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Resumo 

Este artigo apresenta uma proposta para a Melhoria Contínua de 

Processo. Fundamentado nas recomendações das normas e modelos 

de qualidade, a partir da convicção de que qualquer processo, 

independente da maturidade, necessita evoluir de um forma 

organizada em função das metas estabelecidas pela alta direção e  

sugestões de melhoria e inovações. Esta é a proposta do trabalho que 

inclui os papéis, o fluxo de trabalho, as atividades a serem executadas, 

as ferramentas empregadas e os indicadores a serem coletados e 

avaliados. 

 

Palavras-Chave:  Melhoria de Processo de Software, Processo e Processo de 

Software. 

 

Abstract 

This paper presents a proposal for the Continuous Improvement of 

Process. Based on quality assurances standards and models, from de 

conviction that any process, regardless its maturity, needs to neatly evolve 

towards high direction goals, suggestions of improvement and innovation. This 

proposal includes roles, workflows, activities that should be executed, tools 

used and the indicators to be collected and evaluated. 

 

Keywords :  Process,  Software Process, Continuous Improvement of  Process  
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1. Introdução 
 

 A dependência das sociedades por produto de software cresce em razão 

direta do desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país. “A questão 

não é saber se a tecnologia continuará a evoluir, mas como mudará nossa 

interação com a tecnologia e com o mundo” (Gates,2007). 

Nas organizações em que o desenvolvimento de software atua como 

suporte às operações das demais áreas, verifica-se um considerável aumento 

na exigência de produtos informatizados. Tal crescimento se deve a clara 

percepção de que a tecnologia da informação contribui para o aumento da 

produtividade, uniformização das formas de trabalho, automatização de 

atividades manuais, entre outros. As necessidades de software abrangem 

desde os sistemas tradicionais de gestão patrimonial e recursos humanos a 

complexos sistemas de tomada de decisões. Tais fatos contribuem para o 

crescimento do grau de complexidade envolvido no processo de 

desenvolvimento de software. 

 “O Processo de desenvolvimento de software é um conjunto de 

atividades, métodos, práticas e tecnologias que as pessoas utilizam para 

desenvolver e manter software e seus produtos relacionados” (Paulk,1995).   

A existência de um processo maduro, definido, documentado e aderente 

a sua execução é uma conquista essencial para a geração de produtos que 

efetivamente satisfaçam aos usuários. Entretanto, a existência por si só não 

basta. Segundo o modelo estagiado do Capability Maturity Model Integrated 

(CMMI), uma empresa somente atinge o nível máximo de maturidade, nível 5, 

quando seu foco concentra-se na melhoria contínua do processo.  

A partir das experiências advindas das indústrias verificou-se que quanto 

melhor um processo, melhor os produtos gerados. Dessa forma, o aumento da 

qualidade do processo de desenvolvimento, contribui significativamente para a 

qualidade do produto final. A ISO 9001:2000 e o CMMI recomendam que, além 

da definição de um processo de software, a organização deve garantir uma 

sistemática para melhoria contínua do processo (Vasconcelos, 2005). 

 Este trabalho visa contribuir para o atendimento desta necessidade na 

Câmara dos Deputados por meio da apresentação de um Processo de 
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Melhoria Contínua de Processos, fortemente embasada nas normas e modelos 

de qualidade em franca expansão. 

 

1.1. Contexto 
 

A CESAN (Coordenação de Engenharia de Sistemas e Análise de 

Negócios) da Câmara dos Deputados é responsável pela execução dos 

serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas da Câmara dos 

Deputados, conforme organograma no Anexo VI.  

O processo de desenvolvimento e manutenção de sistema utilizado na 

CESAN denomina-se PROCEDE – Processo CENIN de Desenvolvimento de 

Sistemas.Trata-se de um processo explícito, escrito, disponível na intranet para 

consulta dos colaboradores do Centro de Informática. O PROCEDE dispõe 

sobre onze processos, os quais são conhecidos como disciplinas, que são 

respectivamente: Gerência de Projetos, Levantamento de Requisitos, 

Prototipação, Análise e Projeto, Construção, Teste, Documentação, 

Manutenção, Garantia de Qualidade, Gestão de Configuração e Administração 

de Dados.  

No PROCEDE encontram-se as descrições das atividades, papéis, 

artefatos, glossário, guias de execução das tarefas (guidelines), além da lista 

de ferramentas empregadas, entre outros. A função primordial do PROCEDE é 

auxiliar a equipe de desenvolvimento na confecção dos sistemas de 

informação. A imagem no site do Procede encontra-se no Anexo V. 

Ciente da necessidade de evolução do PROCEDE, a CESAN criou um 

Comitê de Evolução do Processo – COPEQ, às quais é apoiada pela Seção de 

Suporte à Engenharia de Sistemas - SESEN. Segue um breve histórico das 

atividades de melhorias no PROCEDE: 

 A COPEQ iniciou suas atividades em outubro de 2007 com o propósito 

de formar pessoas para: 

o  Conhecer a disciplina; 

o  Atuar como orientadores; 

o  Contribuir para a melhoria contínua do PROCEDE: 

o  Prospectar metodologias, ferramentas, experiências, etc; 
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o  Auxiliar a estabelecer indicadores; 

o  Atuar como elo entre desenvolvedores e áreas de Qualidade 

e Processo; 

o  Fórum de discussão e proposição; 

o Elaborar palestras, workshops ou treinamento.   

 

 Além da COPEQ, existem grupos de trabalho com o mesmo propósito 

que atuam sobre disciplinas que não são analisadas pelo Comitê como a 

equipe de Testes de Sistemas, que evolui esta disciplina; 

  As demandas de melhorias no PROCEDE são registradas na Planilha de 

Melhorias PROCEDE. O backlog geral de demandas de melhorias totalizam 

atualmente 116, distribuídas nas seguintes disciplinas: 

 

o Disciplina Administração de Dados: 4; 

o Disciplina Análise e Projeto: 5; 

o Disciplina Controle e Garantia de Qualidade: 22; 

o Disciplina Gerência de Projeto: 42; 

o Disciplina Levantamento de Requisitos: 29; 

o Disciplina Manutenção: 3; 

o Disciplina Prototipação de Sistemas: 2; 

o Disciplina Testes de Sistemas: 4; 

o Disciplina Construção: 1. 

 

1.2. Delimitação do Problema 
 

Apesar dos trabalhos de evolução no PROCEDE em andamento, 

identificamos necessidade de melhorias que foram motivados pelos problemas 

listados abaixo: 

 

• Ausência de alinhamento das atividades da COPEQ com as 

necessidades da alta direção; 

• Ausência de um proprietário para cada processo integrante do 

Procede; 
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• Divergência de entendimento de atuação dos papéis nas atividades 

de melhorias no PROCEDE;  

• Frágil acompanhamento da situação das solicitações de melhoria 

registradas; 

• Morosidade na publicação das deliberações dos Comitês no site do 

PROCEDE; 

• Ausência de controle de versões dos ativos e do site do 

PROCEDE; 

• A gestão de demandas de melhorias é realizada de forma parca 

pela COPEQ e SESEN; 

• Ausência de planos de ação e do conceito de projetos para 

mudanças no Procede; 

• Atividades de Gestão do Processo eram centralizadas, o que gera 

morosidade no atendimento das deliberações. 

• As atividades de melhoria não estão oficializadas e carecem de um 

processo formal; 

1.3. Relevância do estudo 
Um Processo maduro que não evolui, que não se preocupa com a melhoria 

das ferramentas, que não apropria as lições vivenciadas pelos servidores, que 

não está atento e nem incentiva as sugestões dos servidores, fatalmente está 

condenado a ser um poço de informações que não agrega valor a instituição. 

 Neste contexto, inicia-se uma separação entre o modelo de processo 

padrão estabelecido e os processos efetivamente praticados na organização, 

culminando no momento em que se verifica o divórcio efetivo. Quanto mais 

tempo se leva para que o modelo e a prática se sintonizem, maior a energia 

necessária para vencer este estado que pode ser chamado de “entropia”, 

conceito inspirado na termodinâmica, que caracteriza o grau de desordem de 

um sistema.  

 Neste estágio do desenvolvimento de software, o modelo padrão perde o 

sentido de existência e não é mais seguido, devido ao surgimento de formas de 

trabalho diferenciadas. As organizações retornam a condição do nível inicial de 
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maturidade do CMMI em que o desempenho depende da competência das 

pessoas e das equipes.  

 O esforço empreendido nesta etapa de retorno à condição anterior de 

maturidade dos processos contará com um sobrepeso referente ao descrédito 

da comunidade, pois uma vez que o processo preconizado inicial não foi 

seguido, a possibilidade de que tal fato ocorra novamente está presente e deve 

ser estabelecido como risco a ser mitigado. 

 Nas organizações e em especial na Câmara dos Deputados, é crucial a 

implantação de um Processo de Melhoria Contínua de Processos, a fim de que 

os esforços empreendidos e aprendizados retidos desde a implantação dos 

processos existentes não se percam em função da ausência de procedimentos 

que permitam a evolução dos processos. 

 Por outro lado também é necessário desenvolver a cultura 

organizacional em que os servidores possuam a atitude de questionar a si 

mesmo e aos outros se o processo padrão pode ser otimizado, evoluído ou 

radicalmente alterado, para que satisfaçam, com mais eficiência, os objetivos e 

necessidades da organização, por meio do aumento crescente na qualidade do 

processo de execução e numa instância maior na qualidade do produto final. 

 

1.4. Formulação do Problema 
 

Como estabelecer um processo formal de melhoria contínua de processos 

alinhado com as metas da alta direção, com procedimento formal de  

mudanças, que permita a colaboração dos servidores e de fácil manutenção? 

Com essa questão o presente trabalho pretende propor uma disciplina de 

Melhoria Contínua de Processos que atenda aos pressupostos estabelecidos, a 

fim de possibilitar que as disciplinas do Procede evoluam. 

 

 

1.5. Objetivo Geral 
 

O objetivo deste estudo é propor um processo formal de melhoria contínua 

de processos voltada prioritariamente para atender às necessidades de 

evolução do PROCEDE.   
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1.6. Objetivo Específico 
 

• Verificar as normas e boas práticas que tratam da melhoria contínua de 

processos; 

• Analisar o contexto atual em relação à Melhoria Contínua de Processos; 

• Propor um processo de melhoria contínua; 

• Estabelecer  indicadores de desempenho; 

• Definir um workflow de melhoria; 

• Definir as ações necessárias à implantação da proposta; 

• Estabelecer as conclusões. 
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2. Referencial Teórico 
 Esta seção apresenta conceitos sobre processo, processo de software, 

melhoria de processo e evolução na maturidade de um processo. 

 

2.1. Processo 
  

 Na literatura encontram-se diversas definições de processos, dentre as 

quais destacamos: 

• Processo é um conjunto de atividades que se relacionam ou 

interagem e que transformam entradas em saídas [ABNT NBR ISO 

9000:2005]; 

• Processo é uma seqüencia de passos realizados para um 

determinado propósito [IEEE610.12,1990]; 

• Processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas, que 

transforma entradas em saídas [NBR ISO 8402, 1994]; 

• Processo é um conjunto de passos parcialmente ordenados, 

constituídos por atividades, métodos, práticas e transformações, 

usado para atingir uma meta. Esta meta geralmente está associada 

a um ou mais resultados concretos finais, que são os produtos da 

execução do processo [Wilson de Pádua Paula Filho, Engenharia 

de software, p. 11]; 

• Coleção de atividades que possuem um ou mais, insumos e geram 

um ou mais resultados que representam agregação de valor ao 

cliente [Hammer and Champy, 1993, p.35]; 

• Sequência coerente de atividades com o objetivo de executar um 

serviço. A saída e o resultado de um processo de negócio é um 

serviço requerido e consumido por um, cliente interno ou externo 

[August-Wilhelm 1998] 

 Segundo  
Nota para os leitores 

  O ITIL- Information Technology Infrastructure Libray, framework 

que descreve melhores práticas para a gerência de serviços de TI definiu em 

seu glossário de termos, definições e acrônimos na versão 2.0 em português 
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que processo é um conjunto estruturado de Atividades elaborado para alcançar 

um determinado Objetivo. Um Processo utiliza uma ou mais entradas e as 

transforma em saídas definidas. Um Processo pode incluir quaisquer Papéis, 

responsabilidades, ferramentas e Controle gerencial necessários para entregar 

o resultado esperado de maneira confiável. Um Processo pode definir Políticas, 

Normas, Recomendações, Atividades e Instruções de Trabalho caso sejam 

necessários. 

 

Para a Câmara dos Deputados, processo é o conjunto de atividades 

ordenadas e interativas, realizadas sistematicamente, que fazem uso dos 

recursos da organização definindo responsabilidades dos agentes. Os 

processos são constituídos de entradas, agregam valor na execução de suas 

atividades e geram, na saída, um resultado concreto (produto ou serviço) para 

um cliente interno ou externo. 

 

2.2. Processo de Software 
 

 A definição de processo de software também não é uniforme, vários 

estudiosos possuem um conceito semelhante sobre ele, os quais citamos: 

• Processo de software é um conjunto de atividades, métodos, práticas 

e tecnologia que as pessoas utilizam para desenvolver e manter 

software e produtos relacionados [Paulk ET AL., 1993]; 

• O Processo de software envolve métodos, técnicas, ferramentas e 

pessoas [HUMPHEY, 1989]; 

• Processo de software é um conjunto de atividades que leva à 

produção de um produto de software [Sommerville (2007, p.42)] 

• Processo de software está definido como um conjunto de atividades, 

métodos, práticas e transformações que as pessoas empregam para 

desenvolver e manter software  e os produtos associados [CMMI 

(2002)] 

 De acordo com Pessoa (2007, p.12) o processo de software possui três 

componentes, conforme ilustra figura abaixo. 
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Figura 1 – Processo e seus componentes.   Fonte: Pe ssoa(1989). 

 

2.3. Melhoria de Processo 
 

 A prática de melhoria de processos de software foi e está sendo adotada 

por diversas empresas que buscam organizar, controlar e conhecer seus 

processos de software, reduzir custos, prazos e defeitos, assim como aumentar 

sua produtividade, melhorar a satisfação do cliente, estabelecer uma linguagem 

comum entre toda equipe, construir uma visão compartilhada e ao mesmo 

tempo uma estrutura para priorizar ações e projetos (Molin, 2006).  

 

2.3.1. Melhoria de Processo pelo ciclo PDCA 
 Segundo Vasconcelos, o conceito do ciclo PDCA foi criado por Walter 

Shewhart durante a década de 30 do século passado, quando desenvolveu o 

controle estatístico de processo nos Laboratórios Bell, nos Estados Unidos e 

popularizado na década de 50  por W. Edwards Deming. 

 Utiliza-se o ciclo PDCA na análise e melhoria dos processos, o qual 

enfatiza que os programas de melhoria inicia com um planejamento cuidadoso, 

resultam em ação efetiva e devem passar novamente por um planejamento 

cuidadoso em um ciclo contínuo.  

 O ciclo consiste das seguintes etapas: 
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 Planejar (Plan) 

• Planejar o que será realizado; 

• Definir metas a serem alcançadas; 

• Definir o método para alcançar as metas propostas. 

 Executa r (Do) 

• Executar as atividades com os métodos definidos conforme 

planejado para atendimento das metas; 

• Coletar dados que serão utilizados na próxima etapa de 

verificação do processo; 

• Essenciais nesta etapa a educação e treinamento no trabalho. 

Verificar, checar  (Check) 

• Verificar se o executado está conforme o planejado; 

• Verificar o alcançe das metas; 

• Identificar os desvios em relação ao método e ao atingimento 

das metas. 

Agir corretivamentente (Act) 

• Nos casos de desvios, efetuar a correção de rotas, para 

eliminá-los; 

• Nos casos de não identificação de desvios, analisar 

preventivamente os pontos frágeis para que não permaneçam 

sem desvios no futuro. 

Muitas organizações enfocam basicamente a realização do trabalho 

desprezando o planejamento, coleta e análise dos dados e ações preventivas, 

o que favorece a ocorrência do mesmo problema diversas vezes pela não 

apropriação das lições aprendidas. 
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Figura 2 – Fases do ciclo de PDCA.   Fonte: Deming (1989). 

2.3.2. Melhoria de Processo pela norma ISO/IEC 1550 4 
 

 De acordo com Salviano (2003), a norma ISO/IEC 15504 é uma norma 

que define um framework para construção de processos de avaliação e 

melhoria do processo de software.  Esta norma é composta por cinco partes, 

respectivamente: 

• ISO/IEC 15504-1: Conceitos e Vocabulário;  

• ISO/IEC 15504-2: Executando uma Avaliação;  

• ISO/IEC 15504-3: Guia sobre Executando uma Avaliação;  

• ISO/IEC 15504-4: Guia sobre Utilização do Resultado de Avaliação;  

• ISO/IEC 15504-5: Um exemplo de Modelo de Avaliação de Processo. 

No contexto da norma ISO/IEC 15504, avaliação de processo de software é 

uma investigação e análise disciplinada de processos selecionados de uma 

unidade organizacional em relação a um Modelo de Avaliação de Processo, 

utilizando níveis de Capacidade de Processo, portanto, a ISO/IEC 15504-5 é 

composta por duas dimensões. 

A primeira, “dimensão de processos”, define um modelo de avaliação de 

processo que identifica e descreve 48 processos considerados pela 

comunidade suficientes para a boa prática da engenharia de software. Em uma 

avaliação de processo de software, este modelo atua como referência para a 

comparação do desempenho do processo em análise com os seguintes 

elementos emanados do modelo: propósito, resultados, práticas base e 

produtos de trabalho.  Em síntese no modelo de processo obtemos os 



20 
 

“resultados desejáveis” e no processo sobre a luz da análise os “resultados 

obtidos”. 

A segunda dimensão da ISO/IEC 15504-5, “dimensão de capacidade”, 

supre a necessidade de, após a análise verificada na primeira dimensão, 

atribuir uma métrica para avaliar como uma organização está realizando um 

determinado processo. Esta métrica possui seis níveis de capacidade, variando 

do nível 0 ao nível 5. A métrica estabelece uma noção de escala em relação a 

atuação do processo em pauta com o modelo, bem como a comparação com o 

desempenho de outras  organizações em que o processo é executado. 

Para a orientação da melhoria de processo, a ISO/IEC 15504-4 descreve 

um guia, contendo oito passos seqüenciais, tendo como referência um modelo 

de processo. 

2.3.3. Melhoria de Processo pela abordagem IDEAL 
O modelo IDEAL (MacFeeley, 1999) do Software Engineering Institute 

(SEI) versa sobre melhoria de processo. A origem do nome é um acrônimo 

para as cinco fases que integram o modelo (Vasconcelos, 2005). 

• Iniciação, compreende o estímulo a melhoria, define contexto, 

estabelece patrocinador e a infra-estrutura para a melhoria; 

• Diagnóstico, envolve a avaliação e caracterização da situação 

atual e a desejada, desenvolve recomendações e documenta 

resultados; 

• Estabelecimento, etapa do planejamento de como alcançar a 

situação desejada, incluindo estratégias e prioridades; 

• Ação, define processos e métricas, realiza projetos pilotos e 

planeja e efetua acompanhamento; 

• Leveraging ,– Nivelamento – abrange a atualização da 

abordagem organizacional e analisa as ações. 

2.3.4. Melhoria de Processo pelo PRO2PI-CYCLE 
 De acordo com Salviano (2003), o Process Capability Profile to 

Process Improvement - PRO2PI, ou Perfil de Capacidade de Processo para a 

Melhoria de Processos é uma abordagem para melhoria de processo orientada 

a perfis de capacidade de processo. O PRO2PI-CYCLE define um ciclo de 

melhoria de processos com seis fases seqüenciais. A Figura 1 ilustra o 
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relacionamento entre as fases de ciclo de melhoria das abordagens 15504-4, 

IDEAL e PRO2PI-CYCLE.  

 
Figura 3 – Fases do ciclo de melhoria dos modelos I deal, PRO2PI-CYCLE e norma 

ISO/IEC 15504.   Fonte: Salviano (2003). 

2.4. Evolução na maturidade de um Processo 
 
 O modelo CMM – Capability Maturity Model desenvolvido pela 

Universidade de Carnegie Mellon, a pedido do Departamento de Defesa 

americano com o intuito de estabelecer um padrão de qualidade de software 

para as demandas deste órgão, estabeleceu dentre outros resultados, níveis de 

maturidade de processo. 

 Para melhor compreensão do termo maturidade, pode-se imaginar um 

profissional que investe em sua carreira aliando o aprendizado teórico a 

vivências práticas em diversos projetos e situações e assim, desenvolve uma 

experiência e conhecimento que o tornam maduro. O mesmo foi concebido no 

modelo de maturidade de software com a diferença que a maturidade é da 

organização, ou seja, a organização possui um processo de projeto que evolui 

em maturidade no tempo na medida em que aperfeiçoa seus processos tendo 

uma capacidade cada vez maior de realizar projetos de desenvolvimento de 

software. [Pessoa, 2007]. 
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 De acordo com o modelo CMMI estabeleceu-se 5 níveis de maturidade 

em relação à avaliação por estágios de maturidade que a organização possui 

para desenvolver software.  

 

Nível 1 - Inicial 

 Produtos de software de alta qualidade podem ser desenvolvidos na 

organização, contudo seu desempenho está fundamentado na competência 

das pessoas, portanto alterações no quadro de pessoal afetam 

significativamente a qualidade do resultado.  

 Para o gerente o processo de projeto é uma caixa preta onde entram os 

requisitos e sai o software, conforme ilustra figura abaixo. 

 

 
 

Figura 4 – Nível inicial é uma caixa preta. Fonte: A Management View of visibility into 

software  Process maturity Level. 

 

 

Nível 2 - Gerenciado 

 No nível 2, práticas bem sucedidas podem ser repetidas em novos 

projetos e há um sistema de gerenciamento, que permite o cumprimento de 

custos e prazos em projetos similares já desenvolvidos anteriormente.  

 A Figura abaixo mostra uma representação do nível 2 de maturidade em 

que não é assunto de interesse a mecânica de realização das atividades, 

ficando portanto numa caixa preta, mas tão somente as saídas de cada etapa, 

representado pelos relógios medidores. 
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Figura 5 - Nível Gerenciado: Caixas Pretas com Pont os de Verificação.  Fonte: A 

Management View of visibility into software  Process maturity Level. 

 

 

2.4.3 Nível 3 - Definido 

 Neste nível as caixas pretas ficam mais transparentes, pois os 

processos que executam as atividades estão deficidos e estão padronizados 

para a organização. O processo é definido, documentado e compreendido, 

conforme mostra a Figura abaixo.  

 
Figura 6 - No Nível Definido, as Caixas Pretas são Abertas.  Fonte: A Management View 

of visibility into software  Process maturity Level. 

 

 

2.4.4 Nível 4 – Gerenciado Quantitativamente 

No nível 4, o processo é medido e gerenciado quantitativamente, o que permite 

à gerência fundamentos para a tomada de decisão. O desempenho passa a ser 

previsível dentro de limites quantificados. A Figura abaixo mostra que o 

processo é medido e que essas medidas subsidiam a atuação no próprio 

processo. 
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Figura 7 - O Processo é Gerenciado Quantitativament e. Fonte: A Management View of 

visibility into software  Process maturity Level. 

 

2.4.5 Nível 5 - de Otimização 

No nível 5, o foco é a melhoria contínua do processo, onde as mudança seja de 

tecnologia ou no próprio processo são gerenciadas de forma a não impactarem 

na qualidade do produto final.  

 

 
 
Figura 8 - Foco na Melhoria Contínua do Processo. F onte: A Management View of 

visibility into software  Process maturity Level. 
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3. Proposta de Melhoria Contínua de Processos de 
Software  

 

 As atividades definidas no modelo proposto foram identificadas com 

base nos oito passos para um ciclo de melhoria de processo da ISO/IEC 

15504-4, nas cinco fases do modelo IDEAL e nas seis fases seqüenciais do 

processo definido no PRO2PI-CYCLE. Cada atividade do processo proposto é 

composta por: Identificação, Nome, Entrada, Responsável, Atividade e Saída.  

A definição destes itens, padrão para todo o PROCEDE, foi embasado nos seis 

elementos utilizados pela norma ISO/IEC 15504-5 para descrever seus 

processos. 

 A proposta consiste dos seguintes itens: 

I. Objetivo e fatores que motivaram o desenvolvimento deste 

processo; 

II. Descrição dos responsáveis pela execução do processo; 

III. Fluxo de Trabalho; 

IV. Descrição do processo de melhoria composto de objetivo, artefatos 

de entrada, responsáveis, atividades e resultados de saída; 

V. Ferramentas adotadas para a consecução do processo; 

VI. Indicadores 

VII. Integração com os demais processo do Procede; 

VIII. Implantação  

 

3.1. Objetivo do Processo 
 O Processo de Melhoria Contínua de Processos visa garantir que o 

PROCEDE – Processo CENIN de Desenvolvimento de Sistemas permaneça 

como um processo vivo, utilizado, compreendido, ativo, o que será possível 

mediante a utilização de métodos e procedimentos padrões que favoreçam e 

estimule sua evolução de forma coordenada nos níveis de maturidade 

necessários ao atendimento às necessidades da Casa.  Se inicialmente a idéia 

de implementar processo com documentação formal, reuniões de aprovação, 
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pode parecer burocrático, por outro reduz a quantidade de incidentes,  garante 

maior robustez e confiabilidade às mudanças.  

  

3.2. Responsáveis pelo Processo 
Nome Descrição Responsabilidade 

Colaborador  

Papel representando as 

pessoas usuárias do 

Procede que 

apresentam as 

sugestões de melhoria. 

• Registrar a(s) contribuição(ões) 

para o PROCEDE, através da 

solicitação de melhoria; 

• Fornecer, se necessário, 

informações complementares que 

permitam a melhor compreensão 

da solicitação de melhoria pelos 

responsáveis pela melhoria no 

PROCEDE; 

• Acompanhar o tratamento definido 

para solicitação de melhoria, 

quando necessário. 

Líder da 

Disciplina 

Realiza a análise inicial 

da Solicitação de 

Melhoria e se aprovada 

pelo Comitê Gestor, as 

planeja e implanta.  

• Analisar previamente a(s) 

solicitação(ões) de melhoria(s) 

registrada(s) pelo(s) 

Colaborador(es); 

• Avaliar solicitação(ões) de 

melhoria com a Copeq, caso 

necessário; 

• Solicitar a aprovação das ações de 

melhoria pertinentes ao Comitê 

Gestor, caso necessário; 

• Comunicar as ações de melhorias 

ao Comitê Gestor que não 

necessite de aprovação formal; 

• Planejar e monitorar a 

implementação das ações de 
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melhoria. 

Copeq 

Auxiliam na análise e 

planejamento das ações 

de melhoria e em ações 

de implementação.  

• Orientar as equipes de 

desenvolvimento quanto a 

utilização do PROCEDE; 

• Buscar ferramentas, novas 

metodologias e conhecimentos 

que contribuam para a melhoria no 

PROCEDE; 

• Fornecer, se necessário, suporte 

aos Implementadores da 

implementação das ações de 

melhorias; 

• Auxiliar o Líder da Disciplina na 

avaliação e planejamento 

• Elaborar materiais de apoio às  

equipes de desenvolvimento 

afetadas com a implementação 

das ações de melhorias, tais 

como: palestras, workshops, 

treinamento e outros; 

• Mentoring. 

Comitê 

Gestor 

Integrada pelo 

Coordenador de 

Desenvolvimento, 

Líderes das Disciplinas 

e pessoas designadas 

pelo Coordenador. 

Realiza a gestão, 

monitoração e evolução 

do PROCEDE.  

• Definir e monitorar as metas  de 

melhorias no PROCEDE; 

• Realizar a gestão e evolução do 

PROCEDE; 

• Avaliar as ações de melhorias 

propostas pelo Líder da Disciplina; 

• Definir prioridade de atendimento 

das ações de melhorias propostas 

pelo Líder da Disciplina; 

• Definir indicadores da 

organização; 

• Analisar os resultados alcançados 



28 
 

da utilização do PROCEDE pelos 

Colaboradores fornecidos pelo 

NUQUA; 

• Acompanhar o andamento das 

implementações e / ou 

implantação das ações de 

melhorias aprovadas. 

Implementa-

dor 

São designados para 

apoiar o Líder da 

Disciplina na  

implementação e / ou 

implantação das ações 

de melhorias aprovadas. 

• Realizar as ações de melhorias 

atribuídas e acordadas com o 

Líder da Disciplina, como atualizar 

a documentação; 

• Informar ao Líder da Disciplina o 

andamento das ações de 

melhorias atribuídas e acordadas. 

Nuqua 
Equipe de controle e 

garantia de qualidade 

• Prover o Comitê Gestor de 

informações sobre as avaliações 

dos projetos; 

• Auxiliar no funcionamento da 

COPEQ; 

• Apurar os indicadores de 

desempenho da melhoria contínua 

de processo. 

 

Tabela 1 – Responsáveis pelo Processo 
 

3.3. Descrição do Processo de Melhoria Contínua de 
Processos de software 

 O PROCEDE adota um padrão para nomear as atividades afins de um 

processo.  O nome da atividade é formado pelo código, formado pela sigla 

“PSW –XX.YY, onde “PSW” refere-se a processo de software, “XX” identifica a 

disciplina  e “YY”, a atividade. No caso, o número 65 indica que a atividade 

pertence ao Processo de Melhoria Contínua de Processos. 
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      O modelo dos artefatos encontram-se no Anexo I - Template Plano de 

Melhorias no Procede e Anexo II – Template Projeto de Implantação de 

Melhorias.     
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3.4. Fluxo de Trabalho  

 
Figura 9 – Processo de Melhoria Contínua do Process o
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3.4.1. PSW-65.01 Panejar Metas de Melhorias: 

 

Objetivo Planejar a melhoria contínua do processo de 

desenvolvimento de software fundamentada no 

entendimento abrangente dos pontos fracos e fortes dos 

ativos do Procede e das necessidades identificadas no 

planejamento estratégico. 

O resultado do planejamento são metas de melhoria 

estabelecidas pela alta direção da informática, que definem 

diretrizes de melhoria direcionam os trabalhos a serem 

executados no Processo de Desenvolvimento. 

 

Papéis Comitê Gestor. 

Entrada 
 

Figura 10 – Símbolo de início de processo na notaçã o BPMn 

 

• Planejamento Estratégico; 

• Documentos que descrevem resultados obtidos com 

a utilização do processo; 

• Necessidades identificadas pelos Líderes das 

Disciplinas e usuários do Processo; 

• Plano de Metas de Melhoria anterior 

 

Descrição da 

Atividade 
1. Avaliar os resultados das metas estabelecidas no Plano 

de Metas imediatamente anterior, resultados da 

utilização do Procede, necessidades indentificadas e 

Planejamento Estratégico; 

2. Elaborar Plano de Metas de Melhoria; 

3. Estabelecer indicadores de acompanhamento das metas 

de melhoria, sempre que possível.  
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Saídas Plano de Metas de Melhoria definido; 

Indicadores definidos, se possível. 

Observações A título de exemplo como resultado deste trabalho pode-se 

citar a criação de uma nova disciplina ou a busca por maior 

agilidade  no desenvolvimento de sistemas.  

 

 

3.4.2. PSW-65.10 Avaliar solicitação de melhoria   

 

Objetivo Avaliar a pertinência, o benefício e impacto  da Solicitação 

de Melhoria ao Processo e definir o tratamento adequado 

que pode ser: 

• Apresentar ao Comitê Gestor para aprovação; 

• Solicitar implementação da melhoria; 

• Rejeitar a Solicitação de Melhoria. 

As solicitações de melhoria são registradas pelos 

colaboradores, podendo inclusive ser o próprio Líder da 

Disciplina, o Coordenador de Desenvolvimento e membros 

da COPEQ.  

Papéis Líder da Disciplina, com apoio da Copeq, se julgar 

necessário 

Entrada Solicitação de melhoria registrada. 

Descrição da 

Atividade 

 

1. Analisar a pertinência e o benefício real da solicitação de 

melhoria. Caso não atenda aos requisitos acima, a 

solicitação será rejeitada; 

2. Avaliar o impacto na disciplina e nas disciplinas 

correlatas do PROCEDE, se necessário com apoio dos 

líderes de outras disciplinas;  

3. Caso a Solicitação de Melhoria seja corretiva ou de 

pequeno impacto circunscrita apenas a disciplina em 
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análise, classificar a Solicitação de Mudança como “pré-

aprovada”, senão classificar como “a submeter ao 

Comitê”.  

 

Saídas Se solicitação de melhoria é pertinente e que traga 

benefícios,  

      Benefício descrito;  

      Solicitação de melhoria atualizada e classificada; 

      Impactos avaliados. 

Senão 

      Solicitação de melhoria Rejeitada. 

 

Observações Entende-se por pertinência se a solicitação já não está 

implantada ou por alguma razão deva ser rejeitada. 

Somente serão avaliadas solicitações que efetivamente 

tragam benefícios claros como ganhos de produtividade e 

qualidade. 

 

 

3.4.3. PSW-65.20 Aprovar Solicitação de Melhoria   

 

Objetivo Avaliar as solicitações de melhoria classificadas como “a 

submeter ao Comitê”, a fim de averiguar os impactos em 

outras disciplinas, benefícios reais e contribuição ao 

cumprimento do Plano de Metas. 

 

Papéis Comitê Gestor 

Entrada Solicitações de Melhorias classificadas como “a submeter 

ao Comitê”; 

Plano de Metas de Melhoria. 

Descrição da 

Atividade 

1. Avaliar Solicitação de Melhoria, observando benefícios 

esperados, impacto, indicadores e contribuição ao Plano 

de Metas de Melhoria. Caso não atenda aos requisitos 
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acima a solicitação será rejeitada; 

2. Priorizar Solicitação de Melhoria. 

3. Se definida prioridade Normal, programar a implantação 

da solicitação de melhoria no artefato Programação 

Futura de Mudança; 

4. Publicar ata de reunião.  

Saídas Se Solicitação de Melhoria atender requisitos de aprovação 

Então 

� Solicitação de Melhoria priorizada;                  

� Programação Futura de Mudança definida; 

Senão 

� Solicitação de Melhoria rejeitada. 

� Ata de reunião publicada. 

 

Observações O Comitê Gestor reunirá quantas vezes for necessário para 

aprovar as solicitações de melhoria apresentadas, 

preferencialmente em uma freqüência pré-determinada.  

 

 O responsável pelo planejamento, revisão e 

acompanhamento para que a melhoria seja implantada com 

sucesso é o líder da disciplina mais afetada com as 

alterações, podendo ser auxiliado pela Copeq.  

 

Classificação Descrição 

Urgente Implantação imediata 

Alta Implantação na próxima versão do 

Procede 

Normal Programada no artefato Programação 

Futura de             Mudanças; 

Tabela 2 – Prioridade da Solicitação de Melhoria 
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3.4.4. PSW-65.30 Planejar ações para Melhorias   

Objetivo Estabelecer planos de ação para implantação de melhorias, 

conforme a prioridade definida nas Solicitações de Melhoria 

e artefato Programação Futura de Mudanças e gerar a 

baseline de planejamento. 

Papéis Responsável pela Implantação, com auxílio da Copeq, se 

julgar necessário.   

Entrada � Solicitações de Melhoria priorizadas; 

� Programação Futura de Mudanças. 

Descrição da 

Atividade 

1. Avaliar se melhoria deve constar de um projeto de 

implantação de melhorias, a fim de agrupar solicitações, 

para implantação única (pacote de implantação); 

 

2. Se agrupar 

2.1. Então gerar artefato Plano de Implantação de 

Melhorias; 

2.2. Senão efetuar o planejamento na própria 

Solicitação de Melhoria. 

 

3. Descrever alterações dos ativos do PROCEDE a  

modificar; 

4. Identificar necessidade de configuração de ferramentas; 

5. Definir responsáveis pela implementação; 

6. Identificar riscos (se necessário); 

7. Identificar indicadores (se necessário); 

8. Identificação dos efeitos nos projetos em andamento; 

9. Planejar Implantação; 

10. Planejar Comunicação, se necessário; 

11. Planejar Treinamento, se necessário; 

12.  Efetuar o cronograma com  a data de implantação. 

 

13. Estabelecer a baseline “Planejamento XX.YY  
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Saídas � Solicitação de Melhoria atualizada para implantação; 

� Plano de Implantação de Melhoria gerado; 

� Baseline “Planejamento XX.YY ” gerada; 

 

Observações O planejamento das melhorias pode ser feito no Plano de 

Implantação de Melhorias ou na própria Solicitação de 

Melhoria. Utilizará o primeiro, nas situações em que houver 

um projeto de implantação, contendo várias solicitações que 

serão implantadas conjuntamente. 

3.4.5. PSW-65.40 Implementar Melhorias   

Objetivo Adequar os artefatos para atender às solicitações de 

melhoria priorizadas e homologá-las a fim de minimizar o 

impacto de incidentes. 

Papéis Implementador, com auxílio do Líder da Disciplina  

Entrada � Plano de Implantação de Melhorias; 

� Solicitação de Melhoria aprovada. 

Descrição da 

Atividade 

1. O Implementador analisa a solicitação de melhoria com 

o planejamento da implantação sob sua 

responsabilidade para execução; 

2. Solicitar esclarecimentos ao Líder da Disciplina, caso 

necessite complementar ou esclarecer informações para 

a implementação; 

3. Implementar as alterações de melhoria; 

4. Revisar melhorias efetuadas, junto ao líder da disciplina; 

5. Atualizar Solicitação de Melhoria; 

6. Estabelecer a baseline “Implantação XXX.YY”, com 

identificação para homologação; 

7. Se projeto piloto estiver planejado, 

7.1. Executar projeto piloto; 

7.2. Analisar resultados; 

7.3. Adequar Processo, se necessário; 

 

Saídas � Plano de Implantação de Melhoria atualizado; 
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� Artefatos do Procede alterados, revisados e 

aprovados; 

� Baseline de Implantação para homologação 

estabelecido. 

 

Observações  

 

3.4.6. PSW-65.50 Implantar Melhorias   

 

Objetivo Implantar com eficiência o conjunto de melhorias 

implementadas. 

Papéis Líder da Disciplina 

Entrada � Plano de Implantação de Melhorias. 

 

Descrição da 

Atividade 

1. Avaliar Plano de Implantação de Melhorias sobre a 

conveniência e condições para implantação da release 

do Procede; 

2. Estabelecer Baseline “Implantação XX.YY ” para 

produção estabelecida; 

3. Executar ações definidas no Plano de Implantação de 

Melhoria (se necessário); 

4. Implantar melhorias na produção; 

5. Monitorar implantação; 

6. Atualizar Programação Futura de Mudanças; 

7. Atualizar Solicitação de Melhoria; 

8. Comunicar alterações, se planejado; 

9. Efetuar treinamento, se planejado 

 

 

Saídas � Melhorias implantadas; 

� Baseline “Implantado XX.YY ” em produção; 

� Programação Futura de Mudanças atualizada; 

� Solicitação de Melhoria atualizada; 
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� Comunidade ciente, se planejado; 

� Treinamento efetuado, se planejado. 

 

Observações  

 

3.4.7. PSW-65.90 Monitorar execução   

 

Objetivo Avaliar se alterações realizadas alcançam os benefícios 

esperados e identificar pontos fortes e fracos e 

oportunidades de melhorias para os processos, para que 

possam ser tratados. 

Papéis Comitê de Gestores. 

Entrada � Solicitação de Melhoria implantada; 

� Plano de Implantação de Melhorias implantado; 

� Documentos que descrevem resultados obtidos com 

a utilização do processo; 

� Indicadores. 

Descrição da 

Atividade 

1. Avaliar aderência do resultado das alterações no 

Processo em relação ao benefício esperado; 

2. Avaliar situação dos indicadores, se for o caso;  

3. Alterar Plano de Metas de Melhorias, se necessário; 

4. Cadastrar Solicitações de Melhoria, se necessário. 

 

Saídas � Benefício esperado das Solicitações de melhoria 

implantadas analisados; 

� Plano de Metas de Melhorias atualizado, se 

necessário; 

� Indicadores avaliados;. 

� Solicitações de Melhoria cadastrados, se necessário. 

� Ata de reunião publicada 

Observações  
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3.5. Ferramentas adotadas no Processo 
 

3.5.1. Star Team 

 Ferramenta utilizada pelas equipes de desenvolvimento da Câmara dos 

Deputados para gestão de mudanças, versionamento de artefatos, 

rastreamento de defeitos e a possibilidade de configuração de workflows. Nesta 

ferramenta desenvolveu-se o workflow de melhorias.   

 

3.5.2. Workflow  de Melhorias  

  

 As solicitações de melhoria no PROCEDE serão registradas como 

change request no workflow de melhoria pelos Colaboradores. As solicitações 

de melhorias avaliadas pelo Líder da Disciplina e Comitê Gestor podem gerar 

um ou mais ações de melhorias para implantação no PROCEDE.   

Muitas são as vantagens do emprego de um workflow, as quais se 

destacam a centralização das informações ao longo do trâmite em documento 

único, a notificação dos usuários envolvidos a cada mudança de status da 

solicitação, a facilidade de gerar relatórios e planilhas para a produção de 

indicadores.  

O workflow, construído sobre a plataforma da ferramenta proprietária 

Borland Star Team, disponível no ambiente da CESAN, substituirá a atual 

planilha de Registro de Melhorias PROCEDE que contempla o registro das 

ocorrências de melhorias para o PROCEDE. Os requisitos e o projeto do 

workflow de melhorias encontram-se no Anexo III - Workflow de Melhorias. 

  

3.5.3. Wiki 

 Ferramenta colaborativa que permite a participação na melhoria contínua 

do PROCEDE por meio de discussões, trocas de idéias, sugestões, problemas 

e o acompanhamento dos trabalhos do Comitê Gestor e COPEQ, o que tornará 



40 
 

as decisões de alteração mais participativas, pois estará disponível para 

ciência de todos. 

 Para o emprego específico em questão, o wiki criará o ambiente 

colaborativo de livre troca de idéias, sugestões, discussões, anotações de 

dicas e lições aprendidas, apresentação de problemas, assuntos em estudo 

pelas equipes relacionados a aplicação dos Processos de desenvolvimento de 

sistemas. Com a utilização do Wiki espera-se que haja uma transparência 

quanto aos trabalhos realizados pelos responsáveis pela melhoria de 

processos com a participação de toda CESAN.   

  

3.5.4. Site do PROCEDE 

Localizado na intranet da Câmara dos Deputados, este site apresenta o 

conjunto de informações necessárias ao desenvolvimento dos projetos como 

descrições dos processos, guidelines, artefatos, modelos, ferramentas, papéis 

etc. A diferença do site do PROCEDE em relação ao Wiki é que este 

representa a ebulição livre das novas idéias, enquanto o primeiro representa o 

Processo aprovado e formalizado que deve ser seguido. Tão logo as sugestões 

advindas tenham sido aprovadas e implantadas, nova versão do site do 

Procede será disponibilizado com as adequações. Veja figura do site do 

PROCEDE no Anexo V. 

 

3.6. Indicadores 
 Periodicamente serão avaliados no Comitê Gestor os Indicadores de 

Desempenho da Disciplina Melhoria Contínua de Processos e outros 

indicadores apontados conforme a necessidade no Plano de Metas de 

Melhoria. 

Os indicadores de Desempenho da Disciplina Melhoria Contínua de 

Processos visam subsidiar a avaliação dos seguintes itens: 

• Obtenção da visão geral das demandas de melhorias registradas 

quanto a: status, disciplina e tipo de solicitação. 

• Efetividade de atendimento da solicitação de melhoria; 
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Os indicadores propostos e que poderá ser alterados, conforme a 

necessidade da Cesan. São: 

• Índice de registro de solicitação de melhoria:  consiste em obter 

a situação das solicitações de melhorias registradas no período por: 

o Disciplina, indicará o grau de alterações por disciplina para 

acompanhar o resultado alcançado; 

o Status, indicará se as solicitações estão sendo implantadas 

e os gargalos aolongo do workflow; 

o Tipo de solicitação, indicará se as solicitações são de 

correção ou evolutivas. Em organizações maduras as 

alterações são predominantemente evolutivas e tendem a 

zero alterações corretivas, uma vez que normalmente são 

bem planejadas. 

• Efetividade de atendimento das solicitações de melh oria:  

consiste em obter a efetividade de atendimento e resolução das 

solicitações de melhorias registradas pelos Colaboradores. 

3.6.1. Índice de registro de solicitação de melhori a 

 
A tabela abaixo descreve o contexto do indicador Índice de registro de 

solicitação de melhoria 
 

Índice de registro de solicitação de melhoria 
  

Objetivo 
Avaliar no Procede as taxas de evolução pelas categorias: 

• Disciplina; 
• Por status. 

Disciplinas 
avaliadas Todas as disciplinas do Procede Freqüência  Semestral 

Forma de 
Coleta 

Filtros customizados no Starteam. 
Planilha de Indicadores de 
Solicitação de Melhoria. 

Responsável NUQUA 

Forma de 
apresentação  Wiki Responsável NUQUA 

Forma de 
Divulgação Wiki. Responsável NUQUA 

 
 

Avaliação por disciplina 
Questão a 
obter Percentual de solicitação de melhoria registrados por disciplina 
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Fórmula 

% de Solicitação de melhoria por Disciplina = Quantidade de 
change request de solicitação de melhoria da disciplina 
registradas no período / Total de change request de solicitação 
de melhoria registradas no período 

Tratamento 
da coleta  

Obtem-se nos filtros do Starteam: 
• quantidade de change request de solicitação de melhoria 

da disciplina registradas no período 
• total de change request de solicitação de melhoria 

registradas no período  
  
O cálculo do % de Solicitação de melhoria por Disciplina  é 
realizada na planilha Indicadores da Disciplina Melhoria 
Contínua do Processo. 

 
 

Avaliação por status da solicitação 

Questão a 
obter 

Percentuais de solicitação de melhoria registrados por status da 
solcitação.  Status: Nova Solicitação, Aberta, Em Análise, Em 
Aprovação e Em Execução 

Fórmula 

% de Solicitação de melhoria por Status = Quantidade de 
change request de solicitação de melhoria por status registradas 
no período / Total de change request de solicitação de melhoria 
registradas no período 

Tratamento 
da coleta  

Obtém nos filtros do Starteam: 
• quantidade de change request de solicitação de melhoria 

por status no período 
• total de change request de solicitação de melhoria 

registradas no período  
  
O cálculo do % de Solicitação de melhoria por Disciplina  é 
realizada na planilha Indicadores da Disciplina Melhoria 
Contínua do Processo. 

Tabela 3 – Indicador Índice de Registro de Solicita ção de Melhoria 
 
 

3.6.2. Efetividade de atendimento da solicitação de  melhoria 

 
A tabela abaixo descreve o contexto do indicador efetividade de 

atendimento da solicitação de melhoria. 
 

Efetividade de atendimento da solicitação de melhor ia 

Objetivo 
Obter a efetividade de atendimento das solicitações de 
melhorias registradas pelos Colaboradores no período, em 
função de estar ou não implantada.  

Disciplinas 
avaliadas Todas as disciplinas do Procede Freqüência Semestral 

Forma de Filtros customizados no Responsável  NUQUA 
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Coleta Starteam. 
Planilha de Indicadores de 
Solicitação de Melhoria. 

Forma de 
apresentação  Wiki Responsável  NUQUA 

Forma de 
Divulgação Wiki. Responsável  NUQUA 

 
Avaliação por solicitações implantadas 

Questão a 
obter 

Quantidade de solicitação de melhorias registradas e 
implantadas até o presente momento no PROCEDE. 

Fórmula 

% de Efetividade de atendimento da solicitação de melhoria por 
período = Quantidade de change request de solicitação de 
melhoria implantados no PROCEDE /( Quantidade de change 
request de solicitação de melhoria implantados no PROCEDE + 
Quantidade de change request de solicitação de melhoria que 
não estão implantados no PROCEDE). 

Tratamento 
da coleta  

Obtem-se nos filtros do Starteam: 
• quantidade de change request de solicitação de melhoria 

implantados 
• total de change request de solicitação de melhoria não 

implantados  
•  

 O cálculo do % de Efetividade de atendimento da solicitação 
de melhoria por período  é realizada na planilha Indicadores de 
registro de solicitação de melhoria. 

Tabela 4 - Indicador Efetividade de atendimento da solicitação de melhoria 
 

3.7. Integração com outros processos 
O Processo de Melhoria Contínua de Processos integra-se com todos os 

demais Processos do PROCEDE, uma vez que cada um deles está sujeito a 

análise e evolução. Em especial, há forte integração muito com o processo de 

Controle e Garantia de Qualidade uma vez que os trabalhos desempenhados 

pela Equipe de Qualidade como o relatório de resultados de avaliação da 

conformidade dos projetos influenciam diretamente a análise e decisão da 

melhoria dos processos.  

 

3.8. Implantação do Processo 
 A implantação do processo de Melhoria Contínua do PROCEDE requer 

para sua plena operação a execução das seguintes etapas: 

• Obtenção do apoio da alta direção; 
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• Designação do gerente do projeto de implantação deste Processo; 

• Criação do repositório no StarTeam, intitulado melhoriasprocede, 

para inserção do workflow e produtos do trabalho de 

implementação; 

• Revisão do workflow de melhoria; 

• Revisão das páginas para colaboração da ferramenta Wiki; 

• Criação de um ambiente de homologação para o site do PROCEDE 

para contemplar os ativos modificados antes da aprovação da 

alteração nos ativos do PROCEDE pelo Comitê Gestor e otimizar a 

publicação no ambiente de produção; 

• Criação dos ambientes de homologação das ferramentas Starteam 

e Caliber para customização das melhorias. Após aprovação das 

melhorias, customizar no ambiente de Produção no horário em que 

as ferramentas não estão em uso; 

• Migração das informações da planilha Registro de Melhorias 

PROCEDE para projeto melhoriasprocede; 

• Realização do piloto da Disciplina de Melhoria Contínua de 

Processos; 

• Apresentação do Processo de Melhoria de Qualidade à CESAN; 

• Formalizar a criação dos papéis da Disciplina em atos normativos. 

• Treinamento das ferramentas; 

• Inclusão do processo no site do Procede 

• Acompanhamento periódico de execução do novo processo. 

 A seguir será apresentado o estágio atual de implantação dessas 

etapas. 

 A equipe de configuração de ambiente desenvolveu o workflow de 

melhorias a fim de automatizar em grande parte o fluxo de trabalho e permitir o 

controle e situação das solicitações. 

 A equipe configurou a interface e adaptou a ferramenta Wiki para que 

cada disciplina do PROCEDE tenha sua página específica contendo os 

seguintes itens: descrição da disciplina, novidades, sugestões, problemas, 

lições aprendidas e temas em análise e link para o site do PROCEDE.   
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 Para a utilização efetiva do Wiki facultou-se às Seções criarem suas 

próprias seções de trabalho para que se familiarizem com a ferramenta.   

Internamente a equipe de Qualidade necessitará readequar seus 

trabalhos em função das atividades adicionais advindas do Processo, pois além 

da realização de auditorias, deverá apoiar a implementação deste Processo. 

Cabe ainda à equipe de qualidade preparar a base necessária para a 

determinação dos indicadores de qualidade, o que inclui a criação do script na 

ferramenta Star Team, criação de planilhas e gráficos no Excel e preparação 

de uma página no Wiki que apresente estes resultados.  

Alguns pontos de adequação, tanto nas atividades, ferramentas, 

responsabilidades, instrumentos de trabalho (relatórios e indicadores) poderão 

surgir com a execução do processo padrão.  Tais modificações, que refletem a 

aplicação do modelo de melhoria contínua no próprio processo serão 

realizadas tão logo a Equipe de Qualidade e Gestor do Processo sentirem a 

necessidade. O cronograma de implantação está apenso no Anexo VIII. 

 

4. Conclusão 
 Fundamentado na Norma ISO/IEC 15504-4 e dos modelos IDEAL e 

PRO2PI-CYCLE, este trabalho apresentou uma proposta de processo de 

Melhoria Contínua do PROCEDE no ambiente de desenvolvimento de sistemas 

da Câmara dos Deputados.  

 Tão importante quanto definir um processo de desenvolvimento de 

software é a Organização estabelecer mecanismos para proporcionar sua 

contínua melhoria, a fim de que seus processos se alterem em função das 

necessidades dinâmicas do negócio e das mudanças de tecnologia, adaptação 

da cultura da organização e maturidade natural decorrente da utilização.  

A concepção do Processo foi fruto das necessidades identificadas no 

ambiente de trabalho que não eram supridas por nenhum dos onze processos 

definidos pelo PROCEDE, entretanto, sua formalização era premente, para a 

própria garantia da aderência entre o PROCEDE e as formas de trabalho 

executadas. 
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Em função de o processo encontrar-se em fase inicial de implantação, ainda 

não pode auferir em toda a sua extensão os benefícios que um processo como 

este contribui para a organização. O maior risco vislumbrado é a não 

continuidade do trabalho, devido à falta de cultura das pessoas em participar, 

colaborar e construir em conjunto um processo melhor. Para evitar isto, será 

demandado um grande esforço para que o processo proposto seja 

compreendido e praticado. Além disso, é vital que os colaboradores percebam 

o apoio da Coordenação, por conseguinte encontra-se em planejamento a 

realização de um workshop para explicar o Processo e algumas conquistas 

feitas pelos Comitês.  

 Este trabalho possibilitou a criação de um mecanismo dinâmico, 

sistematizado e controlado de evolução das disciplinas integrantes do 

PROCEDE para garantir a sua utilização e conseqüente sobrevivência. No 

entanto, sua proposição não encerra o trabalho pela melhoria da qualidade do 

próprio Processo de Melhoria, ao contrário delimita um início para que possa 

ser aperfeiçoado e evoluído. 
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6. Anexos 

6.1. ANEXO I – Template Plano de Metas de Melhorias  
 

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO 
Data Atividade Autor Versão 

deste 
documento 

dd/mm/aa Criação do documento  0.1 

    

    

    

 
1. Objetivo: 

[Informe os objetivos do plano de melhorias no PROCEDE] 
 
2. Planejamento Estratégico: 

[Listar as ações do Planejamento Estratégico da Casa relacionados a 
melhoria contínua do PROCEDE] 

 
3. Planejamento de Melhorias: 

[Listar o plano de metas com base no: Planejamento Estratégico da Casa, 
Resultados obtidos com a utilização do PROCEDE ou Necessidades 
identificadas. 
 
Para cada Meta, informar: 
Código : número seqüencial que identifica o  Plano de Metas, inicia por M 
maiúsculo. 
Descrição : descrição da Meta. 
Prioridade : prioridade da Meta. Valores: alta, média ou baixa. 
Situação :  A- em andamento, C- concluída, NI- não iniciada, S - suspensa 
Responsável : nome do responsável. ] 
 
Plano de Metas 
Código  Descrição Prioridade Situação  Responsável 

M001     
     
     

 
 
4. Riscos: 

[Listar os riscos relacionados ao planejamento de melhorias.] 
 

Nº Descrição  Ação para Mitigação Responsável 
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5. Premissas e Dependências: 

[Listar as premissas e dependências relacionadas ao planejamento de 
melhorias.] 

 
 
6. Acompanhamento: 
 

6.1. Plano de Comunicação: 
[Listar os canais de comunicação de acordo com a informação relacionado 
ao planejamento das melhorias no PROCEDE. 
 
Para cada informação, preencher nas colunas: 
Informação:  Descrição da informação. Ex:Ações de Melhorias que serão 
implantadas sem apresentação formal ao Comitê Gestor. 
Interessado:  Papel do interessado na disciplina.  
Meio de Comunicação:  Meio de Comunicação utilizado. Ex: Email, 
Relatório e outros. 
Periodicidade: Freqüência de obtenção da informação. Ex: semanal.] 

 
Informação Interessado Meio de Comunicação  Periodi cidade 
    
    

 
 
 
6.2. Indicadores 
<Listar e descrever que tipos de indicadores serão utilizados para avaliação 
e acompanhamento da implantação da melhoria. Se houver indicadores 
calculados já definidos, descrever o cálculo e a forma de divulgação. 
Relatar todos os aspectos que serão observados durante a  implantação e 
os itens a serem acompanhados.> 
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6.2. ANEXO II – Template Plano de Implantação de Me lhorias  
 

Histórico de Revisões 
Data Atividade Autor Versão 

deste 
documento 

dd/mm/aa Criação do documento  0.1 

    

    

    

 

1. Identificador do Projeto: 
<Nome do projeto: Procede-xx-yyyy. 
Sendo: xx (no, novas alterações, me- manutenção evolutiva e mc- 
manutenção corretiva, mp – manutenção programada) e yyyy – seqüencial. 
As manutenções programadas não correspondem a um projeto específico, 
mas apenas um agrupamento de solicitações de melhoria que serão 
implantadas no mesmo tempo, correspondendo ao pacote de implantação. 
> 

 
2. Responsáveis 
Função Responsável Comentários 
Gerente de projeto <Nome do gerente do 

projeto> 
 

Implementadores <Nome dos 
implementadores> 

 

<Outras funções>   

 
 
3. Introdução 

<Este documento tem como objetivo descrever o planejamento e a 
estratégia de implantação da melhoria, de um grupo de solicitações de 
melhorias nº <número da change request>.  
 
Solicitações de Melhoria do Projeto 
Código  da Meta Identificador da Solicitação 

de Melhoria 
 

<M001, código da 
meta> 

nº <número da change 
request> 
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4. Objetivo 
<Apresentar de maneira clara e sucinta a motivação e os propósitos do 
projeto,  esclarecendo seus objetivos gerais (o que será realizado) e 
abrangência> 

 
5. Escopo 

<Descrever o escopo da implantação da melhoria. Determinar onde se 
deseja chegar com a implantação da melhoria, evidenciando seus aspectos 
e características de maior relevância e os produtos novos ou alterados a 
que se destina a melhoria.> 

 
6. Premissas e Restrições 

<Descrever quais são as premissas e restrições relacionadas ao escopo da 
implantação de melhoria.> 

 
7. Benefícios Esperados 

<Descrever os benefícios esperados com a melhoria, em curto, médio e 
longo prazo e as expectativas quanto aos resultados, que permitem analisar 
se a melhoria foi ou não bem sucedida.> 

 
8. Áreas Envolvidas 

<Identificar todas as áreas afetadas, direta ou indiretamente, à implantação 
da melhoria si, bem como as suas responsabilidades.> 

 
9. Áreas Envolvidas 

<Identificar todas as áreas afetadas, direta ou indiretamente, à implantação 
da melhoria si, bem como as suas responsabilidades.> 

 
10. Riscos 

<Identificar possíveis situações que impedem de alcançar o objetivo de 
implantação e as ações de mitigação dessas situações.>  

 
11. Indicadores 

<Listar e descrever que tipos de indicadores serão utilizados para avaliação 
e acompanhamento da implantação da melhoria. Se houver indicadores 
calculados já definidos, descrever o cálculo e a forma de divulgação. 
Relatar todos os aspectos que serão observados durante a  implantação e 
os itens a serem acompanhados.> 

 
12. Plano de Implantação 

<Relacionar as ações de implantação > 

a. Projetos Pilotos 
<Relacionar os projetos pilotos que serão utilizados para implementação da 
melhoria, se houver.> 
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13. Plano de Treinamento 

<Relacionar as ações de treinamento das áreas afetadas com a 
implantação da melhoria. > 

 
14. Efeito nos Projetos em Andamento 

<Relacionar os efeitos nos projetos em andamento, se houver..> 

 
15. Data da Implantação estimada e real 
 
16. Cronograma 

<Anexar o Cronograma da implantação da melhoria, incluindo todas as 
atividades e acompanhamentos a serem efetuados, estimativa de recursos 
envolvidos, prazos, anotações, etc.> 

 
17. Resultados  

<Avaliar os resultados obtidos, descrevendo os benefícios alcançados, 
obstáculos enfrentados e uma conclusão baseada nos objetivos esperados, 
na análise dos riscos e nas expectativas das áreas envolvidas>. 
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6.3. ANEXO III –Workflow de Melhoria: 

6.3.1. Visão Geral 
 

Os próximos parágrafos descrevem os requisitos necessários para 

implantação do workflow de melhoria no StarTeam. 

A figura 11 abaixo apresenta o fluxo dos status da solicitação de 

melhoria no workflow de melhoria para o PROCEDE: 

 

 
Figura 11 – Fluxo dos Status da Solicitação de Melh oria do Workflow   

 
 As solicitações de melhoria podem assumir os seguintes status: 

 

• Nova Solicitação:  Indica que a solicitação de melhoria foi 

registrada pelo Colaborador para análise do Líder da Disciplina 

e / ou Grupo de Melhoria. 

• S.Aberta:  Indica que a solicitação de melhoria será analisada 

previamente pelo Líder da Disciplina para possível avaliação 

do Grupo de Melhoria; 

• S.Em Análise:  Indica que a solicitação de melhoria será 

analisada pelo Líder da Disciplina e Grupo de Melhoria para 

definição de ações de melhoria; 

• S.Em Aprovação:  Indica que as ações de melhoria definidas 

pelo Líder da Disciplina e Grupo de Melhoria serão avaliada 

pelo Comitê Gestor para implementação; 

• S.Em Execução:  Indica que as ações de melhorias foram 

planejadas para implementação no(s) projeto(s) piloto(s) e 
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serão realizadas pelos Implementadores designados pelo 

Líder da Disciplina; 

• S.Em Verificação:  Indica que as ações de melhorias 

planejadas e implementadas no(s) projeto(s) piloto(s) será(ão) 

avaliado(s) pelo Líder da Disciplina para implantação no 

PROCEDE; 

• S.Em Implantação:  Indica que as ações de melhorias 

implementadas serão implantadas no PROCEDE para todos 

os projetos; 

• S.Implantada:  Indica que as ações de melhorias foram 

implantadas no PROCEDE e os Colaboradores afetados serão 

capacitados para utilização nos projetos. 

• S.Suspensa:  Indica que a solicitação de melhoria foi 

suspensa. Os motivos para suspensão deverão ser 

justificados. 

• S.Rejeitada:  Indica que a solicitação de melhoria foi rejeitada. 

Os motivos para suspensão deverão ser justificados. 

 

6.3.2. Telas StarTeam 

 
As telas do workflow de melhoria apresentarão as seguintes abas : 

• Solicitação:  Tem a finalidade de descrever os dados 

necessários para o registro da solicitação de melhoria; 

• Análise:  Tem a finalidade de classificar e priorizar o 

atendimento da solicitação de melhoria e registrar o 

resultado da avaliação da solicitação de melhoria feita pelo 

Grupo de Melhoria e / ou Comitê Gestor; 

• Solução:  Tem a finalidade de registrar o planejamento da 

implementação das ações de melhorias que serão 

implementada(s) no(s) projeto(s) piloto(s); 

• Anexos:  Tem a finalidade de permitir a inserção dos 

documentos que possam ser importantes para compreensão 

ou acompanhamento da solicitação de melhoria, da mesma 

forma que anexam arquivos em um e-mail; 
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• Implementação:  Tem a finalidade de registrar os resultados 

obtidos das implementações das ações de melhoria no(s) 

projeto(s) piloto(s) e as ação(ões) para implantação no 

PROCEDE; 

• Rejeição / Suspensão:  Tem a finalidade de registrar as 

razões para rejeição ou suspensão da solicitação de 

melhoria. 

 

Cada aba apresentará um conjunto de campos que serão 

preenchidos à medida que a solicitação de melhoria assumir o 

status informado pelos papéis que executam as melhorias no 

PROCEDE. 

 

A figura 12 abaixo apresenta os campos da aba Solicitação : 

 

 

Figura 12 – Campos da Aba Solicitação do Workflow d e Melhoria 

 

A descrição dos campos da aba Solicitação  são: 
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• Título:  Descrição do título da solicitação de melhoria; 

• Nome:  Nome completo do Colaborador; 

• Ponto:  Número do Ponto, da Redecâmara, do Colaborador; 

• Telefone:  Número do telefone de contato do Colaborador; 

• Unidade Administrativa:  Sigla da Unidade Administrativa do 

Colaborador; 

• Disciplina:  Nome da disciplina que corresponde a solicitação 

de melhoria. Os valores que podem assumir são: Gerência de 

Projetos, Levantamento de Requisitos, Prototipação de 

Sistemas, Análise e Projeto, Construção, Documentação de 

Sistemas, Administração de Dados, Testes de Sistemas, 

Gestão de Configuração e Ambiente, Controle e Garantia de 

Qualidade ou Manutenção. 

• Descrição da Solicitação de Melhoria:  é o detalhamento da 

solicitação de melhoria; 

• Informações Adicionais:  campo destinado para 

complementar as informações referentes à solicitação de 

melhoria; 

• Benefícios Esperados:  é a descrição dos benefícios que 

serão obtidos com a efetiva implantação da solicitação de 

melhoria no PROCEDE; 

• Status:  É o status da solicitação de melhoria. Os valores que 

pode assumir são: Nova Solicitação, S.Aberta, S.Em Análise, 

S.Em Avaliação, S.Em Execução, S.Em Verificação, S.Em 

Implantação, S.Implantada, S.Suspensa ou S.Rejeitada. 

 

A figura 13 abaixo apresenta os campos da aba Análise : 

 



 

58 

 

Figura 13 – Campos da Aba Análise do Workflow de Me lhoria 

 

A descrição dos campos da aba Análise  são: 

 

• Tipo de Solicitação: indica o tipo de solicitação de melhoria. 

Os valores que podem assumir são: Corretiva, Localizada ou 

Integrada; 

• Prioridade: Indica a prioridade de atendimento da solicitação 

de melhoria. Os valores que podem assumir são: Imediata, 

programada; 

• Severidade: Indica a severidade da solicitação de melhoria 

referente ao impacto do não atendimento. Os valores que 

podem assumir são: Alta, Média ou Baixa; 
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• Duplicado: indica se a solicitação de melhoria é duplicação de 

alguma outra já criada; 

• Adiado para: indica qual data prevista para o atendimento da 

solicitação de melhoria; 

• Líder da Disciplina: Indica o nome do Líder da Disciplina que 

fará a análise e / ou atendimento da solicitação de melhoria; 

• Ações de melhoria:  campo para que o Líder da Disciplina 

informe que ações deverão ser tomadas para implementação 

da solicitação de melhoria na visão do Líder de Disciplina e 

Grupo de Melhoria; 

• Aprovação do Comitê Gestor: campo reservado para indicar 

se as ações de melhorias necessitam da aprovação do Comitê 

Gestor; 

• Responsável Comitê Gestor: Indica o nome do 

representante do Comitê Gestor que realizará análise e 

aprovação das ações de melhorias propostas pelo Líder da 

Disciplina e Grupo de Melhoria. 

• Parecer Comitê Gestor:  campo para que o Líder da Disciplina 

informe o resultado da avaliação do Comitê Gestor referente 

as ações de melhoria propostas pelo Grupo de Melhoria. 

 

A figura 14 abaixo apresenta os campos da aba Solução : 
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Figura 14 – Campos da Aba Solução do Workflow de Me lhoria 

 

A descrição dos campos da aba Solução  são: 

 

• Análise de Impacto: descreve o impacto das ações de 

melhoria para o PROCEDE em termos de ativo(s), 

ferramenta(s) e demais instrumento(s); 

• Áreas Envolvidas:  descreve quais áreas serão afetadas com 

a implementação das ações de melhorias. 

• Planejamento da Implementação: descreve o planejamento 

da implementação das ações de melhoria no(s) projeto(s) 

piloto(s). 

 

A figura 15 abaixo apresenta o campo da aba Anexos : 
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Figura 15 – Campos da Aba Anexos do Workflow de Mel horia 

 

A descrição do campo da aba Anexos  é: 

• Anexos: campo reservado para anexar o(s) documento(s) 

para compreensão ou acompanhamento da solicitação de 

melhoria. 

 

A figura 16 abaixo apresenta os campos da aba Implementação : 

 



 

62 

 

Figura 16 – Campos da Aba Implementação do Workflow  de Melhoria 

 

A descrição dos campos da aba Implementação  são: 

 

• Responsável pela Implementação : Indica o nome do 

responsável que realizará as atividades de implementação e / 

ou implantação das ações de melhorias; 

• Resultados Obtidos:  descreve o(s) resultado(s) obtido(s) com 

a implementação das ações de melhoria no(s) projeto(s) 

piloto(s); 

• Lições Aprendidas:  descreve as lições aprendidas obtidas 

com aplicação da implementação das ações de melhoria no(s) 

projeto(s) piloto(s); 
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• Planejamento da Implantação: descreve a solução adotada 

para implantação das ações de melhoria no PROCEDE para 

os projetos. 

 

A figura 17 abaixo apresenta os campos da aba Rejeição / 

Suspensão : 

 

 

Figura 17 – Campo da Aba Rejeição / Suspensão do Wo rkflow de Melhoria 

 

A descrição do campo da aba Rejeição / Suspensão  é: 

 

• Motivo: descreve o(s) motivo(s) para rejeição ou suspensão 

da solicitação de melhoria. 

6.3.3. Execução dos status da solicitação de melhor ia no workflow  de 
melhoria: 

 
A Tabela 5 abaixo apresenta os campos que serão preenchidos 

em cada status do workflow de melhoria. Cada campo apresentará 

obrigatoriedade de preenchimento, conforme legenda abaixo: 

• (obr): indica que o campo é obrigatório; 

• (opc): indica que o campo é opcional; 
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6.4. ANEXO IV – Wiki 
 

 
 
Figura 18 – Site de colaboração - Wiki 
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6.5. ANEXO V – Site do Procede 
 

 

 

Figura 19 -  Site  do PROCEDE- Processo CENIN de Desenvolvimento de S istemas  
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6.6. ANEXO VI – Organograma CESAN 

 
Figura 20 -  Organograma da Coordenação de Engenhar ia de Sistemas e Análise de Negócios  
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6.7. ANEXO VII – Cronograma 
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