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RESUMO 

 

O processo de produção de software vem sendo tratado como engenharia a menos de 

50 anos e tem evoluído graças aos estudos oriundos dessa e de outras engenharias mais 

experientes. Dentro dessa evolução, inúmeros trabalhos vêm sendo propostos com o intuito de 

apresentar um modelo de processo de desenvolvimento que permita a adequação dos 

conceitos básicos de Engenharia de Software à realidade das empresas. Também é sabido que 

as empresas têm sofrido dificuldades para atingir custos, prazos e/ou funcionalidades no que 

diz respeito a projetos de software, o que torna tais fatores desafiadores para a área. Somado a 

essa questão, cada vez mais as empresas definem metas desafiadoras e o uso de sistemas de 

medição de desempenho se torna importante para possibilitar o controle, avaliação, prevenção 

e entendimento de processos, produtos e serviços. Com foco nessas duas questões, surge esse 

estudo, que tem por objetivo criar um modelo de processo de desenvolvimento de software 

que abranja e integre os conceitos de um sistema de medição de desempenho. Como resultado 

dessa pesquisa, é apresentado o modelo GMQA – Gestão, Medição, Qualidade e Artefatos 

Produzidos. A pesquisa detalha como o modelo apresentado foi concebido e evoluído com 

base em um conjunto de apresentações para empresas da indústria de software. Ainda é 

apresentada na pesquisa uma análise da aderência do modelo com outras diversas abordagens 

existentes nessa indústria e possibilidades de estudos futuros. 

 

Palavras-chave: Engenharia de Software; Modelo de Processo de Desenvolvimento de 

Software; Sistema de Medição de Desempenho; Lean; Stage-gates. 
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ABSTRACT 

 

Software development process has been considered engineering for less than 50 years 

and has been improved due to studies done in other more experienced engineering. During 

this evolution, many works have been presented proposing software development models that 

allow the adaptation of Software Engineering basis to the reality of the companies. It is also 

known that this industry has been suffering to attend cost, deadlines and/or functionalities. 

Besides, there are more companies requiring tight targets and the use of performance 

measurement systems becomes important to enable control, evaluation, prevention and 

understanding about processes, products and services. Focusing these two issues, this study 

was conducted, having as a goal the creation of a software development process model that 

integrates performance measurement systems concepts. As a result of this research, the 

GMQA Model, acronym from Brazilian Portuguese to Management, Measurement, Quality, 

and Documentation, is presented. This research details how the model was design and 

evolved based on a set of presentations to companies from the software industry. It is still 

presented a model adherence analysis to several approaches known in this industry and 

possibilities for future studies. 

 

Keywords: Software Engineering; Software Development Process Model; 

Performance Measurement System; Lean; Stage-gates. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção de software vem sendo estudada nas últimas quatro décadas e sabe-se 

que tal tarefa é crítica. Isso porque a engenharia de software, disciplina que se preocupa com 

todos os aspectos da produção de software, vem sofrendo ao longo dos anos dificuldades para 

cumprir prazos, custos e funcionalidades esperados, o que torna tais fatores desafiadores para 

a área (DIJKSTRA, 1972; HUMPHREY, 1995; SOMMERVILLE, 2011). Um exemplo disso 

pode ser visto nos resultados apresentados pelo Chaos Report, que apontam sucesso em 

apenas 32% dos projetos de software (STANDISH, 2009). 

 Nos últimos anos, inúmeros paradigmas foram apresentados dentro da Engenharia de 

Software com o objetivo de minimizar os problemas apontados pela pesquisa acima 

(MAGDALENO, WERNER e ARAUJO, 2011). Nesse contexto, alguns desses paradigmas 

utilizaram-se de técnicas já concebidas na Engenharia de Produção, como o desenvolvimento 

Lean (PETERSEN e WOHLIN, 2010; POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011) e a 

Inspeção Formal (FAGAN, 1986). 

 Todos os esforços até aqui existentes resultaram em modelos de processo de 

desenvolvimento de software prescritivos, considerados base teórica possível de adaptação 

para que as empresas de desenvolvimento possam criar os processos para produção do 

software adequados para cada realidade (PRESSMAN, 2011).  

Também é certo dizer que durante o processo de evolução da produção de software, 

normas foram criadas para auxiliar na resolução do problema inicialmente apresentado. 

Dentre elas, pode-se citar a própria ISO 9001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2008), responsável pelo sistema de gestão de qualidade da empresa como um 

todo; a ISO 12207 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009) que 

define etapas para o processo produtivo; a ISO 9126 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2003) que avalia o produto de software gerado; e a ISO 15504 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008) que define uma 

metodologia para avaliação do processo de desenvolvimento de software. 

Além disso, modelos para definição da capacidade e maturidade de uma empresa de 

desenvolvimento de software foram incentivados por governos para que fosse possível 

mensurar a qualidade do software que estava sendo desenvolvido. São exemplos disso o 

CMMI-DEV e o MPS.BR, incentivados respectivamente pelo DoD - Departamento de 
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Defesas dos Estados Unidos da América e pelo MCT - Ministério de Ciência e Tecnologia 

Brasileiro (SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010; SOFTEX, 2011). 

 Apesar de todos os esforços apresentados até aqui, existe grande discussão se os 

modelos são realmente aplicados na prática (CORDEIRO e FREITAS, 2008). A questão é 

mais discutível ainda quando se observa o uso de tais metodologias em pequenos grupos de 

desenvolvimento de software, fato mundialmente comum (ANACLETO, VON 

WANGENHEIM e SALVIANO, 2005; PINO, PARDO e GARC, 2010; AL-TARAWNEH, 

ABDULLAH e ALI, 2011). Em um estudo divulgado pela Pesquisa de Qualidade no Setor de 

Software Brasileiro (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010) existe a 

confirmação desse cenário, já que menos de 30% das empresas pesquisadas tinham processos 

certificados ISO 9001, CMMI-DEV e/ou MPS.BR. 

 A mesma pesquisa aponta que somente 39,6% das empresas medem o desempenho do 

processo de software de forma sistemática. Em contrapartida, diversos autores e modelos 

afirmam que a medição de desempenho em projetos de software pode ser considerada uma 

ferramenta útil para gestores de projetos de software (ERALP, 2004; GANSSLE, 2009; 

SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010; SOFTEX, 2011). É possível afirmar que 

os desenvolvedores de software estão muito distantes de outros profissionais quanto ao 

estabelecimento de padrões de medição e objetivos relevantes (JONES, 2008).  

 Por tais razões, a presente pesquisa busca propor um modelo de processo de 

desenvolvimento de software integrado a um sistema de medição de desempenho, propiciando 

assim uma nova opção para a indústria de software no que tange a aplicação de processos de 

desenvolvimento de software. 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O objeto de estudo da pesquisa está relacionado a dois aspectos. Um primeiro está 

limitado à criação de um modelo de processo de desenvolvimento, definido como sendo 

abstrações que podem ser utilizadas para explicar diferentes abordagens de desenvolvimento 

de software, permitindo ampliações e adaptações para assim criar processos de engenharia de 

software mais específicos (SOMMERVILLE, 2011). O segundo aspecto está relacionado à 

inserção de um sistema de medição de desempenho nesse modelo de processo de 
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desenvolvimento. Sabe-se que o conceito básico de qualquer sistema de medição é que ele 

permite a execução de um processo capaz de quantificar a ação, no qual a medição relaciona-

se com o processo de quantificação e o desempenho é presumido como derivado de ações 

tomadas ao longo da produção (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2009).  

1.2 PROBLEMA 

Espera-se responder com a pesquisa se a proposta de um modelo de processo de 

software integrado a um sistema de medição de desempenho pode aprimorar os conceitos de 

gestão do desenvolvimento de software, direcionando esforços para obtenção de melhores 

resultados para a organização como um todo. 

Dessa maneira, o trabalho sugere que a criação de um modelo de processo de 

desenvolvimento direcionado por indicadores técnicos e estratégicos poderia incentivar a 

adaptação de tal modelo para processos de desenvolvimento de software mais adequados e 

alinhados com a necessidade da empresa. 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho é desenvolver um modelo de processo de 

desenvolvimento de software que abranja e integre os conceitos de um sistema de medição de 

desempenho, de tal forma a permitir que se possa adaptá-lo para situações reais, criando assim 

um processo de desenvolvimento de software preocupado com a questão de medição de 

desempenho. 
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1.3.2 Objetivos específicos  

Para atingir o objetivo geral da pesquisa, têm-se como objetivos específicos:  

 Levantar e analisar as metodologias existentes para desenvolvimento de software; 

 Levantar modelos de sistemas de medição de desempenho mais referenciados na 

atualidade e escolher o mais adequado aos objetivos propostos; 

 Definir indicadores de desempenho a serem utilizados no modelo com base no 

sistema de medição de desempenho adotado; 

 Construir um modelo de processo de desenvolvimento de software de acordo com 

o levantamento bibliográfico realizado; 

 Avaliar a aplicabilidade do modelo em cinco empresas; 

 Revisar o modelo de acordo com os resultados obtidos durante as avaliações e 

sistematizá-lo de forma a permitir sua divulgação e aplicação de forma mais 

generalizada. 

1.4 JUSTIFICATIVA  

Historicamente, a Engenharia de Software tem evoluído com base em um conjunto de 

modelos de processo de desenvolvimento (ROYCE, 1970; BOEHM, 1988; BECK, BEEDLE, 

et al., 2001; KRUCHTEN, 2003; SUTHERLAND e SCHWABER, 2011). Sendo assim, é 

natural que novos modelos sejam apresentados de forma a continuar a evolução da área de 

estudo. Essa evolução também é sempre acompanhada de estudos aplicados em outras áreas 

(FAGAN, 1986; POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011), o que justifica, portanto, o uso 

da Engenharia de Produção como base de estudo para criação de um modelo. 

O estudo de um modelo de processo de desenvolvimento de software que integre 

conceitos de um sistema de medição de desempenho é de grande relevância para a 

comunidade, uma vez que diversas fontes indicam que existe pouca utilização de tais aspectos 

na indústria de software (JONES, 2008; MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

2010). Além disso, o modelo proposto pretende apresentar simplificações que permitam sua 
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utilização em empresas de pequeno e médio porte, que são maioria no setor de 

desenvolvimento de software (ANACLETO, VON WANGENHEIM e SALVIANO, 2005; 

PINO, PARDO e GARC, 2010; AL-TARAWNEH, ABDULLAH e ALI, 2011). 

É sabido também que muitos projetos de software falham (STANDISH, 2009), apesar 

da grande quantidade de tentativas de solução com base em conceitos de Engenharia de 

Software, de certa forma pouco praticados (CORDEIRO e FREITAS, 2008). Pode-se dizer 

então que não existe uma única abordagem para a solução do problema de desenvolvimento 

de software, o que mostra que uma nova opção de modelo de processo pode auxiliar no 

aumento de sucessos em projetos, visto que tal abordagem vem associada a um conceito de 

medir o desempenho, aceito por inúmeros autores como uma maneira para melhorar os 

resultados dos projetos (HUMPHREY, 1989; JONES, 2008; GANSSLE, 2009; PRESSMAN, 

2011; SOMMERVILLE, 2011). 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Essa dissertação foi organizada como mostra a Figura 1. Em seu primeiro capítulo, até 

agora apresentado, foram discutidos os fatores que motivaram essa pesquisa, delimitando o 

tema do trabalho, seu problema, objetivos e justificativa. 

O capítulo 2 apresenta todo o embasamento teórico utilizado pela pesquisa, 

organizado de maneira a facilitar a linha de raciocínio para construção do modelo proposto, 

discutindo questões relativas à Engenharia de software, Princípios lean, Sistemas de medição 

de desempenho, Normas e modelos de processo de melhoria, além do conceito de Stage-

gates. 

O terceiro capítulo é responsável pela apresentação da metodologia de pesquisa 

aplicada nessa dissertação, detalhando as técnicas aplicadas ao longo da pesquisa e narrando 

as apresentações do modelo realizadas em cinco empresas, juntamente com os estudos 

produzidos. 

O capítulo 4 apresenta o resultado dessa pesquisa. Inicialmente, com o modelo 

conceitual. Em seguida, é descrito como foi o andamento das apresentações nas empresas 

visitadas. Os ajustes que levaram ao modelo proposto também são apresentados. Além disso, 
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é discutida a aderência do modelo criado a outras abordagens existentes tanto na Engenharia 

de Software como na Engenharia de Produção. 

Por fim, o capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas com a pesquisa realizada, 

avaliando a sua abrangência, determinando suas limitações e indicando estudos futuros que 

podem ser realizados a partir desse trabalho. 

 

Figura 1 – Organização da dissertação 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

De forma a embasar teoricamente a pesquisa apresentada nesse trabalho, uma 

varredura na literatura existente na Engenharia de Software e na Engenharia de Produção foi 

realizada. Buscou-se, portanto, definir conceitos básicos em ambas as áreas para atingir o 

objetivo da pesquisa. A revisão da literatura aqui apresentada irá discutir desde o surgimento 

da Engenharia de Software até os modelos mais conhecidos atualmente, com as melhores 

práticas aplicadas na área. A definição sobre sistema de medição de desempenho para a 

Engenharia de Produção também é discutida, bem como o conceito de medição de 

desempenho na Engenharia de Software. Será discutido também a questão de normas e 

modelos que são aplicados na produção de software e a perspectiva dos mesmos no que diz 

respeito à utilização e apoio aos sistemas de medição de desempenho. Por fim, é detalhado o 

papel do conceito de stage-gates, também aplicado no modelo. 

2.1 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

O termo Engenharia de Software surgiu no final da década de 60, na conferência 

patrocinada pelo Comitê de Ciência da NATO (NATO, 1969). Nessa conferência, foram 

discutidos justamente os problemas existentes na produção de software da época. Em seguida, 

foi apresentada a preocupação de se construir softwares capazes de atender às expectativas 

existentes graças à evolução do hardware, criando o termo Crise do Software (DIJKSTRA, 

1972). 

De lá para cá, inúmeras abordagens foram discutidas com o objetivo de melhorar a 

qualidade do software que está sendo desenvolvido, sendo que nenhuma delas foi comumente 

aceita tanto na academia como na indústria (PRESSMAN, 2011). 

É sabido que a Engenharia de Software é atualmente uma tecnologia de importância 

crítica para o futuro da humanidade e que ainda existem problemas quanto à entrega e custo, 

apesar dos enormes avanços ocorridos nas quatro últimas décadas. Estudar os modelos de 

processo de desenvolvimento de software se faz necessário, de forma a combinar o melhor 

das abordagens para construir sistemas de software melhores (SOMMERVILLE, 2011). 
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2.1.1 MODELOS DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Inúmeras são as abordagens existentes para a produção de software. Desde o 

surgimento do termo Engenharia de Software, discutiram-se diversas maneiras para tentar 

obter o software com um nível de qualidade adequado (NATO, 1969).  

O primeiro modelo conhecido para produção de software era chamado de Modelo 

Codifique / Corrija (BOEHM, 1988). Nesse modelo, questões como detalhamento de 

necessidades, análise de arquitetura, teste e manutenção eram levantadas somente após a 

codificação. A abordagem resultava em códigos mal escritos, necessidades de usuário não 

atingidas e alto custo de manutenção. 

A abordagem que substituiu o Modelo Codifique / Corrija é chamada de Modelo 

Cascata (ROYCE, 1970). Esse modelo considera as atividades fundamentais do processo de 

especificação, desenvolvimento, validação e evolução do software, representando cada uma 

dessas atividades como fases distintas (SOMMERVILLE, 2011). 

Pode-se dizer que modelo cascata é o paradigma mais antigo da Engenharia de 

Software e que ele tem sido alvo de inúmeras críticas desde sua criação (PRESSMAN, 2011). 

Boehm é um dos críticos do modelo, em seu trabalho que apresenta o modelo Espiral 

(BOEHM, 1988), processo esse que ficou conhecido pela sua capacidade de iteração e 

preocupação com a gestão de projetos (SOMMERVILLE, 2011). 

Do conceito de iteração apresentado no modelo espiral, surgiram outros modelos. 

Técnicas como prototipação e entrega incremental foram desenvolvidas, utilizando-se 

justamente da abordagem iterativa (SOMMERVILLE, 2011). Outro processo muito 

conhecido que surgiu no início dos anos 2000 foi o Rational Unified Process – RUP 

(KRUCHTEN, 2003). Esse modelo foi baseado nas melhores práticas para desenvolvimento 

de software, dentre elas o próprio desenvolvimento iterativo. 

Todos os modelos até aqui apresentados são considerados tradicionais na Engenharia 

de Software, dirigidos essencialmente ao planejamento. Após a publicação do Manifesto Ágil 

(BECK, BEEDLE, et al., 2001), inúmeras iniciativas que se preocupavam mais com questões 

relacionadas aos princípios defendidos de resposta à mudança, colaboração do cliente, 

software em funcionamento e indivíduos e interações surgiram para criticar a até então única 

Engenharia de Software. O Extreme Programming (BECK, 1999) e o Scrum (SCHWABER e 
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SUTHERLAND, 2011) são exemplos de modelos ágeis considerados atualmente importantes 

no desenvolvimento de software, sendo que o primeiro foca a produção de software e o 

segundo se preocupa com a gestão de projetos de software. 

2.1.2 MELHORES PRÁTICAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Ao longo da existência da Engenharia de Software, diversas abordagens para 

desenvolvimento de software foram apresentadas. Entretanto, pode-se dizer que algumas 

práticas são constantemente aplicadas e tornaram-se base para diversos modelos. Booch 

(1998) apresenta seis práticas que podem ser vistas em diversos modelos de processo de 

desenvolvimento, o que as caracterizaram como boas práticas no desenvolvimento de 

software (SOMMERVILLE, 2011). Tais práticas são aplicadas, por exemplo, no Processo 

Unificado da Rational – RUP (KRUCHTEN, 2003). 

O Quadro 1 apresenta as práticas definidas por Booch (1998), com um breve 

comentário da importância de cada prática. 

Prática Importância 

Desenvolvimento iterativo Ao permitir a repetição de atividades ao longo do 

desenvolvimento de software, pode-se organizar o 

projeto de tal maneira a entregar o mais importante 

antes. Além disso, o foco prévio nos pontos 

importantes remete à discussão e detecção dos 

problemas mais cedo. 

Gerenciamento de requisitos A documentação e organização das mudanças 

relativas aos requisitos viabiliza um diálogo mais 

claro com o dono do produto. Além disso, o estudo de 

cada requisito permitirá a formação de uma ideia mais 

concreta sobre o produto, detectando problemas mais 

cedo. 

Utilização de arquiteturas baseadas em componentes Organizar o sistema em componentes cria um estilo de 

software que pode facilitar tanto o desenvolvimento 

como a evolução do sistema. Além disso, a 

componentização permite a prática do reuso, que 

inevitavelmente trará benefícios relativos à 
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produtividade e confiança do sistema. 

Modelagem visual do software O modelo visual simplifica a realidade e descreve uma 

perspectiva em particular do software que está sendo 

desenvolvido. Além disso, padrões podem ser 

aplicados de maneira a reduzir problemas de 

comunicação entre os envolvidos no projeto. 

Verificação contínua da qualidade do software Quanto mais tarde se encontra um problema de 

software, mais caro ele fica. Por tal razão, aplicar a 

verificação contínua da qualidade permitirá ao projeto 

a detecção de problemas mais cedo, reduzindo custos 

relativos à manutenção corretiva. 

Controle de mudanças do software É sabido que mudanças de software irão ocorrer ao 

longo do projeto. Dessa maneira, a formalização de 

um processo de mudança permite uma visão mais 

próxima do real no que diz respeito ao andamento e 

qualidade do projeto. 

Quadro 1 – Melhores práticas para desenvolvimento de software 

Adaptado de (KRUCHTEN, 2003) 

2.2 PRINCÍPIOS LEAN PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

O termo Lean foi utilizado pela primeira vez em 1990, dando destaque ao sistema de 

produção aplicado pela Toyota na década de 1960 para construção de automóveis 

(POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011). 

Sua aplicação em desenvolvimento de software surgiu em conjunto com o Manifesto 

Ágil (BECK, BEEDLE, et al., 2001) e das metodologias que foram aplicadas a partir dessa 

abordagem. Os princípios discutidos pelo Lean deixam claro o foco na necessidade do cliente 

e contrastam, em alguns momentos, com conceitos básicos defendidos em outros modelos da 

Engenharia de Software. 

São sete os princípios defendidos pelo Lean para desenvolvimento de software 

(POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011), descritos no Quadro 2. Dentre eles, podem-se 

destacar a eliminação de desperdícios e a entrega rápida de parte do produto, discutidos e 

enfatizados por diversos trabalhos (LI, CHEN e CHEUNG, 2000; DYBA e DINGSøYR, 
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2008; GANSSLE, 2009; PETERSEN e WOHLIN, 2010; STAATS, BRUNNER e UPTON, 

2010; MAGDALENO, WERNER e ARAUJO, 2011). 

Princípio Comentários dos autores 

Eliminar o desperdício Desperdício                                            

                                                     

                                         

Integrar qualidade Uma organização que busca garantir a qualidade de- 

veria promover processos que constroem qualidade no 

código desde o início, em vez de testar a qualidade no 

final.  

Criar conhecimento As empresas que exibiram uma excelência a longo 

prazo em desenvolvimento de produtos compartilham 

um traço em comum: elas geram novo conhecimento 

por meio de uma experimentação                

                                              

     -lo acessível ao restante da organização. 

Adiar comprometimentos Planeje decisões irreversíveis para o último momento 

possível            última                             

antes que seja tarde demais. 

Entregar rápido Empresas que competem com base no tempo 

frequentemente têm uma vantagem significativa de 

custo sobre seus competidores: elas eliminaram uma 

enorme quantidade de desperdício, e desperdício custa 

dinheiro. 

Respeitar pessoas Respeitar pessoas significa que as equipes recebem 

planos genéricos e objetivos razoáveis e têm a 

confiança de se auto-organizarem para atingir seus 

objetivos 

Otimizar o todo Uma organização lean aperfeiçoa                 

                                                 

                                     software seja 

implantado e a necessidade do cliente seja atendida. 

Quadro 2 – Princípios Lean para desenvolvimento de software 

Adaptado de (POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011) 
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 Ao se eliminar desperdícios, você deixa de gastar tempo realizando tarefas que não 

trarão valor para o produto que está sendo desenvolvido. É importante, todavia, conhecer o 

desperdício para eliminá-lo. A Engenharia de Produção considera estoque como desperdício. 

Na Engenharia de Software, quando requisitos não são acabados, eles também podem ser 

classificados como desperdício. Outra grande fonte de desperdício são as funcionalidades 

adicionais. Elas normalmente equivalem a 80% de um software personalizado e acabam não 

sendo usadas ou usadas com baixa frequência (POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011). 

 Sendo assim, quando uma empresa entrega rápido, significa dizer que ela conseguiu 

eliminar desperdícios, fazendo com que custos relativos a esse item tenham sido reduzidos e 

uma vantagem competitiva acabe sendo conquistada. Outra questão importante levantada é 

que quando se faz uma entrega rápida, fica evidente a aplicação de grande qualidade em seus 

processos e existe a demonstração de conhecimento sobre o produto desenvolvido. Essa 

mesma visão aplicada na Engenharia de Produção pode ser remetida a projetos de software 

(POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011). 

2.2.1 SCRUM 

O Scrum é uma metodologia ágil idealizada por Schwaber e Sutherland no início dos 

anos 1990 para desenvolver e manter produtos complexos (SCHWABER e SUTHERLAND, 

2011). Ela tem como base conceitos Lean, defendidos por Takeuchi e Nonaka, e atualmente é 

utilizado em mais de 75% das implementações ágeis aplicadas ao redor do mundo 

(SUTHERLAND e SCHWABER, 2011).  

 

Figura 2 – Metodologia Scrum 

Adaptado de (SCHWABER e SUTHERLAND, 2011) 
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 A Figura 2 representa a metodologia Scrum, com o detalhe de cada uma de suas fases. 

O Scrum é defendido por muitos autores por ser uma técnica de gestão de projetos de fácil 

entendimento, uma vez que poucas são as suas etapas.  

Espera-se em um projeto Scrum que as necessidades estejam armazenadas no estoque 

do produto e que elas sejam selecionadas e priorizadas de forma a definir o que será 

desenvolvido em um ciclo de gestão, chamado de Sprint. Recomenda-se a aplicação de ciclos 

de, no máximo, quatro semanas. Ao longo de um ciclo, três tipos de reuniões acontecem: 

planejamento, acompanhamento e encerramento. A reunião de acompanhamento deve ser 

realizada diariamente (SCHWABER e SUTHERLAND, 2011). 

Cada ciclo possui o seu estoque e o objetivo da equipe de desenvolvimento é atender a 

ele durante o período determinado para o Sprint. Um projeto que trabalha com base em 

conceitos Scrum possui três papéis, conforme descritos no Quadro 3 (SCHWABER e 

SUTHERLAND, 2011).  

Papel Objetivo 

Product Owner (Dono do Produto) Priorizar as atividades / necessidades 

Team (Equipe) Executar o trabalho 

ScrumMaster (Líder Scrum) Manter o foco do time 

Quadro 3 – Papéis do Scrum 

Adaptado de (SCHWABER e SUTHERLAND, 2011) 

 A visão simplificada de etapas e papéis deixa clara a missão do Scrum, de trabalhar de 

forma enxuta, como mencionado no item 2.2 relacionado com os princípios Lean para 

desenvolvimento de software. 

O Scrum ainda é conhecido por sua visão colaborativa, onde a equipe trabalha unida 

para atingir os objetivos definidos pelo dono do produto em um ciclo. Ele também é visto 

como uma abordagem adaptativa, por permitir a mudança de escopo entre os ciclos, 

trabalhando de forma incremental e iterativa, seguindo então as melhores práticas para 

desenvolvimento de software mencionadas no item 2.1.2. Todos esses pontos fazem desta 

metodologia uma fonte para muitos estudos acadêmicos e aplicações profissionais. 
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2.3 SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

A medição de desempenho é um processo de quantificar a ação, no qual medição 

relaciona-se com o processo de quantificação e o desempenho é presumido como derivado de 

ações tomadas ao longo da produção (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2009). 

Quanto à construção de um Sistema de Medição de Desempenho (SMD), o Quadro 4 

apresenta uma adaptação em relação aos nove passos típicos e necessários, relacionados 

(NEELY, GREGORY e PLATTS, 1995). A atividade inicia-se com a definição da missão da 

empresa. Em seguida, os objetivos estratégicos da empresa devem ser mapeados, utilizando-

se da missão definida anteriormente como guia.  

Passo Ação 

01 Definir a missão da empresa. 

02 Definir os objetivos estratégicos da empresa, utilizando-se da missão como um guia. 

03 Desenvolver um entendimento de cada uma das áreas funcionais em relação aos objetivos 

estratégicos. 

04 Para cada uma das áreas, definir medições de desempenho globais. 

05 Comunicar os objetivos estratégicos para cada nível da empresa. 

06 Garantir consistência entre os objetivos estratégicos e o critério de desempenho de cada nível. 

07 Garantir a compatibilidade das medidas de desempenho de cada área. 

08 Utilizar o SMD. 

09 Periodicamente reavaliar o SMD em função das necessidades da empresa e o ambiente 

competitivo atual. 

Quadro 4 – Nove passos para desenvolver um SMD 

Adaptado de (EL-BAZ, 2011) 

 

É importante entender que se deve também desenvolver um entendimento de cada uma 

das áreas funcionais em relação aos objetivos estratégicos, determinando medições de 

desempenho globais para cada uma das áreas (NEELY, GREGORY e PLATTS, 1995). A 

comunicação dos objetivos estratégicos deve ser executada para cada nível da empresa e a 

garantia de consistência desses objetivos com o critério de desempenho de cada nível deve ser 

realizada.  
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Por fim, deve haver a garantia de compatibilidade das medidas de desempenho de cada 

área e o SMD deve ser utilizado, sempre sendo reavaliado, em função das necessidades da 

empresa e o ambiente competitivo atual. 

Entretanto, mesmo com passos pré-definidos para construção de um SMD, o 

alinhamento entre a estratégia e as operações da empresa pode ser considerado um dos fatores 

críticos para a sua implementação (ATKINSON, 2006; BHAGWAT e SHARMA, 2007; 

MACEDO, BARBOSA e CAVALCANTE, 2009). 

2.3.1 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO PARA A ENGENHARIA DE SOFTWARE 

No que se diz respeito à produção de software, Humphrey (1989) afirma que são 

quatro os principais papéis da medição, conforme Quadro 5. 

Papel Descrição 

Controlar Com métricas para controle se torna possível identificar processos, produtos e/ou serviços 

que precisam de interferência da gestão. 

Avaliar As métricas de avaliação permitem o entendimento se os processos, produtos e/ou 

serviços estão de acordo com os padrões, objetivos e critérios de aceitação propostos pela 

corporação. 

Entender Métricas de entendimento auxiliaram na pesquisa e entendimento sobre os processos, 

produtos e/ou serviços da empresa. 

Prever As métricas de previsão auxiliaram a empresa a estimar valores e prever situações que 

possam vir a ocorrer. 

Quadro 5 – Papéis da medição 

Adaptado de Humphrey (1989) 

 

A ideia de se controlar com as métricas está relacionada com a possível identificação 

de processos, produtos e/ou serviços que precisam de interferência da gestão. As métricas de 

avaliação permitem o entendimento se os processos, produtos e/ou serviços estão de acordo 

com os padrões, objetivos e critérios de aceitação propostos pela corporação. Já as métricas de 

entendimento auxiliam na pesquisa e entendimento sobre os processos, produtos e/ou serviços 

da empresa. Por fim, as métricas de previsão permite à empresa estimar valores e prever 

situações que possam vir a ocorrer. 
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Sabe-se, portanto, que um sistema de medição de desempenho adequado trará 

benefícios à corporação que, se alinhados com sua estratégia, auxiliarão no alcance das metas 

estratégicas (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Muito dos estudos relacionados às métricas de software estão relacionados com a 

previsão. Essas métricas são utilizadas como estimativas que servirão de base para 

monitoramento e controle de projetos futuros, com características semelhantes a projetos já 

executados (SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010). Questões relacionadas ao 

esforço, tempo e custo para completar uma atividade são fatores amplamente estudados e 

ainda demandam novas pesquisas (SOMMERVILLE, 2011). 

Quando se fala de controle de software baseado em métricas, a utilização de uma base 

histórica se faz necessária. Humphrey (1995) apresenta em seu livro dedicado ao 

desenvolvimento pessoal de software a necessidade de armazenamento de um histórico, o que 

sugere tal prática como característica dos sistemas de medição de desempenho para projetos 

de software. 

Pressman (2011) enfatiza também a importância de utilização métricas de software 

para entendimento e gestão de processos e produtos de software. Ele afirma que a única 

                                                                 específicos do processo, 

desenvolver uma série de métricas significativas com base nesses atributos, e então usar as 

métricas para fornecer indicadores que levarão a uma estratégia de aperfeiçoamento. 

De forma contraditória ao apresentado até agora pela bibliografia levantada, que 

destaca o uso das métricas para gerenciamento de projetos de software, está uma pesquisa 

levantada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que afirma que somente 39,6% das 

empresas pesquisadas medem o desempenho do processo de software de forma sistemática 

(MCT, 2009). A mesma pesquisa enfatiza ainda que a avaliação do desempenho das pessoas e 

processos da organização também está abaixo do mínimo aceitável, o que sugere que essa seja 

ainda uma área para muitas pesquisas. 
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2.4 NORMAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Um processo de software representa um conjunto de atividades e resultados associados 

à produção de software. Tais processos devem ser melhorados, com o objetivo de aprimorar a 

qualidade do produto e/ou reduzir custos e tempo de desenvolvimento (SOMMERVILLE, 

2011). Koscianski e Soares (2007) completam dizendo que as normas foram criadas com o 

objetivo de nortearem a criação de produtos e organizarem o fornecimento de serviços. Esse 

conceito é válido na produção de software e há uma série de normas com o intuito de definir 

padrões para o processo de desenvolvimento. Abaixo, segue um conjunto delas, baseadas nas 

normas ISO. 

2.4.1 ISO 9001 - Sistemas de gestão da qualidade 

A norma ISO 9001 faz parte do conjunto de normas ISO 9000 e define o modelo de 

garantia de qualidade para desenvolvimento, produção, instalação e serviços de uma 

organização (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008). Por tal 

razão, empresas no segmento de produção de software também a utilizam. Todavia, 

Sommerville (2011) aponta que essa norma não é especifica para software e é muito flexível. 

Isso impede uma comparação entre empresas em termos do nível de detalhamento dos 

processos para produção de software. 

Antes da revisão de 2000, a norma possuía uma parte voltada a sistemas de gestão de 

qualidade aplicados a software, a ISO 9000-3. Esse documento definia questões de produção, 

instalação e manutenção de produtos, mas foi anulado (KOSCIANSKI e SOARES, 2007).  

Após a versão 2000, foi vigorada a norma ISO/IEC 90003:2004, que é um guia para 

aplicação da ISO 9001 para computação, com foco na Engenharia de Software. Ela também 

faz parte da série de normas ISO 9000 e aborda desenvolvimento, fornecimento e manutenção 

de software. A norma tem orientações com foco em contratos de software e possui três 

grandes blocos (BARBOSA, MENDES e BOTTOLI, 2010), como é mostrado no Quadro 6. 
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Bloco Descrição 

Estrutura do sistema de qualidade Responsabilidades do fornecedor e comprador, análise crítica conjunta. 

Atividades do ciclo de vida Análise de contrato, requisitos, planejamento, projeto, implementação, testes, 

validação, aceitação, cópia, entrega, instalação e manutenção. 

Atividades de apoio Gerenciamento da configuração, controle de documentos, registros de 

qualidade, medição, regras e convenções, aquisição, produto de software e 

treinamento. 

Quadro 6 – Grandes blocos da norma ISO/IEC 90003:2004 

Adaptado de (BARBOSA, MENDES e BOTTOLI, 2010) 

2.4.2 ISO 9126 - Engenharia de software - Qualidade de produto  

A norma ISO 9126 tem como foco a qualidade do produto de software, baseado em 

conceitos da Engenharia de Software (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2003). Ela possui quatro partes, sendo que a primeira trata do modelo de 

qualidade, a segunda envolve métricas externas para avaliação da qualidade, a terceira 

menciona métricas internas e a última fala sobre o uso das métricas com qualidade 

(BARBOSA, MENDES e BOTTOLI, 2010). 

O modelo de qualidade de produto de software tratado na primeira parte da norma é 

subdividido em outras duas partes. Na primeira, definem-se requisitos de qualidade interna e 

externa para o produto de software. Já na segunda, é definido requisitos de qualidade de uso.  

A norma indica que existe uma influência direta entre os níveis de qualidade 

apresentados e que esses níveis são influenciados pelo nível de qualidade do processo de 

produção, não abordado por ela.  

O Quadro 7 apresenta os pontos de preocupação da norma, tanto para qualidade 

interna e externa, como para qualidade em uso. 
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Parte Categorias a serem 

avaliadas 

Pontos de investigação em cada categoria 

Qualidade 

externa e 

interna 

Funcionalidade Adequação, Acurácia, Interoperabilidade, Segurança de acesso 

Confiabilidade Maturidade, Tolerância a falhas, Recuperabilidade 

Usabilidade Inteligibilidade, Apreensibilidade, Operacionabilidade, 

Atratividade 

Eficiência Comportamento em relação ao tempo, Utilização de recursos 

Manutenibilidade Analisabilidade, Modificabilidade, Estabilidade, Testabilidade 

Portabilidade Adaptabilidade, Capacidade para ser instalado, Coexistência, 

Capacidade para substituir 

Qualidade 

em uso 

Eficácia Os usuários conseguem utilizar o software sem erros, por 

completo? 

Produtividade A quantidade apropriada de trabalho é produzida graças ao 

software? 

Segurança O software causa algum dano a pessoas, negócios, outros softwares, 

propriedades ou ambiente? 

Satisfação Os usuários estão satisfeitos com o software? 

Quadro 7 – Divisões da norma ISO 9126 

Adaptado de (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003) 

2.4.3 ISO 12207 - Engenharia de sistemas e software - Processos de ciclo de vida de 

software 

A ISO 12207 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009) é a 

norma que trata da questão de processos de ciclo de vida de software. Essa norma é utilizada 

com referência em diversos países, incluindo o Brasil, para alcançar diferencial competitivo 

(NOGUEIRA e ABE, 2010).  

Koscianski e Soares (2007) afirmam que essa norma oferece uma estrutura para que 

uma organização defina os seus processos de produção de software, cobrindo todo seu ciclo 

de vida, de requisitos até a manutenção e retirada do produto. 
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A norma é apresentada em forma de guia, com o objetivo de informar deveres e 

possibilidades dentro de um ciclo de vida de software. Tal guia é composto por cinco 

processos fundamentais, oito processos de apoio e quatro processos organizacionais. Cada 

processo é dividido ainda em atividades e cada atividade é dividida em um conjunto de tarefas 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). O Quadro 8 apresenta os 

processos apontados pela norma, distribuídos quanto ao tipo de processo. 

Categoria Fundamentais Apoio Organizacionais 

Processos 

Aquisição Documentação Gerência 

Fornecimento Gerência da configuração Infraestrutura 

Desenvolvimento Garantia de qualidade Melhoria 

Operação Verificação Treinamento 

Manutenção Validação   

  Revisão conjunta   

  Auditoria   

  Resolução de problema   

Quadro 8 – Processos da norma ISO 12207 

Adaptado de (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009) 

 

No que diz respeito à medição, a ISO 12207 requer em suas atividades que a empresa 

se preocupe em medir os processos de desenvolvimento de software, armazenando dados 

históricos dos projetos, de modo a entender os processos que está executando. 

2.4.4 ISO 15504 - Tecnologia da informação - Avaliação de processo  

A norma ISO 15504 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2008) trata da questão de avaliação do processo de desenvolvimento de software. Segundo 

Koscianski e Soares (2007), ela foi originada do projeto SPICE (Software Process 

Improvement and Capability Determination) e tem como objetivo a definição de um modelo 

de referência de processo, cuja função é definir escopo, requisitos e resultados esperados de 

cada um dos processos apresentados pela norma. 
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A norma possui sete partes já traduzidas para o português, apresentadas no Quadro 9. 

É sabido ainda que existe um projeto para realizar a evolução da atual norma para uma série 

ISO/IEC 33000 (SALVIANO, 2009).  

Parte Publicação Objetivo 

1 ABNT ISO/IEC TR 15504-1:2008 Conceitos e vocabulário 

2 ABNT ISO/IEC TR 15504-2:2008 Realização de uma avaliação 

3 ABNT ISO/IEC TR 15504-3:2008 Orientações para realização de uma avaliação 

4 ABNT ISO/IEC TR 15504-4:2008 Orientação no uso para melhoria do processo e 

determinação da potencialidade do processo 

5 ABNT ISO/IEC TR 15504-5:2008 Um exemplo de Modelo de Avaliação de Processo 

6 ABNT ISO/IEC TR 15504-6:2009 Exemplo de modelo de avaliação de processo de ciclo de 

vida de sistema 

7 ABNT ISO/IEC TR 15504-7:2009 Avaliação da maturidade de uma organização 

Quadro 9 – Partes da norma ISO 15504, versão brasileira.  

Adaptado de (SALVIANO, 2009) 

 

A norma presta-se a realização de avaliações dos processos com dois objetivos, 

melhorar e determinar a capacidade dos processos (ANACLETO, VON WANGENHEIM e 

SALVIANO, 2005). Para tanto, a norma define o conceito de nível de capacidade, que aponta 

o quão capaz é a empresa em relação à execução do processo avaliado. A norma apresenta 

seis níveis de capacidade, que vão de incompleto a otimizado, apresentados no Quadro 10. As 

áreas de processo que são avaliadas estão relacionadas à norma ISO 12207, tratada 

anteriormente.  

Nível Nome Descrição 

0 Incompleto O processo não é implementado, ou falha em atingir seus objetivos. 

1 Executado O processo essencialmente atinge os objetivos, mesmo que de forma pouco planejada ou 

rigorosa. 

2 Gerenciado O processo é implementado de forma controlada (planejado, monitorado e ajustado); e 

os produtos por ele criados são controlados e mantidos de forma apropriada. 

3 Estabelecido O processo é implementado de forma sistêmica e consistente. 

4 Previsível O processo é executado e existe um controle que permite verificar se ele se encontra 

dentro dos limites estabelecidos para atingir os resultados. 

5 Otimizado O processo é adaptado continuamente para, de uma forma mais eficiente, atingir os 

objetivos de negócio definidos e projetados. 

Quadro 10 – Níveis de capacidade da norma ISO 15504 

Adaptado de (KOSCIANSKI e SOARES, 2007) 
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2.4.5 ISO 15939 - Engenharia de sistemas e de software - Processo de medição 

A ISO 15939 apresenta atividades e tarefas que são necessárias para identificar, 

definir, selecionar, aplicar e aprimorar a medição em projetos de software. Entretanto, ela não 

define medidas ou recomenda um conjunto de métricas que devem ser utilizadas, mas sim 

técnicas para obter essas métricas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2009). 

O Quadro 11 apresenta as atividades definidas pela norma, com as respectivas tarefas 

solicitadas. Essa norma foi base para construção de outras normas e modelos de processo de 

desenvolvimento no que diz respeito ao processo de medição, uma vez que suas atividades 

são visualizadas em outras abordagens, tais como a ISO 15504, a ISO 12207, o CMMI-DEV e 

o MPS.BR. 

Atividades Tarefas 

Estabelecer e sustentar o comprometimento com as 

métricas 

 Aceitar os requisitos para a medição. 

 Determinar os responsáveis pela medição. 

Planejar o processo de medição 
 Selecionar pontos para medição. 

 Identificar informação necessária. 

 Selecionar medidas. 

 Definir procedimentos para coleta, análise e 

apresentação das métricas. 

 Definir critérios para avaliar os produtos e 

processos da medição. 

 Revisar, aprovar e prover recursos para a 

medição. 

 Adquirir e fornecer ferramentas de suporte. 

Realizar o processo de medição 
 Integrar procedimentos. 

 Colher dados. 

 Analisar dados e desenvolver relatórios sobre as 

medições. 

 Comunicar resultados. 

Avaliar a medição 
 Avaliar informações sobre os produtos e sobre o 

processo de medição. 

 Identificar possíveis evoluções. 

Quadro 11 – Atividades e tarefas da norma ISO 15939 

Adaptado de (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009) 
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2.5 MODELOS DE MELHORIA DE PROCESSO 

A busca por melhorar os processos para desenvolvimento de software vem sendo 

discutida tanto na comunidade nacional como a internacional. Desta maneira, esse trabalho irá 

apresentar um modelo conhecido internacionalmente, chamado de CMMI-DEV e um modelo 

apoiado pelo governo nacional, chamado de MPS.BR. É importante ressaltar que ambos têm 

por objetivo melhorar o processo de desenvolvimento de software com base nas normas 

anteriormente discutidas. 

2.5.1 CMMI-DEV 

O CMMI-DEV – Capability Maturity Model Integration for Software Development 

(Modelo de capacidade e maturidade integrado para desenvolvimento de software) é 

atualmente o framework para melhoria de processo de desenvolvimento de software mais 

conhecido e aceito mundialmente. Tal reconhecimento está ligado às suas origens, já que toda 

a sua história parte da necessidade do mercado norte-americano em relação a avaliar a 

maturidade das empresas fornecedoras de software, com a criação do CMM – Capability 

Maturity Model (Modelo de capacidade e maturidade) (HUMPHREY, 1995).  

O modelo atualmente encontra-se em sua versão 1.3 e é composto por 22 áreas de 

processo, que estão posicionadas em cinco níveis de maturidade ou seis níveis de capacidade, 

dependendo do tipo de representação utilizado. Ele está embasado nas propostas das normas 

ISO 9000, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504, entre outras (SOFTWARE ENGINEERING 

INSTITUTE, 2010).  

Segundo o modelo, existem duas maneiras de se trabalhar com framework 

(SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010). A primeira, menos utilizada no 

mercado, é a representação contínua, onde cada área de processo é avaliada separadamente 

através de um nível de capacidade. A segunda é a representação estagiada, onde um conjunto 

de áreas de processo é avaliado, sendo que ao atingir-se um determinado nível de capacidade 

em todas as áreas do conjunto, pode-se dizer que a área avaliada possui um determinado nível 

de maturidade. O Quadro 12 sumariza os níveis de maturidade definidos pelo CMMI-DEV.  
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Nível Nome Descrição 

1 Inicial Processos caóticos, ambiente estável, sucesso dependente de heroísmo, 

orçamentos extrapolados, prazos não cumpridos. 

2 Gerenciado Processos planejados e executados de acordo com uma política. Existe a 

monitoria e controle dos projetos, além do controle dos produtos de trabalho. 

3 Definido Criação do conceito de processo organizacional, adaptável a cada tipo de 

projeto da organização. Controle maior em relação à Engenharia de Software. 

4 Gerenciado 

Quantitativamente 

Existe previsibilidade de desempenho do processo. Técnicas estatísticas são 

aplicadas para realizar tal controle. Uso da análise quantitativa agregado à 

análise qualitativa já existente nos níveis inferiores. 

5 Em otimização A organização melhora continuamente os processos definidos. A análise das 

causas é aplicada para melhorar os processos. 

Quadro 12 – Níveis de maturidade do modelo CMMI-DEV 

Adaptado de (SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010) 

  

As 22 áreas de processo são organizadas em categorias que estão relacionadas a 

suporte, gestão de projetos, gestão de processo e engenharia de software. O Quadro 13 

apresenta todas as áreas de processo por categoria, bem como o nível de maturidade de cada 

uma delas. É importante deixar claro que, na medida em que a empresa vai aumentando o seu 

nível de maturidade, mais áreas vão sendo incorporadas na avaliação. Portanto, este quadro 

apresenta o momento em que a área será incorporada.  

 

Categoria Área de Processo Nível 

de maturidade 

Suporte Gestão de Configuração 2 

Medição e Análise 2 

Garantia da Qualidade de Processo e Produto 2 

Análise e Tomada de Decisões 3 

Análise e Resolução de Causas 5 

Gestão de Projeto Gestão de Contrato com Fornecedores 2 

Monitoramento e Controle de Projeto 2 
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Planejamento de Projeto 2 

Gestão Integrada de Projeto 3 

Gestão de Riscos 3 

Gestão Quantitativa de Projeto 4 

Gestão de Processo Treinamento da Organização 3 

Definição dos Processos da Organização 3 

Foco nos Processos Organizacionais 3 

Desempenho dos Processos da Organização 4 

Implantação de Inovações na Organização 5 

Engenharia Integração de Produto 3 

Desenvolvimento de Requisitos 3 

Gerenciamento de Requisitos 3 

Solução Técnica 3 

Validação 3 

Verificação 3 

Quadro 13 – Áreas de Processo do CMMI-DEV 

Adaptado de (SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010) 

 

Já se faz obrigatório a partir do Nível 2 de maturidade do CMMI-DEV a aplicação de 

medição e análise nos projetos de software. Segundo o seu documento guia, a escolha das 

métricas de um projeto devem estar alinhadas com as necessidades da organização e do 

projeto. O modo de coleta das medições também deve ser definido, bem como a maneira 

como as métricas serão armazenadas. Após a coleta e análise dos dados, as medidas devem 

ser comunicadas a todos os envolvidos relevantes do projeto. 

2.5.2 MPS.BR 

O MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro foi fruto de uma iniciativa 

brasileira ocorrida no final do ano de 2003, coordenada pela Associação para Produção da 
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Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX) e apoiada pelo MCT, além de outras entidades 

governamentais e privadas (SOFTEX, 2011).  

A iniciativa tem como objetivo principal a melhoria de processo do software 

brasileiro, seguindo como referências as normas internacionais ISO/IEC 15504, mencionada 

no item 2.4.4, ISO/IEC 12207 descrita no item 2.4.3 e o modelo CMMI-DEV apresentado 

acima. O grande fator que contribuiu para a criação do modelo foi compatibilizar os custos de 

implantação com o cenário brasileiro, ponto discutido em um estudo de 2003, encomendado 

ao MIT pelo governo brasileiro, indicando que poucas empresas brasileiras buscavam o 

modelo CMMI-DEV (SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 2010).  

Conceitualmente, o modelo se assemelha muito ao CMMI-DEV, com o mesmo 

conceito de nível de maturidade e áreas de processo. A diferença está nas áreas de processo 

apresentadas e no número de níveis de maturidade, como mostra o Quadro 14. Essa diferença 

busca organizar melhor a evolução da maturidade das empresas, dividindo em mais etapas os 

processos que as auxiliarão a atingir uma maior qualidade no desenvolvimento de software, 

alinhado com a necessidade do mercado brasileiro. 

Nível Nome Novas áreas de processo avaliadas 

G Parcialmente Gerenciado Gerência de Projetos 

Gerência de Requisitos 

F Gerenciado Aquisição 

Garantia da Qualidade 

Gerência de Configuração 

Gerência de Portfólio de Projetos 

Medição 

E Parcialmente Definido Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional 

Definição do Processo Organizacional 

Gerência de Recursos Humanos 

Gerência de Reutilização 

D Largamente Definido Desenvolvimento de Requisitos 

Integração do Produto 

Projeto e Construção do Produto 
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Validação 

Verificação 

C Definido Desenvolvimento para Reutilização 

Gerência de Decisões 

Gerência de Riscos 

B Gerenciado Quantitativamente Modificação do Processo de Gerência de Projetos 

A Em Otimização - 

Quadro 14 – Áreas de Processo do MPS.BR 

Adaptado de (SOFTEX, 2011) 

 

Outra diferença está na documentação do modelo, que é composto atualmente por 13 

guias, sendo um geral, um relativo à avaliação, outro relativo à aquisição e 10 organizados 

para a implementação dos diferentes níveis de maturidade. 

No MPS.BR a área de processo de medição tem como propósito a coleta, o 

armazenamento, a análise e o relato dos dados relativos a produtos e processos da 

organização, também apoiando os objetivos da empresa (SOFTEX, 2011). O modelo deixa 

claro ainda que o foco principal da medição seja o de apoiar a tomada de decisão em relação 

aos projetos e processos, sendo as métricas criadas a partir de necessidades estratégicas de 

informação da organização. Ele sugere ainda a utilização de um método de medição como, 

por exemplo, o GQM: Goal-Question-Metric (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999). 

2.6 UTILIZAÇÃO DAS NORMAS E MODELOS RELACIONADOS AO 

PROCESSO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

No relatório da Pesquisa de Qualidade no Setor de Software Brasileiro (MINISTÉRIO 

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010), o índice de empresas respondentes acerca de normas 

e modelos referentes ao desenvolvimento de software apresenta valores abaixo de 35%, como 

mostra a Figura 3: 
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Figura 3 – Empresas respondentes quanto a modelos de processo de software utilizados 

Fonte: (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010) 

Dos resultados apresentados pela pesquisa, cabe ainda salientar que nem todas as 

empresas respondentes possuem atualmente certificações voltadas para os modelos e normas 

pesquisados. A Figura 4 apresenta o resultado das empresas respondentes separados quanto à 

vigência atual da certificação, processo de implementação com avaliação prevista para os 

próximos 3 meses e processo de implementação com avaliação prevista para os próximos 15 

meses. 

 

Figura 4 – Resultado das empresas respondentes 

Fonte: (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010) 

 

Pode-se concluir, com tais resultados, o pouco uso de modelos de processo de 

software voltados para a melhoria da qualidade e produtividade nas empresas brasileiras. 

Todavia, essa não é uma situação particular do Brasil e, na verdade, o uso de tais modelos 

vem crescendo no país. Segundo o último relatório de avaliações sobre CMMI-DEV 
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realizadas no mundo (SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010), o Brasil está na 

lista dos países que estão tendo um alto índice de crescimento no número de avaliações, 

juntamente com Espanha, China, Argentina e Índia; chegando a um total de 181 empresas 

avaliadas. O MPS.BR também vem tendo um crescimento considerável nos últimos anos, 

atingindo um total de 257 empresas avaliadas em 2010. (SBC, 2010) 

Entretanto, a soma das 181 empresas com certificação CMMI-DEV com as 257 

certificadas no MPS.BR não chega a 5% das empresas nacionais que desenvolvem software 

no Brasil, considerando para tanto somente as empresas que possuem como principal fonte de 

receita o desenvolvimento de software sob encomenda (SOFTEX, 2005) e desconsiderando 

que possam existir empresas que possuam ambos os certificados, o que resultaria em um 

percentual ainda menor. 

2.7 STAGE-GATES 

O processo chamado stage-gates foi idealizado para desenvolver produtos, com 

objetivo de transformar ideias em lançamentos (COOPER, 2007). Essa abordagem busca 

determinar previamente um conjunto de estágios, que são executados de forma multifuncional 

e em paralelo, permitindo decidir entre continuar ou parar o projeto em cada um dos portões 

de decisão, existentes entre cada um dos estágios definidos no processo, o que o torna um 

modelo para gestão de projeto, inclusive de software (KARLSTRÖM e RUNESON, 2006). 

Cooper (2007) define tipicamente cinco estágios e, por consequência, cinco portões de 

decisão em um processo para desenvolvimento de um produto, conforme apresentado na 

Figura 5. A importância de cada portão está relacionada em permitir ao gestor do produto a 

reflexão sobre os avanços tidos até aquele momento.  
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Figura 5 – Processo stage-gates.  

Fonte: (COOPER, 2007) 

 

É importante ressaltar que os estágios podem ser sobrepostos e fluentes, o que garante 

a fluidez do processo. As decisões entre continuar ou parar o processo também não são 

necessariamente absolutas e o processo deve ser iniciado com base em métodos de 

priorização, que garantiram o foco em questões mais atrativas para a corporação como um 

todo. O processo também deve ser flexível, de forma a não trazer uma rigidez para o processo, 

o tornando mandatório e inviabilizando o seu uso. Tais princípios foram evoluídos no 

processo stage-gate em sua terceira geração (CUTOVOI, 2012). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A Figura 6 descreve as etapas que foram conduzidas ao longo da pesquisa de modo a 

validar o modelo proposto. Primeiramente, um levantamento bibliográfico estruturado e 

sistemático sobre modelos de processo de desenvolvimento de software e sistemas de 

medição de desempenho foi conduzido, com o objetivo de criar embasamento teórico para o 

modelo a ser construído. 

 

Figura 6 – Etapas da pesquisa  

 

Após a seleção dos artigos utilizados para a pesquisa, uma análise crítica das 

metodologias de desenvolvimento de software e sistemas de medição de desempenho foi 

realizada. Essa etapa serviu de base para a escolha dos princípios do modelo conceitual 

construído, associando os conceitos de Processo de Desenvolvimento de Software e Sistemas 

de Medição de Desempenho. Também foram definidos e descritos indicadores de 

desempenho que suportam todo o processo de desenvolvimento desenhado. 
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Em seguida, o modelo conceitual foi formulado. Tal modelo buscou alinhar os 

conceitos necessários para a construção de um software ao sistema de medição de 

desempenho escolhido, juntamente com seus indicadores. 

A próxima etapa do projeto foi a de apresentação do modelo conceitual para as 

empresas selecionadas. Tinha-se como objetivo a validação da aplicabilidade do modelo 

sugerido com o objetivo de aprofundar o conhecimento acerca do problema e evoluir a teoria 

(MIGUEL, 2007).  

O modelo foi apresentado em cinco empresas que possuem equipes de 

desenvolvimento de software, conforme apresentado no Quadro 15. Após a apresentação, um 

questionário semiestruturado foi aplicado para todos os participantes, com o objetivo de 

detectar a percepção e avaliação dos mesmos em relação à aplicabilidade do modelo proposto 

(SEVERINO, 2007). O questionário encontra-se no Anexo A da pesquisa. 

Data Local Principal característica 

27/03/2012 
Departamento de projeto de software dentro de uma 

indústria metalúrgica. 

Desenvolvimento de softwares 

aplicativos e produtos embarcados. 

28/04/2012 
Empresa de desenvolvimento de software localizada no 

ABC Paulista. 
Empresa de pequeno porte. 

24/05/2012 
Departamento de Processamento de Dados de uma 

Seguradora de Saúde da cidade de São Paulo. 

Foco de todo o trabalho dessa equipe era 

manter os sistemas corporativos. 

03/07/2012 

Departamento Engenharia de Produto de uma indústria 

de automação, com sede em São Paulo e escritórios na 

América Latina e Europa. 

Equipe com foco em manter os produtos 

de software, inclusive embarcados, 

oferecidos pela empresa. 

16/08/2012 
Diretoria e gestores da operação de sistemas de uma 

consultoria para soluções em tecnologia da informação. 

Atua com mais de 400 colaboradores 

diretamente ligados à TI e possui 

certificações MPs.Br, IBM Partner e 

Microsoft Partner. 

Quadro 15 – Característica das empresas 

Um protocolo foi criado para conduzir cada um dos casos e um piloto dessa etapa foi 

realizado, na primeira empresa, com o objetivo de verificar se os procedimentos com base no 

protocolo precisariam ser aprimorados (MIGUEL, 2007). 

Todas as questões levantadas durante o processo de apresentação do modelo foram 

compiladas e resultaram em um conjunto de alterações que o modelo sofreu, sempre 

validando a veracidade de cada sugestão com a teoria.  
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É importante salientar que ao longo da pesquisa diversos estudos foram conduzidos, 

conforme mostra o Quadro 16, com o objetivo de sustentar a possível necessidade de criação 

de um modelo. Além disso, a seleção das empresas foi realizada com base no terceiro estudo 

apresentado nesse quadro, com o objetivo de selecionar um grupo considerável de empresas 

de projeto de software. 

Estudo Autores 

Um estudo sobre a gestão da qualidade no processo de produção de software: 

diagnóstico de um departamento de projeto e desenvolvimento de software 

(BAPTISTA e SALLES, 

2011) 

 A study of quality management in software process production: a diagnostic in a 

software development area. 

 (BAPTISTA, JÚNIOR, et 

al., 2012) 

Um estudo sobre a utilização de sistemas de medição de desempenho em 

projetos de desenvolvimento de software: perspectiva dos profissionais da área  
 

(BAPTISTA, SALLES e 

OLIVEIRA, 2012) 

A study about the use of Performance Measurement Systems in Software Projects: 

Managers and employees perspectives 

(BAPTISTA, VANALLE e 

SALLES, 2012) 

Uma proposta de modelo de processo de desenvolvimento de software com base 

em conceitos de Engenharia de Produção 

(BAPTISTA e SALLES, 

2012) 

A proposal of a software development model based on Industrial Engineering 

Concepts 

(BAPTISTA e SALLES, 

2012) 

Quadro 16 – Estudos produzidos ao longo da pesquisa 
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4 RESULTADOS 

O resultado dessa pesquisa tem relação com o modelo conceitual inicialmente 

proposto e sua evolução ao longo das apresentações que foram realizadas nas empresas. Dessa 

maneira, esse capítulo tem a responsabilidade de descrever o modelo GMQA – Gestão, 

Medição, Qualidade e Geração de Artefatos, conceitualmente idealizado com base em um 

conjunto de outros modelos. Além disso, o capítulo ainda descreve as apresentações 

realizadas e a evolução do modelo. Também é descrita uma análise de aderência do modelo 

com outras abordagens existentes tanto na Engenharia de Software como na Engenharia de 

Produção, de forma a avaliar o quão próximo de tais abordagens amplamente conhecidas está 

o modelo proposto. 

4.1. MODELO CONCEITUAL 

Como já visto anteriormente, uma série de modelos vem sendo apresentada na 

Engenharia de Software ao longo dos anos (ROYCE, 1970; BOEHM, 1988; BECK, 1999; 

KRUCHTEN, 2003; PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Desses modelos, diversas 

práticas foram apresentadas e aprimoradas, e um conjunto delas pode ser considerado como 

melhores práticas (BOOCH, 1998). 

Entretanto, não se pode dizer que somente tais práticas resolverão todos os problemas 

da Engenharia de Software, uma vez que, apesar delas existirem, números mostram que os 

projetos de software ainda falham (STANDISH, 2009). Os mesmos números indicam que a 

utilização de conceitos ágeis tem aumentado o número de sucessos em projetos de software. 

Partindo dessa ideia, o Modelo GMQA busca unir conceitos, sem se preocupar com a 

questão de seguir uma determinada tendência de mercado, mas sim garantir que as práticas 

atualmente conhecidas sejam discutidas. Desta forma, o modelo é embasado em quatro 

princípios – Gestão, Medição, Garantia da Qualidade e Geração de Artefatos, a seguir 

detalhados e comentados. É importante ressaltar que, de alguma forma, as normas e modelos 

de melhoria de processo apresentados no capítulo 2 tratam e mencionam os princípios 

escolhidos. Entretanto, os modelos de processo de desenvolvimento de software discutidos no 
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item 2.1.1 não relacionam esses princípios da maneira como foi sugerida pelo GMQA, daí o 

motivo da escolha feita por essa pesquisa.  

4.1.1 Princípio de Gestão 

Acredita-se nessa pesquisa que a gestão do projeto deve ser contínua, tendo os outros 

três princípios aplicados ao longo de um ciclo de gestão, conforme apresentado na Figura 7. 

Dentro desse ciclo, três fases podem ser definidas: Planejamento, Execução e Entrega. Essas 

etapas vão ao encontro com conceitos básicos do gerenciamento de projetos (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2004). 

 

Figura 7 – GMQA: Ciclo de Gestão de Projetos de Software 

O modelo considera que o projeto de software poderá ter um ou mais ciclos de gestão, 

organizados através da priorização de necessidades a serem implementadas. Com base em 

conceitos ágeis, espera-se que cada ciclo seja planejado de tal maneira que partes do software 
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sejam entregues em um curto espaço de tempo, de no máximo um mês (SCHWABER e 

SUTHERLAND, 2011). 

As atividades do projeto poderão ser executadas em um único ciclo, em caso de 

projetos mais simples, ou em ciclos separados, conforme ambiente em que o modelo esteja 

sendo aplicado. De qualquer maneira, não é recomendável a interrupção de um ciclo de gestão 

para atender a demandas oriundas de novas necessidades. Daí o motivo de se ter um ciclo 

curto (SCHWABER e SUTHERLAND, 2011). 

O Planejamento 

O objetivo do planejamento está ligado diretamente a identificar o caminho que deverá 

ser tomado para execução da tarefa. É importante também determinar os responsáveis por 

cada ação. 

De modo a planejar os princípios a serem aplicados, espera-se que ao final do 

planejamento de um ciclo, as seguintes dúvidas tenham sido esclarecidas. 

 Quais são as tarefas que serão executadas durante esse ciclo e quais riscos existem 

que possam impedir a execução das tarefas? 

 Quem são os responsáveis por cada uma das tarefas? 

 Quais métricas serão utilizadas para responder à organização quanto ao andamento 

do projeto e quanto à aderência às metas da organização? 

 Que artefatos serão entregues nesse ciclo que comprovam o andamento do projeto 

e como esses artefatos serão armazenados e controlados? 

 Quais indícios precisam ser divulgados a fim de confirmar para a organização que 

o trabalho está sendo feito com o nível de qualidade esperado? 

A Execução 

A atividade de execução tem relação direta com a tentativa de tornar fato o que foi 

planejado. Para tanto, o monitoramento deve ser uma atividade constante, idealmente sendo 

aplicado de forma diária (SCHWABER e SUTHERLAND, 2011), a fim de garantir que: 

 As tarefas estão sendo executadas e os planos de mitigação de risco necessários 

estão sendo aplicados para garantir o andamento do ciclo; 

 Os artefatos estão sendo gerados e armazenados pelos responsáveis; 

 As métricas estão sendo colhidas e armazenadas de acordo com o planejado; 

 A qualidade está sendo garantida, através das técnicas de: 
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o Garantia da Qualidade do Produto e do Processo; 

o Verificação; 

o Validação. 

 

 

A Entrega 

A entrega tem como objetivo verificar o resultado do que foi planejado em relação ao 

que foi realmente executado, apresentando o produzido até o momento. Ela é uma atividade 

de avaliação do conquistado, de aprendizagem e de replanejamento. 

Para tanto, deve-se: 

 Analisar o que foi medido; 

 Entregar o que foi concluído; 

 Garantir que o que foi entregue está de acordo com os níveis de qualidade 

determinados. 

4.1.2 Princípio de Medição 

A medição é uma prática considerada essencial no modelo GMQA para que haja 

controle, entendimento, avaliação e previsão das atividades que estão sendo executadas no 

projeto. Ela também deve ser uma atividade planejada e alinhada com os objetivos 

estratégicos da empresa, conforme discutido no item 2.3. 

Diversas medidas podem ser extraídas e observadas em um projeto, sendo que cada 

uma delas pode gerar trabalho/retrabalho. É importante também reportar a cada ciclo do 

projeto os resultados da medição e, mais do que isso, os diagnósticos e tendências sugeridos 

por ela. 

A medição em muitos modelos é considerada atividade de suporte ao processo de 

desenvolvimento de software. O que o GMQA busca direcionar é que sem a medição, a 

gestão, a qualidade e o próprio desenvolvimento que será responsável por gerar artefatos 

ficam se informação suficiente para avaliar se o trabalho que está sendo executado em um 

projeto está de acordo com as necessidades. 
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A medição, portanto, passa de uma mera opção no processo de desenvolvimento de 

software, para algo crucial e crítico, uma vez de que sem ela não existe visibilidade no 

projeto. Essa visibilidade permitirá também aos participantes do projeto a visualização dos 

pontos críticos e das atividades que precisam ser mais bem desenvolvidas. 

Em uma esfera acima de um projeto, os números coletados durante a medição poderão 

inclusive direcionar a empresa sobre o perfil dos projetos de desenvolvimento de software que 

ela está conduzindo. Os modelos de melhoria de processo CMMI-DEV e MPS.BR discutidos 

no item 2.5 discutem esse uso da medição em empresas que possuem um nível mais avançado 

de maturidade e podem, inclusive, evoluir o processo de desenvolvimento por conta disso. 

4.1.3 Princípio de Garantia da Qualidade 

Verificar continuamente a qualidade do software é característica importantíssima de 

um processo de desenvolvimento (BOOCH, 1998). É sabido que, quanto mais cedo um 

problema é detectado e corrigido em um projeto, mais barato ele se torna (PRESSMAN, 

2011; SOMMERVILLE, 2011). Detectar problemas relacionados ao levantamento de 

necessidades, ou mesmo assegurar que as necessidades levantadas estejam corretamente 

priorizadas de modo a implementar o que é realmente importante pode diferenciar um projeto 

entre sucesso e falha (SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010; SOFTEX, 2011). 

Sendo assim, atividades de verificação e validação devem ser planejadas, executadas e 

reportadas em todas as macroatividades do projeto. É importante salientar que nessa pesquisa 

o processo de verificação consiste em observar se o produto está sendo feito corretamente; já 

a atividade de validação observa se o produto correto está sendo construído (SOFTWARE 

ENGINEERING INSTITUTE, 2010; PRESSMAN, 2011; SOFTEX, 2011; SOMMERVILLE, 

2011). 

4.1.4 Princípio de Geração de Artefatos 

Qualquer documentação ou produto gerado ao longo de um projeto de software é 

chamado de artefato. A geração de artefatos durante o processo de desenvolvimento de 
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software também é uma prática que resultará em um melhor controle e comprovação do 

andamento do projeto. 

Definir quais são os artefatos a serem desenvolvidos ao longo do projeto é 

responsabilidade de todos os envolvidos no projeto. A escolha por apresentar mais ou menos 

artefatos está diretamente ligada ao tipo de projeto que está sendo executado, bem como a 

abordagem de análise e arquitetura definida. 

4.1.5 Desenho conceitual do ciclo de vida do projeto no GMQA 

Com base na teoria estudada e discutida no capítulo 2 e nos princípios levantados e 

apresentados até aqui pela pesquisa, a Figura 8 apresenta o modelo conceitual do GMQA, que 

representa o ciclo de vida do projeto de software. 

Acredita-se que não é possível realizar a construção de um software profissional nos 

dias de hoje sem se preocupar com sua arquitetura. Também não é possível imaginar um 

software sem o seu desenvolvimento. E o software desenvolvido que não está em produção 

não irá retornar o investimento empregado. Portanto, as três macroatividades apresentadas 

deveriam ser consideradas em qualquer projeto de software – arquitetura, desenvolvimento e 

implantação.  

Apesar de que visualmente está sendo representado um conjunto de tarefas em 

sequência, não é correto imaginar a execução do modelo como um desenvolvimento em 

cascata. Na verdade, o desenho representa atividades que podem até estar acontecendo 

paralelamente e iterativamente em um ambiente de desenvolvimento, ao longo da vida de um 

software, garantindo a sua fluidez, foco e flexibilidade, como sugerem as melhores práticas 

para desenvolvimento de software discutidas no item 2.1.2. 

A maneira como essas atividades devem ser executadas irá depender do perfil da 

empresa. Uma empresa que possua departamentos específicos para cada macroatividade 

seguramente executará ciclos de gestão GMQA em paralelo. Já em empresas que alocam um 

grupo de funcionários para execução de um projeto, o ciclo de GMQA pode ser único para 

execução de todas as macroatividades. Empresas de pequeno porte podem ainda possuir 

compartilhamento de mão de obra entre as macroatividades, o que sugere que o modelo é 

versátil e pode ser utilizado em diversos tipos de equipe. 
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Figura 8 – Modelo Conceitual do GMQA 
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É importante destacar que o modelo além de indicar as macroatividades elementares 

existentes em um processo de desenvolvimento de software, apresenta os pontos mínimos de 

medição exigidos (M1, M2 e M3) e os portões de decisão (G1, G2 e G3).  

4.1.6 Responsabilidade das macroatividades 

O detalhamento das macroatividades definidas pelo GMQA com base em conceitos 

aplicados em diversos modelos de processo de desenvolvimento de software pode ser 

observado abaixo. Em cada uma delas também existe a sugestão de papéis que são 

normalmente associados às tarefas na macroatividade, oriundos do Rational Unified Process – 

RUP, discutido no item 2.1.1. 

É bem verdade que existem inúmeros projetos de software cuja quantidade de pessoas 

envolvidas é um. Isso não impede a utilização do modelo GMQA para desenvolvimento. Na 

verdade, o que se espera com a lista de papéis abaixo é que os participantes de um projeto de 

software saibam que existem diferentes responsabilidades e tarefas nesse processo. 

Arquitetura 

A macroatividade de arquitetura é responsável pela avaliação dos pedidos 

encaminhados por áreas externas ao projeto ou pelo próprio cliente. Essa é a área responsável 

por transformar as necessidades ou melhorias contabilizadas em software modelado.  

A área de arquitetura também deverá se preocupar com a escolha da tecnologia que 

será aplicada para solucionar a necessidade do cliente. Também é de responsabilidade dessa 

área a definição sobre o que será reutilizado. Cabe também a essa etapa a definição sobre 

quais partes do software a ser construído serão passíveis de reutilização em novos projetos. 

Papéis envolvidos na macroatividade: Analista de Sistemas, Designer de Negócios, 

Revisor do Modelo de Negócios, Analista do Processo de Negócios, Revisor de Requisitos, 

Especificador de Requisitos, Analista de Teste, Designer de Interface de Usuário, Designer de 

Componente, Designer de Banco de Dados, Arquiteto de Software, Revisor de Arquitetura, 

Designer, Revisor de Design, Designer de Teste, Engenheiro de Processo, Gerente de Projeto, 

Gerente de Controle de Mudança, Gerente de Configuração, Gerente de Implantação, Gerente 

de Testes, Especialista em Ferramentas, Administrador de Sistema. 
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Desenvolvimento 

A macroatividade de desenvolvimento é responsável pela codificação e teste do 

sistema, de acordo com os requisitos sistêmicos gerados pela macroatividade de Arquitetura. 

Essa área também é responsável por garantir a manutenibilidade do sistema, escrevendo 

códigos com baixa complexidade e aderentes à abordagem de desenvolvimento selecionada.  

No que diz respeito ao teste do sistema, essa área deverá definir quais são as situações 

que serão verificadas, bem como o conjunto de dados a ser utilizado e a cobertura dos testes 

executados. 

Papéis envolvidos na macroatividade: Analista de Sistemas, Especificador de 

Requisitos, Analista de Teste, Designer de Interface de Usuário, Revisor de Código, Designer 

de Banco de Dados, Implementador, Integrador, Arquiteto de Software, Designer, Revisor de 

Design, Designer de Teste, Testador, Gerente de Projeto, Gerente de Controle de Mudança, 

Gerente de Configuração, Gerente de Testes, Artista Gráfico, Administrador de Sistema, 

Redator Técnico. 

Implantação 

De forma simples, a macroatividade de implantação é a responsável pela instalação, 

treinamento e acompanhamento do sistema logo após a sua entrega. O planejamento dessa 

atividade deve observar a implantação do sistema, de acordo com as características do cliente. 

A abordagem de verificação e validação da macroatividade de implantação deve ser 

diferente da existente na macroatividade de desenvolvimento. O foco no cliente é muito maior 

na primeira, já que essa será a responsável por colocar em produção o sistema desenvolvido. 

Papéis envolvidos na macroatividade: Analista de Sistemas, Designer de Negócios, 

Analista do Processo de Negócios, Analista de Teste, Integrador, Engenheiro de Processo, 

Gerente de Projeto, Gerente de Controle de Mudança, Gerente de Configuração, Gerente de 

Implantação, Desenvolvedor do Curso, Administrador de Sistema. 
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4.2. CICLO DE APRESENTAÇÕES DO MODELO GMQA EM EMPRESAS 

Ao longo da pesquisa, o modelo foi apresentado a um conjunto de empresas de 

desenvolvimento de software, de modo a identificar pontos de melhoria do modelo, 

permitindo assim o seu aprimoramento e cobertura. O propósito desse item é apresentar a 

evolução do projeto baseado nas reuniões ocorridas. 

4.2.1 Empresa 01 

Ocorrida em 27 de março de 2012, essa apresentação teve três participantes: um 

engenheiro de firmware¸ um analista de sistemas pleno e um responsável pela equipe de teste 

de software. Todos os participantes atuam em um departamento de projeto de software dentro 

de uma indústria metalúrgica, com foco em construção de produtos para o mercado industrial 

e comercial. 

O objetivo principal da primeira reunião era identificar problemas relacionados à 

apresentação e material fornecidos, além de propriamente avaliar o modelo. Sua evolução 

durou aproximadamente duas horas, como planejado inicialmente. A apresentação utilizada 

como base se encontra no Anexo B.  Dessa sessão surgiu uma série de observações, 

apresentadas abaixo no Quadro 17. 

Observação Comentário 

Criação de uma área de descarte Foi observado que o modelo originalmente apresentado não possuía o 

conceito de descarte, o que poderia causar o aumento do volume de M1 por 

não haver mais a necessidade de implementação de um conjunto de 

requisitos de usuário. 

Apresentação mais interativa Uma interação maior na apresentação poderia simplificar a visão do 

modelo, deixando o seu objetivo ainda mais claro. 

Utilização de alguns gráficos para 

apresentar os números 

Alguns números apresentados pela pesquisa seriam mais bem destacados 

se estivessem em números. 

Exemplificação dos pontos 

mínimos de medição 

A exemplificação desses pontos poderia facilitar a sua implementação. 

Falta de clareza na descrição das O modelo não descrevia claramente o que cada macroatividade 
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macroatividades representava. 

Item do questionário repetido O questionário possuía um item repetido. 

Questionário com dificuldades no 

preenchimento 

O questionário deixou alguns campos em aberto que poderiam ser mais 

bem apresentados para facilitar o seu preenchimento. 

Quadro 17 – Observações da Apresentação 01 

4.2.2 Empresa 02 

Ocorrida em 28 de abril de 2012, essa apresentação teve a participação do dono de 

uma empresa de desenvolvimento de software localizada no ABC Paulista. A empresa em 

questão presta serviços de Desenvolvimento de Sistemas, Segurança da Informação e 

Consultoria em Gestão de Serviços de TI, possuindo clientes na Indústria, Serviços, Educação 

e Comércio. 

Essa reunião tinha como objetivo apresentar o modelo já com as melhorias apontadas 

no primeiro encontro. O interesse e conhecimento do ouvinte auxiliaram na detecção de mais 

pontos de melhoria do modelo. A evolução da apresentação durou aproximadamente quatros 

horas, uma vez que cada um dos pontos do modelo foi discutido de forma minuciosa, 

entrando no detalhe inclusive da bibliografia utilizada como referência. O Quadro 18 indica  o 

retorno das melhorias aplicadas por conta da primeira apresentação, indicando se elas foram 

satisfatórias ou não. 

Observação Retorno Comentário 

Criação de uma área de 

descarte 

Positivo Esse conceito foi confirmado como válido na 

segunda apresentação. 

Apresentação mais 

interativa 

Positiva A evolução da apresentação auxiliou no 

entendimento do modelo. A interatividade 

pode ser vista como pré-requisito para 

entendimento do conceito. 

Utilização de alguns 

gráficos para apresentar 

os números 

Positivo A apresentação visual dos números trouxe um 

maior impacto para o problema que estava em 

discussão. 

Exemplificação dos 

pontos mínimos de 

Neutro Apesar de ter sido aplicado um exemplo, houve 

grande discussão em relação ao tipo de saída 
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medição que estava sendo gerada na macroatividade de 

arquitetura. 

Falta de clareza na 

descrição das 

macroatividades 

Neutro Pode-se concluir que a macroatividade de 

arquitetura precisava ser mais bem esclarecida.  

Item do questionário 

repetido 

Positivo O questionário foi corrigido. 

Questionário com 

dificuldades no 

preenchimento 

Positivo O questionário foi corrigido. 

Quadro 18 – Avaliação das Melhorias Aplicadas após Apresentação 01 

Um dos pontos de maior discussão durante a apresentação foi o papel da 

macroatividade de Arquitetura. Foi consenso entre apresentador e ouvinte que o objetivo da 

arquitetura está relacionado à entrega de modelos de software que permitam ao programador 

realizar a codificação do software de maneira apropriada. Entretanto, percebeu-se ao longo da 

apresentação que o modelo não deixava isso claro, o que poderia causar dificuldade de 

entendimento por parte dos ouvintes. Outro fato interessante observado ao longo da discussão 

tem relação com a definição de quem eram os responsáveis por cada uma das 

macroatividades. 

4.2.3 Empresa 03 

A terceira apresentação ocorreu com o departamento de Processamento de Dados de 

uma Seguradora de Saúde da cidade de São Paulo. Ela ocorreu em 24 de maio de 2012 e teve 

a participação do gerente da área e de quatro outros representantes técnicos. O foco do 

trabalho dessa equipe é manter sistemas corporativos dessa seguradora. Naquele momento, a 

empresa não possuía um ERP terceirizado e os sistemas aparentavam estar, em sua grande 

maioria, descentralizados. 

O modelo GMQA utilizado já se mostrava bem mais ajustado e essa foi a última 

revisão de apresentação feita, conforme pode ser visto no Anexo C, uma vez que não foram 

feitas considerações sobre o desenho e apresentação, e ficou claro que, a partir daquele 

momento, o maior objetivo das reuniões seria a discussão dos conceitos apresentados com o 
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modelo. Já não havia mais a dúvida se o modelo estava ou não bem concebido e a conversa 

girava em torno de sua aplicação no dia a dia das pessoas. 

No caso desta empresa em particular, algumas características deixavam claro que a 

definição de um processo de desenvolvimento auxiliaria na organização do trabalho. O 

Quadro 19 descreve justamente tais características e detalha cada um desses pontos, definindo 

o que o GMQA poderia trazer de bem feitorias para a empresa. 

 

Situação Descrição Detalhamento 

01 Estoque M1 muito alto Ao longo da apresentação, essa característica da empresa 

ficou clara para todos. A empresa tinha ciência disso por 

conta de um software de gerenciamento de solicitações 

implantando há algum tempo. Entretanto, a apresentação 

do conceito de M1 trouxe dúvidas para a equipe, já que 

ela não mensurava tal estoque. 

02 Expansão da equipe É sabido que a equipe vai praticamente dobrar de 

tamanho. A apresentação do modelo gerou a 

possibilidade de repensar o perfil necessário para esses 

novos colaboradores, uma vez que Garantia da Qualidade 

e Geração de Artefatos são deficiências da equipe. 

03 Possibilidade de Implantação da 

norma ISO 9001 na empresa 

Tal possibilidade justifica ainda mais a necessidade de 

criação de um processo de desenvolvimento. Isso porque 

a norma já obrigará a equipe a pensar nesse conceito. 

Dessa maneira, o modelo ajudou por já deixar claro que 

haverá a necessidade de comprovação de atividades 

(artefatos que serão gerados) e por também definir um 

fluxo básico de trabalho. 

Quadro 19 – Características da Empresa – Apresentação 03 

Como conclusão do trabalho realizado nessa apresentação, o próprio gerente da área 

deixou claro quais eram as suas próximas metas: Geração de Artefatos e Garantia da 

Qualidade. Nesse ponto, pode-se dizer que o modelo GMQA se mostrou eficiente para 

informar pontos fracos de um processo de desenvolvimento de software, visto a clareza com 

que os participantes apresentavam suas dificuldades utilizando o vocabulário existente ao 

redor do modelo. 
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4.2.4 Empresa 04 

A quarta apresentação ocorreu com dois coordenadores do departamento de Engenharia 

de Produto de uma indústria de automação, com sede em São Paulo e escritórios na América 

Latina e Europa. Ela ocorreu em 03 de julho de 2012. Um dos coordenadores presentes era 

responsável pela equipe de desenvolvimento e o outro pela equipe de qualidade. Contando 

com aproximadamente 30 pessoas, o foco de todo o trabalho dessas equipes era manter os 

produtos de software, inclusive embarcados, oferecidos pela empresa. 

Um ponto interessante desse encontro é que o coordenador da equipe de 

desenvolvimento era conhecedor profundo e praticante do Scrum (SCHWABER e 

SUTHERLAND, 2011). Dessa maneira, o modelo GMQA foi apresentado e comparado ao 

Scrum em inúmeras oportunidades. A sua proximidade com tal metodologia deixa claro que o 

modelo GMQA tem características ágeis e pode ser adaptado para diferentes realidades 

vividas nas empresas. 

Nenhum ponto de melhoria no modelo foi sugerido, tendo apenas o questionário 

preenchido. Tal situação levou a crer naquele momento que o modelo estava maduro, visto 

que questões conceituais estavam resolvidas e bem fundamentadas durante a apresentação. 

4.2.5 Empresa 05 

A quinta apresentação ocorreu no dia 16 de agosto de 2012 com a diretora e três 

responsáveis pela operação de sistemas de uma consultoria para soluções em tecnologia da 

informação, com um completo portfólio de serviços em consultoria, processos, tecnologia e 

outsourcing para os mais diversos segmentos do mercado. A empresa atua com mais de 400 

colaboradores diretamente ligados à TI e possui certificações MPS.BR, IBM Partner e 

Microsoft Partner, tendo previsão de faturamento de 90 milhões em 2012. 

O modelo apresentado foi bem recebido pelos ouvintes, muito interessados e cientes da 

importância em melhorar seus processos de desenvolvimento de software, visto a carteira de 

clientes que possuem, como por exemplo, Bradesco, Petrobrás e Sul América Seguros. 
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Mais uma vez, o vocabulário existente ao redor do modelo foi base para avaliar a 

posição atual da empresa em discussão. Pontos fortes e fracos da empresa rapidamente eram 

detectados graças aos pontos mínimos de medição exigidos. Apesar de não haver a medição 

dos pontos na prática, eles existiam e a tomada de decisões nem sempre estava amarrada a 

eles, o que sugeriu à empresa que isso poderia ser aprimorado.  

Por tal razão, a discussão em torno da apresentação confirmou que o GMQA pode ser 

utilizado inclusive em empresas de grande volume de produção de software e que ele atingiu 

um nível de abstração que pode ser adaptado para diversos cenários. Em termos de sugestões 

de melhorias no modelo, nada foi feito. Em compensação, houve grande interesse dos 

participantes em entender melhor o modelo e utilizá-lo como base para construção de 

processos organizacionais. 

4.2.6 RESULTADOS CONTABILIZADOS AO LONGO DAS APRESENTAÇÕES 

Ao final de cada apresentação, um questionário sobre o modelo era encaminhado para 

cada um dos participantes, a fim de identificar a aderência do modelo com as atividades por 

ele executadas, além de listar pontos de melhoria sugeridos. Esse item apresenta uma análise 

qualitativa dos resultados obtidos, considerando que o modelo foi avaliado por 11 pessoas, de 

cinco empresas. 

Os fatores avaliados no questionário se encontram no Quadro 20. Eles foram definidos 

com base em uma escala de Likert de cinco pontos (ALEXANDRE, ANDRADE, et al., 

2003). Além disso, foi feito o questionamento sobre a existência ou não de um processo de 

desenvolvimento formal e o levantamento das métricas e artefatos mais utilizados nas 

empresas dos respondentes. 

Fatores 

Os diagramas do modelo são claros 

O modelo apresentado pode ser considerado uma abordagem válida para observar o estoque de software 

em uma empresa 

Já houve a preocupação com a medição do estoque de software em sua empresa 

Existe possibilidade de aplicar os conceitos apresentados no modelo em sua rotina de trabalho 
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O modelo apresentado é próximo à rotina de trabalho que executo em minha empresa 

O modelo proposto afetaria o tempo de desenvolvimento de software em sua empresa positivamente 

(redução de tempo de desenvolvimento) 

O modelo proposto afetaria o atendimento das necessidades do cliente em sua empresa (melhoria na 

qualidade de entrega) 

Quadro 20 – Fatores avaliados no questionário 

Todos os envolvidos na apresentação do modelo mencionaram estar satisfeitos quanto 

aos diagramas expostos (73% sim, 27% com certeza sim). Todos também visualizaram o 

modelo como uma abordagem válida para observar o estoque de software em uma empresa 

(73% sim, 27% com certeza sim). No que diz respeito à medição, 45% dos respondentes 

disseram já ter havido tal preocupação na empresa.  

Grande parte dos respondentes (82% sim, 9% com certeza sim) disse que o modelo 

poderia ser aplicado nas rotinas de trabalho. Entretanto, atualmente 55% dizem que o modelo 

apresentado é próximo dessa rotina. 

Além disso, 73% afirmaram que o modelo proposto afetaria o tempo de 

desenvolvimento de software na empresa, de forma positiva, reduzindo o tempo de 

desenvolvimento (64% sim, 9% com certeza sim). E ainda, todos têm certeza que o modelo, 

se adaptado a um processo próximo da realidade da empresa, afetaria o atendimento das 

necessidades do cliente, melhorando a qualidade de entrega (91% sim, 9% com certeza sim). 

 No que diz respeito à existência de um processo de desenvolvimento de software 

formal, 64% responderam que não há tal processo. Além disso, a métrica mais mencionada 

tem relação com a quantidade de horas investidas no projeto por ciclo. Manual de usuário, 

Treinamento do Produto e Solicitação de Mudança são artefatos muito comuns de serem 

produzidos. 

4.3. MODELO ADAPTADO 

O modelo adaptado surgiu das avaliações realizadas pelas empresas que assistiram às 

apresentações. Há de se destacar que o modelo conceitual teve poucas modificações após a 

apresentação piloto, fruto da mudança visual e interativa do modelo. Além disso, um novo 
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estoque foi adicionado (M4), responsável por tratar questões de software descartado. A Figura 

9 apresenta o desenho final do ciclo de vida do modelo GMQA.  

O que se imagina com o modelo é que, considerando uma nova necessidade de um 

determinado projeto ou software, ela será armazenada no estoque M1. Após a priorização e 

decisão de executar a macro atividade de Arquitetura por conta do portão de decisão G1, a 

necessidade será transformada em software arquitetado, ou seja, diagramas de projeto de 

software serão criados para suporta à implementação (codificação). Esse software arquitetado 

será armazenado em M2 e retirado de M1. 

No momento que em G2 se decidir que é o momento para realizar o desenvolvimento 

do software arquitetado, a macroatividade de Desenvolvimento é executada. Nesse processo, 

basicamente codificação e teste são realizados, entregando ao estoque G3 um software pronto 

para ser instalado. Nesse momento, M2 terá software arquitetado retirado e M3 terá software 

pronto adicionado. 

 A partir daí, o software precisa ser colocado em produção. Essa é a responsabilidade 

básica da macroatividade de Implementação, que tomará a decisão por realizar a instalação ou 

configuração do ambiente de acordo com decisões de G3. Quando o software já estiver sendo 

utilizado pelo seu usuário final, M3 terá seu estoque livre. 

É importante lembrar que a evolução de um software é contínua. Daí o motivo da 

pergunta ao final da execução da macroatividade de Implementação se é possível evoluir o 

software em questão. Quando essa possibilidade existe e uma nova necessidade é detectada, o 

ciclo é reiniciado. 

Cabe ainda salientar que o GMQA sugere que não se interrompa um ciclo. Entretanto, 

quando isso ocorrer, pede-se que a necessidade que teve seu desenvolvimento interrompido 

seja levada ao estoque M1 para futura análise. Se em um momento oportuno for considerado 

que essa necessidade não é mais útil para o software em questão, ela deve ser movida para 

M4, que representa o estoque de software descartado. 
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Figura 9 – Modelo GMQA 
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4.3.1 Pontos Mínimos de Medição Exigidos 

O modelo apresenta quatro pontos de medição exigidos, chamados de M1, M2, M3 e 

M4. O conceito por trás destes pontos tem relação com a avaliação de estoques, base dos 

princípios Lean discutidos no item 2.2. Poppendieck e Poppendieck (2011) afirmam que o 

estoque em desenvolvimento de software equivale a trabalhos parcialmente acabados. Um 

software parcialmente acabado tem todos os males de um estoque na produção: se perde, fica 

obsoleto, esconde problemas de qualidade e estagna dinheiro.  

Fica claro que o aumento dos volumes em estoque simboliza desperdício e, por 

consequência, prejuízo. É interessante, portanto, o monitoramento de cada um desses estoques 

de modo a garantir uma estratégia correta de execução de tarefas. Espera-se que, com a 

medição desses pontos, os envolvidos no processo de desenvolvimento tenham conhecimento 

de quais serão os pontos que devem ser medidos para evoluir o processo. 

Deve-se, portanto, considerar cada um desses pontos como um estoque do ciclo de 

vida de desenvolvimento do software.  São eles: 

M1 – Estoque de necessidades a serem avaliadas: Pode ser medido por quantidade de 

requisitos de usuário sem avaliação, sendo três as fontes de informação para esse estoque:  

1) A entrada de novas necessidades geradas pela idealização de um novo produto. 

2) A entrada de novas necessidades oriundas da evolução do produto. 

3) O reenvio de requisitos que já iniciaram o processo de desenvolvimento por conta 

de troca de prioridades. 

A correta e contínua priorização de quais itens do estoque M1 que serão produzidos 

interferirão diretamente na eficiência do processo. Essa decisão está relacionada ao portão G1, 

a ser discutido na sequencia. 

M2 – Estoque de software arquitetado: Esse estoque possui documentação essencial 

para construção do software, tais como requisitos sistêmicos levantados, diagramas de 

software construídos, custo para desenvolvimento e modificações na arquitetura planejada. 

Entretanto, o desenvolvimento dessa arquitetura ainda não foi executado por conta de falta de 

recursos ou por falta de aprovação de custo. A contabilização desse estoque deve observar a 

quantidade de funcionalidades arquitetadas, ou seja, aquelas funcionalidades que já passaram 

por um processo de modelagem. Entende-se por modelagem no GMQA o uso de algum tipo 
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de análise, estruturada ou orientada a objetos, por exemplo, para realizar a transformação de 

necessidade em desenhos que serão utilizados para codificação. 

M3 – Estoque de software construído: Nesse terceiro estoque encontra-se software 

considerado pronto para instalação, mas que não foi ainda entregue ao seu usuário final, seja 

por falta de treinamento ou falta de recursos para instalação. Pode ser medido pela quantidade 

de funcionalidades desenvolvidas, ou seja, funcionalidades codificadas e testadas. 

M4 – Estoque de software descartado: No quarto estoque encontra-se software que foi 

inicialmente considerado válido, mas que por mudanças internas ou externas ao projeto, não 

pôde ser implementado por não mais fazer parte da realidade do sistema. Sua medição pode 

ser feita através da contabilização das funcionalidades descartadas. 

Um fator interessante da relação entre os estoques M1 e M4 pode ser discutido. 

Classificar um grande número de funcionalidades/necessidades nesse estoque como 

desperdício e movendo-as para o estoque M4 pode ser considerado, no mínimo, estranho. 

Entretanto, toda necessidade levantada e apontada dentro de um processo de desenvolvimento 

de software já gerou custos do lado do cliente e da equipe de vendas, o que sugere que um 

esforço já foi executado e nesse momento o mesmo está estagnado. Sendo assim, a 

preocupação em diminuir também o estoque M1 trará maior fluidez a todo o processo, 

garantindo que os pedidos realizados não se tornem desatualizados por conta de demora no 

início do processo produtivo. 

O Quadro 21 resume os estoques apresentados pelo modelo GMQA e sugere como 

medí-los. É importante ressaltar que existem diversas maneiras de medir o mesmo estoque e 

isso vai variar muito do tipo de projeto e equipe. 

Estoque Descrição Como medir? 

M1 Estoque de necessidades a serem 

avaliadas 

Quantidade de requisitos de usuário sem avaliação 

M2 Estoque de software arquitetado Quantidade de funcionalidades arquitetadas 

M3 Estoque de software construído Quantidade de funcionalidades desenvolvidas 

M4 Estoque de software descartado Quantidade de funcionalidades descartadas 

Quadro 21 – Resumo dos estoques do GMQA 
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4.3.2  Portões de decisão 

O conceito vinculado aos portões de decisão refere-se à tomada de decisões no projeto.  

Por tal razão, ao se chegar a um portão, as pessoas envolvidas no projeto irão usufruir de todo 

o material até o momento gerado. O modelo prevê inicialmente três portões de decisão 

embasados no conceito de stage-gates, oriundo do desenvolvimento de produtos e discutido 

no item 472.7. 

Cada um desses pontos poderá iniciar uma nova macroatividade do projeto, ou 

realimentar o estoque de necessidades, por conta de modificações geradas ao final do ciclo de 

gestão. Abaixo, um conjunto de preocupações existentes em cada um dos portões de decisão: 

G1 – O portão 1 é aquele responsável pela priorização dos requisitos de usuário que 

serão arquitetados. Ele deve estar aderente às necessidades dos clientes e da organização, de 

tal maneira que não se desperdice tempo com o início de atividades de arquitetura que não são 

primordiais para o andamento do projeto. Sendo assim, as indagações que devem ser 

realizadas para a tomada de decisão são: 

 Existem estoques em M2 e M3 que precisariam ser liberados antes da avaliação do 

estoque M1, por conta de atendimento de prazos, por exemplo? 

 Quais necessidades são mais relevantes de início de análise, por conta de 

necessidades do mercado? 

 Existe autorização para realizar a análise de quais necessidades, seja por venda da 

necessidade ou autorização da área solicitante? 

 Existem estoques em M1 que devem ser transferidos para M4? 

A priorização das atividades pode ser considerada peça chave para o sucesso na 

execução de qualquer projeto. A mão de obra atualmente em qualquer ambiente corporativo é 

escassa, o que sugere que a otimização do que realmente precisa ser desenvolvido gerará 

menores níveis de estoque intermediários (SUTHERLAND e SCHWABER, 2011). 

G2 – Ao chegar ao portão 2 deverão ser observados os estoques M1, M2 e M3 de tal 

maneira a responder às seguintes questões: 

 Existem produtos arquitetados em M2 que precisam ser reavaliados (enviados 

novamente para M1)? 

 Existe capacidade de execução da macroatividade de Desenvolvimento? 
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 Existem altos estoques em M1 ou M3? Não seria melhor reduzí-los com a mão de 

obra de desenvolvimento antes de iniciar a macroatividade? 

Com base nas respostas acima, deverá ser tomada a decisão por desenvolver o que está 

em M2, mover necessidades de M2 para M1 ou simplesmente deixar de executar a 

macroatividade de Desenvolvimento para atender a outros estoques, com maior demanda. 

G3 – Ao chegar ao portão 3 deverão ser observados os estoques M1, M2 e M3 de tal 

maneira a responder às seguintes questões: 

 Existem produtos desenvolvidos em M3 que precisam ser reavaliados (enviados 

novamente para M1)? 

 Existe capacidade de execução da macroatividade de Implantação? 

 Existe alto estoque em M1 ou M2? Não seria melhor reduzí-los com a mão de obra 

de implantação antes de iniciar a macroatividade? 

Com base nas respostas acima, deverá ser tomada a decisão por implantar o que está 

em M3, mover necessidades de M3 para M1 ou simplesmente deixar de executar a 

macroatividade de Implantação para atender a outros estoques, com maior demanda. O 

resumo dos portões se encontra no Quadro 22. 

Portão Descrição Como decidir? 

G1 Priorização dos requisitos de 

usuário que serão arquitetados 

Existe M2 / M3 mais prioritários? 

O que tenho em M1 relevante e autorizado para análise? 

Tenho que transferir algo para M4? 

G2 Definição do que será 

desenvolvido 

Tenho em M2 algo que deve ser reavaliado (M1)? 

Tenho capacidade de execução do desenvolvimento? 

Tenho altos estoques em M1/M3? 

G3 Definição do que será implantado Tenho em M3 algo que deve ser reavaliado (M1)? 

Tenho capacidade de execução da implantação? 

Tenho altos estoques em M1/M2? 

Quadro 22 – Resumo dos portões de decisão do GMQA 
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4.3.3 Artefatos sugeridos para o Modelo GMQA 

Durante o processo de desenvolvimento de software, artefatos devem ser construídos, 

com base no tipo de metodologia de desenvolvimento utilizada pela empresa (SOFTWARE 

ENGINEERING INSTITUTE, 2010; SOFTEX, 2011; PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 

2011). A Engenharia de Software define como artefato qualquer documentação associada ao 

programa de computador. 

É fato também que um artefato só deve ser gerado se ele realmente for utilizado 

durante o processo de desenvolvimento. Dessa maneira, a agilidade será garantida, uma vez 

que bons artefatos resultarão em um desenvolvimento correto de início (POPPENDIECK e 

POPPENDIECK, 2011). Muitos usuários do conceito Ágil acabaram entendendo de forma 

errada que tal metodologia não apoiava a construção de documentos para o desenvolvimento 

de software. Entretanto os modelos ágeis, de gestão ou de produção de software, não afirmam 

isso (BECK, 1999; SCHWABER e SUTHERLAND, 2011). O que se sugere, na verdade, é a 

utilização de artefatos que realmente façam sentido para o desenvolvimento, conforme 

mencionado anteriormente. 

Não se pode confundir, entretanto, a criação de artefatos com a diminuição da 

agilidade do processo. Na verdade, a escolha dos artefatos a serem produzidos será uma 

decisão da equipe, de modo que todos os envolvidos entendam que a criação de tal documento 

será útil para atender as necessidades do projeto e da instituição. 

O Quadro 23 define alguns artefatos, seus objetivos e as macroatividades responsáveis 

pela criação de cada documento. As nomenclaturas aqui mencionadas são facilmente 

encontradas em diversas literaturas, sendo o CMMI-DEV a referência principal da lista abaixo 

(SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010). Percebe-se na lista que um conjunto de 

documentos tem corresponsáveis. Isso porque nada impede que um artefato seja gerado em 

um momento inicial do projeto e evoluído ao longo da construção do software.  

 

Artefato Macroatividade 

responsável 

Objetivo 

Lista de defeitos 

reportados 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Contabilizar defeitos apresentados, classificando entre os diversos 

envolvidos no projeto: 
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Implantação 
 Cliente 

 Usuário final 

 Analistas revisores 

 Testadores 

Solicitação de 

mudança 

Implantação Registrar todas as solicitações de mudança do projeto. 

Plano do ciclo Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Plano que contém o conjunto de atividades que serão executadas 

a cada ciclo do projeto. Além das atividades, esse documento 

deve possuir: 

 Estimativa para execução de cada uma das tarefas; 

 Recursos necessários para execução das tarefas; 

 Responsáveis de cada atividade; 

 Riscos de execução relacionados ao ciclo; 

 Lista de métricas que serão utilizadas; 

 Lista de artefatos que serão colocados em configuração. 

Plano do projeto Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Semelhante ao plano do ciclo, porém com uma abordagem mais 

macro, estimando todos os ciclos possíveis imaginados, devendo 

ser revisado a cada início de ciclo para garantir a sua veracidade. 

Desse macro planejamento, as seguintes informações poderão ser 

disponibilizadas: 

 Custo estimado do projeto 

 Prazo estimado do projeto 

 Riscos do projeto 

Resultados do 

ciclo 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Relatório que apresenta os resultados do ciclo ocorrido, bem 

como: 

 Comparação entre o estimado e o previsto; 

 Evolução específica de cada um dos envolvidos; 

 Interrupções observadas ao longo do ciclo; 

 Métricas medidas e avaliação sobre os resultados 

obtidos; 

 Localização dos artefatos que foram gerados; 

 Problemas encontrados no ciclo. 

Plano para 

verificação e 

validação do 

sistema 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Documento que irá listar os casos de teste que serão executados 

para verificar e validar o sistema ao longo dos ciclos de gestão. 

Critério de Arquitetura Lista de critérios necessários para verificação e validação do 
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aceitação do 

sistema 

 

Desenvolvimento 

Implantação  

sistema após uma entrega. 

Relatório de 

verificação e 

validação do 

sistema 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Relatório com informações referentes ao processo de verificação 

e validação do sistema. 

Lista de 

impedimentos do 

projeto 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Lista com situações pendentes apontadas pelos envolvidos no 

projeto. 

Critério de 

aceitação do 

projeto 

 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação  

Lista de critérios necessários para garantir a qualidade de 

execução do projeto. 

Lista de não 

conformidades do 

projeto 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Lista com problemas relacionados à execução adequada do 

projeto. 

Requisitos de 

usuário 

Arquitetura Lista com requisitos de usuário conhecidos. 

Requisitos de 

sistema 

Arquitetura Lista com requisitos sistêmicos levantados com base nos 

requisitos de usuário. 

Modelo de Casos 

de uso 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Desenho e especificação técnica do produto, com foco na 

funcionalidade. 

Diagrama de 

classes 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Desenho da estrutura do sistema. 

Diagrama 

Entidade-

Relacionamento 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Desenho da estrutura do sistema. 

Arquitetura do 

sistema 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Documento técnico para apresentar a solução dada no projeto em 

termos de arquitetura sistêmica. 

Manual técnico 

do produto 

Desenvolvimento 

Implantação 

Manual que contém informações técnicas da solução do projeto, a 

ser utilizado como base para a fase de implantação. 
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Manual de 

usuário 

Implantação Manual que contém informações relevantes para utilização do 

produto. 

Treinamento do 

produto 

Implantação Material com informações para capacitação de pessoas no 

produto. 

Código-fonte Desenvolvimento Módulos de programação propriamente ditos. 

Executável Desenvolvimento Programa compilado após geração do código-fonte. 

Casos de teste Arquitetura 

Desenvolvimento 

Situações para realizar testes no sistema. 

Planos de teste Arquitetura 

Desenvolvimento 

Planejamento dos casos de teste que serão executados em uma 

determinada situação. 

Diagrama de 

estados 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Estados possíveis de uma determinada entidade do sistema. 

Diagrama de 

atividades 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Fluxo do processo ou de uma regra de negócio do sistema. 

Diagrama de 

Fluxo de Dados 

(DFD) 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Fluxo do processo ou de uma regra de negócio do sistema, 

utilizado na Análise Estruturada de Sistemas. 

Scripts de banco 

de dados 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Scripts para manutenção de banco de dados. 

Notas de 

liberação 

Desenvolvimento Documento resultante de cada alteração realizada, para instruir o 

usuário a utilizar a nova implementação. 

Quadro 23 – GMQA: Artefatos sugeridos 

O modelo GMQA não tem por objetivo obrigar a utilização de todos os artefatos aqui 

mencionados. Na verdade, o modelo entende que durante a fase de planejamento será 

decidido quais artefatos serão construídos para o ciclo a ser iniciado. Em contrapartida, o 

modelo deixa clara a importância da construção de artefatos já em seu nome, considerando 

assim uma boa prática a documentação das etapas. 
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4.3.4 Métricas sugeridas para o Modelo GMQA 

A medição em um projeto de software irá auxiliar na melhor compreensão do 

ambiente em que o projeto está sendo executado. Sendo assim, a lista no Quadro 24 indica 

métricas Técnicas, de Gestão e de Qualidade que podem ser utilizadas em um projeto de 

software baseado no modelo GMQA, a serem exploradas em todas as macroatividades 

existentes. Também é definido a macroatividade responsável por manter a métrica, bem como 

o objetivo principal para medição. 

Métrica Macroatividade 

responsável 

Objetivo Tipo 

Quantidade de requisitos de 

usuário sem avaliação 

Arquitetura Alimentar o depósito M1. Gestão 

Quantidade de 

funcionalidades 

arquitetadas 

Arquitetura Alimentar o depósito M2. Gestão 

Quantidade de 

funcionalidades 

desenvolvidas 

Desenvolvimento Alimentar o depósito M3. Gestão 

Quantidade de 

funcionalidades 

implantadas 

Desenvolvimento Liberar o depósito M3. Gestão 

Quantidade de 

funcionalidades 

descartadas 

Arquitetura Alimentar o depósito M4. Gestão 

Quantidade de solicitações 

de mudança por ciclo 

Arquitetura Determinar se houve consideráveis 

solicitações de mudança ao longo do 

projeto. 

Gestão 

Quantidade de artefatos 

ajustados por solicitação de 

mudança 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Apresentar o impacto de cada uma das 

modificações realizadas no sistema. 

Gestão 

Porcentagem de acerto das 

estimativas 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Acompanhar a evolução das 

estimativas. 

Gestão 
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Quantidade de bugs por 

ciclo 

Desenvolvimento 

Implantação 

Determinar a quantidade de falhas 

encontradas no projeto por conta de 

testes. Entende-se como bug a 

manifestação do problema para o 

usuário como, por exemplo, uma 

mensagem de erro desconhecida. 

Qualidade 

Quantidade de defeitos por 

ciclo 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

 

Determinar quantidade de defeitos 

encontrados no projeto por conta de 

inspeções. Entende-se como defeito o 

ponto exato de um software ou 

documentação associada que está 

errado. 

Qualidade 

Quantidade de casos de 

teste gerados 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Indicar o volume de testes que está 

sendo gerado no projeto. 

Qualidade 

Quantidade de casos de 

teste executados por ciclo 

Desenvolvimento 

 

Indicar a velocidade de execução da 

atividade de teste. 

Qualidade 

Quantidade de casos de 

teste por requisito 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

 

Indicar a variação de situações pensadas 

em cada um dos requisitos do sistema. 

Qualidade 

Quantidade de 

impedimentos existentes 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Organizar pendências para serem 

tratadas ao longo do projeto. 

Gestão 

Horas investidas no projeto 

por ciclo 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Indicar as horas efetivamente utilizadas 

para execução do ciclo, com base nos 

recursos envolvidos no projeto. 

Gestão 

Custo para execução do 

ciclo 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

 

Apresentar o custo efetivo para 

execução do ciclo, com base nos 

recursos realmente utilizados no projeto. 

Gestão 

Quantidade de não 

conformidades detectadas 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Listar os problemas existentes quanto à 

execução adequada do projeto. Entende-

Qualidade 
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por ciclo 
Implantação 

se como não conformidade um erro de 

execução do processo de 

desenvolvimento, desde que este esteja 

documentado e que as pessoas tenham 

sido treinadas naquela situação. 

Quantidade de casos de uso 

levantados 

Arquitetura 

 

Listar as necessidades sistêmicas do 

projeto 

Técnico 

Quantidade de classes do 

sistema 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

 

Listar os objetos instanciados pelo 

sistema 

Técnico 

Quantidade de tabelas do 

sistema 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

 

Listar as tabelas utilizadas pelo sistema Técnico 

Número de linhas de 

código geradas 

Desenvolvimento 

 

Quantificar o tamanho do sistema Técnico 

Complexidade do sistema Desenvolvimento 

 

Avaliar a complexidade do sistema em 

termos de codificação 

Técnico 

Porcentagem de riscos 

confirmados 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Identificar as dificuldades planejadas e 

confirmadas ao longo do projeto. 

Gestão 

Quantidade de pessoas 

capacitadas 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Apresentar pessoas que possuem 

conhecimento do projeto 

Gestão 

Quantidade de defeitos 

encontrados após 

implantação 

Implantação Quantificar defeitos ocorridos em 

campo. 

Qualidade 

Quantidade geral de 

defeitos encontrados 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Sumarizar a quantidade de defeitos 

detectados no projeto 

Qualidade 

Quantidade geral de bugs 

encontrados 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Sumarizar a quantidade de bugs 

detectados no projeto 

Qualidade 
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Implantação 

Quantidade de defeitos 

pendentes 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Sumarizar a quantidade de defeitos 

ainda existentes no projeto 

Qualidade 

Quantidade de bugs 

pendentes 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Sumarizar a quantidade de bugs ainda 

existentes no projeto 

Qualidade 

Tempo médio para solução 

de problemas 

Arquitetura 

Desenvolvimento 

Implantação 

Tempo que a equipe leva em média para 

solucionar um problema após sua 

detecção. 

Qualidade 

Gestão 

Quadro 24 – GMQA: Métricas sugeridas 

O GMQA não obriga e não recomenda a utilização de todas essas métricas ao mesmo 

tempo em um projeto. Daí o motivo de existirem os pontos mínimos de medição exigidos, 

discutidos no item 4.3.1. A partir deles, será possível observar e aprender sobre a maneira 

como o processo de desenvolvimento está sendo executado no projeto. Dessa forma, poder-

se-á escolher algumas dessas métricas para acompanhar de uma maneira mais próxima uma 

questão chave do projeto. 

A escolha das métricas que serão utilizadas, como no caso dos artefatos discutidos no 

item 4.3.3, deve ser feita a cada planejamento de ciclo. Dessa forma será mais eficaz o 

alinhamento entre o que está acontecendo dentro da empresa e as circunstâncias do projeto. 

4.4. ANÁLISE DE ADERÊNCIA ENTRE O MODELO E OUTRAS 

ABORDAGENS 

O modelo apresentado é fruto do estudo de uma série de diferentes abordagens, 

oriundas do levantamento bibliográfico realizado e discutido no capítulo 2. O Quadro 25 

mostra cada uma dessas abordagens, bem como suas referências base. 

 

Abordagem Referência 
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Melhores práticas no desenvolvimento de software (BOOCH, 1998) 

Princípios Lean para desenvolvimento de software (POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011) 

Passos para desenvolver um SMD (NEELY, GREGORY e PLATTS, 1995) 

Papéis da Medição (HUMPHREY, 1989) 

CMMI-DEV (SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010) 

MPS.BR (SOFTEX, 2011) 

SCRUM (SCHWABER e SUTHERLAND, 2011) 

ISO 15939 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2009) 

Stage-Gates (COOPER, 2007) 

Quadro 25 – Abordagens base para concepção do modelo 

A intenção desse item é qualificar o modelo em termos de proximidade a esses 

conceitos, normas e modelos conhecidos no mundo acadêmico e industrial. Para tanto foi feita 

uma avaliação da aderência de cada um deles com o modelo através de uma escala de Likert, 

            “1”   “5”            “1”                      â       “5”           

proximidade com o modelo GMQA. Cada um dos conceitos até aqui apresentados será 

discutido nos itens a seguir, justificando o motivo pelo qual se chegou a cada uma das 

pontuações. A avaliação foi realizada em consenso entre os autores da pesquisa. 

4.4.1 Melhores Práticas no Desenvolvimento de Software 

As melhores práticas que devem ser aplicadas em um projeto de software discutidas 

no item 2.1.2 foram amplamente aplicadas no modelo GMQA. Dessa maneira, o Quadro 26 

apresenta a avaliação da aderência de cada melhor prática com o modelo. 

Prática Pontuação Motivo 

Desenvolvimento 

iterativo 
5 

A repetição de atividades deve ser aplicada uma vez que ela 

permitirá a detecção e correção de erros em etapas antecipadas do 

processo. 

Gerenciamento de 

requisitos 
5 

Deve ser feita de forma quantitativa, observando o estoque M1 e se 

preocupando com modificações na macroatividade de Arquitetura. 
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Utilização de 

arquiteturas baseadas em 

componentes 

4 
O modelo considera que o desdobramento da macroatividade 

Arquitetura pode ser mais bem sucedido com a prática do reuso. 

Modelagem visual do 

software 
3 

O modelo não sugere nenhum tipo de abordagem para modelagem, 

mas incentiva o uso de desenhos que sejam utilizados para o 

processo de construção de software, em pontos estratégicos do 

projeto. 

Controle de mudanças 

do software 
4 

A preocupação com a mudança de necessidades é constante, mas 

não com o intuito de evita-las, mas sim de se ter subsídios para que 

elas sejam executadas de forma controlada. 

Verificação contínua da 

qualidade do software 
5 

A verificação de qualidade é uma prática do modelo, sendo 

aplicada em todas as macroatividades. 

Quadro 26 – GMQA versus Melhores Práticas para Desenvolvimento de Software 

4.4.2 Princípios Lean para Desenvolvimento de Software  

Ao longo dos anos, a evolução de sucesso no desenvolvimento de software tem tido 

grande relação com a aplicação de princípios ágeis para desenvolvimento (STANDISH, 

2009). Por tal razão, o modelo GMQA buscou observar os princípios Lean para 

desenvolvimento de software (POPPENDIECK e POPPENDIECK, 2011) de forma a alinhar 

tais conceitos com as práticas recomendadas no modelo. O Quadro 27  traz o alinhamento 

existente entre os princípios defendidos no desenvolvimento Lean e a sua real aplicação no 

modelo GMQA. 

Princípio Pontuação Motivo 

Eliminar o desperdício 5 
O conceito básico do modelo é que a gestão dos estoques 

levará a um desenvolvimento de software mais harmônico. 

Integrar Qualidade 5 

A verificação de qualidade é uma prática do modelo, sendo 

aplicada em todas as macroatividades. 

Criar Conhecimento 4 

Esse é um dos objetivos básicos da medição. Fazer com que 

os números contem a história sobre o processo de 

desenvolvimento, fazendo com que os envolvidos tenham 

conhecimento sobre ele. 
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Adiar comprometimentos 3 

No modelo sugerido não existe a necessidade de se 

apresentar o fim de um projeto de software, o que pode ser 

encarado como o conceito de escopo aberto. Entretanto, 

muitas empresas não tem claro como lidar com a ideia de 

um escopo aberto, o que sugere que um esforço maior de 

arquitetura poderia ser praticado para fechar um escopo. 

Entregar rápido 4 

O modelo foi pensado para ser executado seguindo modelos 

ágeis de gestão como, por exemplo, o SCRUM (Quem, 

quando). Dessa forma, cada ciclo de desenvolvimento seria 

muito curto, variando apenas se as macroatividades seriam 

desenvolvidas pela mesma equipe ou por grupos distintos. 

Respeitar pessoas 4 
O modelo entende que as pessoas capazes por determinar 

prazos são aquelas envolvidas no projeto. 

Otimizar o todo 5 

A ideia de se observar o processo de forma macro deixa 

claro essa preocupação. Apesar de cada uma das 

macroatividades possuírem diversas medições, M1, M2, M3 

e M4 são pontos-base para todo o ciclo de desenvolvimento 

de software. 

Quadro 27 – GMQA versus Princípios Lean 

4.4.3  Passos para um Sistema de Medição de Desempenho 

Um dos princípios defendidos no modelo GMQA é a medição. É sabido que a 

aplicação de um sistema de medição de desempenho enriquece e facilita a gestão do projeto, 

mas normalmente as empresas de desenvolvimento de software não conhecem ou não aplicam 

tais conceitos em seus projetos (JONES, 2008; PRESSMAN, 2011). Dessa maneira, o GMQA 

buscou avaliar os conceitos de sistema de medição de desempenho existentes na Engenharia 

de Produção (NEELY, GREGORY e PLATTS, 1995; KAPLAN e NORTON, 1997; SLACK, 

CHAMBERS e JOHNSTON, 2009). Por tal razão, foram avaliados os passos definidos como 

necessários para se criar um sistema de medição de desempenho (EL-BAZ, 2011) e pontuado 

o quanto o modelo GMQA auxilia nessas etapas, como mostra o Quadro 28. 

Passo Pontuação Motivo 

Definir a missão da empresa. 1 Atividade deve ser executada em um nível acima do 
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modelo. 

Definir os objetivos estratégicos 

da empresa, utilizando-se da 

missão como um guia. 

1 
Atividade deve ser executada em um nível acima do 

modelo. 

Desenvolver um entendimento de 

cada uma das áreas funcionais em 

relação aos objetivos estratégicos. 

4 

Dentro da prática de gestão, deve-se planejar, observar e 

atender às necessidades determinadas pelos objetivos 

estratégicos. 

Para cada uma das áreas, definir 

medições de desempenho globais. 
5 

Os pontos M1, M2, M3 e M4 devem ser adequados para 

atender aos requisitos do SMD proposto pela empresa como 

um todo. 

Comunicar os objetivos 

estratégicos para cada nível da 

empresa. 

4 

Dentro da prática de gestão, deve-se planejar, observar e 

atender às necessidades determinadas pelos objetivos 

estratégicos. 

Garantir consistência entre os 

objetivos estratégicos e o critério 

de desempenho de cada nível. 

5 Atividade de monitoramento existente na prática de gestão. 

Garantir a compatibilidade das 

medidas de desempenho de cada 

área. 

1 
Atividade deve ser executada em um nível acima do 

modelo. 

Utilizar o SMD. 5 O modelo exige a execução de um SMD. 

Periodicamente reavaliar o SMD 

em função das necessidades da 

empresa e o ambiente 

competitivo atual. 

3 
Atividade deve ser executada em um nível acima do 

modelo. 

Quadro 28 – GMQA versus Passos para um Sistema de Medição de Desempenho 

4.4.4 Papéis da Medição 

Um dos grandes nomes da Engenharia de Software, no que diz respeito à melhoria de 

processo, é o pesquisador Watts Humphrey. Em um de seus trabalhos são determinados 

quatro papéis básicos para a medição: controlar, avaliar, entender e prever (HUMPHREY, 

1995). Todos eles foram aplicados no modelo GMQA, cada um com sua intensidade, como 

mostra o Quadro 29.  
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Passo Pontuação Motivo 

Controlar 4 
Controle é um dos principais objetivos do modelo, já que 

ele prega por um planejamento, execução e entrega formal. 

Avaliar 4 

A avaliação pode ser considerada ponto chave, já que o 

modelo constantemente vai prover resultados com os 

estoques M1, M2, M3 e M4. 

Entender 5 
Com os estoques M1, M2, M3 e M4, será fácil entender os 

pontos de gargalho do sistema produtivo de software. 

Prever 3 

Prever o que poderá acontecer em um projeto com o modelo 

GMQA é possível, mas inevitavelmente algumas 

simulações precisarão ser mais bem trabalhadas para se 

chegar em resultados expressivos. 

 Quadro 29 – GMQA versus Papéis da Medição 

4.4.5 CMMI-DEV  

Dentre as 22 áreas de processo existentes no modelo CMMI-DEV (SOFTWARE 

ENGINEERING INSTITUTE, 2010), diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento de 

software são discutidos. O modelo GMQA não contempla todas as áreas de processo do 

CMMI-DEV, como mostra o Quadro 30. De qualquer maneira, a essência em termos de 

Engenharia foi aplicada, a fim de garantir que uma empresa que possua o CMMI-DEV possa 

utilizar como base o modelo GMQA para executar seus projetos. 

Área de processo Pontuação Motivo 

Análise e Resolução de Causas 2 

Apesar de o modelo prover artifícios para análise e 

resolução de causas, não existe o detalhamento de um 

processo para essa atividade. 

Gestão de Configuração 3 

O modelo sugere que dentro do planejamento seja realizada 

a verificação de armazenamento e controle de versão dos 

artefatos que serão produzidos. 

Análise e Tomada de Decisões 2 

Apesar de o modelo definir uma série de medições que irão 

suportar a tomada de decisão, não existe o detalhamento de 

um processo para tomada de decisão. 
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Gestão Integrada de Projeto 2 

O objetivo da macroatividade de arquitetura está 

relacionado à preocupação com a integração de diferentes 

projetos, observando pontos de reuso e possíveis situações 

que podem ser utilizadas em um processo organizacional. 

Medição e Análise 5 
O modelo tem em todas as suas etapas a preocupação com a 

medição e análise de fatos com base na medição. 

Implantação de Inovações da 

Organização 
1 

O modelo não está estruturado para resolver questões 

organizacionais, mas sim específicas de um projeto. 

Definição dos Processos da 

Organização 
1 

O modelo não está estruturado para resolver questões 

organizacionais, mas sim específicas de um projeto. 

Foco nos Processos da 

Organização 
1 

O modelo não está estruturado para resolver questões 

organizacionais, mas sim específicas de um projeto. 

Desempenho dos Processos da 

Organização 
1 

O modelo não está estruturado para resolver questões 

organizacionais, mas sim específicas de um projeto. 

Treinamento na Organização 1 
O modelo não está estruturado para resolver questões 

organizacionais, mas sim específicas de um projeto. 

Integração de Produto 4 
O modelo tem como base os princípios ágeis e o conceito de 

integração contínua é muito forte em tais metodologias. 

Monitoramento e Controle de 

Projeto 
5 

O modelo tem como princípio a gestão continuada, o que 

obriga o monitoramento e controle do projeto de forma 

contínua. 

Planejamento de Projeto 5 
O modelo tem como princípio a gestão continuada, o que 

obriga o planejamento do projeto de forma contínua. 

Garantia da Qualidade de 

Processo e Produto 
4 

O modelo tem como princípio a garantia da qualidade, o que 

obriga a verificação da qualidade de forma contínua. 

Gestão Quantitativa de Projeto 4 

O modelo se preocupa com o controle do projeto através de 

pontos de medição. A utilização de métodos estatísticos 

para avaliar o andamento do projeto dependerá única-

exclusivamente da evolução da maturidade da empresa. 

Desenvolvimento de Requisitos 3 

O modelo não determina uma técnica específica para 

desenvolvimento de requisitos, mas considera vital para o 

sucesso do projeto o detalhamento das funcionalidades. 

Gestão de Requisitos 4 

O modelo sugere que os requisitos sejam organizados desde 

a etapa de arquitetura e que eles sejam medidos de tal forma 

que a evolução do projeto seja controlada por eles. 
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Gestão de Riscos 3 

O modelo considera que os riscos devem ser levantados a 

cada ciclo de gestão do projeto, além de ser monitorados ao 

longo da sua execução. 

Gestão de Contrato com 

Fornecedores 
2 

O modelo não detalha especificamente processos para tratar 

a gestão de contrato com fornecedores. 

Solução Técnica 4 

A macroatividade de Arquitetura é responsável justamente 

para determinar a solução técnica que será aplicada e 

validada pela macroatividade de Desenvolvimento. 

Validação 5 

O princípio de Garantia de Qualidade entende que a 

Validação é atividade chave para a aproximação com o 

cliente. 

Verificação 5 

A certificação que a maneira como o software está sendo 

feito é correta para o projeto é também atividade da 

Garantia de Qualidade. 

Quadro 30 – GMQA versus CMMI-DEV 

4.4.6 MPS.BR  

O modelo de melhoria de processo patrocinado pelo Governo Brasileiro tem realmente 

sido aplicado em empresas nacionais, superando em números inclusive as avaliações do 

CMMI-DEV (SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 2010). Todavia, nem todas 

as áreas de processo do MPS.BR são aplicadas no modelo GMQA, como mostra o Quadro 31. 

As práticas não aplicadas também são justificadas, de forma a entender os limites imaginados 

pelo GMQA. 

Área de processo Pontuação Motivo 

Gerência de Projetos 5 

O modelo tem como princípio a gestão continuada, o que 

obriga o planejamento e monitoramento do projeto de forma 

contínua. 

Gerência de Requisitos 4 

O modelo sugere que os requisitos sejam organizados desde 

a etapa de arquitetura e que eles sejam medidos de tal forma 

que a evolução do projeto seja controlada por eles. 

Aquisição 2 
O modelo não detalha especificamente processos para tratar 

a aquisição de software. 
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Gerência de Configuração 3 

O modelo sugere que dentro do planejamento seja realizada 

a verificação de armazenamento e controle de versão dos 

artefatos que serão produzidos. 

Gerencia da Qualidade 4 
O modelo tem como princípio a garantia da qualidade, o que 

obriga a verificação da qualidade de forma contínua. 

Gerência de Portfólio de Projetos 2 

O objetivo da macroatividade de arquitetura está 

relacionado à preocupação com a integração de diferentes 

projetos, observando pontos de reuso e possíveis situações 

que podem ser utilizadas em um processo organizacional. 

Medição 5 
O modelo tem em todas as suas etapas a preocupação com a 

medição e análise de fatos com base na medição. 

Avaliação e Melhoria do 

Processo Organizacional 
1 

O modelo não está estruturado para resolver questões 

organizacionais, mas sim específicas de um projeto. 

Definição do Processo 

Organizacional 
1 

O modelo não está estruturado para resolver questões 

organizacionais, mas sim específicas de um projeto. 

Gerência de Recursos Humanos 1 
O modelo não está estruturado para resolver questões 

organizacionais, mas sim específicas de um projeto. 

Gerência de Reutilização 4 

A macroatividade de arquitetura serve também para realizar 

verificação de itens de software que poderão ser reutilizados 

ao longo do ciclo de desenvolvimento, bem como decidir 

quais serão os itens de software a ser construído no projeto 

que irão para o portfolio de produtos reusáveis durante o 

desenvolvimento. 

Desenvolvimento de Requisitos 3 

O modelo não determina uma técnica específica para 

desenvolvimento de requisitos, mas considera vital para o 

sucesso do projeto o detalhamento das funcionalidades. 

Integração do Produto 2 
O modelo tem como base os princípios ágeis e o conceito de 

integração contínua é muito forte em tais metodologias. 

Projeto e Construção do Produto 4 

A macroatividade de Arquitetura é responsável justamente 

para determinar o projeto que será construído e validado 

pela macroatividade de Desenvolvimento. 

Verificação 4 

O princípio de Garantia de Qualidade entende que a 

Validação é atividade chave para a aproximação com o 

cliente. 

Validação 4 A certificação que a maneira como o software está sendo 
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feito é correta para o projeto é também atividade da 

Garantia de Qualidade. 

Desenvolvimento para 

reutilização 
3 

A macroatividade de arquitetura serve também para realizar 

verificação de itens de software que poderão ser reutilizados 

ao longo do ciclo de desenvolvimento, bem como decidir 

quais serão os itens de software a ser construído no projeto 

que irão para o portfolio de produtos reusáveis durante o 

desenvolvimento. 

Gerência de Decisões 1 

Apesar de o modelo prover artifícios para prover decisões, 

não existe o detalhamento de um processo para essa 

atividade. 

Gerência de Riscos 4 

O modelo considera que os riscos devem ser levantados a 

cada ciclo de gestão do projeto, além de ser monitorados ao 

longo da sua execução. 

Quadro 31 – GMQA versus MPS.BR 

4.4.7 SCRUM  

O modelo para gestão de projetos de software definido por Schwaber e Sutherland 

(2011) segue princípios ágeis que o tornam amplamente utilizado. O modelo GMQA tomou 

como base diversos princípios defendidos pelo Scrum, mas nem todos podem ser seguidos, 

por conta da não utilização de alguns termos específicos. O Quadro 32 detalha o nível de 

aplicação do Scrum no modelo GMQA. 

 

Conceito Pontuação Motivo 

Desenvolvimento Iterativo e 

incremental 
5 

O ciclo de gestão faz com que as atividades básicas ocorram 

diversas vezes em cada uma das macroatividades, gerando 

constantemente releases de software. 

Transparência 3 

O fato das pessoas da equipe realizarem o planejamento das 

atividades auxilia a todos terem uma visão genérica do 

projeto. 

Inspeção 4 
Atividades de verificação, validação, monitoramento e 

finalização em cada etapa são momentos em que os 
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participantes do projeto podem atuar como inspetores. 

Adaptação 4 

O modelo permite a adaptação de artefatos ao longo do 

projeto por conta de inspeções e modificações de escopo. O 

conceito de congelar tarefas não é considerado boa ideia. 

Diferenciação do time entre Dono 

do Produto, Equipe e 

ScrumMaster. 

2 

O modelo não define nomes específicos para a equipe, mas 

acredita que os três papéis apresentados pelo SCRUM 

existem em qualquer projeto de software. 

Conceito de SPRINT 4 
O modelo imagina que os ciclos de gestão são sprints, com 

duração fixa. 

Reunião de abertura de Sprint 4 

O modelo não exige uma reunião de abertura, apesar de 

obrigar o planejamento de atividades. Uma técnica que 

poderia ser utilizada é a reunião de planejamento. 

Reunião de fechamento de Sprint 

(Sprint Review e Sprint 

Retrospective) 

4 

O modelo não exige uma reunião de fechamento, apesar de 

obrigar a entrega de atividades. Uma técnica que poderia ser 

utilizada é a reunião de fechamento. 

Reunião Diária 3 

O modelo não exige uma reunião diária, apesar de sugerir o 

monitoramento de atividades diariamente. Uma técnica que 

poderia ser utilizada é a reunião diária. 

Quadro 32 – GMQA versus Princípios Scrum 

4.4.8 Norma ISO 15939  

O modelo GMQA tem como um de seus princípios a medição. Dessa maneira, a 

preocupação com esse processo deve ser realizada de tal forma que a comunidade tenha 

certeza de que as práticas são adequadas. Por tal razão, adotou-se o uso da norma ISO 15939 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009) como base, a fim de 

detalhar todo o processo de medição que deve ser descrito junto ao modelo. 

 

Atividade Pontuação Motivo 

Estabelecer e sustentar o 

comprometimento com as 

métricas 

4 
O objetivo do planejamento das métricas a cada ciclo de 

gestão tem relação com esse comprometimento. 
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Planejar o processo de medição 5 

É responsabilidade da fase planejamento de cada ciclo a 

definição do plano de medição. 

 

Realizar o processo de medição 5 
Durante a execução do projeto, a medição será realizada de 

acordo com o planejado. 

Avaliar a medição 5 

A cada entrega, uma avaliação das métricas que foram 

coletadas e armazenadas servirá com base para 

planejamento do próximo ciclo. 

Quadro 33 – GMQA versus ISO 15939 

4.4.9 Stage-gates 

As ideias defendidas por Cooper (2007) em seus trabalhos relacionados ao stage-gates 

transformaram tal modelo em referência para estudos relacionados ao desenvolvimento de 

produtos (CUTOVOI, 2012). Entretanto, sua aplicação em desenvolvimento de software 

requer adaptações, conforme apresentado no Quadro 34, que descreve quais práticas do 

processo foram aplicadas no GMQA. 

 

Prática Pontuação Motivo 

Atividades em paralelo 5 
Permite-se com o modelo a existência de atividades em 

paralelo entre os portões. 

Portões para passar para a 

próxima etapa 
5 

A intenção dos portões é dar a oportunidade de análise do 

que foi produzido na etapa e de como essa produção será 

utilizada para a próxima etapa. 

Controle de qualidade no portão 4 
O modelo não só faz a avaliação nos portões como também 

durante as etapas de produção. 

Possibilidade de cancelamento 

durante o projeto 
3 

O modelo permite o envio de necessidades implementadas 

ou interrompidas para o estoque M1, de modo a serem 

reavaliadas e até canceladas. 

Passos do modelo 1 

O modelo sugere algumas atividades que foram, na 

realidade, adaptadas para o processo de desenvolvimento de 

software. 
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Quadro 34 – GMQA versus Stage-Gates  

4.4.10 Avaliação da Aderência 

Com base no levantamento das principais atividades solicitadas por esse conjunto de 

abordagens existentes para produção do software, a Figura 10 apresenta uma visão do quão 

próximo o modelo se encontra das diversas abordagens utilizadas para sua concepção, 

considerando uma taxa de erro de +-5% para cada uma das abordagens. 

 

Figura 10 – Aderência do GMQA a outras abordagens 

Essa visão deixa claro que o GMQA possui compatibilidade com conceitos, normas e 

modelos existentes no mercado, o que sugere que sua aplicação é válida e pertinente em 

diferentes cenários para desenvolvimento de software. 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo geral desenvolver um modelo de processo de 

desenvolvimento de software integrado a conceitos de um sistema de medição de 

desempenho. Tal objetivo foi atingido, visto que o modelo resultante da pesquisa tem 

preocupações explícitas com a medição de desempenho e foi construído em função de um 

considerável referencial teórico sobre Engenharia de Software e Engenharia de Produção.  

O referencial mencionado pode ser também considerado um objetivo alcançado pela 

pesquisa. Foi realizada uma avaliação profunda no que diz respeito a modelos de processo de 

desenvolvimento de software, normas para construção de software e modelos de melhoria de 

processo de software. Dessa forma, o trabalho pode contribuir em estudos futuros que 

precisem de informações relacionadas a esses conhecidos conceitos acadêmicos e do 

mercado. 

Além disso, a metodologia aplicada na pesquisa é passível de adaptação em outros 

estudos. Acredita-se que a maneira como o modelo foi construído pode ser praticado em 

outras áreas, respeitando obviamente processos mais bem verificados e utilizados. O caráter 

prático que foi trazido ao trabalho por conta da visita nas empresas valorizou toda a pesquisa 

acadêmica realizada, mostrando que academia e prática alinhadas tornam os modelos mais 

verdadeiros.  

Essa percepção pode ser observada ao longo das apresentações do modelo nas 

empresas do segmento de desenvolvimento de software. Apesar do pequeno número de 

apresentações e de tais terem sido feitas em uma região específica, o que pode ser dito como 

limitação do estudo, o retorno daqueles que avaliaram o modelo foi positivo. O modelo 

também passou pelo clive de algumas avaliações acadêmicas em congressos e jornais, o que o 

sustentam ainda mais. 

Nesse pequeno número de apresentações, outro ponto que vale destaque é o aceite das 

empresas às metodologias ágeis. A versatilidade que o modelo GMQA sugere no que diz 

respeito a papéis que devem existir em uma equipe, artefatos que precisam ser construídos e 

medições que precisam ser realizadas gerou uma boa recepção por todos os envolvidos em 

seu processo de construção. Muitos inicialmente se preocupavam com o que poderiam ver da 

apresentação realizada, com medo de que fosse apresentado algo tão metódico que 
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inviabilizasse uma aplicação prática. À medida que as apresentações aconteciam e os 

participantes entendiam a visão ágil do modelo, a receptividade aumentava. 

Outro ponto da pesquisa que serve como inspiração para estudos futuros é a técnica 

para análise de aderência utilizada na pesquisa. Ampliá-la seja em número de participantes ou 

metodologias abordadas pode gerar diversos trabalhos. A partir de certa quantidade de 

participantes, poderiam ainda ser aplicadas outras técnicas de análise, de forma a aumentar a 

confiabilidade dos resultados. 

Entende-se também que o modelo tem grande contribuição no que diz respeito ao 

entendimento do processo de desenvolvimento de software de uma empresa. É válido afirmar 

que os estoques apresentados pelo modelo foram comumente detectados nas empresas 

estudadas e que existem grandes indícios de que esses são estoques comuns em todas as 

empresas de desenvolvimento de software. Entretanto, por limitação da pesquisa, não é 

possível generalizar tal afirmação. Um estudo quantitativo mais aprofundado poderia ser 

aplicado para aumentar a certeza dessa hipótese. Também é válido considerar como estudo 

futuro a criação de um software que faça o controle automatizado dos estoques apresentados 

pelo modelo, a fim de que o acompanhamento de tais números se torne menos dispendioso.  

O modelo pode ainda ser utilizado como ferramenta para definição de equipe e até 

mesmo como indicador para determinar a capacidade produtiva de uma empresa no que tange 

o desenvolvimento de software. Como não foi esse o foco da pesquisa, é também possível 

derivar um estudo para essa vertente.  

Foi também muito importante verificar a transformação ocorrida no modelo ao longo 

das apresentações. Percebeu-se que a teoria aplicada no início do estudo sofreu pouca 

mudança se comparada com a última versão definida pelo modelo. Em contrapartida, o 

modelo foi alterado de forma considerável em relação ao seu visual e acesso às informações. 

Apesar de não ser esse o objetivo da pesquisa, percebe-se que tal fator pode diferenciar um 

produto bom de um ruim no mercado. Sendo assim, sistematizar o modelo de uma forma mais 

amigável pode ser o viés de uma nova pesquisa. 

A questão levantada aqui dirige a discussão para outra situação. Quanto mais 

dinâmicos e interativos forem as apresentações de modelo de processo de desenvolvimento, 

mais bem entendidos eles serão. Isso mostra que novas ferramentas de aprendizagem podem 

ampliar o conhecimento de todos que tiverem interesse nessa linha de estudo. 
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Vale ressaltar que o modelo não foi utilizado em projetos de software profissionais, 

visto o curto período de tempo da pesquisa para assegurar sua eficácia e eficiência. Portanto, 

uma nova pesquisa pode ser conduzida para construir e aplicar um processo de 

desenvolvimento referência, que possa ser diretamente utilizado em empresas de pequeno, 

médio e até grande porte, desde que haja a preocupação com a adaptação para cada uma das 

realidades.  

Nessa situação é sempre bom lembrar que um modelo de processo de desenvolvimento 

de software não pode ser simplesmente ser aplicado dentro de uma empresa. Ele deve ser 

adaptado, respeitando costumes, pessoas e práticas, de forma a criar um ambiente saudável de 

melhoria de processo. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Versão final do questionário sobre o modelo GMQA 

1. Indique seu e-mail, caso deseje receber maiores informações sobre o modelo GMQA. 

___________________________________________________________________________ 

2. A empresa atualmente possui um processo de software documentado? 

( ) SIM 

( ) NÃO 

3. Responda as seguintes perguntas com base na apresentação do modelo. 

Item 

Com 

certeza 

não 

Não Não sei Sim 

Com 

certeza 

sim 

Os diagramas apresentados pelo modelo 

são claros 

          

O modelo apresentado pode ser 

considerado uma abordagem válida para 

observar o estoque de software em uma 

empresa 

     

Existe possibilidade de aplicar os 

conceitos apresentados pelo modelo em 

sua rotina de trabalho 

     

Já houve a preocupação com a medição 

do estoque de software em sua empresa 

     

O modelo proposto afetaria o tempo de 

desenvolvimento de software em sua 

empresa positivamente (redução de 

tempo de desenvolvimento) 

     

O modelo proposto afetaria o 

atendimento das necessidades do cliente 

em sua empresa (melhoria na qualidade 

de entrega) 
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O modelo apresentado é próximo à 

rotina de trabalho que executo em minha 

empresa 

     

 

4. M             “X”                                                   

Artefato Utilizado pela empresa? 

Lista de defeitos reportados (    ) 

Solicitação de mudança (    ) 

Plano do ciclo (    ) 

Plano do projeto (    ) 

Resultados do ciclo (    ) 

Plano para verificação e validação do sistema (    ) 

Critério de aceitação do sistema (    ) 

Relatório de verificação e validação do sistema (    ) 

Lista de impedimentos do projeto (    ) 

Critério de aceitação do projeto (    ) 

Lista de não conformidades do projeto (    ) 

Requisitos de usuário (    ) 

Requisitos de sistema (    ) 

Modelo de Casos de uso (    ) 

Diagrama de classes (    ) 

Diagrama Entidade-Relacionamento (    ) 

Arquitetura do sistema (    ) 

Manual técnico do produto (    ) 

Manual de usuário (    ) 

Treinamento do produto (    ) 

Código-fonte (    ) 

Arquivo-executável (    ) 

Casos de Teste (    ) 
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Diagrama de Estados (    ) 

Diagrama de Atividades (    ) 

 

 

5. Aponte outros artefatos atualmente gerados pela sua empresa. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Indique artefatos que não foram mencionados pelo modelo e não são utilizados pela sua empresa. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. M             “X”                                                         

Métrica Utilizado pela empresa? 

Quantidade de requisitos de usuário pendentes (    ) 

Quantidade de requisitos sistêmicos aprovados (    ) 

Quantidade de requisitos sistêmicos pendentes de aprovação (    ) 

Quantidade de requisitos pendentes de implantação (    ) 

Quantidade de requisitos implantados (    ) 

Quantidade de solicitações de mudança por ciclo (    ) 

Quantidade de artefatos ajustados por solicitação de mudança (    ) 

Porcentagem de acerto das estimativas (    ) 

Quantidade de bugs por ciclo (    ) 

Quantidade de defeitos por ciclo (    ) 

Quantidade de casos de teste gerados (    ) 

Quantidade de casos de teste executados por ciclo (    ) 

Quantidade de casos de teste por requisito (    ) 

Quantidade de impedimentos existentes (    ) 

Horas investidas no projeto por ciclo (    ) 

Custo para execução do ciclo (    ) 

Quantidade de não conformidades detectadas por ciclo (    ) 

Quantidade de casos de uso levantados (    ) 
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Quantidade de classes do sistema (    ) 

Quantidade de tabelas do sistema (    ) 

Número de linhas de código geradas (    ) 

Complexidade do sistema (    ) 

Porcentagem de riscos confirmados (    ) 

Quantidade de pessoas capacitadas no projeto (    ) 

Quantidade de defeitos encontrados após implantação (    ) 

Quantidade geral de defeitos encontrados (    ) 

Quantidade geral de bugs encontrados (    ) 

Quantidade de defeitos pendentes (    ) 

Quantidade de bugs pendentes (    ) 

Tempo médio para solução de problemas (    ) 

 

8. Aponte outras métricas atualmente utilizadas pela sua empresa. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Indique métricas que não foram mencionadas pelo modelo e não são utilizadas pela sua empresa. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – Apresentação GMQA: Primeira versão 

\
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ANEXO C – Apresentação GMQA: Última versão 
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