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1- Introdução
O que é a Qualidade?
A qualidade é uma característica intrínseca e multifacetada de um produto (BASILI, et al, 1991;
TAUSWORTHE, 1995). A relevância de cada faceta pode variar com o contexto e ao longo do
tempo, pois as pessoas podem mudar seus posicionamentos e atualizar suas referências, com
relação a um objeto de uma questão. Portanto, a qualidade não é absoluta, mas depende da
perspectiva do avaliador. Por isso, qualidade é um conceito complexo, porque possui significados
diversos para diferentes pessoas.
Portanto qualidade de software é um conjunto de propriedades a serem satisfeitas, em
determinado grau, de modo que o software satisfaça as necessidades do usuário, e para isso
acontecer é necessário que o gerente de projeto tenha, de forma clara e definida, o objetivo
daquele projeto de desenvolvimento.
2.0 - A Qualidade Segundo o PMBoK e a Iso9000
Segundo o PMBoK, o gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos necessários para
assegurar que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi criado.
Os processos principais do gerenciamento da qualidade são:
1.Planejamento da qualidade (identificar): identificação dos padrões de qualidade relevantes para o
projeto e determinação de como atender a esses padrões;
2.Garantia da qualidade (avaliar o desempenho): Avaliação regular do desempenho geral do
projeto para gerar confiança no sucesso do projeto em alcançar os padrões relevantes de
qualidade;
3.Controle da Qualidade (controlar os resultados): Monitoração dos resultados específicos do
projeto, a fim de determinar se esses resultados estão de acordo com os padrões relevantes de
qualidade, e identificação de maneiras para eliminar as causas de desempenho insatisfatório.
A abordagem básica usada no gerenciamento da qualidade descrito pelo PMBoK deve ser
compatível com a usada pela International
Organization for Standartization (ISO).
A ISO 9000 é um padrão internacional de qualidade que aplica o gerenciamento da qualidade de
processo para gerar produtos que atendam as expectativas de seus usuários. Esses padrões foram
criados sob a premissa de que, se o desenvolvimento e o gerenciamento do sistema são de boa
qualidade, então o produto ou serviço resultante também será de boa qualidade. Um sistema de
qualidade em conformidade com a ISO 9000 assegurará que seu processo de desenvolvimento
possui um nível de controle, disciplina e repetibilidade, garantindo a qualidade de seus produtos
(SCHMAUCH,1994)
Em IEEE (1990) a qualidade é definida como o grau pelo qual um sistema, um componente ou um
processo satisfaz seus requisitos especificados, e as necessidades ou expectativas de clientes ou
usuários.
Um padrão é efetivo se, quando usado apropriadamente, melhora a qualidade dos resultados e
reduz os custos dos produtos de software (FENTON, 1996).

3.0 - Princípios da Gestão da Qualidade
Existem alguns princípios da gestão da qualidade
1.Foco no Cliente &ndash; Este é o principal e requer uma combinação de conformidade aos
requisitos (o projeto deve produzir o que se comprometeu a produzir) e adequação ao uso (o
produto ou serviço deve satisfazer as necessidades reais). A satisfação do cliente é considerada
como parte integrante das especificações do projeto;
2.Liderança &ndash; Saber conduzir tudo e todos para um objetivo comum definido no início do
projeto;
3.Envolvimento da Equipe &ndash; Todos devem se sentir a vontade para falar, e o Gerente do
projeto deve estar apto a ouvir;
4.Prevenção ao invés de inspeção &ndash; O custo de prevenir erros é sempre menos que o custo
de corrigi-los quando descobertos em inspeções;
5.Prevenir riscos ainda na fase de planejamento &ndash; ações intempestivas, durante a
execução, a fim de corrigir um risco não previsto, podem causar impactos sem precedentes. Por
isso, a fase de planejamento é a melhor fase para se definir os riscos;
4.0 - Gerência de Projeto de Software
Gerência de Projeto de software é a aplicação do conhecimento, habilidade, ferramentas e
técnicas no desenvolvimento de software com o objetivo de atender aos requisitos do projeto.
As principais dificuldades que um gerente de projeto enfrenta para assegurar a qualidade do seu
projeto e do seu produto são conseguir atingir ou exceder as expectativas e balancear demandas e
conflitos.
Segundo o Cobit, o gerenciamento tem que ter assegurado que qualquer novo projeto ou
modificações em antigos inclui a preparação de um plano de qualidade integrado com o plano geral
do projeto, periodicamente revisto e aceito pela equipe. Neste plano deve estar previsto o
planejamento da qualidade em cada fase da criação de um software.
5.0 - Processo de Desenvolvimento de Software
Um processo de desenvolvimento de software é um conjunto de atividades, métodos, práticas e
tecnologias que as pessoas utilizam para manter e desenvolver softwares e produtos relacionados.
Ele envolve uma série de etapas que produzem um produto.
Quando um processo de desenvolvimento é imaturo, seu projeto não é rigorosamente cumprido e
controlado a qualidade e as funcionalidades do produto podem ficar comprometidos para que
prazos sejam cumpridos, os custos de manutenção podem ser muito alto, com isso a qualidade do
projeto como um todo fica muito comprometido.
6.0 - Qualidade no Processo de Desenvolvimento de Software
Para lidar com a qualidade de um software é necessário lembrar que o projeto do software, o
processo de desenvolvimento e o produto final têm que ter qualidade.
Hoje se tem uma visão bastante abrangente de que é fundamental para a obtenção de um produto
com qualidade um projeto bem definido com requisitos, cronograma, custos e vários outros fatores
estabelecidos de forma bem sólida para assegurar a qualidade final do trabalho.

Para começar é fundamental que o software seja confiável, isto é, seja eficaz e siga os padrões
exigidos no contexto definido pelo cliente.
Os métodos que serão utilizados na produção são uma escolha gerencial, porque esses métodos
definirão a qualidade do produto resultante.
A qualidade deve estar presente não só nos produtos produzidos, mas também nos processos
utilizados para gerar esses produtos. Para assegurar a qualidade é necessário que se disponha de
métodos e ferramentas compatíveis com a qualidade desejada.
Atuar eficazmente na função de garantir a qualidade exige conhecimento técnico do gestor do
projeto sobre os métodos e ferramentas, além do conhecimento para lidar com o pessoal.
Como base para qualquer processo de gerência, deve existir um sistema de retroalimentação que
forneça a gerência do projeto às informações sobre o funcionamento do processo para que
eventuais problemas possam vir a ser corrigidos. Também é necessário organizar as informações
coletadas, métricas para que possam conhecer melhor os produtos produzidos, bem como os
processos utilizados na sua produção.
As métricas são ponto fundamental para se avaliar o desempenho e progresso da qualidade do
produto. Elas são essenciais para garantir a qualidade e a transparência aos processos.
Em um projeto de software pode-se começar a buscar a qualidade deste projeto nas definições
dos requisitos. O universo da informação e o contexto 'no qual o software deve ser desenvolvido e
operado'.
Os requisitos expressam todas as necessidades dos clientes e que condicionam a qualidade do
software. Tratar dos requisitos em um produto de software, torna-se um processo de gerência da
qualidade na medida em que procura desde os requisitos estar planejando a qualidade dos
processos.
O processo de desenvolvimento de software é uma seqüência de estágios, apresentando uma
estrutura técnica e de gerenciamento para o uso de métodos e ferramentas, e incluindo pessoas
para as tarefas do sistema (Humphrey, 1995).
Benefícios da qualidade: maior conformidade com as exigências dos
clientes; o fornecedor consegue mostrar sua capacidade corrente e potencial de seu próprio
processo de desenvolvimento; melhor uso dos recursos existentes; aumento de lucratividade; etc.
As pesquisas evidenciam que o problema da indústria de software é mais gerencial do que técnico,
todavia, o gerenciamento dos projetos não está sendo considerado como deveria (Machado, 2001).
É muito difícil encontrar no mercado hoje profissionais qualificados para integrar equipes de
projetos e saberem dar o devido valor a cada área de conhecimento que deve ser abordada em um
projeto, como a área da qualidade.
7.0 &ndash; Gerenciamento da Qualidade no Processo de Desenvolvimento de Software baseado
no CMM
O gerenciamento da qualidade em um projeto de desenvolvimento de software pode adotar
padrões para assegurar a qualidade do produto entregado.
Neste artigo será usado o CMM (Capability Maturity Model) como modelo de maturidade de
capabilidade de desenvolver software com qualidade.
Inicicalmente em 1986, desenvolvido pelo SEI (Software Engeneering Institute) para que o DoD
(Departament of Defence) dos Estados Unidos, pudesse avaliar as empresas subcontratadas .
Hoje, em 2004, o CMM se tornou um padrão mundial para avaliação da maturidade de processos e

capacidades das empresas de software e fonte de referência para as empresas que buscam
melhorias em seus processos de software. Ele está dividido em cinco níveis:
5o Nível: Otimizado &ndash; Melhoria Contínua do Processo
4o Nível: Gerenciado &ndash; Processos e produtos são quantitativa, compreendidos e
controlados.
3o Nível: Definido &ndash; Processos padronizados e integrados em um processo padrão para a
organização
2o Nível: Repetível &ndash; Processos básicos de gestão são definidos
1o Nível: Inicial &ndash; Poucos processos são definidos. Sucesso depende de esforço individual
Várias empresas estão analisando o estágio de evolução de seu processo de software e
verificando a necessidade de adoção de um processo sustentado que estabelecesse uma ponte
entre o uso sistemático de recursos de recursos e a incorporação de práticas gerenciais aos
projetos, com o intuito de assegurar o aumento da produtividade, o cumprimento de prazos e a
conformidade com os altos padrões de qualidade de seus clientes. Inspiradas nessas diretrizes
muitas empresas vem integrando atividades consagradas de desenvolvimento de software as
práticas me melhoria do processo definidas no modelo CMM (Capability Maturity Model). O objetivo
maior destas empresas é organizar e promover a melhoria contínua do processo de
desenvolvimento, levando-o de um patamar informal (ad hoc) aos níveis maiores de maturidade
preconizados pelo CMM.
A expectativa ao se investir na melhoria do processo de software é aumentar a qualidade, a
produtividade e a previsibilidade dos resultados finais. O CMM é um dos modelos mais aceitos para
a melhoria da qualidade e do processo de software em todo o mundo e define os princípios e
práticas que devem ser aplicados a uma organização para atingir estágios evolutivos de maturidade
em seu processo de software. Os cinco níveis de maturidade estão definidos em 18 áreas-chave de
processos (KPA´s &ndash; Key Process Áreas). Que caracterizam a performance do projeto a cada
nível. O primeiro passo é levar as empresas ao nível 2 (repetível) do CMM, onde práticas de
gerencia mínima estão estabelecidas para controlar custos, cronograma e funcionalidade. A
institucionalização dessas práticas é conseguida tanto pela consolidação de praticas existentes na
empresa, quanto pela adoção das práticas sugeridas no CMM.
Nesse contexto deve-se definir procedimentos para todas as áreas chaves do CMM, além de um
processo de desenvolvimento único para toda a organização, que foi concebido com o objetivo de
organizar um conjunto de atividades relacionadas com a criação, certificação, entrega e
manutenção de soluções de software. Ele deve definir o que o que fazer (artefatos), quando e como
executar atividades de desenvolvimento (fluxo), que ferramentas usar (meios) e quem está
envolvido no processo (papéis).
A associação entre áreas-chave e atividades típicas de engenharia de software pode constituir a
base para muitas melhorias como, por exemplo: melhoria na qualidade do produto final, controle
adequado dos requisitos de software, rastreabilidade dos dados, controle maior dos lideres sobre
seus projetos, um aumento significativo na satisfação do cliente.
A motivação para que os Gestores de projetos adotem modelos que deixem seus modelos mais
maduros são os históricos das empreitadas em desenvolvimento que mostram que o mau
gerenciamento do projeto é a causa de ¾ das falhas (DoD) e de dezesseis fatores associados as
falhas, os seis primeiros são específicos do domínio do Gerente de Projeto e outros três são

indiretamente relacionados ao mesmo domínio.
"Qualidade não é uma ação, é um hábito" Aristótales.
8.0 - Conclusão
A falta de uma cultura forte em planejamento e acompanhamento de projeto pode prejudicar a
qualidade no produto final de um projeto de desenvolvimento de software.
Com o treinamento em Gestão de Projetos, pôde-se perceber a necessidade de zelar pela
qualidade em qualquer projeto que esteja sendo desenvolvido.
Com a implantação das práticas de Gestão de Projetos, uma maior visibilidade pode ser alcançada
tanto pela gerência quanto pelos desenvolvedores, o que pode ser comprovado na melhoria da
qualidade da documentação do projeto, e pela possibilidade de priorização e o tratamento
antecipado dos pontos críticos (riscos).
Desde o início da década o CMM vem sendo implantado em várias empresas. O principio
fundamental deste modelo diz que a qualidade do produto de software é alcançada através da
melhoria da qualidade de seus processos (SANDERS et al, 1994).
O CMM consegue ajudar o gestor da qualidade de um projeto de desenvolvimento de software a
tomar decisões baseado em dados e não em suposições, tentando assim, garantir que o produto
final tenha todas as características determinadas pelos clientes através da melhoria contínua dos
processos.

