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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a utilização de modelos para melhoria dos 

processos de desenvolvimento de software, aplicados em uma empresa de pequeno porte, 

visando garantir a qualidade do produto final. Para tal, o conceito de qualidade é apresentado, 

bem como algumas normas e modelos que se propõem a garanti-la nas empresas de 

Tecnologia da Informação. Além disso, o estudo apresentará maior foco no MPS.BR e, 

principalmente, no processo de Garantia da Qualidade presente no modelo em questão, bem 

como as formas de se atingir os resultados esperados pelo processo, utilizando-se a ferramenta 

Redmine como base de dados e controle. 
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ABSTRACT 

 

 

This work presents a case study about the use of software processes’ quality improvement 

models applied on a small enterprise aiming at ensuring the final product’s quality. For this, 

the concept of quality is presented, as well as some standards and models that intend to 

guarantee it in Information Technology enterprises. Furthermore, the study shows major focus 

on MPS.BR and, mainly, on the process of Quality Assurance contained in it, also ways of 

achieving the process’ expected results, utilizing a tool named Redmine as database and 

control.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o constante avanço e crescente necessidade do uso de novas 

tecnologias, empresas provedoras de serviços de Tecnologia da Informação buscam maneiras 

de garantir um produto final melhor e, consequentemente, tornarem-se mais competitivas no 

mercado. 

Para que se possa obter um produto final de qualidade, é necessário que 

todo o processo de desenvolvimento de um software seja controlado, medido e gerenciado 

através de processos padronizados e bem definidos. 

Considerando-se a grande quantidade de modelos, como MPS.BR (Melhoria 

de Processo do Software Brasileiro), MoProSoft (Modelo de Procesos para la Industrial del 

Software – Modelo de Processos para a Indústria de Software) e CMMI (Capability Maturity 

Model Integration – Modelo de Maturidade em Capacitação – Integração), e normas, como 

ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504 e ISO 9000, que podem ser adotados para melhorar os 

processos de desenvolvimento, surgem alguns questionamentos. Qual (ou quais) o melhor 

modelo e/ou norma a seguir? Muitas empresas encontram dificuldade em selecionar o que 

melhor se adapta à sua realidade e, também, uma vez feita a escolha, em adequar seus 

processos e projetos. 

 Este trabalho busca apresentar um estudo de caso da implementação de 

atividades para Garantia da Qualidade em uma empresa desenvolvedora de software de 

pequeno porte. Ainda, a ferramenta Redmine é proposta como uma forma de auxiliar na 

implementação e controle dos modelos escolhidos. Assim, a ferramenta pretende ser utilizada 

como forma de centralizar dados de processos e projetos, de forma a facilitar auditorias 

requeridas pelo processo de Garantia da Qualidade. 

 Neste trabalho, o capítulo 2 apresentará o conceito de Qualidade de 

Software, bem como modelos e normas que buscam definir padrões, controlar e avaliar 

processos de desenvolvimento de software, de forma a garantir a qualidade e constante 

melhoria dos mesmos. No capítulo 3 será apresentado um caso de uso da implementação da 

garantia de qualidade, baseada no modelo MPS.BR, em uma empresa de pequeno porte, 

focando, principalmente, na utilização da ferramenta Redmine para definição e controle dos 

processos definidos. 
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2 QUALIDADE DE SOFTWARE  

 

 Com a realidade do mercado globalizado atual, o desenvolvimento de 

software com qualidade passou a não ser mais diferencial para as empresas e os profissionais, 

mas uma condição essencial para tornar essas empresas e profissionais bem-sucedidos diante 

de um mercado altamente competitivo. 

Assim, em meio a tantos progressos em termos tecnológicos, o mercado de 

software impõe à maioria das organizações o objetivo imprescindível de atingir um alto nível 

de qualidade de seus produtos e serviços. Considerando a qualidade e a adequação do 

processo de desenvolvimento como um dos principais fatores de sucesso de um projeto e da 

qualidade de um produto, é crescente o interesse de empresas por modelos e métodos para 

melhoria e garantia da qualidade dos processos de software.  

De acordo com [10], qualidade pode ter, dentre outras, as seguintes 

definições:  

1 Atributo, condição natural, propriedade pela qual algo ou alguém se individualiza, 

distinguindo-se dos demais; maneira de ser, essência, natureza.  

2 Excelência, virtude, talento. 

3 Grau de perfeição, de precisão, de conformidade a um certo padrão. 

 Logo, a qualidade dos processos de software objetiva garantir que todo o 

processo de desenvolvimento, bem como o próprio produto final, esteja em conformidade 

com um determinado padrão previamente definido, buscando excelência e individualizando 

cada empresa. 

 Já a melhoria dos processos de software busca primeiramente compreender 

os processos existentes para então modificá-los, não significando simplesmente a adoção de 

métodos padronizados, modelos ou ferramentas. A melhoria de processo deve ser vista como 

uma atividade específica para cada organização necessitando, portanto, de um período gradual 

de implantação e adaptação. [15] 

 Independentemente da abordagem utilizada para a melhoria dos processos de 

software, as empresas de software no Brasil precisam, segundo [16]:  

 Investir em métodos para prevenção de defeitos;  

 Cultivar o hábito de medir os seus processos de software;  
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 Aprender a identificar as causas dos problemas ou defeitos;  

 Saber agir corretiva e preventivamente para eliminar esses problemas ou defeitos e, 

principalmente, as suas causas. 

  

2.1 NORMAS ISO  

 A ISO 9000 é um conjunto de normas genéricas, servindo aos propósitos de 

qualquer organização, independente do ramo de atividade, que busque maior controle da 

qualidade de seus produtos ou serviços.[9]  

 A certificação ISO 9000 é reconhecida por todos os países e setores, não só 

pelo de software. Para uma empresa, a conquista da certificação ISO 9000 significa alcançar 

padrão internacional de qualidade em seus processos. Entretanto, mesmo no âmbito de um 

determinado setor, não é possível diferenciar o nível de maturidade de uma empresa em 

relação a outra, em um conjunto de empresas que detenham certificação ISO 9000, a não ser 

pelo escopo de certificação, pela qualidade do certificador e pelo tempo pelo qual a 

certificação vem sendo mantida.[16] 

 Desde a versão original de 1987, um ponto forte das normas ISO 9000 foi a 

padronização dos requisitos mínimos da garantia da qualidade, que devem ser atendidos pelos 

fornecedores de produtos e serviços [17]. 

 A globalização da economia tem influenciado as empresas prestadoras de 

serviços de software a alcançar o patamar de qualidade e produtividade internacional para 

enfrentarem a competitividade cada vez maior. A norma internacional NBR ISO/IEC 12207 – 

Tecnologia da Informação – Processos de Ciclo de Vida de Software é usada como referência 

em vários países, inclusive no Brasil, para alcançar esse diferencial competitivo. Ela tem por 

objetivo auxiliar os envolvidos na produção de software a definir seus papéis, por meio de 

processsos bem definidos, e assim proporcionar às organizações que a utilizam um melhor 

entendimento das atividades a serem executadas nas operações que envolvem, de alguma 

forma, o software. 

 Ainda, de acordo com [9], a norma ISO/IEC 12207 fornece uma estrutura 

adpatável às necessidades das empresas, ao invés de definir um ciclo de vida, objetivos, níveis 

de maturidades ou de capacidade de processos. Assim, classifica os processos em três 

categorias: 

 Primários: processos mais diretamente relacionados ao software. Podem abranger o 

desenvolvimento, a operação ou manutenção, por exemplo. 
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 De apoio: estes processos, normalmente, são necessários após a inicialização de 

processos primários. Alguns exemplos são as revisões ou auditorias. 

 Organizacionais: esta categoria refere-se aos processos relacionados às operações da 

organização em si. Exemplo, gerência ou treinamentos. 

 Já a ISO/IEC 15504, em sua versão de 1998, baseava-se nos processos da 

ISO/IEC 12207, focando exclusivamente em software. Atualmente, entre outras mudanças, o 

modelo possui um formato genérico, devendo ser complementado pela norma ISO/IEC 

12207, e algumas extensões, para ser aplicada à software. [9]. 

 Esta norma presta-se à realização de avaliações de processos de software 

com dois objetivos: a melhoria dos processos e a determinação da capacidade de processos de 

uma organização. Se o objetivo for a melhoria dos processos, a organização pode realizar a 

avaliação gerando um perfil dos processos que serão usados para a elaboração de um plano de 

melhorias. A organização deve definir os objetivos e o contexto, bem como escolher o modelo 

e o método para a avaliação e definir os objetivos de melhoria. 

   

2.2 CMMI 

 O modelo CMMI, desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute – 

Instituto de Engenharia de Software), financiado pelo DoD (Department of Defense – 

Departamento de Defesa Norte-Americana) e ligado à Universidade de Carnegie Mellon, foi 

criado com o objetivo de estabelecer um padrão de qualidade para o software desenvolvido 

para as Forças Armadas. Foi concebido para o desenvolvimento de grandes projetos militares, 

portanto para sua aplicação em projetos menores e em outras áreas é necessário um trabalho 

cuidadoso de interpretação e adequação à realidade da organização.  

 O modelo buscou integrar diferentes modelos criados pelo CMM, 

separadamente, que atendiam à diversas áreas, uma vez que cada padrão apresentava uma 

estrutura diferente, fazendo com que o uso integrado de mais de um deles gerasse confusões. 

Assim, o CMMI possui quatro frentes pricipais de conhecimento: Engenharia de Sistemas, 

Engenharia de Software, Desenvolvimento Integrado do Produto e do Processo e Fontes de 

Aquisição.[9] 

 Segundo [7] e [13], um processo é uma sequência de etapas executadas para 

realizar um determinado objetivo. O processo de software envolve métodos, ferramentas e 

pessoas. Sendo assim, para um processo funcionar satisfatoriamente, ele deve possuir:  

 Procedimentos e métodos que descrevam a relação entre as tarefas; 
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 Ferramentas e equipamentos que deem suporte à realização das tarefas, simplificando 

e automatizando o trabalho; 

 Pessoas com perfil adequado, treinadas nos métodos e nas ferramentas para poderem 

realizar as atividades adequadamente. 

 No modelo CMMI foram estabelecidos níveis de maturidade referentes à 

maturidade que a organização possui para desenvolver softwares, vide figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 – Níveis de Maturidade – CMMI 

 

2.3 MOPROSOFT 

O propósito do  MoProSoft é fomentar a padronização da operação da 

indústria de software no México por meio da incorporação das melhores práticas em gestão e 

engenharia de software com o objetivo de elevar a capacidade das organizações em oferecer 

serviços com qualidade e alcançar níveis internacionais de competitividade [12]. 

Foi baseado na ISO 9000:2000,  nos  níveis 2 e 3 do CMM (Capability 

Maturity Model – Modelo de Maturidade em Capacitação) v1.1 (a versão anterior do CMMI), 

na ISO/IEC 15504  e também contém elementos e melhores práticas de outros modelos de 

referência como o PMBOK (Project Management Body of Knowledge – Conjunto de 

Conhecimento em Gerência de Projetos) e o SWEBOK (Software Engineering Body of 

Knowledge – Conjunto de Conhecimento em Engenharia de Software). 

O modelo apresenta 3 categorias de processos:  

 Alta direção: Gestão de Negócio; 
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 Gerência:  Gestão de Processos, Gestão de Projetos e Gestão de Recursos (com 

subprocessos:  Recursos Humanos e Ambiente de Trabalho, Bens, Serviços e 

Infraestrutura e Conhecimento da Organização); 

 Operação:  Administração de Projetos Específicos e Desenvolvimento e Manutenção 

de Software. 

 Os níveis do MoProSoft apresentam os diferentes níveis de capacidade de 

processos, conforme figura 2.2. 

Tabela 1 – Níveis de Capacidade – MoProSoft 

Nível Capacidade do Processo 

1 Realizado (Realizado) 

2 Gestionado (Gerenciado) 

3 Establecido (Estabelecido) 

4 Predecible (Previsível) 

5 Optimizado (Otimizado) 

 

2.4 MPS.BR 

Até 2003, as empresas tinham o CMMI como principal forma de estabelecer 

e melhorar suas práticas de desenvolvimento. Porém, dados da Secretaria de Política da 

Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia apontavam que, em 2003, somente 30 

empresas brasileiras possuíam avaliação CMMI. Sendo 24 no nível 2, 5 no nível 3, 1 no nível 

4 e nenhuma no nível 5.  

Sendo assim, ficou clara a necessidade de um programa para melhorar os 

processos de software no Brasil. 

Neste contexto,  ainda em dezembro de 2003,  o MPS.BR  foi desenvolvido 

sob coordenação da SOFTEX (Associação para a Promoção da Excelência do Software 

Brasileiro) [2]. O programa surgiu  como uma alternativa acessível, principalmente às 

pequenas e médias empresas, por apresentar menor custo  e implementação mais gradual, mas 

ainda mantendo compatibilidade com o modelo CMMI e complementando-o. 

O programa proposto apresenta um modelo adaptável à realidade das 

empresas, por permitir liberdade quanto à sua implementação. É separado por níveis 

(compatíveis como do CMMI) que aferem a capacidade e nível de maturidade para 

adesenvolvimento da empresa.  

Além disso, o MPS.BR está em conformidade com as normas ISO/IEC 

12207, norma de processos, e ISO/IEC 15504, que apresenta um framework para avaliação e 

melhoria de processos. Também, apresenta grande potencial de replicabilidade no Brasil e de 
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exportação de serviços com alto valor agregado. 

O modelo MPS.BR, assim como o CMMI, é dividido em níveis de 

maturidade e capacidade, vide figura 2.3, onde o nível mais inferior de maturidade definido é 

o nivel G (Parcialmente Gerenciado) e o superior é o nível A (Em Otimização). Pode-se notar 

que o último não possui processos definidos, uma vez que, como o próprio nome diz, indica 

que a empresa já atingiu o maior nível de maturidade definido pelo MPS.BR e se mantém em 

fase de otimização dos processos definidos pelos níveis anteriores. 

Tabela 2 – Níveis de Maturidade – MPS.BR 

 
 

Os níveis de maturidade são compostos por processos, e seus respectivos 

resultados esperados, e por atributos do processo. Os processos são conjuntos de atividades 

inter-relacionadas ou interativas, que transforma insumos (entradas) em produtos (saídas) [1]. 

Já o atributo do processo é uma característica mensurável da capacidade do processo aplicável 

a qualquer processo [8].  

Sendo assim, a cada nível de maturidade atingido, mais processos e, 

consequentemente, mais atributos dos processos são esperados, uma vez que com o 

crescimento de maturidade, espera-se maior capacidade para execução desses processos.  

 

 2.4.1 Níveis F e G 

 O Guia Geral MPS de Software [2] apresenta definições dos níveis de 

maturidade do MPS.BR, bem como os atributos, processos e seus respectivos propósitos, 

conforme segue. 
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 Nível G – Parcialmente Gerenciado: O nível de maturidade G é composto pelos 

processos Gerência de Projetos e Gerência de Requisitos. Neste nível a implementação 

dos processos deve satisfazer os atributos de processo AP 1.1 e AP 2.1. 

o Processo: Gerência de Projetos (GPR) 

Propósito: O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter 

planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem 

como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a 

realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho 

do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização 

cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e 

outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser 

realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. 

No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, 

refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns 

resultados evoluem e outros são incorporados. 

o Processo: Gerência de Requisitos (GRE)  

Propósito: O propósito do processo Gerência de Requisitos é gerenciar os 

requisitos do produto e dos componentes do produto do projeto e identificar 

inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de 

trabalho do projeto.  

o Atributo de Processo: AP 1.1 – O processo é executado  

Este atributo evidencia o quanto o processo atinge o seu propósito. 

o Atributo de Processo: AP 2.1 – O processo é gerenciado 

Este atributo evidencia o quanto a execução do processo é gerenciada. 

 Nível F – Gerenciado: O nível de maturidade F é composto pelos processos do nível 

de maturidade anterior (G) acrescidos dos processos Aquisição, Garantia da 

Qualidade, Gerência de Configuração, Gerência de Portfólio de Projetos e Medição. 

Neste nível a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo 

AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2.  

o Processo: Aquisição (AQU) 

Propósito: O propósito do processo Aquisição é gerenciar a aquisição de 

produtos que satisfaçam às necessidades expressas pelo adquirente. 

o Processo: Gerência de Configuração (GCO)  
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Propósito: O propósito do processo Gerência de Configuração é estabelecer e 

manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou 

projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos.  

o Processo: Garantia da Qualidade (GQA) 

Propósito: O propósito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os 

produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade 

com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos.  

o Processo: Gerência de Portfólio de Projetos (GPP) 

Propósito: O propósito do processo Gerência de Portfólio de Projetos é iniciar e 

manter projetos que sejam necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a 

atender os objetivos estratégicos da organização. Este processo compromete o 

investimento e os recursos organizacionais adequados e estabelece a autoridade 

necessária para executar os projetos selecionados. Ele executa a qualificação 

contínua de projetos para confirmar que eles justificam a continuidade dos 

investimentos, ou podem ser redirecionados para justificar.  

o Processo: Medição (MED) 

Propósito: O propósito do processo Medição é coletar, armazenar, analisar e 

relatar os dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos 

implementados na organização e em seus projetos, de forma a apoiar os 

objetivos organizacionais. 

o Atributo de Processo: AP 2.2 – Os produtos de trabalho do processo são 

gerenciados 

Este atributo evidencia o quanto os produtos de trabalho produzidos pelo 

processo são gerenciados apropriadamente. 

 

2.4.2 Garantia da Qualidade (GQA) 

 No nível F do MPS.BR, há o processo de GQA, que permite uma visão 

independente em relação ao processo e ao produto, fornecendo visibilidade do projeto para a 

organização. A Garantia da Qualidade deve contemplar não só a construção dos produtos de 

trabalho, mas também a gerência , uma vez que falhas em quaisquer desses âmbitos poderiam 

resultar em sérias consequências negativas. 

 O propósito é definido por [4] como: “O propósito do processo Garantia da 

Qualidade é assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em 

conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos.”  
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 Com a implementação do processo de GQA, espera-se que a empresa possa 

obter os seguintes resultados esperados:  

 GQA 1. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos 

aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos 

predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto; 

 GQA 2. A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e 

procedimentos é avaliada objetivamente; 

 GQA 3. Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e 

comunicados; 

 GQA 4. Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e 

acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalamento das 

ações corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução. 

De acordo com [4], os objetivos principais desse processo são: 

 Avaliar objetivamente os processos executados, produtos de trabalho e serviços em 

relação à descrição de processos aplicáveis, padrões e procedimentos; 

 Identificar e documentar itens de não-conformidades; 

 Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes como resultado das atividades de 

Garantia da Qualidade; 

 Assegurar que as não-conformidades são corrigidas. 

 

 

 



 22 

3 ESTUDO DE CASO 

 

3.1 CONTEXTO 

 Nesta seção é apresentado o contexto em que a implementação do processo 

de Garantia da Qualidade acontece. 

 

3.1.1 Empresa       

A empresa INFOECIA foi fundada em 2002, sediada em Londrina –  PR e 

com filial em Maringá – PR, presente em todo o território nacional através de uma Rede 

Credenciada de Representantes (RCR) que revendem e prestam suporte aos clientes através de 

Centrais de Atendimento (CA). A INFOECIA é especialista no desenvolvimento de Sistemas 

Integrados de Gestão Empresarial – ERP (Enterprise Resource Planning). 

O principal produto da empresa é o AMPLUS – Sistema desenvolvido com 

o objetivo de proporcionar ao segmento da indústria e seus usuários, a transformação de 

produtos. Dentre suas principais funcionalidades estão: a gestão da necessidade de matéria-

prima, previsão da produção com respectiva simulação de Ordens de Produção, a geração de 

Ordens de Produção e o apontamento da Ordem da Produção com um controle de 

rastreabilidade (identificando os lotes de mercadorias que estão entrando e os que estão sendo 

vendidos; de quem se compra e para quem se vende), tanto da matéria-prima, embalagem, 

quanto do produto acabado, entre outras. 

A empresa trabalha com o lançamento de novas versões do sistema 

AMPLUS mensalmente. Paralelamente, há o desenvolvimento de projetos específicos que são 

desenvolvidos separadamente do projeto da versão. Ainda, todos os projetos da empresa 

buscam evolução de um mesmo produto. 

A cada nova versão disponibilizada, além da correção de falhas 

identificadas em versões anteriores, há a adição de novas funcionalidades ao sistema. Tais 

funcionalidades resultam, principalmente, de alterações de legislação (exemplo: regras para 

emissão de nota fiscal), solicitações de clientes (alterações específicas para atender às suas 

necessidades) ou projetos internos (como, exemplo, o desenvolvimento de novos módulos do 

sistema, agregando valor ao produto e oferecendo novas possibilidades aos clientes). 

Na empresa, FSS (Fomulários de Solicitação de Serviço) referentes à 

correções são tratadas pelo tipo ‘BUG’, enquanto as novas funcionalidades são de tipo ‘CUS’, 

em caso de Customizações solicitadas e pagas pelos clientes, ou ‘MEL’, quando tratam-se de 

Melhorias do sistema que estarão disponíveis para os clientes sem que haja acréscimo de 
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custo específico. 

Em 19 de dezembro de 2010, foi concluída a avaliação dos processos de 

software na empresa, seguindo o método de avaliação MA-MPS (Modelo de Avaliação de 

Melhoria de Processo do Software Brasileiro), que afirmou que a mesma atendia aos critérios 

do nível G – Parcialmente Gerenciado do modelo de referência MR-MPS. Este ano, 2013, a 

INFOECIA busca conquistar a avaliação em nível F – Gerenciado. 

Paralelamente, a INFOECIA participa e é incentivada pelo projeto RELAIS  

(Rede Latino-Americana da Indústria de Software), que busca a melhoria dos processos de 

software através dos modelos MPS e MoProSoft e da expansão dos negócios entre as 

pequenas e médias empresas de software da América Latina e Caribe. A primeira etapa do 

projeto centraliza-se na difusão tanto do modelo MPS, do Brasil, no México, Colômbia e Peru 

quanto o modelo MoProSoft, do México, no Brasil, Colômbia e Peru. Sendo assim, a empresa 

buscará, também no ano de 2013, a avaliação nos níveis 1 e 2 do MoProSoft. 

No dia 22 de Outubro de 2013, por solicitação do consultor e 

implementador do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) na empresa, a 

INFOECIA foi dispensada dos processos de Aquisição e Gestão de Portfólio de Projetos. 

Como os processos já encontravam-se em fase avançada de implementação e, também, são 

abordados pelo modelo MoProSoft, fazem parte dos processos definidos e utilizados pela 

empresa. 

 

3.1.2 Ferramentas Utilizadas 

 Ao longo do processo de implementação de melhorias, a empresa sentiu a 

necessidade de ferramentas que suportassem as mudanças realizadas. Algumas das principais 

ferramentas utilizadas são descritas abaixo. 

 

3.1.2.1 MySuite 

 De acordo com [11], o MySuite é uma solução Web baseada nos conceitos 

de cloud computing (computação em nuvem).  

 Na INFOECIA, os recursos de Web Call Center são amplamente utilizados 

pela área de Suporte da empresa. Assim, a ferramenta é o principal meio de comunicação com 

os clientes, pois apresenta recursos de atendimento online e abertura de chamados, além de 

manter disponível uma Base de Conhecimento contendo manuais (escritos e em vídeos) de 

uso e instalação do sistema. A ferramenta também permite a coleta de medições que fornecem 

para a empresa alguns dados referentes aos clientes, os chamados realizados por eles, a 
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avaliação dos clientes quanto aos atendimentos realizados pelo pessoal do Suporte, entre 

outros. 

  

3.1.3.2 Bizagi 

 

 

 De acordo com [6], o Bizagi Process Modeler é uma ferramenta de 

modelagem e documentação de processos de negócio. A aplicação permite diagramar 

visualmente os processos de negócio em padrão industrial, que é um formato mundialmente 

aceito para modelagem de processos. 

 Ainda, a ferramenta permite publicar a documentação em alta qualidade em 

Word, PDF, Sharepoint ou Wiki. Também permite exportar para ou importar de Visio ou 

XML, entre outras.  

 Os processos são salvos em arquivos de extensão .bpm, onde cada arquivo 

de modelagem pode conter um ou mais diagramas. Sendo assim, a modelagem pode referir-se 

à toda a organização, à um departamento ou à um processo específico, conforme necessidade. 

 Essa ferramenta é utilizada para desenho e projeto dos fluxos de trabalho, 

permitindo tornar visuais as definições realizadas. 

 

3.2.1.3 XMind 

 O Xmind é uma ferramenta baseada no Eclipse, que é uma arquitetura 

multi-plataforma amplamente utilizada, e permite capturar, organizar, planejar e agir sobre 

ideias. Por ser simples e poderosa, oferece grande ajuda na elaboração de mapas mentais, 

gráficos de Gantt, gráficos “Espinha de Peixe”, matrizes, dentre outros.  

 Possui diversos temas e templates, além de exportar mapas para diversas 

extensões populares, como PDF, Word, PowerPoint, HTML, texto e imagens (como 

PNG/GIF/JPEG/BMP). [18]  

 A ferramenta foi utilizada para mapear artefatos gerados pelos processos e 

projetos da empresa em relação aos solicitados pelos modelos implementados. Além disso, 

permitiu mapeamento (modelo conceitual) da Base de Conhecimento da empresa. 

 

3.2.1.4 Redmine 

Aplicação Web flexível  para gerenciamento de projetos. Permite cadastrar 

recursos humanos, cadastrar tarefas associadas as pessoas, gerar cronogramas e diagramas 
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temporais de acompanhamento de execução (Gantt). Também disponibiliza recursos 

colaborativos como wiki, fóruns, repositório de versões de código, armazenamento de 

arquivos e documentos [14]. 

É uma ferramenta de código aberto que utiliza o framework Ruby on Rails, 

apresentando facilidade de extensão e configurações personalizadas. Pela versatilidade e 

facilidade de manutenção desta ferramenta, a mesma foi selecionada para armazenamento e 

controle de dados referentes aos processos de desenvolvimento de software. 

Aos poucos, a ferramenta foi adaptada às necessidades da empresa, através 

da adição de plugins (tanto padrões, quanto customizados). Os plugins utilizados são os 

seguintes: 

 Redmine CKEditor plugin: Plugin do editor de textos utilizado na empresa. 

 Redmine Infoecia Clientes plugin: Este plugin foi criado pelo responsável pelo 

processos de Gestão de Configuração da empresa, permitindo que os clientes da 

empresa ficassem relacionados às suas respectivas Centrais de Atendimento. 

 Redmine Issue Checklist plugin: Permite adição de Checklist dentro das tarefas do 

Redmine. Ainda, a cada opção marcada, é contabilizada uma porcentagem de 

conclusão da tarefa. 

 Redmine Light Box plugin: Plugin que permite visualização de imagens em formato 

flutuante na tela. 

 Redmine (Monitoring & Controlling | Monitoramento & Controle): Plugin de auxílio 

ano Monitoramento e Controle dos projetos no Redmine através de uma visualização 

gráfica das tarefas e sua execução. 

 Redmine Wiki Lists plugin: Permite utilização de macros (consultas SQL) para criar 

listas de conteúdos de forma automatizada. 

 Timelog Timer plugin: Temporizador javascript que preenche automaticamente o 

campo para apontamento de horas na tarefa em execução, permitindo realizar pausas. 

 

3.1.3 Processos da Empresa 

 Conforme citado anteriormente, a INFOECIA vem buscando adequar seus 

processos àqueles definidos pelos níveis F e G do MPS.BR e os níveis 1 e 2 do MoProSoft. 

Para tal, definiu políticas, mantidas e aprovadas pela direção da empresa, e fluxos de trabalho 

para cada processo, bem como guias e templates para suas atividades, que são divulgados e 

disponibilizados para todos os colaboradores. O fluxo principal de trabalho da INFOECIA foi 
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definido conforme apresentado na figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Fluxo Principal 

 

 O fluxo principal é iniciado ao receber um chamado de uma CA ou cliente 

(através do sistema MySuite).  A área de Suporte é, então, responsável por atender a este 

chamado, esclarecendo possíveis dúvidas e analisando a necessidade de abertura de um 

Formulário de Solicitação de Serviço (FSS) no sistema Redmine. Em caso afirmativo, o 

Suporte é responsável por analisar se este FSS trata-se de uma solicitação para correção de 

Bugs ou de um pedido de Customização ou Melhoria do sistema. Tal definição permitirá 

verificar o fluxo a ser seguido pelo FSS dentro da empresa. 

 Caso o Suporte identifique uma solicitação de correção de Bug, o chamado é 

inserido diretamente no Repositório do Projeto da Versão que está sendo desenvolvida. Desta 

forma, o chamado vai diretamente para a Equipe Técnica, onde será alocado para 

desenvolvimento. 

 Caso o Suporte identifique uma solicitação de Customização ou Melhoria do 

sistema, o chamado é inserido no Repositório de Melhorias e Customizações, onde o FSS 

deverá passar pela fase de Entendimento. Neste ponto o FSS deve ser devidamente analisado, 

conforme definido pela Gerência de Requisitos da empresa. 



 27 

 O processo de Gerência de Requisitos da INFOECIA controla os requisitos 

do produto e do projeto, identificando inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto 

e os produtos de trabalho. Tem como princípios: 

 As solicitações de clientes (CAs) são documentadas através de FSS. 

 As FSSs de Melhoria e Customização devem ser analisadas pela área de Análise de 

Negócio. 

  A INFOECIA possui um procedimento documentado para a Gerência de 

Requisitos, apresentado na figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Fluxo de Entendimento 

 

 Assim, é realizado um entendimento inicial dos Requisitos a serem 

desenvolvidos, permitindo à empresa entender as proporções do que o cliente necessita, bem 

como o seu impacto. Caso o desenvolvimento do FSS seja aprovado e seu tamanho (horas de 

desenvolvimento) não exija a abertura de um novo projeto específico, é enviado para o 

Backlog do Projeto de Versão. Caso seja aprovado, porém apresente proporções que exijam a 

abertura de um novo projeto específico, é inserido no Backlog do Portfólio de Projetos. 

 O processo de Gerência de Portfólio de Projetos da INFOECIA inicia e 

mantém projetos que estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização. Tem 

como princípios: 

 Classificar e priorizar os projetos através do método GUTIRA (Gravidade, Urgência, 

Tendência, Importância, Relevância, Abrangência). 

 As oportunidades comerciais são registradas no projeto Repositório de Projetos, como 

Customizações / Melhorias, que representam as oportunidades comerciais. 

 São realizadas reuniões periódicas para análise do Portfólio. 



 28 

A INFOECIA possui um procedimento documentado para a Gerência de Portfólio, 

apresentado na figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Fluxo do Portfólio 

 

 O novo projeto é registrado no sistema e uma análise é realizada, permitindo 

estimar os custos envolvidos no projeto. Caso os requisitos, custos e aprovação do cliente 

sejam validados, o projeto é aberto e aguarda a próxima Reunião de Portfólio, onde todos os 

projetos (abertos e pendentes) são classificados, priorizados e revisados. Desta forma, é 

possível definir o que irá antes para a Produção. 

 O processo Gerência de Projetos da INFOECIA estabelece e mantém planos 

para execução dos projetos de desenvolvimento de software, definindo atividades, recursos e 

responsabilidades do projeto, bem como todas as informações sobre o andamento do projeto e 

seus desvios através de ações corretivas, quando estes resultarem em impacto significativo no 

projeto. 

 A Gerência de Projetos tem como princípios: 

 Os clientes da INFOECIA são as CAs (Centrais de Atendimento). 

 Os clientes do Desenvolvimento de Software são as áreas de atendimento ao cliente: 

Suporte, Comercial e Análise de Negócio. 

 Os projetos são acompanhados diariamente pelo Líder Técnico, e são registrados os 

desvios ou impedimentos. 
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 A partir dos desvios e impedimentos registrados são realizados monitoramentos 

periódicos os quais são reportados para a Diretoria e Equipe Técnica do projeto. 

 O processo Gerência de Projetos engloba as atividades de Administração de Projetos 

Específicos e Desenvolvimento e Manutenção de Software. 

 Os Manuais do Usuário são disponibilizados através da Base de Conhecimento, com 

tutoriais e vídeos explicativos. 

 O orçamento do projeto é controlado em horas. 

 A aprovação do projeto a partir da visão do Portfólio de Projetos documentado no 

Backlog é realizada pelo Diretor de T.I. 

 Os projetos da INFOECIA seguem o fluxo apresentado na figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Fluxo de Projeto 

 

 O fluxo de projeto começa com o Planejamento do mesmo. O fluxo definido 

para a Fase de Planejamento é apresentado na figura 3.5.  

 

Figura 3.5 – Fluxo de Planejamento 

 

  Esta fase é composta pelas seguintes atividades: 

 Elabora-se o Plano de Projeto: nesta atividade o Gerente de Projetos deve definir 

o escopo do projeto, elaborar seu cronograma (definindo Customizações e 

Melhorias que deverão ser executadas naquele projeto), identificar possíveis 



 30 

riscos, elaborar orçamento, verificar a viabilidade do projeto, definir o ciclo de 

vida e comunicação do mesmo, além de planejar a execução dos demais processos 

dentro do projeto. Após a conclusão da elaboração do Plano de Projeto, o mesmo 

deve ser validado pelo Diretor de T.I., que deve gerar um Relatório de Validação 

com possíveis erros identificados.  

 O ambiente no SVN (Subversion - Subversão) é preparado: esta é uma atividade 

realizada pelo Analista de Configuração, que deve criar uma nova branch para 

desenvolvimento do projeto. 

 Reunião Inaugural (ou Reunião de kick-off): nesta reunião o Plano de Projeto é 

apresentado à Equipe Técnica, que deve comprometer-se com a execução do 

mesmo. 

Após a conclusão da fase de planejamento do projeto, é realizada uma 

atividade de GQA, executada pelo Analista de Qualidade, revisando os produtos de trabalho 

gerados nesta fase, bem como alguns processos. Maiores detalhes em relação às atividades de 

revisão serão apresentadas ao longo deste trabalho. 

Verificando-se que o Planejamento foi devidamente concluído, é iniciada a 

fase de Desenvolvimento do projeto. Esta fase é dividida em dois subprocessos: Execução de 

Sprints e Mutirão de Teste. 

A Execução de Sprints segue o fluxo apresentado na figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Fluxo de Execução de Sprints 

 

 A Execução de Sprints é o desenvolvimento em si e que, normalmente, 

acontece em ciclos semanais, ou seja, a cada semana uma Sprint é realizada. Assim, a cada 

semana é executado o fluxo apresentado, que pode ser separado da seguinte forma: 
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 Planejamento da Sprint: esta atividade é realizada pelo Líder Técnico da equipe. Este 

papel é responsável por planejar a execução de FSS ao longo da semana, alocando 

cada FSS aos Programadores/Analistas de Sistema. 

 Ciclo de Desenvolvimento: o fluxo apresentado dentro da caixa tracejada, representa 

as atividades que devem ser executadas pelos Programadores/Analistas de Sistema. 

 Sprint Review: Ao final da Sprint, o Líder Técnico deve gerar um Relatório de 

Monitoramento da Sprint, contendo os dados e riscos identificados no 

acompanhamento realizado durante a semana. 

 O Mutirão de Testes pode ser visto como uma última Sprint, onde o que foi 

desenvolvido é testado. O fluxo é apresentado na figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – Fluxo do Mutirão de Teste 

 

 Neste momento, são executadas as seguinte tarefas: 

 Preparar Ambiente de Teste: o Analista de Configuração deve atualizar a branch 

de desenvolvimento do projeto com as procedures, DLLs (Dynamic Link Library – 

Biblioteca de Link Dinâmico) e código fonte presentes no trunk. 

 Recompilar Produtos de Desenvolvimento: o Líder Técnico deve recompilar as 

DLLs na branch. 

 Testes: as atividades dentro da caixa pontilhada definem o que deve ser feito para 

os testes em si. 

 Gerar Release Final: após conclusão dos testes, o Analista de Configuração gera a 
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baseline (tag) do projeto. 

 Com a conclusão do desenvolvimento do projeto, o Analista de Qualidade 

realiza uma revisão dos produtos de trabalho, e processos, da fase de Desenvolvimento. Após, 

dá-se início a fase de Encerramento, representada pelo fluxo da figura 3.8. 

 

Figura 3.8 – Fluxo do Encerramento 

 

 Na fase de Encerramento do projeto é realizado o Treinamento do Suporte e 

Homologação do Projeto, apresentando o que foi desenvolvido ao pessoal do Suporte, para 

que os mesmos possam tirar possíveis dúvidas das CAs, enquanto é feita a homologação do 

projeto. Após, é realizada a Reunião de Encerramento do Projeto, onde toda a equipe revisa o 

projeto realizado, identificando lições aprendidas e sugestões de melhoria. Também, neste 

momento o Diretor de T.I. deve analisar o que foi feito e aprovar ou não o projeto, conforme o 

que foi definido em seu planejamento.  

 Após, o Analista de Qualidade deve revisar os produtos de trabalho e 

processos da respectiva fase e coletar as medições do projeto. Somente depois de concluídas 

essas atividades, pode ser realizada a revisão dos produtos de trabalho e processos de GQA e 

MED. 

 Caso o projeto tenha recebido aprovação, na Reunião de Encerramento, o 

mesmo é disponibilizado para os clientes e seus manuais são elaborados. 

 Ao longo do projeto, caso seja identificada a necessidade de Mudança de 

Requisito, o fluxo apresentado na figura 3.9 deve ser seguido. 
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Figura 3.9 – Fluxo de Mudança de Requisito 

 As solicitações de mudanças de requisitos devem ser registradas. 

Posteriormente, deve ser realizada uma análise de impacto, para que se possa aprovar, ou não, 

a mudança solicitada. Caso seja cancelada a mudança, o requisitante deve ser informado. 

Caso a mudança seja aprovada, o Plano de Projeto deve ser atualizado e um novo 

comprometimento com a Equipe Técnica deve ser obtido. 

 Paralelamente ao fluxo principal de trabalho, são definidos os demais 

processos da empresa baseados no MPS.BR e no MoProSoft. 

 O processo de Gestão de Processos da INFOECIA estabelece os processos da 

organização em função das necessidades do Planejamento Estratégico. 

 A Gestão de Processos tem como princípios: 

 Que todos os processos estejam documentados. 

 Que os processos documentados estejam disponíveis na intranet da organização. 

 Que todos os envolvidos com a execução dos processos tenham acesso e treinamento 

adequado. 

 Que todos os recursos necessários para a execução dos processos sejam 

disponibilizados. 

 Os processos são Verificados e Validados antes de sua execução. 

 A INFOECIA possui fluxo padrão de trabalho definido para a Elaboração de 

Processos, conforme figura 3.10. 

 

Figura 3.10 – Fluxo de Elaboração de Processos 

 

 O processo de Gerência da Qualidade da INFOECIA assegura que os 

produtos de trabalho dos projetos e a execução dos processos estejam em conformidade com 

os padrões estabelecidos pela organização.  

 A Gerência de Qualidade tem como princípios: 

 Garantir a qualidade dos produtos de trabalho. 

 Garantir a qualidade dos processos, através de verificação, validação e testes. 

 As não-conformidades encontradas são registradas e acompanhadas até sua 

finalização. 
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 A INFOECIA possui procedimento documentado para o processo de 

Gerência da Qualidade e seus fluxos de trabalho serão apresentados e detalhados adiante. 

 O processo Gestão de Negócios da INFOECIA estabelece o Planejamento 

Estratégico da organização, bem como as condições para executá-lo. 

 A Gestão de Negócios tem como princípios: 

 Definir a Visão para os próximos 3 anos e o Planejamento anual. 

 O Planejamento Estratégico é monitorado mensalmente. 

 O Planejamento Estratégico é divulgado na organização. 

 A INFOECIA possui um procedimento documentado para a Gestão de 

Negócio e seu fluxo de trabalho contém as atividades definidas pelo MoProSoft: Elaboração 

de Planejamento Estratégico, Preparação para Realização e Avaliação e Melhoria Contínua. 

Vide figura 3.11. 
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Figura 3.11 – Fluxo de Gestão de Negócio 

 

 A finalidade da política de Gerência de Configuração de Software consiste 

em definir a maneira como as atividades de Gerência de Configuração de Software serão 

executadas, o momento adequado, os responsáveis em executá-las e os conceitos envolvidos 

no processo. Entre as definições que devem constar nas políticas de Gerência de Configuração 

de Software podemos citar: 

 Ferramentas para automação do controle de revisões, Sistema de Controle de Versão, 

caso seja usada. 
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 Caso não seja usada ferramenta, deve-se definir o procedimento manual para o 

controle de revisões. 

 Caso existam elementos que não estejam em formato eletrônico (ferramentas de 

hardware, por exemplo), os procedimentos de controle de revisões para estes 

elementos devem também ser definidos. 

 Aspectos da Gestão de Configuração da INFOECIA: 

 Todos os produtos de trabalho dos projetos devem possuir um nível de controle 

apropriado e serem controlados através de um plano de Gestão de Configuração, o 

qual estará ligado a um projeto, possuirá um responsável e será controlado e auditado 

conforme os padrões de Garantia da Qualidade da organização. 

 A gerência de configuração deve ser implementada ao longo do ciclo de vida dos 

produtos, devendo ser revisada durante o planejamento dos projetos que agregam 

funcionalidades aos produtos.  

 Todos os produtos de trabalho que estão sob a gerência de configuração devem estar 

armazenados em repositórios, os quais possuem uma estrutura padronizada. 

 A organização realiza auditorias de Gestão de Configuração para garantir a integridade 

dos itens de configuração consumidos ou produzidos ao longo do projeto 

 A INFOECIA possui um procedimento documentado para a Gerência de 

Configuração, apresentado na figura 3.12. 



 37 

 

Figura 3.12 – Fluxo de Gerência de Configuração 

   

 Desta forma, deve-se definir um Plano de Gerência de Configuração, que 

incluirá os padrões de controle de acesso, versionamento e configuração das ferramentas 

utilizadas. Após, as auditorias devem acontecer (tanto as relacionadas à Garantia da 

Qualidade, quanto as de Baseline, definidas pelo próprio processo), gerenciando possíveis não 

conformidades de maneira adequada. 

   O processo Gerência de Medição da INFOECIA coleta, armazena, analisa e 

relata os dados relativos aos produtos de trabalho dos projetos e dos processos implementados 

na INFOECIA. 

  A Gerência de Medição tem como princípios: 

 As métricas são definidas a partir dos objetivos da organização. 

 O processo será executado pela área de Garantia da Qualidade. 

 As atividades de Medição serão planejadas nos projetos de software e organizacionais. 

  Um procedimento foi documentado para a Gerência de Medição, apresentado 

na figura 3.13. 
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Figura 3.13 – Fluxo de Medição 

 

 Primeiramente, o processo busca definir os objetivos de medição, estes 

devem estar alinhados aos objetivos da organização. Após, é definido o conjunto de métricas 

que será utilizado pelo processo. Tanto os objetivos, quanto o conjunto de métricas são 

revisados periodicamente. 

    Com os objetivos e conjunto de métricas definidos, é possível que as medidas 

de processos e projetos sejam coletados, analisados, armazenados e comunicados aos 

responsáveis pelos processos e projetos dentro da empresa. Caso as metas definidas para as 

medições não sejam atingidas, ações corretivas devem ser realizadas. 

    O processo de Gestão de Recursos da INFOECIA provê à organização 

recursos humanos, infraestrutura, ambiente de trabalho e uma base de conhecimento que é 

mantida para toda a organização. Sua finalidade é apoiar o cumprimento dos objetivos 

organizacionais. 

    A Gestão de Recursos tem como princípios: 

 São realizados treinamentos periódicos para prover recursos humanos capacitados para 

execução dos processos e dos projetos. 

 São realizadas periodicamente pesquisas de Clima Organizacional. 

 São realizadas periodicamente Avaliações de Desempenho individual dos recursos 

humanos. 

 Foi, também, definido um fluxo de trabalho para Gestão de Recursos, 

composto por 3 subprocessos (conforme modelo MoProSoft), vide figura 3.14. 
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Figura 3.14 – Fluxo de Recursos 

 

 A Gestão de Recursos define Planos para cada subprocesso e os mantém sob 

constante monitoramento e manutenção. 

 O subprocesso de Recursos Humanos e Ambiente de Trabalho é composto 

pelas atividades de Preparação para realização do subprocesso, Seleção e Alocação de 

Recursos Humanos, Capacitação e Avaliação dos Recursos Humanos e do Ambiente de 

Trabalho. 

 O subprocesso de Bens, Serviços e Infraestrutura possui, também, a atividade 

de Preparação para realização do subprocesso, mais as atividades de Gerenciamento de 

Fornecedores, Aquisição de Bens e Serviços e Manutenção de Infraestrutura. 

 O subprocesso de Conhecimento da Organização é responsável por garantir 

que todo o conhecimento obtido e gerado pela organização está devidamente armazenado e 

disponível para os colaboradores da empresa. Para tal, está sendo desenvolvido um Modelo 

Conceitual para mapeamento da Base de Conhecimento utilizando o software Xmind. 

 O Mapeamento atual intenciona relacionar todos os resultados esperados dos 

processos do MPS.BR (níveis F e G), bem como todos os artefatos esperados por processo do 

MoProSoft (para os níveis 1 e 2), com as Bases da empresa, ou seja, o Remine, o SVN e o 

MySuite. O mapeamento em andamento pode ser verificado pelas 5 partes da imagem do 

mapeamento 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19. Note que, nas imagens apresentadas, alguns tópicos 

encontram-se agrupados, ou seja, não exibem todos os seus subtópicos. 
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Figura 3.15 – Mapeamento – parte 1 

 

  
Figura 3.16 – Mapeamento – parte 2 

 

 

Figura 3.17 – Mapeamento – parte 3 
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Figura 3.18 – Mapeamento – parte 4 

 

 

Figura 3.19 – Mapeamento – parte 5 

 

 Ainda, é possível notar que a o tópico ‘Redmine’ apresenta a mesma 

estrutura sendo utilizada no Redmine da empresa, onde os projetos estão separados da 

seguinte forma, vide figura 3.20: 
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 Suporte: Projeto utilizado pelo pessoal de Suporte para abrir os chamados recebidos 

pelas CAs e clientes através do MySuite. 

 Institucional: Este projeto define os Processos de Desenvolvimento da INFOECIA, 

disponibilizando as políticas da empresa, os planos e fluxos de trabalho de cada 

processo, bem como seus respectivos guias e templates. Contém também os Casos de 

Uso e Casos de Teste utilizados. 

 Gestão de Negócio: Possui o Planejamento Estratégico de 2013, bem como seus 

Objetivos Estratégicos e suas respectivas Ações Estratégicas, que são utilizadas para 

direcionar todos os demais processos, uma vez que tudo no Redmine deve estar 

relacionado à uma Ação Estratégica e, consequentemente, a um Objetivo Estratégico. 

Este projeto permite uma visão geral da empresa, principalmente das áreas que 

recebem mais (menos, ou nenhum) investimento em termos de recursos e realização. 

Também, são registradas as atividades de monitoramento do Planejamento Estratégico 

e tarefas de Revisão do Planejamento Estratégico. 

 Gestão de Processos: Dividido em subprojetos de Implementação de Processos e 

Monitoramento de Processos. 

 Gestão de Portfólio de Projetos: Contém um Template de Modelo de Projeto, utilizado 

para a criação de novos projetos no Redmine, Repositório de Projetos, utilizado para 

planejamento e visualização de futuros projetos da empresa, e Monitoramento de 

Projetos, que contém as atas de reuniões do Comitê de Mudanças (responsável por 

decidir se devem ou não ser implementadas as solicitações de mudanças). 

 Gestão de Recursos: Dividido em subprojetos, conforme os subprocessos sugeridos 

pelo MoProSoft. 

 Produção: Contém os projetos da INFOECIA, bem como o planejamento e atividades 

dos mesmos.  

 Gerência de Medição: Armazenamento de todas as medições realizadas e seus 

respectivos dados e análises. 
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Figura 3.20 – Disposição de Projetos no Redmine 

 

3.2 IMPLEMENTAÇÃO 

 

 Conforme citado anteriormente, a INFOECIA possui um processo padrão 

para elaboração de novos processos. Conforme apresentado na figura 3.10. 

 A Gestão de Processos é um dos processos definidos pelo MoProSoft e é 

gerenciado no formato de projetos através do Redmine, ou seja, o processo de elaboração de 

processos deve ter um planejamento, atividades executadas e monitoramento.  

 Assim, no Redmine da INFOECIA foi criado um projeto para a Gestão de 

Processos, composto por dois subprojetos principais: Implementação de Processos e 

Monitoramento de Processos. 

 O subprojeto de Implementação de Processos abrange as atividades de 

implementação e revisão, verificação e validação de processos. Essas atividades acontecem 

em projetos periódicos (com duração aproximada de um mês), finalizados após verificação e 

validação dos processos implementados e revistos, bem como geração de uma baseline de 

novas versões disponibilizadas para uso. 

 Em paralelo, há o subprojeto de Monitoramento de Processos, que possui os 

Relatórios de Monitoramento: registros dos monitoramentos periódicos de processos, que 

analisam medições coletadas, relatórios de verificação e validação gerados, resultados de 

auditorias realizadas e riscos dos processos. 
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3.2.1 Papéis Envolvidos 

 Para a implementação geral dos processos foi definido o Grupo de 

Engenharia de Processos, responsável pelo Programa de Melhorias, formando a comissão que 

toma decisões sobre alterações dos processos de trabalho da empresa. Considerando-se os 

processos implementados e suas necessidades, o grupo citado anteriormente é composto pelos 

seguintes papéis: 

 Analista de Qualidade 

 Analista de Configuração 

 Líder Técnico 

 Gerente de Projetos  

 

3.2.2 Garantia da Qualidade na INFOECIA 

 Todos os processos implementados na INFOECIA seguem um formato 

padrão para definição de seus elementos. Este formato é sugerido pelo MoProSoft e, por ter 

sido adotado pela empresa, deve ser verificado pela Gerência da Qualidade. Tal 

documentação apresenta o objetivo, documentos relacionados, responsabilidade e autoridade, 

ciclo de vida, fluxos de trabalho (com descrição de suas atividades e links necessários para 

executá-las, referenciando guias, templates ou tarefas no Redmine) de cada processo. O 

Template para Definição dos Elementos de Processo pode ser encontrado no Apêndice C 

deste trabalho. Ainda, cada processo deve possuir indicadores e metas quantitativas. Os dados 

de processos são divulgados e disponibilizados para todos os colaboradores da empresa. 

 Os elementos definidos para o processo de Gerência da Qualidade são 

apresentados a seguir. 

 

3.2.2.1 Definição dos elementos de processo 

 Os objetivos do processo de Gerência de Qualidade da INFOECIA são os 

seguintes: 

 Avaliar objetivamente os processos executados, produtos de trabalho e serviços em 

relação à descrição de processos aplicáveis, padrões e procedimentos. 

 Identificar e documentar itens de não-conformidades. 

 Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes como resultado das atividades de 

Garantia da Qualidade. 

 Assegurar que as não-conformidades são corrigidas. 
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  O Analista de Qualidade da empresa foi também o responsável pelo processo, 

enquanto o Diretor de T.I. possui autoridade sobre processo.  

  No próprio Redmine da empresa, os colaboradores conseguem acessar os 

principais guias, tanto do MPS.BR quanto do MoProSoft, utilizados para a implementação 

dos processos definidos pelos modelos. São eles: 

 MPS.BR: Guia Geral [2] 

 MPS.BR: Guia de Implementação – Parte 1 [3] 

 MPS.BR: Guia de Implementação – Parte 2 [4] 

 MPS.BR: Guia de Implementação – Parte 13 [5] 

 Guia MoProSoft [12] 

  O Ciclo de Vida da Gerência de Qualidade é composto por subprocessos, onde 

cada um deles possui um fluxo independente. Conforme apresentado na figura 3.21. 

 

Figura 3.21 – Fluxo de Gerência da Qualidade 

 

 É possível notar que não há um fluxo que englobe todos os subprocessos da 

Gerência da Qualidade, pois, ao longo de sua implementação, seus subprocessos fundiram-se 

à outros processos, como à Gerência de Projetos e Gestão de Processos. 

 O Plano de Melhoria da Qualidade da INFOECIA foi definido levando-se em 

consideração o modelo PDCA (Plan, Do, Check, Act – Planejar, Fazer, Verificar, Agir) e 

considerando que a própria execução e monitoramento de processos será capaz de identificar 

pontos de falha e melhoria em relação aos processos. Também, é uma parte da Gerência da 

Qualidade que possui elementos de Garantia da Qualidade, do MPS.BR, fundidos aos de 

Gestão de Processos, do MoProSoft. 

 As Revisões dos Produtos de Trabalho definem as Auditoria de Projetos e 

estão integradas ao ciclo de vida dos projetos, sendo executadas ao fim de cada marco. Apesar 
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do nome dado ao subprocesso, nessas auditorias são revisados não só os produtos de trabalho 

do projeto, mas, também, os processos da empresa.  

 A Gestão de Não Conformidades possui um fluxo definido pela Gerência de 

Qualidade, porém deve ser utilizada por todos os processos, sempre que alguma não 

conformidade for identificada, como, por exemplo, nos monitoramentos de projetos e revisões 

da Gerência de Configuração. 

 

Fluxo de Trabalho do Plano de Melhoria da Qualidade 

 

  O fluxo de trabalho definido como Plano de Melhoria de Qualidade é 

apresentado na figura 3.22. 

 

Figura 3.22 – Fluxo do Plano de Melhoria da Qualidade 

 

 O ciclo do Plano de Melhoria busca planejar, fazer, verificar e agir 

continuamente. Sendo assim, cada ponto desses pode ser explicado separadamente. 

 Primeiramente, todas as ações da empresa devem ser planejadas. Isso 

acontece no início de cada projeto da empresa, inclusive nos projetos de Implementação de 

Processos. Durante o planejamento de projetos, é realizado, também, o planejamento de cada 

processo em relação àquele projeto. 

 Após o planejamento, os projetos e processos são executados. Durante sua 

execução, são coletadas as medições, executadas as revisões de Garantia da Qualidade (a 
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última, inclusive, é aplicada sobre o próprio processo de Garantia da Qualidade) e são 

coletadas as Sugestões de Melhoria. Também, acontecem as atividades de Verificação e 

Validação previstas pelo MoProSoft. 

 Assim, fica claro que a execução dos projetos e processos, por si só, geram 

produtos de trabalho e dados que poderão ser utilizados para análise dos processos. Em 

especial, os dados obtidos pela Medição, pela Garantia da Qualidade e pelos relatórios de 

Verificação e Validação. 

 As análises geradas com os dados obtidos permitem ao Monitoramento de 

Processos identificar pontos dos processos que precisam ser alterados e melhorados, além de 

identificar possíveis Riscos aos processos. Após análise, é necessário que se realize uma 

revisão dos processos da empresa e/ou implementação de novos processos, caso seja 

identificado como necessário. 

  A INFOECIA possui uma Checklist para Auditoria de Processos definida, 

porém, por sua extensão e nível de detalhamento, definiu-se que a mesma deverá ser mantida 

armazenada, e devidamente versionada, para que seja utilizada somente caso o fluxo do Plano 

de Melhoria da Qualidade, mais especificamente o Monitoramento de Processos, identifique a 

necessidade de execução de uma avaliação mais profunda dos processos da empresa. Neste 

caso, deve ser utilizado o Template da Checklist de Processos, apresentado pelo Apêndice B 

deste trabalho.  

  Assim, as revisões de processos ocorrem juntamente com as revisões dos 

produtos de trabalho dos projetos, através da Checklist de Projetos, apresentada pelo 

Apêndice A. 

  A Checklist de Processos foi definida em estrutura bastante similar à da 

Checklist de Projetos (apresentada mais para frente). Assim, sua aplicação deve seguir, em 

geral, o mesmo fluxo definido para a Auditoria de Projetos, apresentado a seguir. 

 

Fluxo de Trabalho da Auditoria de Projetos 
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Figura 3.23 – Fluxo de Revisão dos Produtos de Trabalho 

 

Descrição de Processos 

 As atividades presentes no Fluxo da figura 3.23 são descritas abaixo, 

apresentando a descrição, suas instruções de execução, o responsável por executar tal tarefa, 

os demais participantes da atividade, caso haja, os artefatos requeridos (entradas) e artefatos 

gerados (saídas) de cada atividade. Estas atividades são apresentadas nas tabelas 1, 2, 3 e 4. 

 É importante observar que, ao final, é feita uma verificação onde as não 

conformidades identifcadas são gerenciadas em um subprocesso. Assim, o subprocesso é 

descrito após o fluxo de Auditoria de Projetos. 

Tabela 3 – Planejar Auditorias 

PLANEJAR ATIVIDADES DE AUDITORIA 

Descrição: Auditorias do projeto devem ser planejadas. 

Instrução: 

As atividades de auditoria de projeto devem ser planejadas conforme 

os marcos definidos da Gerência de Projetos. 

O planejamento deve ser realizado durante a Fase de Planejamento do 

projeto, através da definição de datas em que as atividades de Revisão dos 

Produtos de Trabalho deverão ocorrer ao longo do projeto. 

Responsável: Gerente de Projetos 

Participantes: Analista de Qualidade 

Artefato(s) 

Requerido(s): 
Marcos do Projeto 

Artefato(s) 

Gerado(s): 

Tarefas no Redmine para realização das Revisões dos Produtos de Trabalho 

em datas (marcos) previstas 

 

Tabela 4 – Realizar Auditorias 

REALIZAR AUDITORIAS 

Descrição: 
Avaliação objetiva da aderência dos produtos de trabalho aos padrões, 

procedimentos e requisitos. Esta auditoria é realizada ao final de marcos, ou 

http://187.18.106.240:3000/projects/processodeinfoecia/wiki/Ger%C3%AAncia_de_Projetos#Marcos
http://187.18.106.240:3000/projects/processodeinfoecia/wiki/Ger%C3%AAncia_de_Projetos#Fases
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seja, de fases já definidas do projeto. Sendo: 

 Auditoria de Planejamento: Realizada após a elaboração do Plano de 

Projeto e antes da realização da Reunião Inaugural; 

 Auditoria de Desenvolvimento: Realizada após conclusão do 

Mutirão de Testes; 

 Auditoria de Encerramento: Realizada após a Reunião de 

Encerramento do Projeto, mas antes da finalização do mesmo; 

 Auditoria de GQA-MED: Realizada após a finalização das demais 

revisões. 

Instrução: 

 Auditoria de Planejamento: Seguir Procedimentos do 

Tópico 'Planejamento' do Guia da Checklist de Projetos; 

 Auditoria de Desenvolvimento: Após a Execução das Sprints e do 

Mutirão de Testes, deve-se seguir Procedimentos do 

Tópico 'Desenvolvimento' do Guia da Checklist de Projetos; 

 Auditoria de Encerramento: Seguir Procedimentos do 

Tópico 'Encerramento' do Guia da Checklist de Projetos; 

 Auditoria de GQA-MED: Seguir procedimentos do Tópico ‘GQA-

MED’ do Guia da Checklist de Projetos. 

Responsável: Analista de Qualidade 

Participantes: Gerente de Projetos 

Artefato(s) 

Requerido(s): 
Guia da Checklist de Projetos 

Artefato(s) 

Gerado(s): 

 Auditoria de Planejamento: Planilha de Checklist de Projeto, com as 

abas 'Capa' e 'Planejamento' preenchidas. 

 Auditoria de Desenvolvimento: Planilha de Checklist de Projeto, 

com as abas 'Capa', 'Planejamento' e 'Desenvolvimento' preenchidas. 

 Auditoria de Encerramento: Planilha de Checklist de Projeto, com  

abas 'Capa', 'Planejamento', 'Desenvolvimento' e ‘Encerramento’ 

preenchidas. 

 Auditoria de GQA-MED: Planilha de Checklist de Projetos, com 

todas as abas preenchidas. 

 

Tabela 5 – Gerar Relatórios das Auditorias 

GERAR RELATÓRIO 

Descrição: Gerar relatório das atividades de auditoria executadas. 

Instrução: 

Ao fim da execução de cada atividade de auditoria, as checklists 

preenchidas devem ser anexadas às respectivas tarefas. Também, caso 

necessário, descrever conclusões na tarefa. 

Responsável: Analista de Qualidade 

Participantes:  

Artefato(s) Checklist de Projetos preenchida 

http://187.18.106.240:3000/projects/processodeinfoecia/wiki/Guia_da_Checklist_de_Projetos#22-Planejamento
http://187.18.106.240:3000/projects/processodeinfoecia/wiki/Guia_da_Checklist_de_Projetos#23-Sprintsnbsp
http://187.18.106.240:3000/projects/processodeinfoecia/wiki/Guia_da_Checklist_de_Projetos#24-Encerramento
http://192.168.1.154/projects/processodeinfoecia/wiki/Guia_da_Checklist_de_Projetos
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Requerido(s): 

Artefato(s) 

Gerado(s): 
 

 

Tabela 6 – Analisar Resultado das Auditorias 

ANALISAR RESULTADO 

Descrição: 
Resultados obtidos, durante atividades de GQA ao longo do projeto, deverão 

ser analisados e informados. 

Instrução: 

Ao fim de cada atividade de auditoria de projetos, os resultados devem ser 

analisados. Caso alguma não conformidade seja identificada, o Gerente de 

Projetos deve ser informado e ações devem ser definidas. Também, 

resultados das auditorias serão analisados pelo Monitoramento de Processos. 

Responsável: Analista de Qualidade 

Participantes: 
Diretor de T.I., Diretor de Portfólio, Diretor do Projeto e Equipe de 

Desenvolvimento 

Artefato(s) 

Requerido(s): 
Tarefas de Revisões do Produto de Trabalho do Projeto 

Artefato(s) 

Gerado(s): 
Relatórios de Monitoramento 

 

Fluxo de Trabalho de Gerência de Não Conformidades 

 

Figura 3.24 – Fluxo de Gestão de Não Conformidades 

 

Descrição do Processo 

 Utilizando o mesmo padrão de descrições das atividades do Fluxo de 

Auditoria de Projetos, as tarefas do fluxo de trabalho da Gerência de Não Conformidades, da 

figura 3.24, são apresentadas a seguir através das tabelas 7, 8, 9, 10 e 11.  

 

 

http://187.18.106.240:3000/versions/156
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Tabela 7 – Registro de Não Conformidade 

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE 

Descrição: Identificação e registro de não conformidade, bem como sua origem 

Instrução: 
Abrir uma subtarefa para correção da não conformidade identificada. Esta 

tarefa deve ser uma subtarefa daquela que identificou a não conformidade. 

Responsável: Identificador da não conformidade 

Participantes: - 

Artefato(s) 

Requerido(s): 
Tarefa que identificou uma Não Conformidade 

Artefato(s) 

Gerado(s): 
Identificação da Não Conformidade 

 

Tabela 8 – Definir Ações Corretivas 

DEFINIR AÇÕES CORRETIVAS 

Descrição: 
Formalização de qual ação corretiva deve ser tomada, de acordo com cada 

não conformidade, bem como definição de responsabilidade e prazo. 

Instrução: 

No campo 'Descrição' da subtarefa criada, identificar a não conformidade 

encontrada, descrever a ação corretiva que deve ser realizada e apresentar 

links que auxiliem o responsável por corrigir a não conformidade. 

Responsável: Identificador da não conformidade 

Participantes: - 

Artefato(s) 

Requerido(s): 
Identificação da Não Conformidade 

Artefato(s) 

Gerado(s): 
Tarefa de Ação Corretiva (ACO) 

 

Tabela 9 – Solucionar Não Conformidade 

SOLUCIONAR NÃO CONFORMIDADE 

Descrição: Ações corretivas previamente definidas são realizadas. 

Instrução: 

O responsável pela correção da não conformidade deve executar a ação 

corretiva que lhe foi atribuída. Ao finalizar a ação corretiva, o mesmo 

deverá concluir a tarefa no Redmine. 

Responsável: Responsável por correção da não conformidade 

Participantes: - 

Artefato(s) 

Requerido(s): 
Tarefa de Ação Corretiva (ACO) 

Artefato(s) 

Gerado(s): 
Tarefa de Ação Corretiva com Situação ‘Concluída’ 
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Tabela 10 – Verificar Solução 

VERIFICAR SOLUÇÃO 

Descrição: 

Verifica se a ação corretiva realizada foi, ou não, efetiva. Caso afirmativo, 

documenta-se a ação efetuada e resultado obtido. Caso contrário, Registrar 

Pendência. 

Instrução: 

Na data prevista para conclusão da tarefa, verificar se a situação da mesma 

foi alterada para ‘Concluída’ e se a ação corretiva foi devidamente 

executada.  

Caso 100% das Ações Corretivas abertas estejam concluídas, concluir a 

tarefa pai. 

Responsável: Identificador da não conformidade 

Participantes: - 

Artefato(s) 

Requerido(s): 
Tarefa de Ação Corretiva com Situação ‘Concluída’ 

Artefato(s) 

Gerado(s): 
Tarefa pai de Ações Corretivas com Situação ‘Concluída’ 

 

Tabela 11 – Registrar Pendência 

REGISTRAR PENDÊNCIA 

Descrição: 
Registra-se o problema encontrado e escalona-se a pendência, caso 

necessário. 

Instrução: 

Abrir uma subtarefa da Ação Corretiva (ação corretiva da ação corretiva), 

que deve ser alocada ao líder direto do responsável pela correção da não 

conformidade. No campo ‘Descrição’ deve ser informada a situação, 

solicitando e sugerindo uma solução. 

Responsável: Identificador da não conformidade 

Participantes: Líder direto do responsável por correção da não conformidade 

Artefato(s) 

Requerido(s): 
Tarefa de Ação Corretiva com Situação ‘Pendente’ e Data Prevista passada 

Artefato(s) 

Gerado(s): 
Nova tarefa de Ação Corretiva 

 

  Conforme citado, os processos devem apresentar métricas e indicadores 

definidos para os processos. Sendo assim, a Medição define um Modelo para Métricas, que 

pode ser encontrado no Apêndice D. Seguindo o modelo, é estabelecida uma métrica baseada 

no valor total de realização do projeto, obtido com a Checklist de Projetos. A métrica busca 

verificar se os projetos são realizados conforme padrões definidos. A seguir são apresentados 

o objetivo detalhado da métrica e a própria métrica definida. 

Realização dos Projetos Conforme Padrões – O objetivo da métrica é apresentado na tabela 

12, enquanto a descrição da mesma está presente na tabela 13.  



 53 

Tabela 12 – Objetivo da Métrica 

Analisar Índice de Conformidade dos Projetos 

Com o propósito 

de 

Gerenciar o percentual de conformidade dos projeto conforme objetivos 

estabelecidos 

Com respeito a Equipe de Desenvolvimento dos Projetos 

Do ponto de vista 

do/a 
Diretores e Gerentes 

No contexto de Cada projeto 

Objetivo 

Estratégico 

#4289 (Número da tarefa do Redmine que apresenta o Objetivo 

Estratégico atendido pela métrica.  

 

 Índice de Conformidade dos Projetos 

Tabela 13 – Guia Descritivo da Métrica 

Identificador da medida: INCONFPROJ 

Tipo da Medida: Base 

Nome da Medida: Índice de Conformidade dos Projetos 

Descrição: 
Percentual de Realização de cada projeto, conforme 

resultado de auditoria 

Função / fórmula de medição: INCONFPROJ 

Medidas base: - 

Unidades de medidas: % 

Escala: Inteiro maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100 

Procedimento de coleta e 

armazenamento: 

Ao final do projeto, coletar o resultado da auditoria do 

projeto obtido com a checklist 

Procedimento de Análise: O número aceitável é acima de 85%. 

Indicador: 

  

Percentual de horas gastas com BUGs por projeto: 

Acima de 85%: Ótimo; 

Entre 85% e 70%: Aceitável; 

Entre 70% e 50%: Ruim; 

Abaixo de 50%: Péssimo. 

Processo(s) Atendido(s): GQA, GCO, MED, GPR, GRE 

 

3.2.2.2 Ferramentas desenvolvidas 

 A INFOECIA busca adequar seus processos àqueles sugeridos pelos modelos 

MoProSoft e MPS.BR. Sendo assim, para atender aos resultados esperados pelo processo de 

http://187.18.106.240:3000/issues/4289
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Garantia da Qualidade e aos resultados de atributos de processos diretamente relacionados à 

este processo, as verificações realizadas buscam abordar os processos de ambos os modelos. 

 Os resultados esperados do processo de Garantia da Qualidade exigem que 

os produtos de trabalho e processos da empresa sejam avaliados objetivamente. Desta forma, 

além de garantir que as revisões sejam feitas por papéis independentes da execução do 

processo e produtos de trabalho revisados, definiu-se que as execuções sejam realizadas 

através de Checklists. 

 As Checklists desenvolvidas na INFOECIA mantém um formato de planilha 

e sua execução será explicada a seguir. Este formato foi escolhido por apresentar maior 

facilidade para manipulação dos dados, uma vez que permite definição de fórmulas e geração 

de gráficos. 

Checklist de Auditoria 

 A INFOECIA possui um Template da Checklist de Projetos, apresentado no 

Apêndice A deste trabalho, e um guia definido para preenchimento da mesma, conforme 

segue. 

 A Checklist está em formato de planilha, onde cada aba apresenta um marco. 

As abas da planilha devem ser preenchidas ao fim de cada marco do projeto, respectivamente, 

seguindo os passos explicados abaixo para cada uma das abas. 

 

 Capa 

A Capa deve ser preenchida assim que um novo projeto for iniciado, 

contendo os seguintes dados: 

 Responsável pelo Projeto: Nome da pessoa responsável pelo Projeto (Gerente 

de Projetos); 

 Responsável pela Revisão dos Produtos de Trabalho: Nome da pessoa 

responsável por realizar a revisão dos produtos de trabalho do projeto (Analista 

de Qualidade); 

 Versão: Título da versão à qual a Checklist se refere; 

 Data de Início do Projeto: Data referente ao início do projeto; 

 Data Prevista para Revisão de Planejamento: Data prevista para Revisão dos 

Produtos de Trabalho da fase de Planejamento; 

 Data Prevista para Revisão do Desenvolvimento: Data prevista para Revisão 

dos Produtos de Trabalho da fase de Desenvolvimento; 
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 Data Prevista para Revisão de Encerramento: Data prevista para Revisão dos 

Produtos de Trabalho da fase de Encerramento; 

 Data de Finalização do Projeto: Data referente à finalização do projeto. 

 

 Planejamento 

A aba Planejamento deve ser preenchida ao fim da fase de planejamento do 

projeto, ou seja, logo após a Reunião Inaugural (Reunião de Kick-off). 

Deve-se inserir a data de realização de preenchimento da Checklist de 

Revisão dos Produtos de Trabalho do Planejamento no local indicado, na aba, seguindo o 

modelo dd/mm/aaaa. 

As perguntas da Checklist estão divididas entre Plano de Projeto e Reunião 

de Kick-off e seus respectivos dados requeridos. 

A cada pergunta, deve-se marcar a opção correspondente, de acordo com os 

seguintes critérios: 

 0% (Não Realizado); 

 25% (Pouco Realizado); 

 50% (Parcialmente Realizado); 

 75% (Largamente Realizado); 

 100% (Totalmente Realizado). 

 Caso a marcação seja inferior diferente de 100%, é obrigatório que se 

escreva uma anotação na coluna de Anotações, da respectiva linha. Tal anotação deve 

justificar a marcação realizada. Em caso de não conformidades identificadas, as mesmas 

devem ser gerenciadas conforme fluxo padrão de Gestão de Não Conformidades, definido 

pela Garantia da Qualidade, e identificar tarefas de ações corretivas abertas na respectiva 

linha de Anotações da planilha (formato #nnnn). 

Ao fim do preenchimento da aba, deve-se anexar a planilha à atividade de 

Revisão dos Produtos de Trabalho do Planejamento presente no projeto em questão. 

 

 Desenvolvimento  

Ao fim da Execução das Sprints e do Mutirão de Testes, deve-se baixar o 

arquivo anexo à atividade de Revisão dos Produtos de Trabalho do Planejamento do projeto.  

http://187.18.106.240:3000/projects/processodeinfoecia/wiki/Ger%C3%AAncia_de_Qualidade#Fluxo-de-Trabalho-de-Gerecircncia-de-Natildeo-Conformidades
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A Checklist presente na aba Desenvolvimento deve avaliar os produtos de 

trabalho gerados pelas fases de Execução de Sprints e Mutirão de Testes. Deve ser preenchida 

logo no início da fase de Encerramento, logo após a geração da release final. 

Deve-se inserir a data de realização de preenchimento da Checklist de 

Revisão dos Produtos de Trabalho do Desenvolvimento no local indicado, na aba, seguindo o 

modelo dd/mm/aaaa. 

A cada pergunta, deve-se marcar a opção correspondente, de acordo com os 

seguintes critérios: 

 0% (Não Realizado); 

 25% (Pouco Realizado); 

 50% (Parcialmente Realizado); 

 75% (Largamente Realizado); 

 100% (Totalmente Realizado). 

 Caso a marcação seja diferente de 100%, é obrigatório que se escreva uma 

anotação na coluna de Anotações, da respectiva linha. Tal anotação deve justificar a marcação 

realizada. Em caso de não conformidades identificadas, as mesmas devem ser 

gerenciadas conforme fluxo padrão de Gestão de Não Conformidades, definido pela Garantia 

da Qualidade, e identificar tarefas de ações corretivas abertas na respectiva linha de 

Anotações da planilha (formato #nnnn). 

Ao fim do preenchimento da aba Desenvolvimento, deve-se anexar a 

planilha à atividade Revisão dos Produtos de Trabalho do Desenvolvimento presente no 

projeto em questão. 

 

 Encerramento 

 Primeiramente, deve-se baixar o arquivo anexo à atividade de Revisão dos 

Produtos de Trabalho do Desenvolvimento do projeto. 

A aba Encerramento deve ser preenchida após a realização da Reunião de 

Encerramento do Projeto e antes de o projeto ser entregue ao cliente. 

Deve-se inserir a data de realização de preenchimento da Checklist de 

Revisão dos Produtos de Trabalho de Encerramento no local indicado, na aba, seguindo o 

modelo dd/mm/aaaa. 

 A cada pergunta, deve-se marcar a opção correspondente, de acordo com os 

seguintes critérios: 

http://187.18.106.240:3000/projects/processodeinfoecia/wiki/Ger%C3%AAncia_de_Qualidade#Fluxo-de-Trabalho-de-Gerecircncia-de-Natildeo-Conformidades
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 0% (Não Realizado); 

 25% (Pouco Realizado); 

 50% (Parcialmente Realizado); 

 75% (Largamente Realizado); 

 100% (Totalmente Realizado). 

 Caso a marcação seja inferior diferente de 100%, é obrigatório que se 

escreva uma anotação na coluna de Anotações, da respectiva linha. Tal anotação deve 

justificar a marcação realizada. Em caso de não conformidades identificadas, as mesmas 

devem ser gerenciadas conforme fluxo padrão de Gestão de Não Conformidades, definido 

pela Garantia da Qualidade, e identificar tarefas de ações corretivas abertas na respectiva 

linha de Anotações da planilha (formato #nnnn). 

 Ao fim do preenchimento da aba, deve-se anexar a planilha à atividade de 

Revisão dos Produtos de Trabalho do Encerramento presente no projeto em questão. 

 

 GQA – MED 

Primeiramente, deve-se baixar o arquivo anexo à atividade de Revisão dos 

Produtos de Trabalho do Encerramento do projeto. 

  Deve-se inserir a data de realização de preenchimento da Checklist de 

Revisão dos Produtos de Trabalho de GQA e MED no local indicado, na aba, seguindo o 

modelo dd/mm/aaaa. Também, deve-se preencher o campo ‘Preenchido por’ com o nome da 

pessoa que está realizando revisão. A tarefa referente ao preenchimento desta aba, 

diferentemente das demais, deve estar atribuída a uma pessoa independente do projeto 

auditado, ou seja, que não participe do mesmo. 

 A cada pergunta, deve-se marcar a opção correspondente, de acordo com os 

seguintes critérios: 

 0% (Não Realizado); 

 25% (Pouco Realizado); 

 50% (Parcialmente Realizado); 

 75% (Largamente Realizado); 

 100% (Totalmente Realizado). 

 Caso a marcação seja inferior diferente de 100%, é obrigatório que se 

escreva uma anotação na coluna de Anotações, da respectiva linha. Tal anotação deve 

justificar a marcação realizada. Em caso de não conformidades identificadas, as mesmas 

http://187.18.106.240:3000/projects/processodeinfoecia/wiki/Ger%C3%AAncia_de_Qualidade#Fluxo-de-Trabalho-de-Gerecircncia-de-Natildeo-Conformidades
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devem ser gerenciadas conforme fluxo padrão de Gestão de Não Conformidades, definido 

pela Garantia da Qualidade, e identificar tarefas de ações corretivas abertas na respectiva 

linha de Anotações da planilha (formato #nnnn). 

Ao fim do preenchimento da aba, deve-se anexar a planilha à atividade de 

Revisão dos Produtos de Trabalho de GQA e MED presente no projeto em questão. 

 

 Resultados 

A aba Resultados apresentará um relatório dos dados gerais da planilha, em 

forma de gráficos e tabela. 

 São apresentadas as porcentagens de realização de cada etapa do projeto 

(tabela e gráfico), bem como a porcentagem realizada total (Valor e figura representativa).  

Obs.: A aba Resultados é composta por funções. Sendo assim, não se deve alterar nada da 

mesma! Os dados serão preenchidos automaticamente, conforme preenchimento das demais 

abas. 

 Em relação à estrutura da Checklist de Projetos, a seguir serão detalhadas as 

fórmulas definidas nas abas da planilha. Conforme citado anteriormente, a Checklist de 

Processos segue a mesma estrutura da Checklist de Projetos, sendo assim as fórmulas são 

bastante similares. 

 Capa: A aba capa não possui fórmulas. 

 Planejamento: 

o  Campo H29: =CONT.VALORES(H3:H28) Contabiliza a quantidade total de 

tópicos que receberam respostas de 0% de realização. 

o Campo I29: =CONT.VALORES(I3:I28) Contabiliza a quantidade total de 

tópicos que receberam respostas de 25% de realização. 

o Campo J29: =CONT.VALORES(J3:J28) Contabiliza a quantidade total de 

tópicos que receberam respostas de 50% de realização. 

o Campo K29: =CONT.VALORES(K3:K28) Contabiliza a quantidade total de 

tópicos que receberam respostas de 75% de realização. 

o Campo L29: =CONT.VALORES(L3:L28) Contabiliza a quantidade total de 

tópicos que receberam respostas de 100% de realização. 

o Campo H30: =SE(SOMA(H29:L29)=0;0;H29/SOMA(H29:L29)) Contabiliza a 

porcentagem total de respostas de 0% de realização em relação ao total de 

respostas fornecidas. Também, faz uma verificação para evitar divisão por 

zero. 

http://187.18.106.240:3000/projects/processodeinfoecia/wiki/Ger%C3%AAncia_de_Qualidade#Fluxo-de-Trabalho-de-Gerecircncia-de-Natildeo-Conformidades
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o Campo I30: =SE(SOMA(H29:L29)=0;0;I29/SOMA(H29:L29)) Contabiliza a 

porcentagem total de respostas de 25% de realização em relação ao total de 

respostas fornecidas. Também, faz uma verificação para evitar divisão por 

zero. 

o Campo J30: =SE(SOMA(H29:L29)=0;0;J29/SOMA(H29:L29)) Contabiliza a 

porcentagem total de respostas de 50% de realização em relação ao total de 

respostas fornecidas. Também, faz uma verificação para evitar divisão por 

zero. 

o Campo K30: =SE(SOMA(H29:L29)=0;0;K29/SOMA(H29:L29)) Contabiliza a 

porcentagem total de respostas de 75% de realização em relação ao total de 

respostas fornecidas. Também, faz uma verificação para evitar divisão por 

zero. 

o Campo L30: =SE(SOMA(H29:L29)=0;0;L29/SOMA(H29:L29)) Contabiliza a 

porcentagem total de respostas de 100% de realização em relação ao total de 

respostas fornecidas. Também, faz uma verificação para evitar divisão por 

zero. 

o Campo H31:L31: 

=SE(CONT.VALORES(H3:L28)=0;0;(SE((CONT.VALORES(C3:G28)<>CO

NT.VALORES(H3:L28));"Preenchimento 

incompleto!";(SE(SOMA(H29:L29)=0;0;((I29*0,25)+(J29*0,5)+(K29*0,75)+

L29)/SOMA(H29:L29)))))) Esta fórmula preenche o campo com valor 0, caso 

nenhuma resposta seja entrada, com o valor ‘Preenchimento Incompleto’, caso 

a quantidade de respostas fornecidas seja diferente da quantidade de questões, 

ou preenche com a contabilização da porcentagem total de realização da fase 

analisada. 

 Desenvolvimento, Encerramento e GQA-MED: essas abas realizam os mesmos 

cálculos da aba Planejamento, apenas alterando os campos coletados e atribuídos nas 

fórmulas (dependendo da estrutura da aba, principalmente, em relação à quantidade de 

questões) 

 Resultados: esta aba apresenta os seguintes dados: 

o Porcentagem Realizada por Marco: cada linha fornece o valor obtido como 

porcentagem total realizada de cada aba. Na linha ‘Planejamento’, por 

exemplo, tem-se a seguinte fórmula: =SE((Planejamento!H31="Preenchimento 

incompleto!");0;Planejamento!H31) 
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o Porcentagem Total Realizada: Dividida em dois campos, onde o primeiro 

calcula a média geral obtida em relação a todas as abas, através da fórmula = 

SE(SOMA(B2:B5)=0;0;MÉDIA(B2:B5)), enquanto o segundo campo 

apresenta um desenho representativo, baseado nos indicadores definidos pela 

Medição para o Índice de Conformidade dos Projetos, de acordo com cada 

valor obtido. A fórmula para este último é a seguinte 

=SE(D2>=85%;O1;SE(D2>=70%;O3;SE(D2>=50%;O2;O4))), onde os 

campos O1, O2, O3 e O4, contém, respectivamente, os valores J, L, K e i na 

fonte Wingdings.  

o Gráfico: O gráfico apresenta de forma visual os valores contidos na tabela 

Porcentagem Realizada por Marco. 

  Na figura 3.25, é possível encontrar uma tarefa de exemplo, mostrando como 

as atividades de revisão são registradas e realizadas no Redmine. 

 

Figura 3.25 – Tarefa de Revisão no Redmine 

 

 Na figura apresentada é possível notar um exemplo de tarefa de Revisão dos 

Produtos de Trabalho da Fase de Planejamento dentro do projeto de Produção, mais 

especificamente no projeto da Versão 02.13.11. No topo da tarefa pode-se identificar o 

projeto (tarefa do tipo PRJ) em que está inserida e, também, a Ação Estratégica (tarefa de tipo 

ACE) e Objetivo Estratégico (tarefa de tipo OBJ) do atual Planejamento Estratégico (tarefa do 

tipo RES). 
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Ainda, na tarefa é possível identificar o responsável por executá-la, no 

campo ‘Atribuído para:’, no caso, a tarefa de exemplo está atribuída ao Analista de Qualidade. 

Também, pode-se verificar dados como situação da tarefa (pendente, concluída, entre outros), 

prioridade (normal ou emergencial), a Versão em que foi planejada (no caso, faz parte da fase 

de Planejamento do Projeto), tipo da tarefa, início e data prevista para o término da tarefa, 

porcentagem terminada e tempo já gasto na execução da tarefa. 

 Neste caso, pode-se notar que a tarefa foi executada, pois há uma checklist 

anexa à tarefa. Ainda, é possível notar duas subtarefas de Ação Corretiva (tarefas do tipo 

ACO) ainda pendentes e alocadas a outros membros da Equipe Técnica, responsáveis por 

executar as Ações Corretivas. Outro ponto interessante deste caso é que, a cada subtarefa 

concluída, a tarefa pai contabilizará e exibirá a porcentagem concluída da tarefa no campo ‘% 

Terminado:’. Pensando-se no caso mostrado, se uma das subtarefas fosse concluída, o campo 

exibiria o valor de 50% terminado, preenchendo 50% da barrinha na cor verde. 

  

3.2.3 Resultados  

 A Garantia da Qualidade, definida pelo MPS.BR, descreve os resultados 

esperados para o processo. Em [5], são apresentados os mapeamentos entre os processos do 

MPS.BR e do MoProSoft. Ainda, em cada processo, o guia descreve o que se espera das 

evidências de cada resultado esperado. A seguir, estes dados são apresentados e são 

estabelecidas relações entre os mesmos e as ações implantadas na INFOECIA. Após, o 

mesmo é feito em relação aos resultados dos atributos de processos que são alcançados pela 

Garantia da Qualidade. 

 GQA 1. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e 

requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem 

entregues e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto.  

As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que 

existem registros de avaliações objetivas dos produtos de trabalho gerados em relação a 

padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis, antes dos produtos serem entregues e nos 

marcos definidos para o projeto? Obs.: avaliações objetivas são realizadas por um grupo 

que não esteve envolvido diretamente na elaboração desses produtos de trabalho com 

base em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do revisor. 

As Auditorias de Projetos ocorrem em marcos pré-definidos dos projetos. 

Considerando-se o Fluxo de Projetos (citados anteriormente), realizam-se as seguintes 

revisões nos projetos: 
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 Revisão dos Produtos de Trabalho do Planejamento; 

 Revisão dos Produtos de Trabalho do Desenvolvimento (após execução das Sprints 

e Mutirão de Testes); 

 Revisão dos Produtos de Trabalho do Encerramento (após a execução da fase de 

encerramento do projeto); 

 Revisão dos Produtos de Trabalho de GQA e MED (após a execução das demais 

revisões). 

As revisões são realizadas utilizando-se uma Checklist de Projetos, definida 

em uma planilha do Microsoft Excel, onde as revisões de cada marco são definidas em abas 

diferentes e todos os dados são apresentados em uma última aba de Resultados. A realização 

das revisões é planejada e registrada em tarefas no Redmine relacionadas ao projeto sendo 

revisado. 

 Para garantir que as revisões sejam realizadas de forma objetiva, todas as 

tarefas de Revisão dos Produtos de Trabalho dos Marcos são atribuídas ao Analista de 

Qualidade, uma vez que o mesmo não participa ativamente do desenvolvimento de Projetos 

da empresa. 

 Também, buscou-se garantir que ao menos um produto de trabalho de cada 

processo definido pelo MPS.BR seja verificado, conforme sugerido por [4]. 

Vale ressaltar que as revisões de Encerramento, realizada pelo Analista de 

Qualidade, e dos processos de Garantia da Qualidade e Medição, realizada pelo Gerente de 

Projetos, devem ser realizadas antes de o produto final ser disponibilizado para o cliente. 

 GQA 2. A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões 

e procedimentos é avaliada objetivamente. 

As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que 

existem registros de avaliações objetivas dos processos executados em relação a 

descrições de processo, padrões e procedimentos, ao longo do ciclo de vida? Obs.: 

avaliações objetivas são realizadas por um grupo que não esteve envolvido diretamente 

na execução destas atividades com base em critérios que minimizem a subjetividade e o 

viés do revisor. 

Na Checklist de Projetos, foram inseridas as revisões dos processos. Desta 

forma, a cada marco, também os processos da empresa são verificados. 

Além da Checklist de Processos, definida para proporcionar uma avaliação 

mais detalhista em relação aos processos sempre que houver a necessidade. 
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 GQA 3. Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e 

comunicados.  

     As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que 

há registros dos problemas e das não-conformidades identificadas nas avaliações e que 

estes são comunicados aos responsáveis pelos produtos/processos aplicáveis? 

     Quanto à Gestão das Não Conformidades identificadas, foi visto que uma 

tarefa de Ação Corretiva deve ser aberta no Redmine, atribuindo-se a tarefa para o 

responsável por realizar a mesma.  

 Vale ressaltar que o fluxo definido pela Gerência de Qualidade, apresentado 

na figura 3.24, é válido para todas as situações em que não conformidades forem 

identificadas, não limitando-se às revisões realizadas pela Garantia da Qualidade.  

 GQA 4. Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e 

acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o 

escalonamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a 

garantir sua solução. 

As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) 

que foram definidas ações corretivas para as não-conformidades e que elas foram 

acompanhadas até a sua conclusão? (ii) que, quando necessário, as não-conformidades 

não resolvidas foram escalonadas para níveis superiores visando a efetivação das ações 

corretivas, conforme mecanismo estabelecido? 

Conforme citado anteriormente, tarefas de Ações Corretivas são abertas para 

cada não conformidade identificada.  

Na data estabelecida como limite para a conclusão, a pessoa que abriu uma 

tarefa de Ação Corretiva (identificou a não conformidade) deverá verificar se a ação corretiva 

foi executada, bem como resultados obtidos através da execução da mesma. Caso a ação 

corretiva não seja realizada ou não seja efetiva, deve-se abrir uma Ação Corretiva ao superior 

direto, conforme definido pelo processo. 

Em relação aos Atributos do Processo, definidos para o nível F, existem dois 

resultados que fazem com que o processo de Garantia da Qualidade possua intersecção com 

os demais processos. Também, estes resultados garantem recursividade, pois esperam que as 

verificações da Garantia da Qualidade sejam aplicadas ao próprio processo e seus produtos de 

trabalho. É apresentado a seguir o que se espera de cada um desses atributos. 
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 RAP10. (A partir do nível F) A aderência dos processos executados às descrições 

de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e são tratadas as 

não conformidades.  

As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: 

(i) foi verificado se o processo foi executado seguindo as descrições do 

processo, padrões e procedimentos aplicáveis? (ii) em caso de não conformidades, ações 

corretivas são estabelecidas e gerenciadas até a sua conclusão? 

Por conta deste Resultado de Atributo de Processo, foi definida uma revisão 

do processo da Garantia da Qualidade ao fim dos projetos, que definiu-se que deve ser 

realizado por alguém que não participe do projeto auditado. 

 RAP14. Os produtos de trabalho são avaliados objetivamente com relação aos 

padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis e são tratadas as não 

conformidades. 

As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: 

(i) foi verificado se os produtos de trabalho gerados pela execução do processo seguem os 

padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis? (ii) em caso de não 

conformidades, ações corretivas são estabelecidas e gerenciadas até a sua conclusão? 

Na revisão da Garantia da Qualidade realizada ao fim dos projetos, são 

verificados, também, seus produtos de trabalho, que definiu-se que deve ser realizada por uma 

pessoa que não participe do projeto auditado. 

 

3.2.4 Desafios Encontrados 

Um dos principais desafios encontrados foi em relação à mudança de cultura 

da empresa, ou seja, a adaptação dos colaboradores aos novos processos em constante 

mudança.  

Também, no início das atividades, houve pouco apoio da direção da 

empresa na implementação das mudanças. O desafio foi vencido aos poucos, após maior 

compreensão dos modelos e da importância dos mesmos, à medida que a implementação do 

processo foi evoluindo e os colaboradores foram percebendo as melhorias obtidas com os 

resultados. 

A implementação de dois modelos diferentes exigiu grande atenção e 

esforço dos envolvidos. Foi necessário desenvolver grande compreensão dos modelos, de 

forma a garantir que ambos funcionassem bem na prática, evitando redundâncias e exclusão 

de processos.  
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A avaliação do MoProSoft estava com previsão de ocorrer antes da 

avaliação do MPS.BR, sendo marcada para os dias 21 e 22 de Outubro de 2013. Assim, todos 

os esforços da empresa se voltaram à finalizar a implementação dos processos do MoProSoft, 

o que prejudicou a implementação do MPS.BR. Somente após confirmação de que não 

teríamos a avaliação do MoProSoft conforme previsto, voltamos nosso foco ao MPS.BR, que 

logo teve sua data confirmada.  

Encontrar um equilíbrio entre a implementação de dois modelos diferentes 

foi um grande desafio, levando-se em consideração que os recursos humanos eram limitados, 

pois havia uma pessoa trabalhando exclusivamente com a implementação por meio período e 

outros três recursos humanos que dividiam seu tempo entre as implementações de processos e 

outras atividades dentro da empresa. 

 Em relação ao trabalho realizado, e aqui apresentado, esperava-se que 

Avaliação Oficial do MPS.BR pudesse validar e fornecer dados suficientes para a conclusão 

deste trabalho em relação ao sucesso, ou não, das implementações. Por conta dos atrasos e 

imprevistos em relação às avaliações, a validação dos processos foi realizada pelos próprios 

consultores do SENAI, através de consultorias presenciais e análises de falhas dos processos. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS 

 

 Foi realizada uma avaliação do Programa de Melhorias da INFOECIA. O 

programa é referente às implantações dos novos e melhoria dos antigos processos da empresa. 

O objetivo da avaliação foi de analisar as impressões da diretoria e colaboradores da empresa 

mais diretamente afetados e/ou envolvidos com os processos definidos. O Modelo de 

Questionário utilizado foi desenvolvido através do Google Drive e pode ser encontrado no 

Apêndice E. 

 Considerando-se que as implementações de processos restringem-se aos 

setores mais relacionados à produção de software da empresa (ou seja, não visam abordar 

setores Comercial, Financeiro e Marketing, por exemplo), o questionário foi enviado somente 

a alguns papéis da empresa, definindo-se alguns grupos para o pessoal selecionado. Estes 

grupos levaram em consideração o envolvimento com a produção (desenvolvimento de 

software em si) e a proximidade com os clientes da empresa. Desta forma, este grupos são 

identificados por níveis, na figura 3.26. 
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Figura 3.26 – Níveis de Avaliadores 

 

 O questionário permitiu aos colaboradores da empresa avaliarem o Programa 

de Melhoria, fornecendo suas impressões em relação às interferências da implementação e 

melhoria de processos nas suas atividades, comunicação de equipe, percepção dos clientes, 

entre outras. Além disso, as respostas recebidas foram avaliadas como um todo e ressaltadas 

por nível. 

 No total, foram obtidas 13 respostas ao questionário. Os resultados são 

apresentados a seguir em formato de gráficos, contendo a porcentagem total de respostas 

selecionadas por questão. 

1. Escreva duas palavras que melhor representam o programa de melhoria como um todo: 

 

Figura 3.27 – Palavras para o Programa de Melhoria 

 

 Pelo gráfico da figura 3.27, é possível notar que a palavra que melhor 

representa o Programa de Melhoria da INFOECIA é: Qualidade.  
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2. Houve melhoria na execução dos projetos após a implantação dos processos?  

 

Figura 3.28 – Melhoria nos Projetos 

 

 Com a figura 3.28, conclui-se que todos os que realizaram a avaliação 

notaram melhoria na execução dos projetos após a implantação dos processos de melhoria. 

3. Houve agilidade no tempo de produção de software?  

 

Figura 3.29 – Agilidade de Produção 

 

 Quase metade das pessoas da empresa, conforme figura 3.29, concordam que 

houve agilidade no tempo de produção de software, enquanto que para outra parte 

considerável de pessoas essa questão é indiferente ao Programa de Melhorias. 

4. A documentação gerada auxiliou no seu trabalho? 
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Figura 3.30 – Documentação Gerada 

 

 Conforme figura 3.30 e resultados obtidos, pode-se afirmar que o Programa 

de Melhoria gerou documentação que auxiliou o trabalho dos colaboradores e diretor da 

empresa. 

5. A comunicação da equipe foi mais intensa e eficiente? 

 

Figura 3.31 – Comunicação da Equipe 

 De acordo com a figura 3.31, um total de 85% das pessoas concorda que a 

comunicação da equipe foi mais intensa e eficiente após as implementações do Programa de 

Melhoria. Os demais acreditam que este fator independe das implementações realizadas. 

6. Os projetos são executados com base em prazos mais realistas? 

 

Figura 3.32 – Prazos dos Projetos 
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 Ao todo, de acordo com a figura 3.32, 77% das pessoas concordam que o 

Programa de Melhoria contribuiu para que os projetos tivessem prazos mais realistas, porém 

15% discordam desta afirmação. 

7. A qualidade do produto final foi melhor que em projetos anteriores?  

 

Figura 3.33 – Qualidade do Produto 

   

 A figura 3.33 nos fornece dados em relação à qualidade do produto final, 

mostrando que 69% das pessoas concordam que o Programa de Melhoria os projetos a 

apresentarem melhoria em relação aos anteriores. Ainda, 23% acreditam que a melhoria, ou 

não, do produto final independe do programa avaliado. 

8. A consulta aos documentos dos projetos foi facilitada pelo uso do Redmine? 

 

Figura 3.34 – Consulta aos Documentos 

 

 Conforme dados do gráfico da figura 3.34, todos concordam que o Programa 

de Melhoria facilitou a consulta aos documentos dos projetos através da implantação do 

Redmine. 

9. Existe maior precisão no controle das suas atividades? 
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Figura 3.35 – Controle de Atividades 

 Pelo gráfico da figura 3.35, a maioria das pessoas concorda que as 

implementações realizadas pelo Programa de Melhoria contribuiu para que as suas atividades 

tivessem maior precisão. Apenas uma pessoa discordou da afirmação.  

10. As atividades que você executou foram passadas de forma mais clara? 

 

Figura 3.36 – Clareza das Atividades 

 Em relação à forma com que as atividades executadas são passadas, a figura 

3.36 mostra que 85% das pessoas concordam que o Programa de Melhoria contribuiu com que 

as mesmas fossem passadas de forma mais clara. 

11. Os papéis e responsabilidades de cada membro da equipe estão melhor definidos? 

 

Figura 3.37 – Papéis e Responsabilidades 
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 Em geral, conforme figura 3.37, 70% das pessoas concordam que as 

implementações realizadas pelo Programa de Melhoria contribuíram para que os papéis e 

responsabilidades de cada membro da equipe fossem melhor definidos. 

12. O cliente percebeu as melhorias impostas pela empresa?  

 

Figura 3.38 – Percepção do Cliente 

 

 Com a figura 3.38, pode-se afirmar que a maior parte das pessoas concorda 

que os clientes puderam perceber as melhorias impostas pela empresa. Os demais acreditam 

que este fator seja indiferente. 

 Ao analisarmos as respostas do tipo ‘Indiferente’ por grupo definido, é 

interessante notar que 100% do pessoal de Nível 1 selecionou essa alternativa, enquanto nos 

demais níveis o resultado foi de pouco mais de 20% das pessoas, mostrando que, em geral, os 

grupos com maior proximidade aos clientes pôde notar a interferência do trabalho realizado 

em relação à percepção do cliente, enquanto que para o pessoal mais próximo do software, 

esta é uma questão em que não se nota esta relação.  

13. A documentação gerada impossibilitou que seu trabalho fosse mais ágil? 

 

Figura 3.39 –Documentação e Agilidade 

    

 Conforme figura 3.39, apenas uma pessoa acredita que a agilidade de seu 

trabalho é indiferente à documentação gerada pelo Programa de Melhoria. Quanto aos demais, 
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metade concorda que a documentação impossibilitou maior agilidade de seu trabalho, 

enquanto a outra metade não concorda. 

14. O fato de existir uma equipe de qualidade inspecionando seu trabalho aumentou a 

qualidade do(s) produto(s) que você gerou?  

 

Figura 3.40 – Qualidade do Produto Gerado 

 

 No total, de acordo com a figura 3.40, 77% das pessoas concordam que o 

fato de existir uma equipe de qualidade inspecionando seu trabalho, contribuiu para o 

aumento da qualidade de seu(s) produto(s) produzido(s).  

15. O nível de satisfação aumentou após a implantação dos novos processos?  

 

Figura 3.41 – Nível de Satisfação 

 

 Em relação ao nível de satisfação, a figura 3.41 mostra que 77% concordam 

que aumentou após a implantação dos novos processos. Os demais acreditam ser indiferente. 

 Nesta questão, exatamente uma pessoa de cada nível respondeu que acredita 

ser indiferente. 

16. Escreva suas impressões sobre o programa de melhoria: 

 “A qualidade do Software melhorou. Os prazos ficaram mais definidos.”, Nível 1 
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 “Um maior controle possibilita evitar problemas de desenvolvimento, resultando num 

produto final com maior qualidade.”, Nível 1 

 “Ainda deve ser melhorado muito para que a melhoria do processo surta efeitos 

desejados”, Nível 2 

 “Foi uma experiência muito gratificante e enriquecedora ter participado do processo 

de melhoria de software da INFOECIA. Foi um trabalho difícil, pois foi necessário 

que a empresa realizasse mudanças para garantir que o objetivo fosse alcançado. E 

hoje podemos observar uma melhor organização e qualidade no desenvolvimento do 

produto. Qualidade que será mantida pela INFOECIA de forma a manter o produto 

mais estável e uma satisfação crescente dos colaboradores e clientes.”, Nível 2 

 “À princípio, há certa resistência aos novos fluxos de trabalho, mas aos poucos a 

empresa se adéqua aos novos processos e vice-versa.”, Nível 2 

 “Evidente melhora na qualidade dos processos gerenciados pela organização.”, Nível 2 

 “O programa de melhoria está sendo muito útil, pois nota-se que os processos da 

empresa estão melhorando cada vez mais.”, Nível 3 

 “De uma forma geral com as implementações deste programa a empresa passou a ter 

uma linha mais definida de como devem ser executados os processos de cada 

departamento.”, Nível 3 

 “Bem elaborado, porém pouco executado dificultando alcançar alta qualidade”, Nível 

3 

 “Estamos no caminho certo, mas acredito que tínhamos que ter um profissional focado 

apenas em realizar os Testes do Software produzido para mapear os erros frequentes 

para melhorar cada vez mais a qualidade de nossos produtos.”, Nível 3 

 “Acredito que o programa de melhoria vem colaborando para uma ótima padronização 

e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pela equipe da INFOECIA, gerando 

segurança e credibilidade para os clientes.”, Nível 3 

 “O programa visa melhor controle nos processos visando mais qualidade e, 

consequentemente, gerando satisfação para nossos clientes.”, Nível 3 

 “As melhorias são visíveis com o programa nos quesitos de rastreabilidade, 

integridade, interatividade, organizacional e confiabilidade porém, o programa requer 

um aumento de tempo para cumprimentos dos processos. Com este aumento, os 

processos de qualidade na execução de desenvolvimento e teste, na minha visão, 

caíram de produtividade.”, Nível 3 
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 Com a conclusão da aplicação do questionário, foi possível verificar que 

algumas melhorias já são notadas pelos colaboradores da empresa em relação ao 

desenvolvimento dos projetos. Apesar disso, alguns quesitos dos processos ainda são 

identificados como burocráticos e sentidos como algo que atrapalha a produtividade. 

 Ainda, em relação ao Programa de Melhoria, a empresa concorda que houve 

melhoria na execução dos projetos após a implementação dos processos, que a documentação 

gerada auxiliou o trabalho e que a consulta aos documentos dos projetos foi facilitada pelo 

uso do Redmine. 

  

 

3.4 PRÓXIMOS PASSOS 

 

 Apesar de muito já estar definido em relação aos fluxos e produtos de 

trabalho referentes à Garantia da Qualidade, ajustes serão necessários conforme execuções do 

processo. Além disso, ainda será necessária a realização de capacitação dos colaboradores nos 

processos definidos, garantindo que os mesmos estejam aptos a realizar seus papéis da melhor 

forma possível, também, contribuindo para que a empresa obtenha as avaliações buscadas.  

 A empresa previa ser avaliada ainda em 2013 no nível F do MPS.BR e 

níveis 1 e 2 do MoProSoft.  

 A avaliações estavam previstas para acontecer nas seguintes datas: 

 MoProSoft: 2ª quinzena de Outubro; 

 MPS.BR: Novembro. 

 Por conta de imprevistos da própria SOFTEX, a avaliação do MoProSoft 

não pôde ser realizada conforme esperado e continua sem data definida, porém a avaliação 

deve ocorrer até, no máximo, o mês de Março de 2014. 

 Já as avaliações do MPS.BR, que esperava-se que fossem utilizadas para 

validação das atividades realizadas, estão definidas para as seguintes datas: 

 Primeira Avaliação Oficial do MPS.BR: dias 03 e 04 de Dezembro de 2013; 

 Segunda Avaliação do MPS.BR (caso seja necessário realizar ajustes nos processos): 

semana dos dias 13 a 17 de Janeiro de 2014. 

 Considerando-se o cenário em relação às avalições oficiais dos modelos, a 

empresa focará seus esforços em finalizar a implementação e execução dos processos do 

MPS.BR, de forma a garantir uma boa preparação para a primeira avaliação. Assim, somente 
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após as avaliações do MPS.BR, a empresa voltará a focar seus esforços na implementação e 

execução dos processos do MoProSoft. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 Com o grande crescimento e necessidades da área de Tecnologia da 

Informação há a dificuldade do controle e mensuração da produção nessa área. Desta forma, 

os modelos de melhoria e garantia da qualidade voltado para empresas de software surgem 

como uma solução para empresas e consumidores de softwares. 

 Para os consumidores, os modelos permitem mensurar a qualidade de 

empresas produtoras de software, apresentando-se como uma base para comparação do nível 

de maturidade de cada empresa. 

 Já para as empresas produtoras, a implementação de novos processos de 

trabalho implica em uma mudança bastante significativa não só no fluxo de trabalho dos 

colaboradores, mas de toda a cultura organizacional da empresa. Sendo assim, muitos desafios 

e resistência são encontrados, porém, logo se percebe as vantagens e benefícios advindos de 

tais mudanças.  

 Com o trabalho realizado, foi possível verificar que as melhorias definidas já 

são sentidas por colaboradores e clientes logo no começo das implantações. Ainda assim, é 

natural que haja um período de adaptação aos novos processos, ou seja, um tempo em que o 

processo ainda não estará totalmente funcional na prática e que, ao mesmo tempo, os 

colaboradores ainda não estarão totalmente adaptados ao processo. Sendo assim, o processo 

de Gerência da Qualidade, processo que executa a Garantia da Qualidade na empresa, possui 

dois pontos cruciais de sua execução: 

 Educação de colaboradores: as auditorias são utilizadas não só como forma de 

verificar o que foi feito, mas de educar as pessoas nos processos. 

 Adaptação do processo: também em relação às auditorias e ao Plano de Melhoria em 

geral, os produtos gerados permitirão identificar pontos falho do processo, mostrando 

o que precisa ou não ser alterado.  

 Mantendo-se um bom trabalho da Gerência de Qualidade, persistência e 

colaboração de todos, a empresa só terá a ganhar. Tais ganhos, sem dúvida, serão 

futuramente refletidos na percepção dos clientes, garantindo maiores níveis de satisfação em 

relação ao produto e à própria empresa. 
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APÊNDICE A 

Checklist de Projetos 
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APÊNDICE B 

Checklist de Processos 
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APÊNDICE C 

Template para Definição dos Elementos de Processo 

 

Definição dos Elementos de Processo 

 Objetivos 

 Responsabilidade e Autoridade 

 Documentos Relacionados 

 Referências 

 Fluxos 

o Descrição do Processo 

 

Objetivos 

Objetivos específicos cuja finalidade é garantir o cumprimento do propósito do processo.  

  

Responsabilidade e Autoridade 

 Responsabilidade: <Papel responsável pelo processo> 

 Autoridade: <Papel com autoridade no processo, ou seja, responsável por tomar 

decisões> 

  

Documentos Relacionados 

Nome dos documentos relacionados, devidamente linkados. 

Exemplo: 

 Guia de Siglas 

 Política Organizacional 

  

Referências 

Uma referência bibliográfica deve ser um link para o material correspondente, onde o texto 

deste link deve ser o nome do material. 

Exemplo: 

 MPS.BR: Guia Geral 

 MPS.BR: Guia de Implementação - Parte 1 
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 MPS.BR: Guia de Implementação - Parte 2 

 MPS.BR: Guia de Implementação - Parte 13 

 Guia MoProSoft 

   

Fluxos 

A INFOECIA utiliza o Bizagi como modelador de processos.  

Sendo assim, a representação do fluxo de trabalho do processo deve ser exibido uma imagem 

do workflow do Bizagi nessa seção. 

  

Descrição do Processo 

Nesta seção, cada uma das atividades, presentes no fluxo acima, deve ser descrita seguindo o 

seguinte modelo: 

NOME DA ATIVIDADE 

Descrição: <Descrição de objetivo da atividade> 

Instrução: <Descrição das tarefas a serem realizadas nesta atividade> 

Responsável: <Responsável final pela atividade> 

Participantes: <Demais participantes desta atividade, caso haja> 

Artefato(s) 

Requerido(s): 
<Artefatos necessários para realização da atividade (Entradas)> 

Artefato(s) 

Gerado(s): 

<Artefatos finais gerados pela atividade e que poderão ser utilizadas 

por outras atividades (Saídas)> 
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APÊNDICE D 

Modelo para Métricas 

 

Modelo para Métricas 

Resumo 

Este template tem como função documentar o objetivo de uma medição, potenciais métricas e 

detalhes das métricas. 

Conteúdo 

Defina o objetivo da medição de acordo conforme modelo: 

Analisar   

Com o propósito de 
 

Com respeito a   

Do ponto de vista do/a                                                                              

No contexto de   

Detalhe a métrica mais relevante dentre as sugeridas (Evite uma muito simples). 

Identificador da 

medida: 
<colocar a sigla da medida>  

Tipo da Medida: <identificar se é uma medida base, derivada ou indicador> 

Nome da Medida: <descrever um nome para a medida de forma significativa> 

Descrição: <descrever o objetivo da medida> 

Função / fórmula de 

medição: 

<identificar (caso necessário) as medidas base usadas para a 

medida> 

Medidas base: 
<identificar (caso necessário) as medidas base usadas para a 

medida> 

Unidades de medidas: <identificar a unidade de medida> 

Escala: <identificar a escala utilizada e faixa de valores> 

Procedimento de coleta 

e armazenamento: 
<descrever o procedimento de coleta e armazenamento> 

Procedimento de <descrever o procedimento de análise. Se desejável e possível 
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Análise: definir metas ou valores limites para serem utilizados na análise. 

Descrever como a medida será apresentada, por exemplo: gráfico, 

tabela, ...> 

Indicador: <descrever como a medida poderá ser interpretada> 

Processo(s) 

Atendido(s): 
<identificar processo(s) relacionados à medida em questão> 
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APÊNDICE E 

Modelo de Questionário 
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