciclo de vida.

Durante as entrevistas, a equipe busca uma melhor compreensão sobre a

empresa, seu estilo de trabalho, sua cultura, sua estrutura organizacional, seus

processos de softwares [2].
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• Laudo Baseado no CMM

A equipe de certificação apresenta os julgamentos a respeito de todo o

processo de implementação da metodologia na empresa em questão e pondera os

pontos fortes e os pontos fracos, oferecendo sugestões de melhoria para a possível

certificação [2].

• Finalização do Perfil das KPAs

A equipe de certificação oferece seus relatórios sobre os dados referentes

às KPAs que satisfizeram os requisitos propostos pelo SEI, e os que não os

atenderam, com seus respectivos laudos.

Mesmo os requisitos atendidos podem ter melhorias sugeridas.

A equipe de certificação desenvolve o trâmite legal, o qual oferece à

empresa em questão sua certificação [2]

3.3. Conclusão

Quando uma empresa reconhece que existe a necessidade de trabalhar

para a melhoria da qualidade no processo de desenvolvimento de software, está,

com certeza, um passo à frente das demais. Pode-se então desencadear algum

método de melhoria como o CMM.

Após estar bem definida e conhecida por todos a opção pela metodologia

CMM na organização, serão necessárias reuniões, debates, pesquisas, para que

possam ser compreendidos todos os processos, todas as áreas-chave, todos os

envolvidos em cada uma destas áreas. Trabalhando com estes dados serão

desenvolvidas as KPAs.

São definidos, assim os novos rumos dos processos, surgindo as

oportunidades de conhecimento por meio de treinamentos, cursos, reciclagens,

seminários, palestras e outras tantas formas de se fornecer o aprendizado e a

melhoria.

Surgirão dados, metodologias, modos de se fazer e desenvolver

softwares, que passarão a ser usados como base nos futuros projetos. Isso
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possibilitará a localização dos erros, das falhas, que, bem sinalizados poderão, de

fato, deixar de existir, o que vai gerar menos retrabalho, menores custos e maiores

condições para prever datas e custos, um dos grandes problemas das

organizações.

Portanto, considerando as informações referenciadas anteriormente e

considerando as KPAs do CMM nível 2 e os aspectos organizacionais da empresa,

a metodologia proposta tem, como benefícios, a diminuição do impacto da

implementação, o auxílio no planejamento das atividades e a diminuição de

custos. Não se pode deixar de citar que o sucesso da implementação da

metodologia depende exclusivamente da própria organização e seus objetivos.

No próximo capítulo será apresentado um estudo de caso, onde obteve a

idéia da metodologia de implantação de CMM.
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4. Estudo de Caso de Implantação de CMM Nível 2

Este estudo de caso foi realizado na American Express do Brasil. A

American Express iniciou suas atividades no Brasil nos anos 80, quando a matriz,

avaliando o potencial do mercado, optou pela abertura de uma unidade emissora

de cartões no país. A equipe era composta por dez pessoas e, em menos de um

ano, já tinha uma centena de pioneiros. Na época, era preciso viajar pelo país

explicando o conceito de cartão de crédito, uma ferramenta quase desconhecida

aqui no Brasil.

A empresa introduziu no Brasil conceitos inovadores, divulgando a

importância do turismo quando poucos percebiam o potencial dessa indústria;

antecipou-se à abertura do mercado, lançando o primeiro cartão internacional para

empresas. Hoje, tem um dos mais modernos centros de operações da América

Latina, sediado em Uberlândia-MG. No Brasil, a American Express opera

principalmente com Cartões de Crédito.

4.1. Cenário Atual

A American Express - Brasil/Uberlândia-MG ou apenas AMEX, como

referenciada, fica localizado no ACS Call Center Servive S/A, sendo uma empresa

responsável por fornecer serviços como estrutura de área física e suporte ao call

center.

Não possui uma área de informática propriamente dita , mas uma interface

com área de informática chamada Business T ou Automação, como conhecida.

A área de Business T é responsável pelo levantamento e desenvolvimento

de sistemas e tem como objetivos atender às necessidades de operações e suportar
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a demanda gerada por projetos de ICCS (International Consumer Card and Small

Businesses Services), GCS (Global Corporate and Travel Services) e GES (Global

Establishment Services), além de coordenar projetos regionais de infra-estrutura.

A área está atualmente organizada conforme a Figura 4.1.

Figura 4.1: Organização Business T

As atividades desenvolvidas por Business T são:

• Gerenciamento de Projetos;

• Levantamento de Dados;

• Definição de escopo junto às áreas usuárias;

• Geração de documentação para desenvolvimento;

• Análise de viabilidade técnica;

• Análise de propostas enviadas pelos Vendors;

• Definição e acompanhamento de plano de testes;

• Implementação;

• Gerenciamento do Hardware e Software dos sistemas Nicelog e

Melita;

• Metodologia;

Coordenadora da
Área de Automação

& Infraestrutura

Líder de
Projetos

Líder de
Projetos

Qualidade de
Software

Segurança da
Informação

Líder de Projetos

Analista de Sistema Analista de Sistema
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• Gerenciamento de projetos regionais como Northstar, Kronos, CFS

e outros.

O gerenciamento e a análise de projetos são realizados pelos Project

Leader , “Líder de Projetos”, que repassam o desenvolvimento para os Vendors,

“Terceiros” ou “Fornecedores”. Os Vendors realizam suas atividades

remotamente em seus escritórios de Uberlândia e possuem um link com a

American Express, que facilita o processo de desenvolvimento e testes. A

coordenação de todos projetos e o fornecimento de infra-estrutura é de

responsabilidade da Automation & InfraStructure Manager , “Coordenadora da

área de Business T” ou “Coordenadora da Área de Automação &

Infraestrutura”.

O tipos de desenvolvimento de sistemas realizados são:

• Automators - Sistemas que buscam informações do mainframe;

• Client/Server;

• Intranet (HTM, COM+).

A tecnologia adotada para o desenvolvimento abrange: ASP (Active

Server Pages), Visual Basic , SqlServer e Extra ( são referentes ao padrão

Microsoft , exceto o Extra).

4.2. O Por Quê da Utilização do CMM Nível 2

A organização estava enfrentando grandes problemas, tais como:

ü  Insatisfação da área usuária com os sistemas desenvolvidos;

ü  Retrabalhos no desenvolvimento dos softwares;

ü  Falta de confiabilidade dos softwares desenvolvidos;

ü  Altos custos no desenvolvimento de softwares;

ü  Falta de controle, gerenciamento e qualidade nos processos

tecnológicos em geral.

Após todas estas especificações pode se perceber que a empresa

necessitava passar por um processo de reestruturação, visando à melhoria dos

processos tecnológicos e, em conseqüência, toda a cadeia de negócios gerados,
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Fazia-se necessário utilizar o mecanismo de uma metodologia que tivesse

condições de solucionar os problemas detectados e desenvolver a potencialidade

da empresa.

Foram estudadas algumas propostas de melhorias, como por exemplo o

CMM. A metodologia CMM nível 2 foi escolhida para ser aplicada, pois os

responsáveis pela área compreenderam que, dentro das limitações, explanações e

determinações desta metodologia, poderiam, com certeza, ter seus anseios

atendidos e reduzidos os problemas especificados. O objetivo principal da

implementação do CMM Nível 2 consiste em fornecer sistemas de qualidade para

as áreas usuárias e baixo custo para a organização.

4.3. O Desenvolvimento do Projeto de Implementação do CMM Nível 2

Foi realizada uma conscientização da área de Business T , a área executiva

da organização, explicando as vantagens da metodologia e os ganhos da sua

implementação e principalmente a visão da qualidade do serviço perante aos

clientes da empresa.

Para participarem do desenvolvimento do projeto de implementação do

CMM Nível 2, a área de Business T contratou duas empresas principais:

ü  Pólen Technologies (www.polen.com.br), por possuir

conhecimento de metodologia e experiência de desenvolvimentos

de sistemas. A Pólen ficaria responsável pelas definições

metodológicas de desenvolvimento de sistemas e pela construção

de ferramentas de apoio do CMM.

ü  Choose Technologies (www.choose.com.br), por ser a maior

empresa no Brasil em realização de projetos de implementação e

treinamento de CMM. A Choose ficaria responsável pelos

treinamentos e consultoria de implementação das boas práticas do

CMM.

Após definir o objetivo da implantação do CMM nível 2 em termos de

utilidade, foram realizadas análises e coleta de dados .
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4.4. O Estudo de Caso e a Metodologia Proposta

Será apresentado o estudo de caso da implementação da metodologia

proposta no capítulo 3 na American Express do Brasil -Uberlândia-MG (AMEX).

O estudo de caso será referenciado aos passos da metodologia descrita, por meio

dos seguintes itens:

ü  Ações: Atitudes da AMEX para implementação dos passos da

metodologia;

ü  Recomendações: Recomendações da metodologia proposta, para

melhor desempenho das ações da AMEX, caso não tenham sido

atendidas;

ü  Observações: Referenciar de comentários.

O estudo de caso da AMEX foi realizado durante o período de Janeiro a

Agosto de 2003. A seguir os passsos do estudo da implementação:

• Passo 1: Compreensão das atividades existente na organização

Ações:
ü  A área de Business T realizou análises para profunda compreensão

dos objetivos da organização para com seus clientes. Foi

observado o diferencial da qualidade de serviço fornecido, em

relação aos seus concorrentes. Fortaleceu-se, assim, a idéia da

necessidade da qualidade máxima das ferramentas de apoio

utilizadas pela área usuária.

ü  A área de Business T realizou levantamento de todos os processos

existentes na organização, em termos de softwares, hardwares e

gerência de projetos. Concluiu-se que a área necessitava com

urgência de novos processos para controle de qualidade de

software, sem reaproveitamento do existente, pois o estado em que

se encontrava era “caótico”.
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Recomendações:
ü  A metodologia recomenda o reaproveitamento dos processos

existentes na organização ou a sua melhoria, o que causa menor

impacto na implementação dos novos processos.

Observações:

A área de Business T concluiu o primeiro passo da metodologia, mesmo

não implementando com exatidão a recomendação. Ficou evidente a real

importância da compreensão das atividades existentes na organização.

• Passo 2: Acessibilidade das informações

Ações:
ü  A área de Business T divulgou para todos os membros da própria

equipe e os Vendors sobre a importância da implementação, o

conceito do CMM e seus objetivos perante a organização;

ü  A área de Business T divulgou para todos os membros da própria

equipe o nível, atual e futuro, desejado com a implementação do

CMM nível 2;

Recomendações:
ü  A metodologia recomenda a divulgação da idéia do CMM para

todos o membros da organização, através dos meios de

comunicação da empresa (folhetos, jornais etc.), para que ocorra o

apoio e a participação de todos.

Observações:
A área de Business T deixou a desejar neste passo da metodologia, pois a

informação sobre o CMM para todas as áreas da organização é de suma

importância, por buscar o apoio dos coloboradores da organização, necessário

para o sucesso da inovação.

• Passo 3: Com quem se quer chegar?

Ações:
ü  O SEPG foi formado com todos os Líderes de Projetos da área de

Business T, devido ao seu conhecimento técnico e experiência em

gerência de projetos;
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ü  Foram contratados dois profissionais chave para garantia da

implementação do CMM nível 2, sendo um deles de Segurança de

Informação e outro de Qualidade de Software. Nenhum

profissional foi previsto com participação integral na

implementação do processo de CMM;

ü  A Coordenadora da área de Business T é a principal pessoa-chave

para implementação do processo de CMM nível 2, devido à

responsabilidade assumida na área.

Recomendações:
ü  A metodologia recomenda que exista uma parte da equipe com

participação integral no processo de implementação do CMM, para

um melhor desenvolvimento e entendimento do mesmo.

Observações:
A área de Business T, concluiu o terceiro passo da metodologia, mas não

se pode deixar de referenciar a falta que cometeu por não definir uma parte da

equipe com participação integral no processo de implementação CMM.

• Passo 4: Treinamento

Ações:
ü  A área de Business T contratou a Choose para ministrar o curso

CMM para todos os integrantes da área e para os Vendors;

ü  A área de Business T contratou vários cursos com técnicos, como

plataforma de desenvolvimento (.Net e Sql Server), para

entendimento do ambiente de desenvolvimento;

ü  A área de Business T realizou vários debates e discussões sobre

pontos de melhoria e como resolver problemas com a nova

metodologia a ser implementada;

ü  A área de Business T ofereceu participação em vários congressos

nacionais e palestras sobre tecnologia, como Engenharia de

Software, para a equipe SEPG.

ü  A área de Business T criou grupo de estudo de PMI.
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Recomendações:
ü  A metodologia recomenda buscar a conscientização da necessidade

do acúmulo de energias e conhecimentos humanos, para os

momentos cruciais, devido ao grande desafio que é a

implementação do CMM;

Observações:
A área de Business T concluiu o quarto passo da metodologia, mas

cometeu o erro de não dar a devida importância ao acúmulo de energias que se

deve à preparação psicológica, o que é muito importante para o processo de

implementação do CMM.

• Passo 5: Levantamento de Processos

Ações:
ü  A área de Business T contratou a Pólen para levantar os processos

de software e hardware em relação às suas necessidades e melhoria

para implementação do CMM;

ü  A área de Business T realizou um levantamento de processos das

KPAs e suas necessidades para implementação, compreendendo

claramente os pontos fortes e fracos do processo de melhoria, e

também o modo de trabalho e sua forma de execução;

ü  A área de Business T realizou, entre os seus membros, debates e

discussões sobre o processos de CMM;

Observações:
A área de Business T concluiu com sucesso o quinto passo da

metodologia, levantando os processos e sabendo suas reais necessidades.

• Passo 6: A Busca Pela Opinião

Ações:
ü  A área de Business T convidou vários profissionais com

experiência de implementação de CMM, para realizar palestras e

debates. Como exemplo, o profissional da IBM, que foi

responsável pela implementação de CMM nível 3 na sua

organização, realizou uma palestra sobre o trabalho feito;
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ü  A área de Business T realizou visitas a organizações que

implementaram CMM;

ü  A área de Business T realizou debates e recepções com os

membros da área e com os Vendors, sobre idéias e opiniões de

implementação do CMM na organização.

Observações:
A área de Business T concluiu com sucesso o sexto passo da

metodologia, buscando experiência e informações de profissionais que

implementaram CMM.

• Passo 7: A formação do SPI Plan

Ações:
ü  A área de Business T, de acordo com levantamento dos processos

realizados, recomendou ações imediatas, como construção de

metodologias, reestruturação da segurança dos dados e construção

de ferramentas de apoio para controle de informações;

ü  A área de Business T realizou planejamento das atividades, com

estimativas de prioridades, prazos e recursos necessários;

Recomendações:
ü  A metodologia recomenda grupo de trabalho focalizando KPAs do

processo de CMM nível 2, pois cria agilidade dos processos,

facilitando a execução das mesmas;

Observações:
A área de Business T concluiu o sétimo passo da metodologia. O grupo

de trabalho não foi criado, devido ao pequeno número de pessoas da equipe e às

responsabilidades assumidas dentro da organização, mas é de grande importância

que isso ocorra para implementação do CMM.

• Passo 8: Implementação das KPAs

Ações:
ü  Para implementar as KPAs do CMM Nível 2 foi necessário

construir a seguinte metodologia de desenvolvimento de sistemas:
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o Modelo de Levantamento de Projetos. Modelo responsável

por definir regras e padrões de levantamento e análise de

projetos, para melhor definição dos processos levantados,

favorecendo menos retrabalhos;

O Manual de Usuário. Manual contendo informações de

utilidade e uso do software, dirigido ao usuário,

favorecendo seu melhor treinamento e esclarecendo suas

dúvidas sobre regras de negócio pelos quais o software é

responsável;

O Manual de Instalação. Manual referente aos passos da

instalação do software, desde seus requisitos à sua

implementação, para que ele seja instalado da forma mais

simples e rápida possível;

o Manual de Operação. Manual das operações que são

utilizadas pelos softwares, relacionadas às suas regras de

negócios e ao acesso ao banco de dados, favorecendo

melhor controle e gerenciamento das funções e das regras

de negócio;

o Normas de Programação de Software. É referente às

normas e regras de programação, que devem ser seguidas

pelos Vendors para desenvolvimento de software,

favorecendo a sua padronização e o entendimento do

código desenvolvido;

o Normas de Nomenclatura para Desenvolvimento de

Software e Artefatos. É referente a normas e regras de

nomenclatura de variáveis, funções e objetos para

desenvolvimento do software e artefatos;

o Normas de Armazenamento de Artefatos. Orientam sobre o

armazenamento do software e suas versões;

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


41

o Normas de Testes. Contém normas e regras de testes de

software, que devem seguidos pelos Líderes de Projetos e

Vendors;

o Normas de Bancos de Dados. Estabelece uma norma de

nomenclatura dos objetos do banco de dados, gerando

maior clareza de código, facilitando a leitura e a

manutenção, diminuindo a ocorrência de erros e o

retrabalhos decorrente, e gerando, por fim, maior

produtividade e melhor qualidade;

ü  A área de Business T, para implementar as KPAs do CMM Nível 2,

necessitou construir as seguintes ferramentas:

o Cadastro de Classes. Ferramenta responsável pelo

cadastramento de classes de objetos dos softwares,

facilitando assim o reaproveitamento de funções;

o Dicionário de Dados. Ferramenta responsável por fornecer

a nomenclatura de objetos a serem desenvolvidos de acordo

com a regra de negócio, favorecendo assim o controle de

desenvolvimento de software;

o Workflow. A principal ferramenta utilizada para

implementação das KPAs, pois é responsável por realizar o

gerenciamento dos projetos desenvolvidos na AMEX. O

controle abrange desde a solicitação do projeto até sua

implantação, passando pelas fases de aprovação,

levantamento, cotação, desenvolvimento e testes. Na

Figura 4.2 é apresentado exemplo do Workflow,

controlando a evolução de um projeto.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


42

Figura 4.2: Tela Workflow – Evolução do Projeto

Observações:

A área de Business T concluiu o oitavo passo da metodologia,

construindo ferramentas e metodologias para implementação das KPAs. Na

Tabela 4.1 podem ser demostradas as metodologias e ferramentas utilizadas para

implementação das KPAs.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


43

Tabela 4.1: Metodologias e Ferramentas utilizadas para implementação das KPAs
KPAs Metodologias Ferramentas

de Apoio
Gerenciamento de
requisitos

Modelo de Levantamento de
Projetos

Wokflow

Planejamento do
projeto de software

Modelo de Levantamento de
Projetos

Wokflow

Acompanhamento e
Supervisão do Projeto
de Software

Modelo de Levantamento de
Projetos

Wokflow

Gerenciamento de
sub-contratados do
Software

Wokflow

Garantia da qualidade
do software

* Manual de Operação;

* Normas de Programação de
Software;
* Normas de Nomenclatura para
Desenvolvimento de Software e
Artefatos;
* Normas de Armazenamento de
Artefatos;
* Normas de Testes.

* Workflow;
* Cadastro de
Classe;
* Dicionário de
Dados.

Gerenciamento de
configuração de
software

* Manual de Usuário;

* Manual de Instalação.

Workflow

• Passo 9: Acompanhamento

Observações:
A área de Business T, não concluiu a idéia do nono passo da

metodologia, devido à reestruturação organizacional pela qual a AMEX estava

passando no momento. Esse passo é essencial para a finalização da

implementação das KPAs do processo CMM nível 2. Deveriam ser seguidas as

recomendações propostas pela metodologia no capítulo 3.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


44

4.5. Conclusão

A metodologia CMM ocasiona, no ínicio da implementação, um declínio

da produtividade, devido à reestruturação de paradigma. A área de Business T

deveria passar por esta fase de forma mais sutil possível, para evitar algum

inconveniente por parte da área executiva ( o cancelamento do projeto ), caso o

declínio não fosse controlado. A implementação deveria ser adaptável à

organização, de modo a causar menos impacto.

Comparando com a metodologia prosposta no capítulo 3, onde são

focados os aspectos culturais da organização e o menor impacto na

implementação, percebe-se que na AMEX ocorreram falhas graves no processo.

Isso impediu que o sucesso fosse alcançado plenamente. A metodologia ainda se

encontra em fase de implementação, mas com escopo maior, abrangendo a

empresa em todo o Brasil.

Pode se perceber alguns ganhos, como:

• Gerenciamento e controle dos Processos;

• Adaptação da metodologia à organização;

• Conscientização e participação dos colaboradores;

• Diminuição de Custo no processo de implementação;

A AMEX espera maiores ganhos com a finalização da implementação da

metodologia.
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5. Conclusão

Em conseqüência da globalização e do mercado cada vez mais

competitivo, as empresas que desenvolvem aplicações de software em todo

mundo, especialmente no Brasil, estão cada vez mais atentas para a necessidade

da implantação da qualidade tanto nas aplicações de software, quanto no processo

de desenvolvimento dos mesmos. Esta implantação, a cada dia que passa, se torna

vital para que estas empresas sobrevivem no mercado.

Para isso, elas precisam conhecer certas metodologias, normas,

certificações e atividades que existem e servem para melhorar o processo de

desenvolvimento de software, tendo como conseqüência o aumento da qualidade,

da produtividade e principalmente da confiabilidade. Além disso, acredita-se que

em breve, a qualidade e a certificação destas empresas serão determinantes para a

selecão no mercado.

Atualmente, o CMM é a metodologia de maior reconhecimento em todo

mundo para o controle da qualidade do software, pois traz beneficios incríveis

como relatado nos capítulos anteriores.

A implantação do CMM em uma organização depende de vários setores

como todas as tarefas da organização, departamento administrativo, departamento

de recursos humanos e tudo que influencia a produtividade do software, exigindo

assim mudanças culturais e organizacionais. Lembrando que a implantação do

CMM ocasiona queda de produtividade no ínicio da implementação devido ao

impacto das mudanças. Talvez seja isso que faça com que várias organizações

deixem de implementarem o CMM. Outro fator que contribui para isso é o fato de

que grande parte dos desenvolvedores de software não tem conhecimento de

CMM.
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Os aspectos abordados neste trabalho, podem ser utilizados em diversos

segmentos das organizações que desejam implementar o CMM. É importante

ressaltar que o sucesso da implementação do CMM depende exclusivamente da

organização e seus objetivos. Este trabalho se consituiu em pesquisa e estudo do

CMM, devido à pouca escasses de informações referentes ao assunto.

Os trabalhos futuros sobre o tema podem ser referenciar a um projeto de

implementação de CMM nível 3 nas organizações, pois a mesma descreve

bastante os aspectos culturais da empresa.

Concluindo, este trabalho vem suprir uma necessidade urgente das

empresas, que não medem esforços para obter, atender e manter seu clientes,

devido à enorme competividade no mercado. Diversas empresas oferecem o

mesmo produto e o grande diferencial para a conquista dos clientes e a qualidade

do serviço prestado, mas para que essa qualidade exista, é necessário contruir

ferramentas tecnológicas, as quais não podem ser utilizadas de forma irregular. A

implantação do CMM se torna essencial para a qualidade deste serviço, desde que

sejam atendidas as suas normas e seus princípios.
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