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RESUMO

Neste trabalho foi visto como planejar um processo para teste de validação do

produto e teste de verificação dos artefatos gerados no processo de criação de produto

ou serviço de software com o objetivo de garantir a qualidade do produto ou do serviço

gerado. O projeto tem como base o PMBOK para facilidade o entendimento de como o

pipeline  do  projeto  foi  criado,  além de  utilizar  metodologias  ágeis  para  atingir  alta

performance  durante  o  processo  de  criação  e  para  manter  as  partes  interessadas

motivadas.
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ABSTRACT
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In this thesis it was seen how to plan a process to test product validation and

verification test of artifacts generated in the process of creating a software product or

service in order to guarantee the quality of the product or service generated. The project

is based on the PMBOK for ease of understanding how the project pipeline was created,

and use agile methodologies to achieve high performance during the design process and

to keep stakeholders motivated.
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5W2H –  What, Why, Where, When, Who, How and How Much
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ROI – Return of Investment
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TAP – Termo de abertura do projeto.

TI – Tecnologia da Informação

TO BE – O cenário ideal empresarial.

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UX – User Experience
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Capítulo 1 

Introdução

1.1 – Tema

O tema aborda a garantia da qualidade dos produtos e dos serviços criados com

um processo de software adequado a padrão de qualidade e conformidade do processo

de  criação.  Criou-se  um  pipeline  o  qual  foi  base  para  a  seleção  de  características

importantes para serem priorizadas, de qualidade com testes para validação do produto

esperado, com teste para verificação dos artefatos de trabalho os quais são gerados entre

as áreas envolvidas para a continuidade do fluxo do processo e com definição de padrão

para manter a conformidade entre os requisitos solicitados e o resultado que se espera.

O uso de algumas metodologias ágeis para obter feedback o mais cedo possível e

melhorar  continuamente  o processo usado para  a  criação de um produto  ou de um

serviço com alta qualidade foi adotado pra o projeto.

1.2 – Delimitação

O conhecimento aqui detalhado pode ser útil a gerente de projeto, analistas de

qualidade de sistema, estudantes que procuram saber mais sobre teste de validação e

teste de verificação e a profissionais que se interessem por projetos de qualidade de

software.
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O  trabalho  detalha  no  grupo  de  processo  Planejamento,  como  os  testes  de

validação, os testes de verificação e padrão de qualidade podem ser planejados em um

projeto para agregar valor ao resultado que se espera. No grupo de processo Execução

foi detalhando o subprocesso de auditoria para adequar conformidade nos requisitos de

qualidade  e  não  apenas  aos  requisitos do  projeto.  E  no  grupo  de  processo

Monitoramento e Controle foi detalhado como as medições dos artefatos gerados por

áreas envolvidas podem nós trazer qualidade para o produto ou para o serviço além de

aperfeiçoar o processo de criação. E por último, o grupo de processo encerramento, foi

finalizada de forma ágil, com medições e refinamento, foi detalhado  o plano de ação

com  estas  informações  para  aplicar  no  processo,  já  no  próximo  ciclo  de  criação,

evitando que o refinamento seja aplicado de fato.

Com o tempo naturalmente existe uma percepção de quando um projeto tem um

alto nível de retrabalho. Pessoas desmotivadas com muitas tarefas paralelas, que podem

estar  sendo duplicadas no processo,  ou quando tem um índice alto de rejeição pelo

usuário final ao dar atenção a qualidade que é acordada ao projeto, tanto no que está

relacionado com o processo de criação quanto o que está relacionado com o resultado

que se espera na entrega do projeto.

Este planejamento de qualidade deste trabalho não é adequado aos projetos cujo

a  variável  principal  definida  seja  tempo  ou  custo,  já  que  é  preciso  investir  em

planejamento adequado da qualidade, o que demanda tempo para um bom planejamento

da qualidade, levando a um certo custo a mais do projeto. Este custo é justificado ao

longo do tempo a medida que o projeto da qualidade for amadurecendo, evitando níveis

de retrabalho não controlado, mitigando a possibilidade do usuário final não aprovar o

resultado obtido com o uso do produto ou do serviço criado. 
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1.3 – Justificativa

Algumas das questões abordadas foram os problemas decorrentes da falta da

qualidade  em  um  projeto  e  suas  consequências  como  o  processo  em  que  acorre

duplicação de tarefa levando a um alto esforço para um resultado não significativo na

entrega do projeto, foi visto como através de feedbacks constantes  a conformidade  é

elevada nos requisitos solicitados.

Como o planejamento de teste em conformidade com o nível da qualidade em

acordo  pode  trazer  benefícios  como  a  diminuição  de  retrabalho,  aumento  de

performance  durante  a  execução  das  atividades,  redução  do Lead  time  entre  as

atividades do fluxo do processo e  em como desenvolver as habilidades das equipes

durante a execução de suas tarefas em conformidade com os padrões definidos, levando

a  organização  a  excelência  corporativa  e  consequentemente  a  manter  sua

competitividade no mercado. 

No projeto foi  demostrado como um processo organizado com atividades  de

teste, de padrão e de auditoria podem ser implementado, executado e medido ao longo

de um projeto que tenha a variável Qualidade definida como importante para o sucesso

do projeto.

1.4 – Objetivos

O objetivo principal foi  a construção de uma proposta para projeto contendo

subprocessos envolvendo o fator de sucesso qualidade, contendo atividades para validar

o produto esperado e o processo utilizado para a criação do produto ou do serviço.

A proposta foi pensada para solucionar a baixa qualidade em gerenciamento de

projetos. Onde a qualidade é a variável principal. 
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Ao estudar a proposta e o seu detalhamento, no dicionário da estrutura analítica

do projeto, o leitor deve ser capaz de aplicá-la em seu cenário real, ou seja, deve estar

apto para a implementação na prática. Trazendo assim o fator de sucesso Qualidade ao

seu projeto. 

Outros  objetivos  mais  específicos  foi  quanto  ao  entendimento  para  obter

feedback o  mais  cedo  possível  para  elevar  a  qualidade  do  produto  ou  do  serviço

esperado e entender como e em qual momento deve-se implementar as boas práticas de

testes ágeis.

1.5 – Metodologia

A abordagem foi  fundamentada  na  teoria  amplamente  estudada  em torno  da

Qualidade  em  gerenciamento  de  projetos,  no  estudo  das  metodologias  ágeis,  na

experiência vivenciada na área de desenvolvimento de sistemas, na área de qualidade de

sistema,  na  área  de  processos  e  por  último  na  área  de  automação  de  testes  com o

principal  objetivo de elevar a  qualidade do produto ou do serviço final  entregue ao

usuário.

A pesquisa  foi  realizada  através  de  leitura  sobre  garantia  da  qualidade  do

projeto, sobre as metodologias ágeis para gerecimento de projeto,  estudo sobre teste

automatizado,  análise  de  fluxos  de  processos  de  criação  do  produto  e  de  fluxo  de

criação do serviço na área de desenvolvimento de sistema e, por fim, no estudo sobre as

sete ferramentas da qualidade.

Ao estudar amplamente para implantar tais  conceitos em projetos na área de

qualidade de sistema foi executado pequenas partes da proposta em questão, devido ao

ritmo  acelerado  diário  de  trabalho,  sendo  assim  a  proposta  foi  sendo  validada

continuamente, o que levou a equipe a perceber os ótimos benefícios e a alta qualidade

que trouxe para os projetos e para o processo quando eles foram fortemente planejados e

adequados para receber as mudanças que sempre ocorrem.
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A estratégia utilizada foi criar a estrutura analítica do projeto (EAP) para dar

visibilidade aos pacotes a serem entregues e as atividades importantes dentro do projeto

incluindo as tarefas que elevam a qualidade do resultado esperado. E após toda a criação

do  projeto,  que  foi  do  grupo  de  processo  Iniciação  até  o  grupo  de  processo

Encerramento segundo boas práticas do PMBOK, foi proposto o dicionário da estrutura

analítica do projeto para dar suporte a aplicação da proposta na prática. Deste modo foi

possível a aplicação em um cenário real.

1.6 – Descrição

No capítulo  2  foi  detalhado  todos  os  conceitos  do  domínio  que  formam  o

embasamento teórico desse trabalho, foram delimitados os conceitos, as práticas e as

metodologias  envolvidas.  Foi  apresentado  conceitos  sobre  UX,  BPMN,  Garantia  da

qualidade, design  thinking de serviço, boas práticas de processo de teste de sistema,

PMBOK e além desses conceitos foram detalhados sobre retorno do investimento e

sobre retorno sobre a experiência do usuário, na qual acredita-se que estar fortemente

ligado ao fator qualidade.

No capítulo 3 apresenta a  proposta  tecnológica defendida neste  trabalho de

pesquisa, contendo a estrutura analítica do projeto (EAP) e o dicionário da estrutura

analítica do projeto  e a linha de base que guiou o projeto, o pipeline, foram detalhadas

neste capítulo.

No capítulo 4 foram apresentados os resultados obtidos com a aplicação da

proposta  detalhada anteriormente,  deixa claro os benefícios que agrega valor  a uma

organização quando a meta é a alta qualidade, além de alcançar um valor perceptível ao

usuário final.

No capítulo 5 é apresentada a conclusão do trabalho e os trabalhos futuros que

é a idealização de uma proposta já criada baseada em Design Thinking de serviços com

o objetivo de comparar os resultados quanto ao fator Qualidade em serviços para um

resultado esperado, inovação e performance. Sendo que o detalhamento para a aplicação
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da  proposta  baseada  em  Design  Thinking de  serviço  foi  categorizado  em trabalhos

futuros,  devido ao  fator  tempo  que foi  considerado como importante  e  diretamente

influente neste trabalho. 
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Capítulo 2

Embasamento Teórico

2.1 – Abordagem Ágil

De  acordo  com  Marcos  Freitas  [12],  no  seu  livro  sobre  gerenciamento  de

serviços em TI,  “Ocorrem diversos fatores que influenciam o cenário da TI ao longo

dos  anos,  e  antes  de  falar  sobre  as  metodologias  ágeis,  foi  detalhado  uma  breve

introdução do cenário da TI desde o início na década de 90 até os dias atuais.”.

Atendendo  as  demandas  da  TI,  no  início  dos  anos  90,  os  profissionais  no

mercado  eram  alguém  quem  conhecia  o  negócio  e  então  eram  treinados  para

automatizarem suas rotinas administrativas, não existia uma gestão de conhecimento

efetiva mas sim os manuais de fornecedores da tecnologia utilizada pela empresa. Nesse

período o domínio da TI era chamado de CPD.

Alguns anos depois, profissionais eram treinados sobre o negócio e logo após

usavam a TI para automatizar algumas áreas da empresa. Surgem cursos superiores de

TI mas eram baseados em administração de empresas associados a algumas matérias de

tecnologia, como rede ou hardware porém não existiam cursos específicos em TI. Nesta

fase o domínio da TI aumentou passando a ser além das áreas relacionadas a TI mais

outras que poderiam acelerar o processo da empresa.

Já em meados dos anos 90, Com novos cursos superiores especialistas em TI,

no  mercado  surgem  profissionais  mais  Técnicos  com  conhecimento  em  diversas

linguagens mas pouco conhecimento no negócio da empresa. O domínio da TI passar a

ser mais abrangentes com os computadores pessoais mesmo sendo terminais, e cada vez

mais áreas da empresa automatizada.
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No cenário atual os profissionais cada vez mais técnicos e com pouco domínio

do  negócio,  ou  seja,  no  core da  empresa,  surgindo  discussões  já  vista  como  a

necessidade  de  ter  o  alinhamento  das  atividades  técnicas  relacionadas  a  TI  com o

contexto do negócio da empresa. Este cenário surge na maioria das empresas atualmente

por levar a resultados extremamente opostos, quando uma tomada de decisão é realizada

somente com a visão do negócio sem levar em conta a capacidade de produção da TI,

sem levar em conta a comunicação efetiva entre todas as áreas do ciclo de vida do

projeto e até  mesmo esquecendo o processo macro da empresa o qual  representa o

contexto  do  negócio.  Domínio  é  grande  quantidade  de  demanda,  alto  risco  para  o

negócio e a capacitação contínua dos profissionais da área.

Já situados no cenário da TI ao longo do tempo então a base do entendimento

sobre a abordagem ágil foi vista para então prossegui com o embasamento teórico.

A abordagem ágil vem como forma de um novo modelo de trabalho para reunir

melhores  práticas  em  comunicação,  pessoas,  valores  e  performance  no  trabalho.

Levando profissionais e gestores a entender que as atividades técnicas de TI são meios

para entregar os serviço aos usuários. Enquanto que o serviço de TI é o valor percebido

a ser entregue para os usuários.  Sendo assim quando o serviço se torna melhor  foi

relacionado diretamente com as  atividades  internas  de TI  e  aos  serviços  internos,  e

automaticamente os serviços percebidos pelos usuários tornam-se  mais palpáveis. 

Com estas  abordagem  existe  uma reflexão de  como a  atenção  contínua  a

excelência  técnica e  um projeto bem elaborado pode permitir  um gerenciamento de

mudança,  um  gerenciamento  de  escopo,  um  gerenciamento  de  custos,  a  evitar  o

desperdício,  a  criar  um  nível  de  confiança  entre  usuário  final  e  empresa  para

trabalharem juntos de forma eficiente. Tendo o significado da mudança nos projetos

planejados, de vilão dos projetos para ter vantagem competitiva. Acabando de vez com

o mito que o planejamento não permite mudanças enquanto na verdade o gerenciamento

da mudança eficaz pode trazer inúmeros benefícios para o negócio e para o trabalho

sustentável dos profissionais da empresa.
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Segundo Rafael Sabbagh[7], “As partes do produto só estarão prontas, em cada

ciclo de desenvolvimento, se possuírem a qualidade necessária para serem entregues aos

clientes do projeto [...]”.

Além  das  vantagens  citadas  acima  ao  fala  sobre  a  alta  qualidade,  a  qual

também é alcançada mediante os ciclos ágeis de eventos e papéis que validam, refinam

e percebem o valor a ser entregue.

Quanto as metodologias ágeis  não é relacionado diretamente em ser rápido

mas  de  ser  perspicaz  para  perceber  o  quanto  o  processo  que  cria  o  produto  está

interligado e de fato realizado, quando o processo é desse pensado de forma inteligente,

identificar o ponto em que o usuário final satisfaz com um serviço é a forma de idealizar

um  framework ágil  em percepção e tomada de ação para o negócio.  Sem pressa de

entregar  o  serviço  de  modo  a  gerar  incidentes  futuros  para  entregar  no  prazo

insanamente combinado e sem qualidade.

Nas  práticas  ágeis  o  que  realmente  conta  nos  projetos  de  sucesso  é  o

envolvimento  das  pessoas  motivadas  e  o  trabalho em um ritmo  sustentável.  O que

diretamente  leva as  pessoas  a  trabalhar  comprometidas  e  a  satisfação saudável  para

todos.

Segundo  Highsmith  em  2002  [7],  “Projetos  que  utilizaram  metodologias

pesadas em termos de processos e ferramentas, obtiveram sucesso fundamentalmente

devido às pessoas envolvidas naquelas projetos.”

Na prática de projeto tradicional é dito aos gestores para executar e controlar

enquanto que nas práticas ágeis o incentivo é para o desenvolvimento sustentável em

que todas as pessoas envolvidas devem ser capazes de satisfazer as atividades de todo

processo  para  alcançar  a  alta  qualidade  dos  incrementos  do  produto  a  ser  entregue

através da múltiplas habilidades. 

Segundo  Steve Denning [12], em seu blogue na  Forbes,  ágil  é sobre como

trabalhar de forma mais inteligente, em vez de mais difícil. Não se trata de fazer mais

trabalho em menos tempo, é sobre a geração de mais valor com menos trabalho.

9



2.2 – Scrum

Segundo  Steve Denning  [2016],  ágil  é  sobre  como trabalhar  de  forma  mais

inteligente, em vez de mais difícil. Não se trata de fazer mais trabalho em menos tempo,

é sobre a geração de mais valor com menos trabalho.

O Scrum é sobre como trabalhar nos tempos atuais, onde é potencializado os

resultados do negócio, ter uma qualidade elevada do produto e do processo e colocar os

valores do Scrum que são a franqueza, o foco, o respeito, o compromisso e a coragem

em prática. O Scrum é classificado como framework.

Em resumo o Scrum ocorre em ciclos, de curto a médio prazo, com eventos e

objetivos exclusivos comprometidos com a qualidade, contém papéis para as pessoas

envolvidas no projeto e alguns artefatos para pôr o framework em prática. Ao final do

ciclo foi criado o entregável para ser adicionado ao todo correspondente ao sistema.

Alguns benefícios que foram alcançados são a diminuição do risco do produto,

a redução do retrabalho e do desperdício, o gerenciamento eficaz das mudanças tanto no

projeto quando no produto, as entregas frequentes e o mais cedo possível tornando o

ROI do usuário final percebido logo no início do projeto e não no final do mesmo, a

apresentação do entregável validado de fato pelo usuário final obtendo feedbacks úteis e

consequentemente  a  adaptação  do  produto  e  do  projeto.  Existe  um  aumento  da

produtividade por ter um processo real e inteligente elaborado e mantido por todas as

pessoas envolvidas no ciclo do projeto.

O Rafael Sabbagh [7], no livro Gerenciamento ágil para Projetos de sucesso diz:

Scrum é ágil porque, assim como outros métodos, metodologias e frameworks,

sua  utilização  deve  seguir  os  princípios  e  valores  do  Manifesto  para  o

Desenvolvimento Ágil de Software.

O Scrum  apresenta o manifesto ágil que diz que são valorizados os indivíduos e

as interações mais que os processos e as ferramentas, diz que é valorizado o software

em funcionamento  mais  que uma documentação abrangente,  diz  que é  valorizado a
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colaboração  com  o  usuário  final  mais  que  uma  negociação  de  contratos  e  que  é

valorizado a adequação à mudança mais que seguir um plano.

Tendo descrito o manifesto ágil então os seus princípios, segundo o grupo de

escritores os quais desenvolveram o Scrum [13], foram ensaiados abaixo.

I. Prioridade é satisfazer o cliente.

II. Mudanças de requisitos são bem-vindas, mesmo em fases tardias.

III. Entregar sistema em funcionamento com frequência. 

IV. Pessoas  do  negócio  e  times  devem trabalhar  em conjunto  diariamente  ao

longo do projeto.

V. Construa projetos em torno de indivíduos motivados.

VI. O método mais eficiente e efetivo de se transmitir informação é a conversa

face a face.

VII. Software em funcionamento é a principal medida de progresso.

VIII.Os processos Ágeis promovem o desenvolvimento sustentável.

IX. A atenção contínua à excelência técnica e a um bom projeto aumentam a

agilidade.

X. Simplicidade, a arte de se maximizar a quantidade de trabalho não feito, é

essencial.

XI. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes que se

auto-organizam.

XII.Em intervalos de tempo regulares,  a equipe reflete sobre como se tornar

mais efetiva e então refina e ajusta seu comportamento de acordo.
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A seguir na Figura 2.1 Os papéis, eventos e artefatos do Scrum e na imagem

abaixo uma visão geral para organizar os conceitos.

As  pessoas  que  desempenham  esses  papéis  são  igualmente  responsáveis  e

responsabilizadas pelos resultados do trabalho e, assim, se comprometem com o projeto.

(Rafael Sabbagh [7])

No  Scrum os papéis envolvem as pessoas do Time, o Dono do Produto e o

Scrum Master. Em cada papel há objetivos diferentes onde todas as pessoas envolvidas

cumprem um importante meio para atingir o objetivo do projeto.

O Time se compromete a  manter  o foco, a buscar validação dos resultados

pelos feedbacks constantes das partes interessadas, a cria visibilidade sobre as mudanças

necessárias  durante  o  ciclo  sprint,  a  ser  auto-organizado,  a  comunicar-se  com

transparência e com frequência.  O time deve ter  o tamanho certo,  entre três a nove

pessoas, ser responsável pela solução técnica, ser pró-ativo, ser comprometido com a

entrega de qualidade e ser multifuncional.

O time tem como possíveis melhorias sair da sua zona de conforto e manter o

foco em uma tarefa por vez, além de compreender a gestão do conhecimento e as lições

aprendidas. 
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Alguns dos mitos sobre o papel do Time como em apenas se comprometer com

o tempo da entrega e deixa a qualidade do seu trabalho a desejar, outro mito é que ele

deve detalhar todas as requisições e também é mito de que este papel deveria alinhar

expectativas dos usuários. O time não deve realizar essas três últimas citadas.

O segundo papel é o Dono do Produto que por sua vez compromete-se a ser o

dono  do  Backlog do  Produto e  é  o  responsável  por  fatiá-lo,  por  descartar

comportamentos desnecessário e por priorizá-lo. Ele é o conhecedor do negócio e por

isso responsável por definir o contexto, definir as estratégias dos lançamentos futuros,

criar a visão do produto e compartilhar com todas as pessoas, para o comprometimento

e trabalho eficiente de todos os envolvidos. É ele o responsável por tira as dúvidas do

time quanto a visão do Produto ou do serviço a ser criado.

O Dono do Produto tem como possíveis melhorias ser capaz de apresentar a

melhor solução para o comportamento do entregável diante da visão do produto, estar

próximo  da  equipe  entorno  do  objetivo  do  projeto,  manter  o  foco  na  entrega  do

incremento que vai ser adicionado na visão do todo e de não agir como um gerente de

requisitos que apenas descreve os comportamentos esperados.

Quanto aos mitos sobre o papel do Dono do Produto o qual diz que ele não

dever ser somente um transmissor de informações ao time, não deveria acumular papéis

no Scrum pois há um alto risco em ter baixa qualidade do entregável, outro mito é de

quem é a melhor pessoa para exercer este papel é a pessoa quem o cliente indica ou

escolhe entretanto este papel vai ser melhor exercido por qualquer membro do time do

Scrum, quem se comprometer a realizar um bom trabalho e quem estiver alinhado com

o objetivo, com a meta de cada sprint e com o valor ao negócio a ser entregue.

O terceiro papel é o facilitador do  Scrum, chamado de  Scrum Master, ele se

compromete  a  ser  conhecedor  do  framework,  proteger  o  Time  das  distrações  e

interferências internas, é o incentivador das práticas ágeis, identifica comportamentos

disfuncionais que podem levar a baixa de performance, combate o desperdício como

retrabalho, ele conserva o Time durante o ciclo do  sprint para que o Time possa se

concentrar na execução com alta qualidade, ele promove a melhoria contínua e além de
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ser  de  certa  forma  aceitável  pelo  Time  evitando  assim  possíveis  resistências  ao

framework.

O papel de facilitador tem como possíveis melhorias ser neutro na equipe, criar

um ambiente motivador, ser conhecedor do  Scrum a ponto de ser possível encontrar

dentro do framework as melhores adaptações para cada cenário caótico.

Utilizando-se  do  seu  conhecimento  em Scrum,  habilidade  de  lidar  com as

pessoas, técnicas de facilitação e outras técnicas, ele ajuda o Product Owner e o Time de

Desenvolvedores a serem mais eficientes na realização do seu trabalho. (Rafael Sabbagh

[7]).

Quanto aos mitos sobre o papel de facilitador é de ser o gerente do trabalho do

Time, de manter o foco em trabalhar em direção de se tornar cada vez mais necessário a

todos, de ser o papel mais importante do  Scrum e de que este papel toma as decisões

enquanto que o mais adequado é todos chegarem a uma decisão em comum acordo.

    No Scrum algumas reuniões chamadas de eventos tem seu objetivo específico,

um pouco mais de cada evento a seguir foi detalhado. Em comparação com a roda de

Deming, PDCA, o evento chamado de Planejamento do Sprint é parte de Planejar, o

evento chamado de reunião Diária é a parte de Fazer, o evento chamado de Revisão do

Sprint é a parte de Verificação e o evento chamado Retrospectivas é a parte de Agir.

O  primeiro  evento  é  chamado  de  Sprint o  qual  é um  ciclo  de  período

determinado  e  tem  o  objetivo  de  cumprir  a  Meta  Sprint através  da  produção  do

Incremento que deve ser entregue no final do Sprint adicionando valor ao Produto. Os

ciclos  ocorrem  um  atrás  do  outro,  em  sequência,  durante  todo  o  projeto  de

desenvolvimento  do  produto  ou  do  serviço.  O  resultado  esperado  é  o  Incremento

utilizável de acordo com a definição de pronto, acordado entre o Time e o Dono do

Produto contido na Meta Sprint. Quanto a duração de um ciclo ele pode ser realizado de

uma a quatro semanas.
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O segundo evento é o Panejamento da Sprint sendo este onde o plano do ciclo

sprint será iniciado, ocorre no primeiro dia do Sprint. Como resultado desta reunião  a

saída é a Meta Sprint e o Backlog da Sprint. Quanto a duração pode ser de oito horas

para um sprint de um mês ou proporcional ao tempo e a hora ao citado.

O terceiro evento é chamando de reuniões Diárias, Dailies, tem como objetivo

planejar o próximo dia do  sprint,  não é seu objetivo relatar aos gerentes o que fez e

deixou de fazer. Nesta reunião o Facilitador pode perceber impendimentos existentes ao

Time e dar visibilidade a fim de não interromper a sequência das tarefas do Time. O

resultado esperado desta reunião é um plano informal e visível ao time para o próximo

dia de trabalho. Sua duração máxima é de quinze minutos e ocorre todos os dias do

Sprint.

O quarto evento é chamado de Retrospectivas, Retrospectives, essa reunião tem

como objetivo  a  melhorias  continua  de  como o  Time do  Scrum trabalha.  Em suas

atividades estão a inspeção e a adaptação do ciclo de construção do produto incluindo o

processo  ágil  determinado no  Scrum.  O resultado esperado é um plano de  ação de

melhorias para ser aplicado já no próximo Sprint. Ocorre no último dia da Sprint após a

reunião de Revisão. O tempo máximo é proporcional a três horas para uma Sprint de

um mês, segundo o Scrum.

O quinto evento é chamado de Revisão,  Review, e tem como objetivo obter

feedback sobre o Incremento que foi desenvolvido no Sprint. Como resultado espera-se

obter  feedback como  matéria-prima  para  alimentar  o  Backlog do  Produto  e  dar

visibilidade sobre o Produto desenvolvido para as partes interessadas. Ocorre no último

dia do Sprint antes da reunião de Retrospectiva.  O tempo máximo é proporcional a

quatro horas para Sprint de um mês, segundo o Scrum.

O sexto evento é chamado de Lançamento, Release. Seu objetivo é entregar o

Incremento construído na Sprint para uso. Ocorre com frequência para obter  feedback

sempre que tiver valor a ser entregue ao usuário. Como resultado espera-se o produto ou

parte dele, o Incremento, em funcionamento. 
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O  sétimo  evento  é  uma  opção  para  aumentar  a  qualidade  do  Backlog do

Produto,  do  processo  e  do  trabalho  do  Time  Scrum como  um  todo,  chamado  de

Refinamento do Backlog do Produto e seu objetivo, como o próprio nome diz, é refinar

o Backlog do Produto para a preparação do ciclo Sprint realizada pelo Dono do Produto

sempre que achar necessário, o Time em geral contribui não mais do que quinze a vinte

por cento do seu esforço de trabalho dentro da Sprint, sendo que durante a Sprint pode

ser um trabalho contínuo. Como resultado espera-se o Backlog do Produto ordenado e

priorizado, planejável e emergente sob a perspectiva da visão do produto e importância

para o usuário.

O  oitavo  é  uma  opção  para  planejamento  de  futuros  Sprints  chamado  de

Release  Planning  e  em  geral  ocorre  antes  do  primeiro  Sprint do  projeto.  Como

resultado espera-se um plano de lançamento geral para o projeto.

Na Figura 2.2 A visão para estratégias em projetos ágeis, imagem anexo para

melhor visualização.

Sobre a última parte do framework que são os artefatos do Scrum, o Backlog do

Produto, o Sprint Backlog, a Definição de Pronto, DOD, o Incremento do Produto, e a

Definição de Preparado, DOR.

O  Backlog  do Produto em comparação com o gerenciamento tradicional de

projetos é um termo de abertura do projeto no  Scrum é uma lista priorizada onde no

topo ficam as requisições mais importante e em detalhes enquanto que na base da lista

ficam os que tem menos detalhes e menos importantes para o usuário porém está no

escopo do projeto. O objetivo do Backlog do Produto é construir, conforme o valor das
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requisições,  a  visão  do  produto.  E  no  fim  da  construção  o  objetivo  do  produto  é

concluído.

Algumas  características  que  definiu  a  visão  para  construir  o  Backlog  do

Produto foram os riscos, o valor, o comportamento, as dependências, o conhecimento,

as pessoas e os custos relativos ao projeto.

Quanto ao gerenciamento das mudanças, dos defeitos e do débito técnico ao

identificar alguma dessas situações é importante dar visibilidade ao Dono do Produto e

ao Facilitador para que juntos possam planejar a prioridade dependendo do risco do

produto e do risco de não atingir o objetivo macro do projeto.

No Sprint Backlog os itens são selecionados do topo do  Backlog  do Produto

para o ciclo Sprint, adicionado ao plano de como o Time trabalhará. O Sprint Backlog

estará presente apenas no ciclo Sprint determinado e deixando de ser visível após os

eventos chamados Revisão e Retrospectiva do seu respectivo ciclo Sprint. Este artefato

pertence  as  pessoas  que  fazem  parte  do  Time  e  é  importante  quando  o  foco  é  a

organização  do trabalho no Time durante o ciclo Sprint.

O DOD, definição de feito, e o DOR, definição de preparado ou pronto, são

artefatos que estão ligados à qualidade a ser alcançada no projeto e no produto, com o

objetivo a ser atingindo, acordados na Meta Sprint e na Visão do Produto,  e com o

tempo de manutenção do produto em desenvolvimento, já que foi atribuída a  entrega de

valor e alta qualidade como característica fundamental.

O DOD, definição de feito, é um conjunto de características que determinam

quando uma atividade ou tarefa foi concluída e tem como objetivo alinhar com todos da

equipe Scrum quando uma atividade ou tarefa está feita, enquanto que o DOR, definição

de preparado, é um conjunto de características que determinam quando uma atividade

ou tarefa está preparada para sair do Backlog do Produto e ir para um ciclo Sprint, ou

seja, para o Sprint Backlog,  e tem como objetivo alinhar com todos da equipe  Scrum

sobre essas especificações de conclusão de atividades ou de tarefas. 
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O principal benefício do DOD é evitar o retrabalho e as voltas entre as etapas

dentro dos fluxos no WIP, aumentando assim o  lead time. Enquanto que o principal

benefício do DOR é o controle do custo com o retrabalho e com o esforço da equipe

além de manter o foco da entrega com alta qualidade do produto.

As características de ambos,  DOD e DOR, são definidas pelo Time  Scrum,

todos participam de forma colaborativa. De forma que o envolvimento entre todos são

aguçados para trabalhar comprometido com o que foi acordado. Perceber o que tem

valor para o usuário final do produto neste momento é crucial para a criação de um

Backlog do Produto de valor e para definir estes artefatos ligados diretamente com os

critérios de aceitação das estórias.

 Um item do Backlog do Produto, chamados de estórias, é priorizado por valor

e  importância  ao  usuário,  enquanto  que  um  item  do  Sprint  Backlog é  uma  parte

selecionada das estórias para determinada iteração e estarão prontas no Lançamento do

Sprint, e um item do Release Planning são os potencialmente usáveis pelo usuário final.

Segundo  Dhaval Panchal [2016],  em  seu  artigo  no  site  oficial  da  Scrum

Alliance, três perguntas nos ajudam a fazer uma definição de um bom DOD, a primeira

é se nós realizaremos esta determinada atividade para cada comportamento, a segunda é

se nós realizaremos esta determinada atividade para cada Sprint, e a última é se nós

realizaremos esta atividade para o Lançamento.

Além destas perguntas foi avaliado o que pode ter impacto na entrega de um

Sprint e na entrega do projeto concluído. Uma coleção de Sprints, completa a entrega

total concluída de um projeto ágil. Então foi analisado quais foram os impedimentos, no

qual  todos  do  Time  Scrum destacam as  dificuldades  dentro  do  processo,  dentro  do

projeto e dentro da implementação do produto, a fim de dar claridade e dar origem a um

possível plano de ação visando sempre a melhoria contínua e a entrega de alta qualidade

do produto e do projeto.

Para finalizar a visão geral desses dois artefatos, DOD e DOR, algumas boas

práticas para são detalhadas a seguir.
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Ter  um mínimo de  características  e  padrões  de  qualidade  a  ser  alcançado.

Determinado neste trabalho que uma característica é algo que pode ser entregue como

objetivo realizado do Sprint. Algumas características ágeis mantidas foram o DOD e o

DOR de forma clara para o Time, a busca sempre pela excelência do projeto com os

artefatos, procurando adaptar e revisar os artefatos conforme seu cenário e conforme a

evolução do projeto dentro dos ciclos Sprint,  manter o foco da entrega na alta qualidade

do produto e do projeto ágil, além de ter sido recomendado manter as características

solicitadas em conformidade com o objetivo geral do projeto alinhado com o negócio.

Alguns exemplos das características de um DOD são os testes unitários todos

passando, os testes de aceitação com os fluxos críticos todos definidos, implementados e

passando, a aprovação da área de  garantia da qualidade independente, a cobertura do

código  em  70%,  por  exemplo,  a  aprovação  do  Dono  do  Produto,  a  página  wiki

atualizada com as novas funcionalidades, a sessão de revisão de código realizada por

outro programador esteja completa e finalizada e, por fim, uma sessão de programação

em pares concluída.

Alguns  exemplos  de  DOR  são  se  os  itens  do  Backlog do  Produto foram

revisadas e estimadas pelos Time, se os itens estão em um formato em conformidade

com o esperado, contendo o usuário do item, a necessidade e o resultado esperado, se o

critério de aceitação está definido de forma objetiva e clara e em acordo com o Time, se

o Dono do Produto aprovou todos os itens, se as especificações dos itens estão escritas

de forma simples e objetiva sem interpretações inadequadas que levariam a um grande

esforço para um resultado sem valor percebido pelo usuário, se uma ideia de tela está

contida no item, como protótipos ou rascunhos, wire-frames, se o critério de aceitação é

definitivo para cada estória, se foi realizada a identificação das dependências entre os

itens,  e se foi acordado entre  o Time e o Dono do Produto a importância devido a

prioridades de cada item.

O artefato chamado de Incremento do Produto, ou apenas Incremento, é a soma

de  tudo  o  que  foi  planejado  para  a  implementação,  os  testes,  os  protótipos  e  a

documentação em um ciclo Sprint para ser um entregável. Este entregável é formado

por novas funcionalidades, correções de melhoria, refatoração e atualização técnica da

equipe.  O que foi planejado ser o entregável pode não ser entregue ao usuário,  por
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diversos motivos mas não pode comprometer a entrega de valor de um incremento todo.

Sempre  estar  em  conformidade  com  os  critérios  de  aceitação  acordados  para  a

conclusão do entregável de um Sprint, que neste caso foi denominado de Incremento do

Produto é importante para a credibilidade de futuros projetos e para a evolução das

equipes.

Quanto aos outros conceitos relacionado com o  Scrum a Meta Sprint é onde

foi determinado quais as necessidades do usuário ou qual o objetivo do negócio deve ser

realizado a partir do Incremento do Produto pronto que estará disponível ao final do

Sprint. 

O resultado esperado pelo usuário a ser entregue como Incremento no final de

um ciclo sprint foi a do Meta Sprint. Essa Meta Sprint dever ser sempre em acordo entre

o Dono do Produto e o Time que ocorre durante o evento chamado Sprint Planning. No

geral está meta leva os membros do Time a trabalharem juntos e a evitar o trabalho em

diferentes iniciativas.

No livro  gestão ágil  para  projetos  de sucesso,  segundo Rafael  Sabbagh [7]

descreve  um  formato  bastante  amigável  para  a  Meta Sprint,  visualizada  de  forma

sucinta na frase, “<Por meio deste Sprint> possibilitamos a <QUEM> <O QUÊ>.”

A Visão  do  Produto,  outro  conceito  importante  no  Scrum,  é  quando  mais

detalhes sobre a percepção do usuário final é obtido para que o domínio do problema a

ser resolvido tenha o real valor para o usuário. Formando o material de trabalho para

descartar, priorizar e fatiar os itens que formarão o Backlog do Produto, que é umas das

técnicas para entrega de valor do Scrum.

Outro conceito importante é o  Feedback constante que aperfeiçoa o trabalho

visando  a  melhoria  contínua,  garante  informações  insumo  para  alcançar  a  alta

performance  das  equipes,  a  evolução  do  processo  de  criação  e  para  entregar  os

resultados adequados para o negócio.

Os ciclos curtos de  Feedbacks permitem aos usuários evoluírem o produto à

medida que melhor  entendem suas necessidades  e  o  refinamento foi  adicionado  às

20



mudanças que surgiram no mercado de um segmento. Tornando as organizações mais

competitivas e  contribuindo com o objetivo do  Scrum, quando há entrega rápida de

valor  ou  quando  foi  entregue  aos  clientes  e  usuários  com frequência  as  partes  do

produto pronto gerado a cada entrega, ou seja, a cada Incremento. 

O retorno sob o investimento dos clientes é facilmente visto a cada feedback

obtido em um Incremento e nos permite obter feedback sobre o que foi produzido para

iniciar outro ciclo Sprint.

Como benefício visível de implementação do Scrum  a evolução do produto de

forma frequente e competitiva e a visibilidade do retorno sobre o investimento o mais

cedo possível, ou seja, a cada iteração foi o mais motivador para adotar o  framework

ágil.

Como resultado  da  aplicação  do  Scrum a  alta  qualidade  do  processo.  Este

resultado eleva naturalmente a qualidade do produto percebível pelo usuário.

2.3 – Kanban (Quadro visual de fluxo)

O  Kanban  por David Anderson [7]  é  um método que tem origem no Sistema

Toyota  de  Produção,  o  estudo  realizado  concluí  que  seus  principais  objetivos  são

permitir transparência e dar visibilidade clara do fluxo de trabalho a seguir pro todo

Lead time do processo seguido no projeto. 
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Na Figura 2.3 A visão do que fazer em um Kanban, que é um quadro de tarefas

para visualização do fluxo de trabalho.

O Kanban segue a linha de evolução das atividades do processo, pois começa com

o  que  deve  ser  implementado  ou  realizado  dentro  do  escopo  do  projeto  e  evolui

gradualmente o processo à medida que se percebe a existência de WIP. Os gargalos

entre atividades, retardo de trabalho, dependências entre atividades e especializações de

tarefas devem ser analisados e refinados através das informações obtidas em plano de

ação o qual é saída do subprocesso de melhoria contínua.

Este  quadro  visual,  o  Kanban,  utiliza-se de mapas visuais  dos  processos  e  de

regras de movimentação dos itens de trabalho, os quais são capazes de gerar um modelo

mental compartilhado onde os membros do Time Scrum podem colaborar para fazer o

trabalho fluir. Facilita a organização do Time, a tomada de decisão e a evoluir o seu

próprio fluxo de trabalho continuamente dentro das regras propostas.

Como princípios básicos do Kanban,  o fluxo contínuo deve entregar valor, deve

dar visibilidade das atividades a serem concluídas, deve facilitar a colaboração para o

trabalho fluir  no  projeto  com qualidade,  deve  viabilizar  o  subprocesso  de  melhoria

contínua do processo e deve ter a ideia de fluxo puxado das atividades já que estas

foram passadas entre os WIP seguintes até chegarem no estado de pronto conforme

critério de aceitação definido na definição de feito, DOD.

22

Figura 2.3 – Visão de um KANBAN eficiente



O uso  do  Scrum combinado  ao  Kanban em  projetos  ágeis  vem  aumentar  os

objetivos de sucesso alcançados no gerenciamento de projetos com qualidade. Abaixo

na  Figura  2.4  Alguns  exemplos  de  características  importante  para  o  fluxo  em  um

Kanban no ciclo Sprint. 

2.4 – Business Process Model Notation (BPMN)

Através da modelagem do processo com o fluxo das atividades apresentadas neste

trabalho para avaliação e refinamento do ciclo de desenvolvimento. O BPMN é uma

notação para fluxo do modelo de negócio que visa um padrão para comunicação das

atividades em uma organização, é mantida pela OMG, Object Management Group, que

é uma organização internacional e outras grandes empresas dão apoio e suporte para seu

uso e manutenção, como exemplo, a IBM.

Pensar  em  melhoria  da  qualidade  descasada  da  gestão  de  processos

organizacionais é algo inviável e até impossível. De fato, a gestão de processos é um

dos requisitos da ISO 9000 e de outros padrões de qualidade. (André Campos [4])

Ter um modelo de notação, como o BPMN, adotada pela organização é muito

importante,  visto  que  a  iniciativa  de  modelar,  refinar  e  continuar  a  melhoria  nos

processos internos é uma excelente maneira de atingir qualidade no produto final. Foi
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considerado que  a  qualidade  do  processo  está  diretamente  relacionada  com o valor

percebido no produto ou serviço entregue ao usuário final.

Segundo  André  Campos  [4],  “A  notação  BPMN  é  rica  em  elementos  de

representação, o que torna possível modelar os mais complexos processos. Contudo, a

boa notícia  é  que não é  preciso conhecer  completamente a  notação para começar  a

modelagem de processos. A partir dos elementos básicos já é possível fazer um bom

trabalho de modelagem [...]”.

Existem  muitos  artefatos  para  demostrar  visualmente  esta  notação  porém  foi

utilizado neste trabalho apenas elementos básicos a fim de simplificar e exemplificar

com mais clareza as informações sobre o fluxo do subprocesso de validação do produto.
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Em resumo as seguintes notações foram utilizadas, notação de atividades, notação

de fluxo de sequência, notação de desvio condicional, notação de dados de entrada e

saída e notação de eventos simples de início e de fim. Como são vistos na Figura 2.5

abaixo.

Ao criar um fluxo claro e objetivo a colaboração entre as equipes foi simplificada

e ajudou a manter o foco na qualidade e no objetivo principal do processo. Considerou-

se  alguns  passos  relevantes  para  um bom fluxo  como  entender  o  real  objetivo  do

processo, alinhar a ordem em que as atividades têm mais utilidade e eficacia, identificar

os  atores  que  executam  as  atividades  e  as  tarefas  e  listá-los  e,  por  fim,  listar  as

atividades.
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2.5 – Garantia da Qualidade de Software (PMBOK)

Segundo Myers [2009], mudou os estudos em relação a qualidade de software

quando falou, “O processo de teste é um processo com a intenção de encontrar erros.”. 

Ele  tinha  como  premissa  que  quando  o  objetivo  era  comprovar  o  bom

comportamento de um sistema ou de um serviço não era encontrado muitos erros. Já

quando o objetivo tem como foco encontrar erros, naturalmente foi encontrado uma

maior  quantidade destes.  Segundo o autor,  as  pessoas com habilidades que visam a

qualidade ao usar alguns cenários para testar hipóteses aproximam-se de casos reais de

uso do usuário final, uma vez que a simples inversão de pensamento nos trouxe uma

maior qualidade de fato tanto para o processo quanto para os resultados percebido pelo

usuário final. Este pensamento passou a guiar estudo e pessoas entusiastas da qualidade

de sistemas.

Segundo Alexandre Bartié [1], “O que permanentemente vemos é um festival de

amadorismo e ineficiência ao nos depararmos com o processo de desenvolvimento de

um  software  ou  mesmo  uma  necessidade  de  mudanças  para  adaptação  às  novas

necessidades do mercado.”.

E vai além quando concluí que, As industriarias de software estão despreparadas

para atender às rápidas necessidades dos mercados simplesmente porque não investiram

no aperfeiçoamento de seus processos internos (Alexandre Bartié [1]).

Observando os resultados com uma modelagem para garantir  a qualidade do

produto ou do sistema apenas no final do ciclo de desenvolvimento, por exemplo em

um ciclo de modelo em cascata, pessoas com habilidades em qualidade de software

atuavam normalmente no final do ciclo, o que nos levou a uma baixa maturidade dos

testes  e  consequentemente de como agregar  qualidade ao projeto,  ao processo e  ao

produto ou serviço esperado pelo usuário final.

26



Ao  imaginar  um  cenário  nas  organizações  onde  o  mercado  é  hostil  e

ultraconcorrido, onde ocorre uma busca incessante por redução dos custos e há uma

fixação por uma alta produtividade, com o pensamento de não desperdiçar uma “gota”

do  trabalho  das  equipes.  O  que  leva  a  uma  visão  equivocada  de  adequação  e

conformidade do processo de criação, seja ele o segmento que for implementado. O que

ocorre  muitas  das  vezes  é  a  redução  da  qualidade  do  processo  por  acreditar

equivocadamente que reduzindo tarefas e pessoas tiveram os custos reduzidos. 

Quando o autor Alexandre Bartié [1] diz que, “Qualidade não é uma fase do

ciclo de desenvolvimento de software,  é  parte  de todas as fases”.  O autor   levou a

maioria  a  pensar  que  essa  mentalidade  tem  que  mudar,  em  um  mundo  onde  a

informação  favorece  tanto  as  empresas  quantos  os  funcionários,  através  do

conhecimento  e  das  devidas  responsabilidades  empresarial  e  social.  Pensar  em uma

fase, no final, de qualidade para o produto ou para o serviço está ultrapassado.

Aliado  a  esta  obsessão  de  reduzir  “pessoas”  outro  fator  agrava  a  falta  de

qualidade nos processos, são as organizações, ou empresas, que acreditam que pessoas

são apenas uma peça operacional onde qualquer controle de um “Gestor” garantirá a

performance do projeto, processo e performance quanto a qualidade do produto ou do

serviço.  E  até  pensado  de  forma  onde  a  entrega  no  prazo  sem  qualidade  é  mais

aceitável, e quando este modelo resultar em baixa qualidade, manutenção ou incidente,

haverá  “Recursos”  para  resolver.  E  esquecem  que  cada  item  sem  qualidade  está

associada  a  um  esforço  com  retrabalho  e  cada  hora  ocupada  com  retrabalho  está

diretamente ligado como o cronograma e o custo do projeto. O resultado direto, deste

modelo de ciclo viciante, é visto na variável custo do projeto, a qual eles vislumbram

intensamente.

Há perda de investimento com o modelo viciante citado acima quando desta

forma  o  processo  de  criação  dependente  de  pessoas  motivadas  e  criativas  para

desenvolver um produto ou serviço com alta qualidade. Pessoas desmotivadas ao deixar

de lado suas habilidades de criação, a qual é natural dos seres humanos, para tratar

incidentes diários levam a outro risco de qualidade dentro do processo, já que em ciclos

com baixa qualidade do processo geram ambientes recheado de incidentes recorrentes e
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aos poucos, dia a dia, degradam o sucesso do projeto devido ao grande esforço sem

valor perceptível ao usuário final. 

Neste ponto foi visto três características fundamentais para ter um projeto, um

processo e um produto ou serviço com qualidade, os quais são ter as pessoas motivadas,

comprometidas e respeitadas, investir em um ambiente sustentável de trabalho e gerar

valor perceptível ao usuário final.

Segundo Alexandre  Bartié[1],  no  livro  garantia  da  qualidade  de  software.  O

autor diz, “Que as organizações estão pressas a velhos paradigmas o que as impede de

amadurecer o seu processo de qualidade adequado ao nível de percepção do usuário

final”. O autor afirma, atualmente, que ter uma estratégia de qualidade não é mais uma

opção. Em outra parte diz, “Não percebem que implantar um processo de garantia da

qualidade de software não é uma opção a ser estudada, mas parte de uma estratégia de

sobrevivência em um mercado cada vez mais exigente e competitivo.”.

No livro, Garantia da qualidade [1], o autor descreve ainda que, empresas estão

sem preparo para atender a alta demanda simplesmente porque não investem no seu

processo  do  ciclo  de  criação  do  produto  ou  serviço,  e  por  desconhecerem

completamente um processo de engenharia de qualidade não há como garantir a entrega

com qualidade muito menos um valor significativo do produto ou serviço a ser entregue

para o usuário final, resultando em um projeto com alto risco e baixa qualidade e em

muitos casos um processo caótico com pessoas construindo produtos ou serviços de

forma  altamente  desmotivadas  que  acabam  por  finalizar  o  projeto  com  baixo

comprometimento fardando o projeto ao fracasso com inúmeros incidentes diários. 

Atualmente inúmeras pesquisas que demostraram a imaturidade de um projeto

para a  criação de produto ou de serviço. A questão neste trabalho foi  como não entrar

nessas  estatísticas  que  levam  uma  organização  a  perder  milhões  antes  mesmo  de

perceber que adequar o processo interno está diretamente relacionado com a qualidade

perceptível ao usuário final. O que, com certeza, leva a empresa a outro patamar de

qualidade dos  seus produtos e dos seus serviços esperados como resultado final.
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O  fato  é  que  a  qualidade  do  processo  interno  defini,  diretamente,  quantos

incidentes podem ser gerados. Quanto melhor o seu processo for planejado, coordenado

e supervisado maior a capacidade de atingir metas de qualidade dentro do projeto que

vai ter  base para ser um sucesso dentro de qualquer organização, visando sempre o

cliente interno e o cliente externo como o usuário final.

Qualquer projeto sendo no método tradicional ou no método ágil e incremental é

boa  praticar  ter  definido  o  nível  de  qualidade  que  se  quer  atingir.  Esse  nível  de

conformidade guiou, no método tradicional, como o padrão de qualidade, já que a fase,

diretamente, relacionado neste tipo de projeto é a fase de teste e somente está presente

no final de um projeto tradicional, enquanto que no processo ágil e incremental guiou

como uma definição de quando passar para um próximo sprint. 

O que precisa ser entendido é que é praticamente impossível ter um produto ou

serviço com alta qualidade e que seja eficiente para o usuário final, quando o seu projeto

e processo interno, que cobre todo o ciclo de criação, sejam falhos e super “controlados”

ao ponto de que as pessoas trabalharem desmotivadas e realizando atividades de pouco

valor constantemente.

O  método  tradicional  de  garantia  da  qualidade  leva  em  conta  três  fases,  o

planejamento da qualidade onde cria-se um plano de gerenciamento de conformidades e

as atividades que são realizadas no processo, a garantia da qualidade onde as atividades

relacionada   são  a  identificação  dos  pontos  de  não  conformidades  e  o  controle  da

qualidade que é onde as atividades relacionas as medições dos processos são executadas

a fim de melhorá-los.

O método ágil  tem pontos para garantir  a qualidade em cada ciclo,  onde foi

aplicado  os  testes  de  verificação,  os  atestes  de  validação,  as  análises  estáticas  e  as

análise  dinâmica.  Sendo  que  algumas  dessas  atividades  foram  automatizadas,

facilitando a reutilização, o que nos trouxe alta performance no processo.
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2.6 – ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

O BSTQB[3] é uma comissão internacional para qualidade de teste de software,

automação de teste e processo de testes. No Brasil é a representante do ISTQB. Certifica

pessoas na área de qualidade e testes de software. 

Essa  comissão  recomenda  um  processo  de  teste  de  software,  onde  foi

visualizado as fases do processo e suas respectivas atividades. Além disto foi guiado

pelas  boas  práticas  do  Foundation  Level  Syllabus[10],  que  a  instituição  recomenda

como boas  práticas para  aperfeiçoar  o  processo  de  qualidade  de  software  já  que  a

instituição  recomenda  as  atividades  de  verificação  e  de  validação  do  produto  e  do

processo.

Uma visão comum do processo de teste é que ele consiste apenas da fase de

execução,  como  executar  o  programa.  Esta,  na  verdade,  é  parte  do  teste,  mas  não

contempla todas as atividades do teste (Foundation Level Syllabus [10]).

Na figura 2.6 foi desenhado de forma macro o que a instituição define como

boas práticas para o processo de teste e as suas respectivas atividades. 

A revisão  de  documentos  também (ex.:  requisitos)  também ajuda  a  prevenir

defeitos que possam aparecer no código (Foundation Level Syllabus [10]). 
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2.7 – Retorno sob investimento (ROI) versus Retorno sob a experiência

do usuário  (ROX)

Um modelos  de  negócio  descreve  a  lógica  de  criação,  entrega  e  captura  de

VALOR por parte de uma organização (Alexander Osterwalder & Yves Pigneur [9]).

O ROX, foi definido como retorno do investimento relacionado a experiência do

usuário, UX. As análises digitais, em sua maioria, dizem que quanto mais agradável o

ambiente do serviço ou o ambiente onde foi promovido o serviço, na mídia digital, por

exemplo, for projetado com base nos pontos de contatos com o usuário, mais tempo o

usuário usará o serviço e no caso de adquirir um produto terá mais probabilidade de

converter em vendas para uma organização. 

As  pessoas  de  negócio  não  precisam só  entender  melhor  os  designers;  elas

precisam se tornar designers (Alexander Osterwalder & Yves Pigneur [9]).

Devido a esse  “grau de agradabilidade” ao usuário em visualizar conformidade

intuitiva, nas telas e funções, adere uma curva menor de  aprendibilidade ao produto ou

ao serviço, o que se adequou as expectativas do usuário final. Levando este usuário de

forma  natural  a  incorporar  em  sua  rotina  de  trabalho  um  determinado  produto  ou

serviço. 

A construção de modelos de negócios devem ser centrado no cliente. Segundo

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur [9], “As empresas investem pesado em pesquisa

de  mercado,  mas,  ainda  assim,  acabam negligenciando  a  perspectiva  do  cliente  ao

projetar produtos e serviços.”

Este investimento sob a experiência do usuário é relevante na proposta devido

aos testes de telas, testes de interfaces gráficas, testes de conformidade de estilos nas
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teslas  que  são  muitas  vezes  esquecidos  pelos  projetos  de  produtos  ou  serviços  de

qualquer tipo.  Visto que todos produtos ou serviços são direcionados a determinado

usuário com percepção natural de “Conformidade de Aprendibilidade”. Então aplicando

estes tipos de testes foi agregado a qualidade ao produto ou ao serviço perceptível ao

usuário final.

Neste trabalho foi defendido que o modelo de negócio deve ser alinhado com a

perspectiva do usuário final, assim de forma profissional foi obtido o sucesso de entrega

do produto ou do serviço com um valor perceptível ao usuário final.

Para uma reflexão, segundo Lucy [5], “O que realmente importa é que, hoje,

sabe-se que um aspecto centrado no design de serviços é entender o valor e a natureza

das  relações  entre  as  pessoas  e  pessoas,  entre  pessoas  e  coisas,  entre  pessoas  e

organizações e entre organizações de diversos tipos.”
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Capítulo 3

Proposta Tecnológica

Neste  capítulo  foi  detalhado  a  proposta  para  solucionar  problemas  de  baixa

qualidade  em  projetos.  A proposta  visou  adequar  as  atividades  de  qualidade  para

assegurar que foi entregue um serviço ou um produto com valor agregado perceptível ao

usuário final. A proposta garantindo a qualidade do produto e do processo com mindset

ágil aborda atividades de testes de validação, testes de verificação, auditorias internas,

boas práticas em relação a escrever e automatizar testes, análises estáticas, padrões de

qualidade  e  requisitos  de  qualidade.  Além  do  melhor  momento  de  aplicar  estas

atividades  no  processo  e  quando  é  hora  de  planejar,  executar  e  monitorar  estas

atividades no projeto.

3.1 – Artefatos utilizados na proposta

Para melhor entendimento entre as técnicas e métodos de projeto, de processo

para  criação  de  produtos,  foram utilizados  neste  trabalho  cinco  artefatos  iniciais,  o

termo  de  abertura  do  projeto,  a  estrutura  analítica  do  projeto  (EAP),  o  BPMN  de

validação do produto, o registro das partes interessadas e a matriz de comunicação.

A  proposta foi criada com base no Design Thinking de serviço. Mas devido ao

fator tempo, o detalhamento desta proposta ficará para trabalhos futuros. Nesta segunda

proposta também foi vislumbrado a qualidade do produto ou do serviço criado para

agregar valor perceptível ao usuário final. Determinado a variável de projeto Qualidade

como fator que nos levará ao sucesso do projeto. 
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Para criar a proposta com base no Design Thinking de Serviço foram utilizados

os mesmos artefatos iniciais para no futuro ser possível comparar os resultados obtidos

com a mesma fonte de artefatos, em relação a qualidade, nas duas propostas. Além disto

foi descrito no Apêndice B a introdução e a base da teoria usada para criar a segunda

proposta. Para melhor entendimento da mesma.

3.2 – Termo de abertura do Projeto (TAP)

3.2.1 – Identificações dos projetos

NOME DO

PROJETO Melhoria continuada do processo de qualidade de software.

UNIDADE

DEMANDANTE Garantia da qualidade QA

PATROCINADOR Diretor de TI

VERSÃO

1.0 25/12/2016

Rosa

Sampaio

Elaboração do

documento

2.0 26/12/2016

Rosa

Sampaio Revisão de justificativa

2.1 05/01/2017

Rosa

Sampaio Revisão da descrição

Tabela 2.1 – Identificações principais dos projetos.
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3.2.2 – Justificativa

Vista  oportunidade  de  melhorar  o  processo  de  qualidade  para  eliminar

inconsistências, aumentar o foco nas atividades, aumentar a integração dos processos

existentes,  reduzir  as  duplicações  durante  as  execuções  das  tarefas  e  fornecer  uma

terminologia comum do processo de qualidade de software a todos das equipes.

Metas a serem alcançadas com o projeto foram o engajamento de uma cultura de

automação de teste para um ambiente ágil dos projetos na organização, a facilitação de

uma cultura de distribuição do conhecimento durante o projeto e o processo de criação e

motivar equipes para alcançar alta performance dentro dos principais projetos. 

Utilizando-se de ferramentas adequadas a cada subprocesso que faz parte  do

ciclo de criação dentro do projeto.  A organização dever  manter-se clara  quanto  aos

principais pontos estratégicos de qualidade para cada subprocesso com finalidade de

integrá-los.

Visto a demanda por automatizar processos de qualidade, quando implantadas

ferramentas, o processo deve ter um padrão para melhorar a usabilidade do usuário e

diminuir  a  taxa  de  rejeição  do  usuário  interno  com  os  resultados  fornecidos  pela

empresa.  Sobre  a  evolução  do  mercado,  e  visando  uma  melhor  produtividade  com

qualidade, a empresa deve ter uma estratégia de processo de teste declarada nas equipes

e assegurar que seja seguida por todos como um objetivo comum. 

Com  objetivo  de  inovação  no  mercado  criou-se  um  plano  de  melhoria

continuada e inovação. Foram identificados pontos de melhoria para um futuro próximo

e todo o processo de garantia da qualidade de software foi relacionado com o processo

de criação do produto ou do serviço. 
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3.2.3 – Objetivo

Este projeto tem como objetivo trazer mais valor e automação ao processo de

qualidade de software. Vislumbrando a modernização do processo de qualidade fez-se o

uso  de  boas  práticas  em  qualidade  de  software,  criou-se  uma  gestão  de  testes

apropriada, utilizando padrões em qualidade de software no processo, foi evoluindo as

técnicas baseadas em experiência e inovou-se com técnicas de testes de verificação e

validação  apropriadas  e,  por  fim,  incorporando  uma  cultura  ágil  na  empresa  e  no

projeto, este projeto foi criado para ser utilizado como framework para projetos de QA.

Quando as métricas, foram utilizados KPI mais exatos possíveis, para alcançar  o

refinamento do subprocesso de teste baseado no BSTQB. A qualidade de software foi

alcançada através  de  análise,  implementação e  padrão  de  ferramentas  adequadas  de

gestão dos testes, criação dos testes e relatórios estratégicos de qualidade atingida. Foi

feita análises de ferramentas para cada categoria de teste e implementada uma, mais

adequada e sustentável.  Teve uma estratégia clara da metodologia ágil.  Formou-se a

primeira equipe de alta performance durante o decorrer do projeto. E teve um plano de

melhoria continuada que foi  implantado a cada  próxima iteração.

3.2.4 – Descrição

O  projeto  deve  garantir  que  todas  as  informações  necessárias  para  o

desenvolvimento  de  um  entregável  com  qualidade  utilizando-se  de  boas  práticas  e

metodologias de qualidade de software. Deve-se criar um modelo de projeto contendo

integração entre as atividades do projeto, do projeto e da gestão de teste.

A área de qualidade deve aperfeiçoar padrões e a análise de indicadores para

melhorar  o  processo  de  qualidade  de  criação  de  produto  ou  serviços,  entregando  a

medição exata dos indicadores e aplicando plano de ações resultado da análise dos KPI.
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Este projeto foi proposto através de demonstrações de melhoria com base em

análise  da  situação  atual,  pontos  estratégicos  no  processo,  estratégia  de  testes  de

qualidade e refinamento do processo de qualidade e do processo do ciclo de criação

como um todo foi entregue para pontos estratégicos do processo um ponto relacionado e

a verificação da qualidade.

Foram métricas de análise do cenário atual para a criação do modelo do processo

de  qualidade  a  ser  incorporado  no  projeto,  a  análise  da  avaliação  dos  itens,  a

conformidade  do  DOR,  a  complexidade  de  entendimento  do  item de  especificação

quanto a ambiguidade,  duplicidade,  falta de informação e falta de rastreabilidade de

requisitos do sistema e a estimativa de pontuação dos  story points, ou itens, quanto a

pequeno, médio e grande relacionado a tempo execução.

Entregas quanto a gestão de teste dando continuidade a ferramenta  Test link.

Mantendo a instalação no servidor, sua configuração, a politica de regras dos usuários e

a definição de padrão para cadastro das informações como roteiro de testes, casos de

testes e requisitos, procedimento de  upload de  screen shots dos passos dos planos de

teste.

O Fluxo nível zero da situação atual do processo de qualidade foi base para a

melhoria e o refinamento do processo de qualidade.

Com  base  na  análise  foram  selecionados  as  principais  melhorias  a  serem

aplicadas. O projeto deixou claro os benefícios agregados ao processo, bem como esses

benefícios foram alcançados.

Foi entregue, ao final, um pipeline de qualidade de software como guia.
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3.2.5 – Produto do Projeto

O entregável de projeto foram o modelo de projeto contendo boas práticas de

qualidade  de  software,  gestão  de  testes  e  o  pipeline  de  qualidade  de  software  para

aplicação prática. Além de promover o mindset ágil no cenário deste modelo.

Um modelo  de  padrão  adequado  conforme necessidade  dos  subprocessos  da

empresa que são insumos para outras áreas,  alimentando e mantendo o processo de

qualidade de maneira uniforme, com alta qualidade e perfeita ligação entre si deverá

estar contido no modelo s ser obtido como resultado esperado.

3.2.6 – Premissas

Foi mantido o DOR já existente no processo de análise mas foi analisado e refinado

com técnicas adequadas. O padrão tem que ser implantado em fases onde poderá alterar

no máximo 20% das tarefas no período de adequação, para diminuir  resistências de

implantação e todo projeto não deve ultrapassar o período de validação da aplicação

mantido na empresa. Não deve existir rupturas nas atividades do dia a dia.

3.2.7 – Restrições

Somente  participarão  da  fase  de  planejamento,  especialistas  da  área  de

qualidade, o prazo para fase de análise recomendado pelo patrocinador é um mês, o

projeto deve ter um planejamento de iteração com os participantes a fim de que não

altere as suas atividades principais. As tarefas devem ser adequadas em conformidade

com as pessoas que as executam no dia a dia. 
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3.2.8 – Riscos em alto nível

Realizar duas tarefas ao mesmo tempo por falta de planejamento de implantação

levando  a  uma  falta  de  atenção  acarretando  em  realizar  o  novo  processo  com

insegurança prejudicando o sucesso do projeto de Qualidade.

3.2.9 – Cronograma macro

• Fase de análise um mês.

• Fase de refinamento de indicadores dez dias úteis.

• Fase de análise de técnica de testes dez dias úteis.

• Fase de facilitação e mindset ágil dez dias úteis.

• Fase de gestão de testes dez dias úteis.

• Fase de definição de padrão a ser aplicado dez dias úteis.

• Fase de envolvimento das áreas cinco dias úteis.

• Fase de inovação: Criação do modelo de projeto de qualidade de software 12

dias úteis.

• Fase de modelagem do pipeline adequado ao cenário de qualidade 10 dias úteis.

• Fase de Conclusão e lições aprendidas dez dias úteis.

3.2.10 – Tempo estimado

O projeto deve ter a duração em média de quatro meses, ou seja, terá uma linha

de base estimada com a duração da execução de todas as atividades de quatro meses e

alguns dias.
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3.2.11 – Custo macro

Conforme o investimento em cada profissional versus as horas de especialistas.

Entre os especialistas envolvidos estão profissionais de qualidade de software, o

gerente  de  projeto  e  os  demais  profissionais  como  profissionais  para  a  equipe  de

projetos. Todo profissional que for envolvido com tarefas dentro do processo deve ser

relacionado  nas  partes  interessadas,  com  isso  envolvido  nos  investimentos  com

qualidade do processo.

3.2.12 – Gerente do projeto

GP ALOCAÇÃO COMUNICAÇÃO DIRETORIA

Rosa
Sampaio

Analista de
qualidade

rosa.analistaweb@gmail.com Sob direção da
TI

Tabela 2.2– Assinatura do Gerente do Projeto em questão.

3.2.13 – Aprovação

APROVA

ÇÃO

DO TAP

NOME CARGO DATA ASSINATURA

Garantia da qualidade
QA fictício 01

07/01/2017 __________________________
 Diego Souza

Garantia da qualidade
QA fictício 02

07/01/2017 __________________________
Cristina Amaral

Diretor de TI � fictício
03

06/01/2017 __________________________
 Felipe Augusto

Tabela 2.3– Aprovação da fase de Iniciação do projeto em questão
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3.2.14 – Recebimento

RECEBIMENTO DATA ASSINATURA

10/01/2017 ________________________________

Diretor de TI 

Tabela 2.4 – Assinatura pelo recebimento da iniciação do projeto pelo patrocinador.

3.3 – BPMN (Fluxo do subprocesso de validação do produto)

Este fluxo foi  analisado para a validação do produto e foi utilizado o fluxo

otimizado. O processo atual do cenário em avaliação foi visto no fluxo. Na Figura 3.1

há a visão completa do subprocesso de qualidade para a validação do produto ou serviço

gerado. 

De  acordo  com o processo  de  qualidade  de  testes  acima  as  seguintes  cores

referenciam uma fase do processo de teste, segundo o processo proposto pelo BSTQB.
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Na cor rosa foi definida a fase de planejamento, na cor laranja a fase de análise e

modelagem,  já  na  cor  azul  a  fase  de  implementação  e  execução,  na  cor  vermelha

representou a fase de avaliação de critérios de saída e de relatórios e, por fim, na cor

verde a  última representou, a fase de encerramento do processo de qualidade de teste. 

3.4 – Registro das partes interessadas

A partir do Termo de Abertura do Processo foi realizado a análise das partes

interessadas  com  objetivo  de  compreender  as  pessoas  envolvidas  e  as  áreas

possivelmente envolvida em um projeto de qualidade de software. Devido a importância

que  o  engajamento  das  equipes  tem  em  um  projeto  de  qualidade  esta  análise  foi

importante.

Área Função no
projeto

Grade de interesse Estratégia de
resposta

Influência

Interesse Poder

Qualidade O cliente Alto Baixo Manter
informado

Positiva

Equipe Cliente
externo

Baixo Alto Gerenciar
de perto

Positiva/negativa
conflito de
interesses

Diretoria
TI

Patrocinador Baixo Alto Manter 
informado

Positiva

Gerente de
desenvolvi

mento

Patrocinador Baixo Alto Manter
satisfeito

Positiva

Gerente 
de Projeto

Gerente do
projeto 

Alto Alto Manter 
satisfeito

Positiva/negativa
conflito de
interesses

Serviço ao
cliente

Produz
insumo

importante
para qualidade

Baixo Baixo Monitorar Positiva

Tabela 2.5– Análise das Partes Interessadas
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Na  Figura  3.2  o  gráfico  utilizado  para  identificar  o  plano  de  respostas  as  partes

interessadas
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Figura 3.2 – Análise em relação ao Poder versus Interesse no Projeto



3.5 – Matriz de comunicação

A partir dos estudos teóricos descritos no capítulo 2,  um plano de ação para a

comunicação da proposta foi detalhado com o objetivo de  manter a comunicação em

um  nível  de  eficiência  durante  a  criação  do  modelo  de  projeto.  Na  tabela  2.6  foi

demostrado meios para comunicação entre as equipes e as partes interessadas.

Definição das atividades conforme estratégia de resposta

Estratégia
de resposta

Área Comunicação

Manter
satisfeito

Ger. de
desenv.

GP

Enviar e-mails de evolução do projeto. Semanalmente e
sempre as 10 horas. Enviar dashboard dos KPIS de

evolução da qualidade do produto e dos testes
automatizados. 

Gerenciar
 de perto

Equipe Verificar progresso nas atividades designadas de
qualidade.

Comunicar face a face o envio de progresso das entregas.

Manter
informado

D. TI Relatório de andamento das fases a cada conclusão de
iteração.

Enviar dashboard de borndown da iteração.

Monitorar
Serviço ao

cliente
Solucionar possíveis barreiras de resistência. Enviar
formulário anônimo de possíveis não conformidades.

Enviar dashboard de borndown da iteração.

Tabela 2.6– Matriz de comunicação (Estratégia)
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Para melhor visualização das informações outras colunas pertinentes a tabela

anterior, continuação na  tabela 2.7 Outras informações.

Áreas Expectativas Outras informações

Qualidade Dono do requisito Necessita de orientação quanto
ao padrão de informação e

processo de qualidade

Equipe Aproveitar os benefícios gerados,
desde que não cheguem críticas

Necessita de orientação quanto a
qualidade de implementação e

testes auto.

Diretoria TI Bom aproveitamento dos
profissionais

Necessita de orientação quanto a
evolução das entregas.

Gerente de 
desenvolvimen

to

Eficiência e qualidade no processo
de desenvolvimento
Entregas contínuas.

Necessita de orientação quanto a
evolução das entregas.

Gerente 
de Projeto

Receber informações da equipe
sobre desempenho e entregas.

Necessita de orientação quanto a
riscos de qualidade e quanto ao

processo para garantir a
qualidade do processo e do

produto

Serviço ao
cliente

Entrega de alta qualidade do
produto. Informação consistente

Necessita de orientação quanto
ao produto entregue nas

iterações.

Tabela 2.7 – Matriz de comunicação (Outras Informações). 

3.6 – A Proposta para uma aplicação do modelo na prática

A base para propor o modelo contém três produtos de trabalho como saída, o

modelo no formato de Estrutura Analítica do Projeto (EAP), o Dicionário de dados da

EAP e a linha de base dos marcos de QA, pipeline. Todos foram utilizados na proposta,

Uso  do  Mindset Ágil  para  a  Garantia  da  Qualidade  do  Processo  e  do  Produto  de

Software,  no detalhamento do dicionário da EAP e no pipeline.
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No modelo de proposta o conceito visualizado na imagem abaixo, na figura 3.3.

Onde foi criado um projeto dirigido pelo fator Humano sob a perspectiva ágil.

Na EAP tem o aspecto visual das entregas do projeto. No dicionário da EAP foi

descrito  o  objetivo,  o  benefício,  o  resultado esperado com a entrega  do pacote,  foi

citado algumas atividades pertinentes ao pacote e outras informações importantes, caso

seja necessário para executar alguma tarefa do pacote.

Pesquisas  realizadas  em  garantia  da  qualidade  determinaram  que  em  um

processo de garantia da qualidade tem que integrar todo o ciclo de criação do produto

ou serviço, ponta a ponta, relacionando as atividades do processo de qualidade a cada

atividade do ciclo de criação, assim a colaboração para alcançar o objetivo estratégico

foi alcançada, garantiu a todos elevarem o valor a ser agregado em suas tarefas. E assim

foram feitos para as áreas que receberam a solicitação, que foi chamado de área de

projetos,  a  área  de  modelagem a  qual  foi  definida  de  área  de  produtos,  a  área  de

desenvolvimento  a  qual  foi  denominado  de  área  de  desenvolvimento  e  a  área  de

qualidade de QA, quality assurance.
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O processo de qualidade está  ligado aos  testes.  Na proposta  foi  considerado

como  um  aliado  a  qualidade  percebida  ao  usuário  final.  Os  testes  no  modelo  são

classificados em duas categorias  macro que são os  testes  de verificação e  testes  de

validação.

Nos testes de verificação o objetivo é de garantir o processo utilizado na criação

do produto ou do serviço esperado como resultado final, enquanto que nos testes de

validação o objetivo é garantir a qualidade do produto.

No modelo proposto como projeto para garantir a qualidade do produto e do

processo ao longo do processo, tem como base as boas práticas do PMBOK. Buscando

facilitar  o  entendimento  do  projeto  e  como  na  forma  de  pacotes  foi  executado  as

atividade ágeis. Esperando assim um maior entendimento de atividades ágeis, o que

favoreceu a inovação quanto ao mindset ágil.

Além do projeto ter como estrutura as boas práticas do PMBOK, a EAP nós

favoreceu ao nos permitir a possibilidade de sequência entre os pacotes, o que contribui

ao modelo proposto já que um requisito que influência na baixa qualidade do resultado

esperado  é  perceber  o  momento  certo  de  integrar  informações  e  resultados  com  o

objetivo de evoluir no fluxo do processo com eficácia. 

No Dicionário  da EAP Garantia  da qualidade é  detalhado  cada  pacote a  ser

entregue com visando uma melhor aplicação prática.

Atividades trouxeram qualidade ao projeto estão detalhada e prontas para serem

aplicadas. Os pacotes estão classificado por grupos técnicas que visam a qualidade que

são atividades para definição de padrões de qualidade, atividades para definir métricas,

atividades para  definir a gestão dos testes, atividades para os testes de verificação e

para os testes de validação e atividades para a  fomentação do mindset ágil.
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As  tarefas  de  automação  de  teste,  utilizada  durante  atividades  ágeis,  nos

fornecem  um  grande  aliado  a  qualidade  em  um  processo  de  criação,  o  feedback

imediato.  Portanto  atividades  para  obter  feedback foram  incorporadas  no  modelo

proposto.

Ao  adicionar ao  projeto  as  atividades  de  testes  de  verificação  permitiu  o

refinamento  e o  aperfeiçoamento do processo de criação além do desenvolvimento das

habilidades e do aprendizado das equipes formadas com o mindset ágil, durante todo o

ciclo de vida. Portanto atividades de verificação, auditoria e análises foram aplicadas no

modelo proposto. De um Artefato da área para teste, nas áreas envolvidas no processo,

ou seja, para cada atividade do processo houve uma atividade de verificação.

Análises para atividade com base em métodos ágeis  para trazer inovação e

adequação ao novo modo de gerenciamento  de projetos  foram aplicadas  ao  modelo

proposto. Quanto a leitura do dicionário da EAP, onde ler-se, “Seu código no dicionário

da EAP[número]”, refere-se ao número que indica a numeração na EAP criada para o

modelo proposto. A visão do modelo proposto para garantir a qualidade do produto e do

processo com o mindset ágil é visto, uma visão macro de QA.
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Na Figura 3.4, no formato de EAP, visão do projeto do modelo proposto.
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Figura 3.4 – Proposta garantia da qualidade do produto e do projeto com mindset ágil



Em resumo o dicionário da EAP foi descrito de forma a esclarecer sete pontos

importantes  para  o  entendimento  do  modelo  proposto.  O  primeiro  é  o  código  de

referência da EAP, o seguinte é uma sucinta introdução. O terceiro é o objetivo principal

que se quer alcançar com tal atividade. O quarto é o benefício ao aplicar a atividade. O

quinto é o resultado esperado com a execução da atividade. Os itens seguintes são as

tarefas para chegar ao resultado. E o sétimo, caso seja necessário, outras informações. 

Por  fim  foi  acordado,  após  a  prática  do  mindset  ágil,  que  apenas  uma

introdução sucinta é obrigatória no detalhamento do dicionário da EAP, e quando foi

percebido a necessidade de mais informações para a execução das atividades, as outras

características, citadas acima, são detalhadas.

3.7 – Grupo de Processos 1 – Iniciação

Seu código no dicionário da EAP [1]. Este grupo de processo dar formalidade a

ideia e a proposta. Definirá características do escopo do projeto e quais pessoas foram

envolvidas. Além de permitir a aprovação para execução do projeto.

3.7.1 – Integração

Seu código no dicionário da EAP [1.1]. Essa área de conhecimento foi unificado

os processos e as atividades relacionadas ao projeto.

3.7.2 – Termo de Abertura do Projeto 

Seu código no dicionário da EAP [1.1.1]. Este artefato do projeto nos guiará

durante  todo  o  projeto,  é  o  conjunto  de  características  descritas  de  modo  formal.
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Contém a justificativa para execução do projeto, o que pretende-se com a sua criação,

descreve-se o contexto, entre outras informações iniciais como premissas e restrições. 

Este  artefato  do  projeto  foi  utilizado  em comum para  as  duas  propostas  de

gerenciamento de projetos  deste  trabalho,  com o propósito  de ter  o mesmo artefato

como base, assim espero facilitar o entendimento e as diferenças entre as atividades de

cada proposta.

3.7.3 – Partes interessadas 

Seu código no dicionário da EAP[1.2].  Nesta  área de conhecimento houve a

identificação, a análise de como foi a comunicação, o gerenciamento da expectativa de

cada área ou pessoa envolvida no projeto. Foi dividido em clientes externos e cliente

interno do projeto. Foi definido uma estratégia para a comunicação e a participação de

cada parte interessada, tanto positivamente quanto negativamente.

3.7.4 – Identificação das partes interessadas 

Seu código no dicionário da EAP [1.2.1]. Neste pacote uma tabela com as áreas

envolvidas nos permite planejar a estratégia das pessoas envolvidas. Deve conter nesta

visualização  as  áreas,  os  cargos,  a  expectativa,  o  grau  de  interesse,  a  classificação

quanto ao poder que exerce no projeto e a estratégia de resposta.

3.8 – Grupo de Processos 2 – Planejamento

Seu  código  no  dicionário  da  EAP [2].  Este  grupo  de  processos  tem  como

objetivo minimizar o nível de retrabalho, planejando de forma estratégicas as atividades
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de  testes,  atividades  de  verificação,  atividades  de  validação,  auditorias  internas,  a

aplicação do mindset ágil, além das atividades de planejamento e gestão do projeto.

A definição de que o retrabalho é todo o esforço para adequar uma característica

que não está em conformidade mas que foi criado, implementado e testado, gerando

assim  a  reexecução  da  atividade  para  adequação  aos  requisitos  do  projeto  ou  aos

requisitos de qualidade acordado.

3.8.1 – Plano de gerenciamento do projeto 

Seu  código  no  dicionário  da  EAP [2.1].  Este  plano  foi  a  base  para  todo  o

processo de gerenciamento de projeto. Conforme defini as boas práticas do PMBOK.

3.8.2 – Escopo 

Seu  código  no  dicionário  da  EAP [2.1.1].  Essa  área  de  conhecimento  foi

definido o conteúdo do projeto, comumente chamado de escopo do projeto. Todas as

requisições dentro do escopo devem ser atendidas, esse conceito está relacionado com a

qualidade do produto. Tudo que o cliente quer foi descrito neste documento para derivar

comportamentos do produto ou serviço. Foi definido aqui as premissas e as restrições.

Foi acordado como os requisitos do projeto e toda e qualquer característica que

o projeto deve entregar final, como resultado esperado. Uma característica importante

ao  definir  o  escopo  foi  ao evitar  que  a  equipe  defina  qualquer  característica a  ser

atendida,  levando  para  si  o  detalhamento  de  um comportamento  não  acordado.  Ao

definir o escopo foi necessário ter uma definição clara dos requisitos.

Para combater equívocos nos requisitos do projeto que podem ocorre ao coletar

informações. Erro na coleta de requisito é comumente um fator que leva o projeto ao
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fracasso, resultando em um alto nível de incoerência e não conformidades. Portanto foi

importante, para combater a incoerência na coleta, que o alto grau de habilidade técnica

da equipe do projeto seja prioridade na seleção dos profissionais que fizeram parte da

equipe de projeto.

3.8.3 – Coleta de requisitos

Seu código no dicionário da EAP[2.1.1.1]. Nesta coleta devido as boas práticas

do  projeto  as  características  são  descritas  em alto  nível  podendo  ser  em uma  lista

simples.  Esta  lista  deve  estar  classificada  em  requisito  funcional  e  requisito  não

funcional.  Onde requisito  funcional  está  relacionado com a necessidade  do negócio

solicitante, enquanto que requisito não funcional está diretamente ligado a qualidade do

produto  ou  do  serviço.  Estes  requisitos  devem  ser  validados  pelo  usuário,  outra

atividade que favorece a conformidade dos requisitos e evitará o retrabalho no futuro.

O  objetivo  desse  pacote  obter  a  necessidade  do  cliente,  o  real  motivo  ou

problema a  ser  solucionado além de identificar  a  maneira  técnica de  processo mais

adequado para projetar um produto ou serviço em conformidade com a qualidade.

O Benefício é evitar um alto nível de retrabalho devido a análise inicial de

necessidades do cliente e a classificação em requisito funcional e não funcional.

O  resultado  esperado  deve  ser  uma  lista  de  necessidades  identificadas  na

solicitação do cliente e quanto as atividades desse pacote são a análise do TAP, listar

requisitos sob perspectiva do negócio e classificar e priorizar os requisitos.
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3.8.4 – Definição do escopo

Seu código no dicionário da EAP[2.1.1.2]. Realizado uma análise com base na

lista de requisitos. Onde escopo foi a solução encontrada para cumprir os requisitos. Foi

entregue a  estimativa  de esforço para concluir  todo o projeto  com alta  qualidade e

construído  de  forma eficiente.  Uma análise  de  risco  de alto  nível  tanto  no que  diz

respeito  ao  projeto  e  quanto  a  qualidade  devem  ser  feito.  Todas  as  atividades

relacionada  ao  projeto  de  gerenciamento  terão  como  base  este  documento,  o  qual

contém informações suficientes para o entendimento comum do objetivo do projeto.

A definição tem como base toda e qualquer informação cedida pelo cliente e o

termo de abertura  do projeto,  além da documentação interna  da organização,  o  que

inclui a lista de requisitos do pacote acima. 

Onde escopo do projeto é a quantidade de trabalho suficiente para concluir o

projeto, e o escopo do produto refere-se ao detalhamento dos requisitos onde ao final

gerará um produto ou serviço de valor. Está divisão é para um melhor entendimento de

toda equipe. Deve-se destacar uma lista dos itens que não estão contidos no escopo,

como boa prática de projetos.

3.8.5 – EAP (Estrutura Analítica do Projeto) e o dicionário de dados

Seu código no dicionário da EAP[2.1.1.3].  Neste pacote uma visão total  das

entregas no decorrer do projeto é projetada. Esta ferramenta muito utilizada deu uma

visão de cem por cento das estregas. Em vez de ter um enorme relatório tem uma lista

em pacotes de entregas, totalizando a conclusão do projeto.

A estrutura  analítica  do  projeto  foi  utilizada  para  a  comunicação,  para  a

identificação de riscos de processo e riscos de qualidade do produto, estimar esforço,

estimar  custo  e  para  realizar  o  planejamento  do  projeto.  Além de  todo  registro  do
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planejamento,  a  mudança foi gerenciada durante o projeto através da alteração nos

pacotes da EAP.

Todo pacote que foi entregue no final, foi identificado e classificado em grupos

semelhantes  de  entrega,  o  qual  foi  denominado  de  entrega  de  um processo.  Nesta

estrutura contém todo o domínio do projeto decomposto em pequenas partes para ser

possível ter uma entrega sem esquecer alguma característica importante.

O objetivo desse pacote foi ter uma visão do todo de um projeto em pequenas

partes. 

O benefício que nos agregou foi ter conformidade em todas as características

solicitadas. Contribui em não esquecer os critérios de qualidade e de conformidade com

os requisitos solicitados. 

Já quanto ao resultado esperado deve ser um gráfico com todas as entregas

relacionada com um seleto grupo de entregas maiores e está entrega relacionada com o

resultado final que se espera do projeto.

 As atividades deste pacote foram identificação das entregas, pacotes em nível

macro  e  ir  decompondo  até  o  nível  de  atividade,  criar  o  gráfico,  detalhar  as  suas

atividades em formato de lista e ordenada por pacote e identificar a área atribuída e se

possível um responsável a cada atividade

As atividades de projeto foram adicionadas na EAP para guiar o entendimento

quanto aos artefatos utilizados nas duas propostas de gerenciamento de projetos com

mindset ágil e com alta qualidade.

3.8.6 – Tempo

Seu código no dicionário da EAP[2.1.2]. Essa área de conhecimento refere-se  as

atividades e seu sequenciamento, a definição de profissionais capacitados para executar
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e  planejar  as  atividades,  todo  suporte  para  realização  adequada  das  atividades  e  a

estimativa de duração de cada atividade. Criando um cronograma que deve ser o mais

realista possível para aderir possíveis alterações quando necessário, como as mudanças,

quanto melhor planejado mais possibilidade de se ter um ritmo de trabalho sustentável,

contante e em conformidade com a característica de mutação que a mudança no projeto

traz. 

3.8.7 – Planejar o gerenciamento do cronograma

 

 Seu código no dicionário da EAP [2.1.2.1]. Neste pacote foi verificado como a

organização planeja os seus cronogramas. O plano do tempo do projeto ao calendário da

empresa. Foi definido a unidade de medida que registra as atividades no cronograma.

Além  de  determinar  um  modo  adequado  de  atualizar  o  cronograma  durante  o

monitoramento e execução do projeto.

O objetivo desse pacote foi ter um padrão de comunicação entre as atividades e

o esforço para concluí-las, em um tempo determinado. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  a  facilitação  da  comunicação  e  do

entendimento a toda equipe, as pessoas representantes do negócio e a qualquer parte

interessada. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter o modelo de cronograma para todos os

projetos da organização. 

As atividades deste pacote foram definir a ferramenta a ser usada, Definir quais

pessoas estão envolvidas dessa tomada de decisão e definir qual unidade de medida das

atividades.
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3.8.8 – Definições das atividades

 

Seu código no dicionário da EAP[2.1.2.2].  Neste pacote foi repartido o último

nível  da  EAP em atividades  necessárias  para  realizar  a  entrega  do pacote  com alta

qualidade  e  o  mindset ágil.  Esta  decomposição  na criação do diagrama de rede  do

projeto foi útil para a estimativa do contrato.

O objetivo desse pacote foi ter uma visão mais detalhada do esforço para a

conclusão do projeto, ou seja, quanto de esforço a ser realizado para a conclusão do

projeto. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  toda  e  qualquer  ação  necessária  para

concluir um pacote da estrutura analítica do projeto, permitindo que exista um mínimo

de adequação no futuro do cronograma.

Já  quanto  ao  resultado esperado foi lista  de  atividades  e  sua  sequência  no

decorrer do projeto. 

As atividades deste pacote foram identificar as atividades necessárias e listá-

las.

3.8.9 – Sequência das atividades

Seu código no dicionário da EAP[2.1.2.3]. Neste pacote  a relação em que uma

atividade depende de outra para ter início a sua execução foi definida. Para identificar

uma dependência entre as atividade que formaram a visão da entrega total do pacote,

elas foram classificadas em dependência obrigatória e dependência de procedência. As

atividades também foram classificadas quanto ao tipo de relacionamento.

O objetivo desse pacote foi ter um plano contendo um marco inicial, todas as

atividades sequenciadas e um marco final para o projeto. 
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O benefício que nos agregou foi que demostrou de forma visual um gráfico das

atividades sequenciadas e planejadas por suas dependências em uma visualização de

tempo de duração do projeto. 

Já quanto ao resultado esperado foi o gráfico de atividades sequenciadas,  o

gráfico de rede. 

As atividades deste pacote foram sequenciar as atividades, classificá-las quanto

a sua dependência que pode ser obrigatória ou preferencial e interna ou externa, além de

classificá-la  quanto o tipo de relacionamento em término a término,  início a  início,

término a início e início a término.

3.8.10 – Estimativa dos responsáveis das atividades

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.2.4].  Para  determinar  uma  melhor

evolução e comprometimento com a entrega de valor, o material e os equipamentos

necessário para a conclusão eficaz do projeto e engajar as pessoas envolvidas foram

identificados. 

O objetivo desse pacote foi verificar a disponibilidade de cada pessoa a fim de

que  se  tenha  um  cronograma  adequado  com  um  fluxo  de  trabalho  sustentável  e

motivador. Para melhor relacionamento do trabalhador com a organização.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  um  melhor  planejamento  da  execução

adequada das atividades, reduzindo consideravelmente um possível nível de rejeição das

partes interessadas durante a execução do projeto. 

Já quanto ao resultado esperado foi uma lista de atividades relacionada com

cada responsável de execução de cada atividade.
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As  atividades  deste  pacote  foram  a  identificação  das  pessoas  habilitadas,

verificar a disponibilidade de cada pessoas, adequar a capacidade de trabalho da pessoa

a um fluxo de trabalho sustentável, relacionar hora de trabalho vezes disponibilidade e

analisar as pessoas em relação a sua produtividade e formação profissional em projetos

anteriores.

3.8.11 – Estimava da duração das atividades

Seu código no dicionário da EAP[2.1.2.5]. Neste pacote a relação entre cada

pessoa, depois dá análise de produtividade desta, para atribuir o esforço necessário para

concluir  cada  atividade  do  projeto.  Um  ponto  relevante  aqui  é  quando  uma  certa

atividade for direcionada a determinada pessoa, toda e qualquer alteração e adequação

de conformidade deverá ser realizada pela mesma pessoa determinada desde o incio.

Isso evitou uma possível redução de produtividade durante a execução do projeto, já que

com isso foi minimizado a interferência entre atividades. O que afetaria o trabalho já

executado em uma atividade pelo responsável. 

O objetivo desse pacote foi evitar a perda de produtividade e a desmotivação

nas atividades dentro do projeto, levando em conta os responsáveis, a produtividade, os

equipamentos e o esforço de trabalho. 

O benefício que nos agregou foi ter uma estimativa mais assertiva já que os

parâmetros baseado em dados conhecidos para as estimativas foi tido como base.

Já quanto ao resultado esperado foi uma estimativa das atividades baseada na

produtividade das pessoas responsáveis pela atividade associada a ela, levando em conta

os projetos anteriores e as características da mesma ordem e grandeza anteriormente

registrada. Os riscos são importantes na estimativa porém foi tido como premissa não

criar falsas estimativas para proteção do cronograma.

As atividades deste pacote foram estimar as atividades com base na técnica de

PERT, onde a soma da estimativa do otimista mais a estimativa do mais provável vezes
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quatro e mais a estimativa do pessimista dividido por seis, o que resultará na média de

tempo provável. Teve uma tabela de visualização de cada pessoa, ou grupo de pessoas,

associada a uma atividade.

3.8.12 – Cronograma do Projeto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.2.6]. 

O objetivo desse pacote foi colocar, as informações adquiridas, nos pacotes de

entrega  no  tempo  previsto,  acompanhado  das  restrições  das  datas  em  que  não  há

produtividade. 

O benefício que nos agregou foi ter um modelo de cronograma dinâmico com

informações reais sobre os aspectos de tempo do projeto.

Já quanto ao resultado esperado foi ter o marco inicial, o caminho crítico do

projeto e o marco final com base em conhecimento analítico.

As  atividades  deste  pacote  foram  colocar  no  modelo  de  cronograma  as

atividades, as durações das atividades, as dependências entre as atividades e as pessoas

associadas  a  cada  atividade.  O  cronograma,  como  boa  prática,  deve  calcular

automaticamente as datas de início e fim das atividades, diferença entre o planejado e o

status atual da atividade e o caminho crítico do projeto.
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3.8.13 – Qualidade

Seu código no dicionário  da  EAP[2.1.3].  Nessa área  de conhecimento  como

critérios básicos, a qualidade foi comparada a um padrão. Foi Comparado e analisado

sob os parâmetros de conformidade com a qualidade requerida pelo cliente. Os limites

de tolerância quanto a características de não conformidade da qualidade requerida pelo

usuário final foi definida.

Segundo o guia do PMBOK[6], os entregáveis do processo de gerenciamento

do projeto e o serviço ou produto gerado no projeto devem ser planejado, garantido e

monitorado seguindo a descrição da área de conhecimento qualidade, ou seja, não tive

atividades  de  qualidade  relacionada apenas  com o processo ou  para  o produto  mas

também teve atividade para avaliar a EAP e o TAP, os relatórios e todo e qualquer

entrada e saída dos processos de gerenciamento de projetos segundo o guia do PMBOK,

os quais nesse trabalho foram os artefatos do projeto.

3.8.14 – Plano de gerenciamento da qualidade

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.3.1].  Quanto  ao  gerenciamento  da

qualidade, algumas diretrizes como identificar e gerenciar as expectativas dos usuários

devem ser abordado como fator crítico de sucesso.

O objetivo desse pacote foi  ter  uma estratégia  eficiente  quanto a  qualidade

requerida e acordada com o usuário final. 

O benefício que nos agrega valor é identificar a real necessidade ou o problema

a ser solucionado para ter uma probabilidade maior do sucesso do projeto. 

Já quanto ao resultado esperado foi uma lista de expectativas e possíveis ações

de  solução,  o  documento  contento  politica  de  qualidade  e  os  objetivos  a  serem
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alcançados.  E  uma lista  dos  responsáveis  pelas  atividades  de  garantia  da  qualidade

identificada no processo contidas em cada etapa do pipeline de qualidade.

As atividades deste pacote foram a lista das reais expectativas do usuário final,

declaração de estratégia de qualidade para atender estas expectativas, lista das possíveis

ações para solucionar cada expectativa, declaração de politicas de qualidade do processo

de garantia da qualidade a ser seguida pela  organização, declaração dos objetivos a

serem alcançados com o processo de garantia da qualidade e lista de responsável por

atividade do processo de qualidade.

3.8.15 – Padrão para alta qualidade

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.3.2].  Nesta  entrega  as  atividades  do

processo de qualidade, artefatos e reuniões foram definidas. Verificações que podiam

agregar valor a qualidade do processo e do produto foram planejadas. As ferramentas

que foi utilizada na proposta para a garantir e automatizar as atividades que visam a

qualidade foram definidas e pré analisadas.

3.8.16  –  Plano  do  nível  de  qualidade  a  ser  alcançada,  nível  de

conformidade e suas entregas

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.2.1]. Deve estar de acordo com o que o

usuário final aceita quanto a qualidade requerida, para adequar o nível de conformidade

das  mudanças  no projeto.  A conformidade das  entregas  são  medidas  com metas  de

conformidade  e  metas  aceitas  para  a  não  conformidade,  onde  ambas  as  metas  são

planejadas com base em dados conhecidos e adequados.
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3.8.17 – Qualidade do Produto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.2.1.1]. Aplica-se ao produto algumas

características de qualidade, detalhadas no apêndice A, como o desempenho, o grau, os

erros, os defeitos, o suporte aos processos, a adaptabilidade, entre outros. Todo requisito

não  funcional  que  faz  referência  aos  atributos  como  eficiência,  portabilidade,

confiabilidade, manutenibilidade e usabilidade estão relacionados com a qualidade do

produto ou do serviço.

Onde as característica de qualidade são toda e qualquer condição que afeta a

adequação de uso de um produto ou de um serviço. Todas essas características devem

ser  medidas  de  forma  objetiva  e  quantitativa  e  assim  ser  mapeado  a  evolução  da

qualidade até atingir o nível em acordo com o usuário final. Requisitos de qualidade e

metas para medi-los são analisadas conforme ambiente existente e validada pelo usuário

final para ter um acordo amigável e engajar o comprometimento do usuário final.

O objetivo desse pacote foi aumentar a qualidade do produto ou do serviço,

garantindo atributos  de  qualidade,  ou  seja,  a  capacidade  do  produto  ou  serviço  em

atender as necessidades do usuário final em relação aos requisitos não funcionais. 

O benefício que nos agrega valor é quando o plano dos atributos de qualidade

no processo do projeto teve uma maior probabilidade de alcançar o sucesso do produto

ou serviço durante seu ciclo de vida e de atingir as expectativas do usuário final. 

Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  atribuir  requisitos  não  funcionais  no

processo de atividades do projeto para promover a qualidade.

As atividades deste pacote foram listar os atributos de qualidade adequado ao

projeto,  priorizar  os  atributos  de  qualidade  selecionados,  criar  lista  com  atributos

priorizados,  compartilhar  estes  atributos  com toda  a  equipe  envolvida  no  projeto  e

definir a abordagem de teste de validação.
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3.8.18 – Qualidade do Processo

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.2.1.2]. Tudo que diz respeito ao processo

de  construção  do  produto  ou  do  serviço  deve  ser  padronizado  neste  pacote.

Características  como  aperfeiçoamento  do  processo  de  criação  e  do  subprocesso  de

qualidade devem estar no plano de qualidade do processo. 

O objetivo  desse  pacote  foi  ter  uma estratégia  de  controle  e  melhoria  dos

processos contido no projeto. 

O benefício que nos agregou foi ter conformidade da qualidade esperada no

processo de criação do produto ou do serviço, em relação a estratégia e aos requisitos

solicitados.

Já quanto ao resultado esperado foi um modelo para estratégia que foi usada no

aperfeiçoamento do processo.

As atividades deste  pacote foram a criação de um modelo para avaliação de

atividades  baseado  na  ferramenta  de  gerenciamento  estratégico  balanced  scorecard,

criar um modelo de controle de processo baseado na ferramenta carta de controle, criar

a visão macro do processo de criação do produto ou do serviço, criar uma visão macro

do  subprocesso de qualidade, comunicar o manifesto da melhoria de processo de teste

não apenas  para  a  área  responsável  pela  qualidade  mais  para  todos  envolvidos   no

projeto, com o objetivo de atingir a qualidade total na organização, definir um pipeline

de marcos da qualidade para o ciclo de vida do gerenciamento do projeto, onde esses

marcos incluem a verificação de artefatos de saída de cada fase anterior do processo,

criar um modelo de matriz de rastreabilidade dos requisitos do projeto relacionado com

os requisitos de qualidade e definir a abordagem de teste de verificação.
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3.8.19 – Ponto de não conformidade aceitável

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.2.1.3]. Visto que construindo um modelo

de  gerenciamento  de  projeto  com alta  qualidade  manteve-se ao  máximo o nível  de

conformidade, o entendimento de como a conformidade adere as atividades que estão

relacionada com a qualidade a ser entregue no produto ou no serviço, levando em conta

a percepção do cliente interno e externo.

Os pontos de não conformidade são margens em que o padrão de adequação

aos requisitos não foram atendidos por algum impedimento ou imprevisto no projeto ou

no  processo  de  construção  mas  que  está  dentro  de  uma  previsão  de  aceitação  por

questões como cronograma, importância ou prioridades dentro do projeto.

O  objetivo  desse  pacote  foi  identificar  metas  quantitativas  em  relação  ao

cumprimento das atividades, onde as metas aceitas como um mínimo de um possível

retrabalho, como reparar as falhas e corrigir defeitos durante as atividades do processo. 

O  benefício  que  nos  agrega  valor  é  ter  um  mínimo  de  margem  para  o

aperfeiçoamento do processo, sempre visando a melhoria contínua e não o retrabalho

por descomprometimento da equipe. Além de adequar o projeto ao conceito de aceitar

mudanças durante o projeto.

Já quanto ao resultado esperado foi ter uma lista de metas quantitativas para

cada artefato de entrada e saída de uma atividade do processo de criação do produto ou

do serviço, ou seja, espera-se uma lista com os pontos de conformidade classificados e

estimados quanto ao tempo de aperfeiçoamento. Esta lista deve conter uma margem de

aceitação de não conformidade justificada.

 

As  atividades  deste  pacote  foram  identificar  possíveis  pontos  de  não

conformidade, classificar estes pontos por áreas de conhecimento de gerenciamento do

projeto, atribuir a estes pontos de conformidade um percentual de não conformidade,

adicionar um tempo de adequação a esse ponto de não conformidade.
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3.8.20 – Planejamento dos requisitos de Verificação

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.2.2]. O subprocesso que visa identificar

erros, o mais cedo possível, dentro de um projeto de gerenciamento. Há regras e papéis

para  esse  processo  de  verificação,  existindo  tipos  diferentes  de  verificações,  como

verificações formais ou informais. Aplica-se a documentos envolvidos em todas as fases

do processo, ou seja, a todo o ciclo de criação de um produto ou de um serviço.

Os cheklists são adequados nos cenários das áreas envolvidas no ciclo de vida

do processo. Estes checklists trouxeram conformidade a criação de testes de verificação,

no cenário da organização. Aumentou a forma estruturada de pensar e evitou que fosse

esquecido  de algum ponto importante ao executar determinada atividade ou tarefa. 

O objetivo desse pacote foi planejar a aplicação de revisões ou de auditoria

internas  a  todos  os  artefatos  gerados  no  processo.  Retirar  eventuais  dúvidas  ou

ambiguidade nos documento, que são fontes de retrabalho e de não conformidade e até

mesmo  custos  adicionais  no  projeto,  muitas  vezes  percebido  somente  no  final  do

projeto.

O benefício que nos agrega valor é em estimativa mais precisa quanto ao custo

estimado para o projeto, garantir a identificação de um possível erro no início do projeto

nas execuções das atividades e em paralelo as equipes entram em conformidade com os

padrões adotados.

Já quanto ao resultado esperado foi a criação de um modelo de revisão a ser

aplicado, a criação de um checklist para auditoria e criar checklist para as quatro fases

do  processo.  A fase  do  projeto,  dos  requisitos,  da  arquitetura  e  dos  requisitos  de

qualidade.

As atividades deste pacote foram criar um modelo de revisão a ser aplicada

durante todo o projeto, a qualquer momento que seja necessário, criar um checklist para

requisitos  de  negócio  a  serem  aderidos  no  projeto,  criar  checklist para  requisitos

funcionais,  criar  checklist para  requisitos  não  funcionais,  criar  checklist para  a

arquitetura a ser utilizada no projeto e criar um modelo de checklist para auditoria.
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3.8.21 – Planejamento dos requisitos de Validação

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.3.2.3].  Refere-se  a  aceitação  e  a

conformidade do produto. Todos da equipe contribuem para atingir o nível de qualidade

acordado.  Aplica-se  a  comparação  do  resultado  esperado  com o  resultado  obtido  e

verifica-se a conformidade esperada pelo usuário final.

No  planejamento  dos  requisitos  de  validação,  utilizado  na  avaliação  do

produto, foi verificado a conformidade dos requisitos funcionais em comparação com o

produto  ou  serviço  pronto,  ou  a  parte  dele  entregue na  iteração.  Como produto  de

trabalho, o ambiente de testes e uma versão do produto ou do serviço para teste foram

utilizados.

O  objetivo  desse  pacote  foi  definir  um  padrão  para  aplicar  nos  testes  de

validação  do  produto,  definir  a  estratégia  e  o  nível  de  aplicação.  Como  níveis  de

aplicação podem ser em nível de unidade, de sistema ou de integração.

O benefício que nos agregou foi ter uma estratégia para os testes de validação

para guiar com eficiência os testes e alcanças os níveis de qualidade em acordo com o

usuário final. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter uma estratégia eficaz para cada nível de

teste a ser aplicado de acordo com a estratégia selecionada para o projeto.

As  atividades  deste  pacote  foram  identificar  a  abordagem  de  teste  de

validação, identificar o nível de aplicação para os testes de validação, identificar um

modelo de técnica de caixa branca adequada, identificar um modelo de técnica de caixa

preta adequada e priorizar as técnicas que foram utilizadas.
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3.8.22 – Plano de métrica para avaliar o processo de qualidade 

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.2.4]. Seu objetivo foi determinar para

cada  parâmetro  de  qualidade,  identificar  medidas  e  indicadores  para  monitorar  o

cumprimento do projeto. Quando houve a necessidade de adequação do cronograma no

projeto  tomou-se  ações  preventivas  e  corretivas  de  acordo  com  o  resultado  do

monitoramento.  Para cada atividade do processo houve uma atividade relacionada a

qualidade a ser alcançada(1-1).

O relacionamento de um artefato do processo para um artefato para avaliar a

qualidade. Para cada requisito há uma medida de qualidade para acompanhar o avanço

do projeto. Perguntas guiaram o projeto para atingir o nível de excelência acordado a ser

alcançado,  por exemplo,  qual  foi o nível  de conformidade adequado ou o resultado

obtido do produto ou serviço que estar apto para uso. 

O objetivo desse pacote foi definir atividades de testes de verificação para cada

atributo de qualidade priorizado no projeto. 

O benefício que nos agrega valor é criar um subprocesso de qualidade onde há

uma  relação  “De-Para”  relacionando  cada  artefato  gerado  no  processo  com  uma

atividade de teste de verificação.

Já quanto ao resultado esperado foi que se tenha uma matriz relacionando a

atividade de verificação com os artefatos gerado durante o processo. Todos os artefatos

têm que ter atividade de teste de verificação, o que caracteriza a relação um para um.

As atividades deste pacote foram relacionar os artefatos gerado no processo em

uma  visão  macro,  classificar  a  prioridade  quanto  ao  risco  de  qualidade,  identificar

possíveis atividade de teste  de verificação para cada artefatos  gerado no processo e

relacionar na matriz as atividades com os artefatos.
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3.8.23 – Plano de melhoria de conformidade da eficiência e eficácia do

artefato para o subprocesso de QA

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.2.5]. Neste pacote todos os artefatos de

entrada e saída para área de qualidade foi identificado e verificado a melhor forma de

fazê-lo. Uma análise de conformidade com os responsáveis que realizam diariamente as

atividades é realizada.

O  objetivo  desse  pacote  foi criar  um  modelo  adequado  das  atividades  do

processo  de  qualidade  para  diminuir  o  esforço  de  execução,  com  atividades  mais

analíticas e objetivas para manter a eficiência e a eficacia.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  um  processo  de  qualidade  e  de  alta

performance.  Onde  a  execução  é  mais  inteligente  e  objetiva  através  da  análise  e

feedback do  processo.  Visando  um  resultado  que  realmente  agregará  valor  a

organização. 

Já quanto ao resultado esperado foi a área de qualidade sempre atualizada com

as boas práticas e com o conhecimento uniforme a toda equipe, elevando a performance

da área. Evita-se assim o mal uso das boas práticas de qualidade ou de pessoas da área

de qualidade. Os artefatos da área ficam em conformidade com os objetivos do negócio

e com a execução das atividades.

As atividades deste pacote foram identificar artefatos de entrada,  identificar

artefatos de saída, classificá-los quanto a importância das informações contidas nele,

identificar  pessoas  da  área  de  qualidade,  identificar  as  habilidades  das  pessoas

relacionadas aos artefatos. Criar modelo de conformidade dos artefatos priorizados. 
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3.8.24 – Plano da qualidade total versus o Custo da falta de qualidade

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.2.6]. A qualidade total quer dizer que a

organização  deve  ter  a  qualidade  como  objetivo  organizacional,  não  achar  que  é

suficiente  a  área  de  qualidade  promover  a  qualidade  adequada  sozinha.  A área  de

qualidade ser independente é importante para um processo com qualidade mas todos

devem ser envolvidos e engajados para ter a qualidade total em um projeto.

Os  custos  da  falta  de  qualidade  em  relação  a  teste  de  verificação  em

documentos e artefatos são sujeito a uma taxa de retrabalho moderado a alta e está

diretamente  ligada  a  como  o  projeto  é  gerenciado.  Quanto  aos  custos  de  falta  de

qualidade na produção, ou seja, nos projetos que já estão em contato com o cliente ele

estão sujeitos a resultados financeiros de tamanho médio a alto, aos custos operacionais

em diversas áreas e estão indiretamente ligados ao projeto.

O objetivo desse pacote foi dar clareza ao problema real de falta da qualidade

para a organização. 

O benefício que nos agregou foi manter toda organização em harmonia quanto

a qualidade a ser alcançada no projeto atual, e no futuro em qualquer processo. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter uma matriz de relacionamento do custo

do retrabalho com testes de verificação e o retrabalho que ocorreram já em produção.

Está comparação dar clareza em relação ao investimento da qualidade total em uma

organização.

As atividades  deste  pacote  foram identificar  possíveis  custos  de  retrabalho,

identificar custos de retrabalho em produção, criar  matriz de relacionamento entre o

custo do retrabalho com plano de testes versus o custo do retrabalho já em produção,

identificar  possíveis  testes  de verificação que não estão  sendo aplicados,  comunicar

todos os envolvidos.
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3.8.25 – Definição de modelo da ferramenta de qualidade Ishikawa

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.2.6.1]. Este modelo contribuirá a plicar

testes com maior precisão aos erros e falhas. Evitando assim os defeitos já em produção.

O gráfico  foi  criado  com  os  parâmetros  de  acordo  com  atributos  indicados  na

ferramenta como mão de obra, máquina, método, matéria-prima e meio ambiente.

O objetivo desse pacote foi listar possíveis critérios para construir o gráfico de

causa e efeito. 

O  benefício  que  nos  agrega  valor  é  um  melhor  planejamento  para  o

monitoramento da qualidade, possibilitando a aplicação dos testes em requisitos com

baixa qualidade. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter fatores previamente identificados para o

monitoramento e ter conhecimento em dados reais para avaliar com mais eficacia os

erros e falhas.

As atividades deste pacote foram a identificação dos possíveis problemas que

podem acontecer, identificar fatores que podem influenciar cada problema identificado.

3.8.26 – Definição de modelo da ferramenta de qualidade de Pareto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.2.6.2]. O objetivo desse pacote foi listar

possíveis critérios para construir o gráfico de Pareto. Utilizar a análise do histórico de

falta de qualidade, a análise dos defeitos, agrupá-los, e ter uma estratégia para atacar um

“Padrão de risco de qualidade”. 

O benefício que nos agregou foi ter um grupo de causas priorizadas para o plano

de  ação  na  estratégia  de  risco  de  qualidade  baseada  em dados  reais  do  cenário  da

organização.
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Já quanto ao resultado esperado foi ter o padrão de erros classificados de acordo

com  dados  conhecidos  e  pronto  para  montar  uma  estratégia  de  riscos  de  falta  de

qualidade.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  análise  dos  relatórios  de  anomalias

anteriores, agrupar as anomalias, montar o modelo do gráfico de Pareto, comunicar o

padrão de causas dos vite por cento dos erros e criar um plano de ação com os vite por

cento dos problemas.

3.8.27 – Planejamento da gestão de teste

Seu  código  no dicionário  da  EAP[2.1.3.3].  Nessa  entrega  o  projeto  de  teste

prepara a parte da estratégia de gerenciamento dos testes, utilizando as  boas práticas de

qualidade de gestão em projetos de testes.

3.8.28 – Ferramenta de gestão

 Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.3.1].  Neste  pacote a  ferramenta de

gestão  de  testes  Test  link  foi  analisada. Quando  a  equipe  estava  trabalhando  com

alguma outra ferramenta então era realizado uma apresentação. Identificando os modelo

de padrão para entrada de informações e saídas de relatórios e definido como essas

informações  foram comunicadas  e  quando deviam ser  comunicadas.  Essa  estratégia

trouxe eficiência e eficácia na execução das atividades.
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3.8.29 – Test link

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.3.1.1]. Os padrões para informações e

para o modelo de fluxo de trabalho promove a eficiência na execução das atividades.

3.8.30 – Workflow (Definição do fluxo de trabalho)

Seu código no dicionário da  EAP[2.1.3.3.1.1.1].  O objetivo desse pacote foi

definir um padrão de fluxo de trabalho para todos da equipe realizarem suas atividades

com eficiência. Evitando falta de entendimento entra os responsáveis das atividades,

caso exista a necessidade de força tarefa para a conclusão da entrega do incremento do

produto.

O benefício que nos agregou foi ter um modelo padrão e eficiente do uso da

ferramenta, adequado ao cenário da organização. 

Já quanto ao resultado esperado foi o padrão de fluxo de trabalho otimizado,

um gráfico do fluxo de trabalho e os possíveis habilitados responsáveis por tarefa do

fluxo. 

As  atividades  deste  pacote  foram  a  identificação  do  fluxo  sugerido  pela

ferramenta de gestão, identificar um melhor fluxo, priorizar a sequência do fluxo de

trabalho, identificar responsável para cada atividade do fluxo e criar BPMN do fluxo de

trabalho.
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3.8.31 – Disseminação da informação

 

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.3.1.1.2]. A informação uniforme entre as

equipes é um fator crítico de sucesso. Evita falsos entendimento e baixa qualidade na

execução das atividades.

O objetivo desse pacote foi garantir que todos estão em acordo com os padrões

definidos  para  a  ferramenta  de  gestão  de teste,  assim foi  garantido  que  seguiram o

padrão em acordo.  Aumentou a probabilidade de sucesso das atividades de teste. 

O benefício que nos agregou foi ter um padrão para facilitar o entendimento de

uso com base em análise de otimização da ferramenta de gestão de teste. 

Já  quanto  ao  resultado esperado foi  uma comunicação explicita  do fluxo de

trabalho adequado ao cenário da organização. Evitando possíveis não conformidades de

entrada de informações e a falta de informações estratégica nos relatórios, em relação

aos objetivos do negócio.

As atividades deste pacote foram analisar a conformidade do fluxo de trabalho

definido,  identificar  pessoas  envolvidas  e  enviar  e-mail  com o  padrão  de  fluxo  de

trabalho.

3.8.32 – Ferramentas de apoio

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.3.2]. Caso  necessite  de  ferramenta  de

apoio  para  agilizar  o  processo  de  qualidade.  Como  por  exemplo,  bibliotecas  de

automação, métodos de escrita de  scripts e ferramenta de automação de tarefas. Estas

ferramentas  unifica  o  entendimento  dos  scripts de  testes  e  da  leitura  da  gestão,

possibilita  o  reúso  dos  scripts e  a  automação  no  pipeline  de  qualidade.  Algumas

ferramentas diminuem o esforço das pessoas e liberar tempo para automação dos testes

e para aplicar a estratégia em todos os níveis de testes.  Um exemplo de biblioteca é a
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API  do  Test  link  para  executar  testes  unitários  e  testes  de  aceitação,  chamada  de

XMLRCP API via HTTP, na qual foi automatizado a criação dos casos de testes com o

status de execução na base do Test link, ou seja, após a execução do teste ele conecta via

API, insere os dados do caso de teste e atualiza o status de execução dos testes.

O objetivo desse pacote foi ter boas práticas e bibliotecas que dão suporte as

atividades de teste. 

O benefício que nos agregou foi quanto a agilidade nas atividades e tarefas, a

automação dos testes e das tarefas. E a facilidade de entendimento para a gestão da

estratégia aplicada nos scripts de teste.

Já quanto ao resultado esperado foi ter ferramentas para uma melhor gestão do

processo de testes e para estrita de  scripts escritos em linguagem humana e não em

códigos que somente técnicos entendem. 

As atividades deste pacote foram identificar boas práticas no processo de teste,

comparar as boas práticas analisadas ao modelo de teste atual, selecionar as melhores

práticas,  identificar  tarefas  que  podem  ser  automatizadas,  identificar  possíveis

bibliotecas para automatizar estas tarefas, criar um modelo de implantação dessas boas

práticas e da utilização das bibliotecas.

3.8.33 – Padrão de BDD (Behavior Driven Development)

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.3.3]. O  Desenvolvimento  guiado  por

comportamento  facilita  o  entendimento  a  todas  as  pessoas  nas  equipes.  Facilita  a

comunicação e a colaboração.

O objetivo desse pacote foi ter um modelo de comunicação para as equipes e

partes  interessadas.  Facilita  o  entendimento  comum  evitando  possíveis  falta  de

comunicação. 
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O benefício que nos agregou foi ter uma documentação escrita em linguagem

entendível a todos. Elevando a eficácia nas execuções de atividades e a colaboração nas

equipes, já que o entendimento é comum a todos.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de escrita para o subprocesso

de teste baseado em comportamento. 

As atividades deste pacote foram a identificação das informações que deverão

ser  escrita  neste  formato,  criar  um padrão  de  escrita  baseada  em  desenvolvimento

dirigido por comportamento e comunicar este padrão as partes interessadas.

3.8.34 – Checklist do subprocesso de teste para promover a eficiência

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.3.4].

O objetivo desse pacote foi ter um checklist das tarefas do subprocesso de teste

para as pessoas, envolvidas nas tarefas, não se percam. Ou levem mais tempo, do que o

necessário,  e  pouca  qualidade,  devido a  perda  do foco nos  testes,  na  execução das

tarefas. Este checklist facilita, caso seja necessário uma pausa na execução, ter o ponto

de retomada bem definido se for preciso interromper as tarefas de teste.

 O benefício que  nos  agregou foi  ter  mais  qualidade  nas  tarefas  de  teste.  A

execução  dos  testes  ficam mais  objetivos  e  ocorre  um menor  dispersão  de  atenção

durante a execução dos testes.

Já quanto ao resultado esperado foi o checklist das tarefas de teste por atividade

do subprocesso de teste. E uma parte da verificação do subprocesso de QA.

As atividades deste pacote foram a identificação das tarefas do subprocesso e a

criação do checklist das tarefas para cada tarefa do subprocesso de teste.
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3.8.35 – Estratégia de teste Padrão

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.3.5]. Nesta entrega a  estratégia  modelo

que cobre uma parte ou o total das necessidades das entregas dos testes é definida para o

projeto  ou  para  a  organização.  Esta  estratégia  deve  estar  em conformidade  com os

objetivos e metas da organização.

3.8.36 – Estimativas baseada na experiência em projetos anteriores 

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.3.6]. Visa buscar dados e alimentar a

base de lições aprendidas.

O  objetivo  desse  pacote  foi  ter  uma  estratégia  para  as  estimativas  em

conformidade  com  o  tempo  de  execução  da  organização  e  baseada  em  dados

conhecidos. 

O benefício que nos agregou foi executar as atividades de teste alinhada com um

cronograma realista quanto o negócio da organização. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um banco de estimativas das execuções,

baseado em histórico de projetos reais da organização.

As atividades deste pacote foram as identificações dos objetivos e das metas da

organização,  analisar  os  projetos  anteriores  e  identificar  a  estratégia  usada  nestes,

analisar  os  resultados  dessas  estratégias  anteriores,  listar  as  principais  estratégias

utilizadas, priorizar estas estratégias utilizadas de acordo com os objetivos e metas da

organização, criar um padrão de estratégia.
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3.8.37 – Planejamento do processo de verificação

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4]. Esse subprocesso de verificação deve

ser aplicado em todo o ciclo de vida do processo de desenvolvimento de um produto ou

de um serviço. O foco principal é a construção de documentação e artefatos de forma

correta em relação a regra e padrões de conformidade.

O objetivo desse pacote foi identificar um modelo adequado para aplicar as

reuniões de revisões em documentos e artefatos e para aplicar a auditoria interna nos

subprocessos. Este modelo é baseado em um padrão adequado definido anteriormente

para odo o processo, tornando sua aplicação mais eficiente quando planejada.

O benefício que nos agrega valor é ter um entendimento comum para realizar

revisões e auditoria internas com eficácia.

Já quanto ao resultado esperado foi que as partes interessadas compreendam as

atividades a serem executadas, o entendimento de como é realizada uma reunião de

revisão de artefato e de como é a realização das auditorias internas. Deixando claro o

objetivo de aperfeiçoar o processo e não de punir erros e falhas nas equipes.

3.8.38 – Documentação alvo

Seu  código  no dicionário  da  EAP[2.1.3.4.1].  O  objetivo,  nesta  entrega,  foi

identificar os documentos que foram alvo do processo de verificação, em revisões nas

quais foi aplicado ao longo do processo, e a identificação das pessoas que participaram

das atividades do processo de revisão.

O objetivo desse pacote foi identificação previa da documentação, dividindo

em  duas  categorias.  Uma  foi  a  definição  de  preparado,  ou  feito,  que  é  quando  o

documento está  pronto para avançar  no fluxo do processo e  a  outra  categoria  foi  a

definição de feito quando a atividade está totalmente realizada. 
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O benefício que nos agrega valor é ter definido os artefatos e os critérios para

determinar quando um artefato foi feito e quanto ele está preparado para avançar na

sequência do fluxo no processo. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter os artefatos das atividades devidamente

relacionado com os seus critérios de qualidade, de preparado ou de feito.

3.8.39 – Definição de pronto (DOR) por áreas

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.1]. Este artefato determina quando

um determinado documento está preparado, ou seja, estar pronto, para ser insumo a uma

outra área para dar sequência ao fluxo de trabalho.

 

O objetivo desse pacote foi ter um grupo de critérios para os documentos e para

os artefatos, cada área com seu grupo. Definidos como critérios as características que

definem os artefatos como preparados para entrarem em um ciclo do  sprint. Portanto

somente áreas  que iniciam o ciclo do processo,  normalmente,  tem definido o DOR,

como exemplo uma área que represente a criação das requisições para projetos.

O benefício  que  nos  agregou  foi  o  aumento  da  qualidade  e  o  combate  ao

retrabalho, como voltar determinada tarefa no WIP por falta de conformidade.

Já  quanto  ao  resultado  esperado  são  os  documentos  gerado  por  área  com

verificados conforme seus critérios, que o determinam quando estão preparados para

avançar no fluxo do gerenciamento de projeto ágil.

3.9.40 – Área de Projeto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.1.1].

79



O objetivo desse pacote foi identificar  os documentos gerados pela área de

projeto e determinar o grupo de características para no decorrer do projeto determinar a

conformidade dos artefatos desta área. 

O benefício que nos agregou foi garantir a qualidade dos artefatos gerados pela

área de produto e o aumento do nível de conformidade devido aos critérios de qualidade

associados a está área.

Já quanto ao resultado esperado foi ter definido um grupo de critérios para a

verificar os artefatos e os documentos, gerados no decorrer do processo.

3.8.41 – Artefato para definição de MVP (Minimum Viable Product)

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.1.1.1]. O produto viável mínimo

refere-se a parte que representa uma unidade que não pôde ser dividida pois perderia o

seu valor ou sua função. Um grupo de critérios de aceitação para a “visão do MVP” foi

definido. Como exemplo de critérios de preparado, foi citado as possíveis necessidades

do  cliente  foram  todas  listadas  e  validadas,  essas  possíveis  necessidades  foram

detalhadas e este detalhamento está escrito claramente e em linguagem natural a todos,

está descrição de necessidade está objetiva e única para um MVP.

O objetivo desse pacote foi definir o grupo de critérios para determinar quando

o  artefato  que  cria  a  “visão  do  MVP” está  bem-feita  e  em conformidade  com os

critérios determinados. 

O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

realizada terá qualidade e conformidade com os critérios definidos. Evitando tempo com

possível retrabalho de tarefa. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um grupo de critérios de preparado para

a “visão do MVP”.
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As atividades deste pacote foram identificar os documentos, artefatos e saídas

para  outras  atividades  do  processo,  para  toda  e  qualquer  área,  identifica  possíveis

critério  de  definição  de  preparado  para  a  “visão  do  MVP”,  priorizar  os  possíveis

critérios identificados, criar checklist com os critérios priorizados.

3.8.42 – Artefato para definição de Análise de valor 

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.1.1.1.1]. Esta análise de valor visa

avaliar possíveis requisitos que agregam, de fato, valor ao negócio. Como exemplos de

critérios de preparado para a atividade de análise de  valor, algumas perguntas podem

ser feitas,   como por exemplo,  os objetivos do negócio estão relacionado com uma

necessidade viável do cliente e, pelo menos uma. O objetivo do projeto está relacionado

a  alguma  meta  a  ser  atingida  pelo  negócio,  o  projeto  está  priorizado  conforme  os

objetivos da organização e o projeto está no portfólio de projetos priorizado.

O  objetivo  desse  pacote  foi  definir  um grupo  de  critérios  para  determinar

quando uma atividade de análise de valor ao negócio está bem-feita e em conformidade.

O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

realizada  terá  os  critérios  atendidos  e  em conformidade com a  qualidade.  Evitando

tempo com retrabalho da tarefa. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um grupo de critérios que definiram

quando a atividade de análise de valor está preparada.

As atividades deste pacote foram a identificação dos documentos, dos artefatos

e das saídas para outras atividades no processo, para toda e qualquer área, identifica os

possíveis  critério  de  definição  de  preparado  para  a  análise  de  valor,  priorizar  os

possíveis critérios identificados e criar checklist com os critérios priorizados. 
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3.8.43 – Artefato para definição de Requisição de mudança

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.3.4.1.1.1.2].  Para  obter  critérios  de

preparado foi criado perguntas chaves, como por exemplo, o formulário de solicitação

de mudança está com todos os campos detalhados e claros, foi feita uma análise de

impacto dessas mudanças, essa solicitação está aprovada pelo responsável de mudança e

está solicitação de mudança está priorizada para ser executada.

O  objetivo  desse  pacote  foi  definir  um grupo  de  critérios  para  determinar

quando uma atividade de requisição de mudança está bem-feita e em conformidade com

a qualidade.

 O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

realizada obterá o “Padrão” de conformidade. 

 Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de preparado

para a requisição de mudança ser concluída com eficácia.

As atividades deste pacote foram a identificação dos documentos, dos artefatos

e das saídas para outras atividades do processo, para toda e qualquer área, identifica os

possíveis critério de definição de preparado para a requisição de mudança,  priorizar

estes possíveis critérios identificados e criar checklist com os critérios priorizados.

3.8.44 – Artefato para definição de Riscos de projeto

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.3.4.1.1.1.3].  Alguns  critérios  de

preparado podem ser identificados através de perguntas como, por exemplo, foi criada

uma  lista  de  identificação  de  risco  de  projeto,  foram quantificados  esses  riscos  de

projeto, foi realizado uma análise de probabilidade e impacto, foi criado um plano de

ação  para  cada  item  da  lista  de  riscos  de  projeto  e  todas  as  tarefas  têm  tempo

determinado para terminar.
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O objetivo  desse  pacote  foi  definir  um grupo  de  critérios  para  determinar

quando a atividade de risco de projeto está bem-feita e em conformidade. 

O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa de

riscos  de  projeto  for  realizada  terá  padrão  de  conformidade.  Evitando  tempo  com

retrabalho de tarefa.

 Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de preparado

para a atividade de Riscos de projeto.

As atividades deste pacote foram a identificação dos documentos, dos artefatos

e  das  saídas  para  outras  atividades  do  processo,  identificar  possíveis  critério  de

definição  de  preparado  para  os  riscos  de  projeto,  priorizar  os  possíveis  critérios

identificados e criar checklist com os critérios priorizados.

3.8.45 – Área de Produto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.1.2].

O objetivo  dessa  entrega  é  identificar  os  documentos  gerados  pela  área  de

design de produto e determinar características para no decorrer do projeto determinar a

conformidade dos artefatos em relação a critérios de qualidade.

3.8.46 – Artefato para definição de Especificação

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.1.2.1]. Para obter critérios para a

atividade  de  especificação  de  requisitos,  foi  criado  perguntas  chaves  como,  por

exemplo, as especificações estão detalhadas de acordo com atributos de qualidade como

completude,  objetividade,  testabilidade,  factível,  relevância  e  consistente,  ou  cadas

requisito  classificado  como  funcional  está  com  um  detalhamento  associado,  cada
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requisito classificado como não funcional está com um detalhamento associado, todos

os requisitos foram avaliados quanto a criticidade, todos os requisitos foram avaliados

quando a sua importância, cada detalhamento de um requisito contém o fluxo básico, os

fluxos alternativos e os fluxos negativos, existe pelo menos um caso de uso, geral do

sistema, ou um caso de uso para cada domínio que contém o sistema, como um todo, e

suas funcionalidades.

O  objetivo  desse  pacote  foi  definir  um grupo  de  critérios  para  determinar

quando a atividade de especificação está bem-feita e em conformidade.

O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

realizada estava  em conformidade. 

 Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de preparado

para a tarefa de especificação.

As atividades deste pacote foram a identificar dos artefatos e das saídas para

outras atividades do processo, identifica possíveis critério de definição de preparado

para a especificação, priorizar os possíveis critérios identificados e criar checklist com

os critérios priorizados.

3.8.47 – Artefato para definição de Diagrama de atividades 

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.1.2.2]. Este diagrama representará o

fluxo  do  negócio  por  funcionalidade.  Para  definição  de  critérios  de  preparado  foi

definido perguntas chaves como, existe fluxo macro de cada funcionalidade envolvida

em  uma  solicitação  e  existe  pelo  menos  um  fluxo  integrando  com  todas  as

funcionalidades de um ciclo sprint.

O objetivo desse pacote foi definir as características para determinar quando

uma atividade de diagrama de atividades para o fluxo de negócio está bem-feita e em

conformidade. 
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O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

realizada terá padrão em conformidade. Evitando tempo com retrabalho de tarefa. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de preparado

para a tarefa de diagrama de atividade do fluxo de negócio.

As atividades deste pacote foram a identificação os documentos, dos artefatos e

das saídas para outras atividades do processo, para toda e qualquer área, identificar os

possíveis critério de definição de preparado para o diagrama de atividade e fluxo de

negócio, priorizar os possíveis critérios identificados e criar  checklist com os critérios

priorizados.

3.8.48 – Artefato para definição de Protótipo Idealização

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.1.2.3]. Para definir os critérios de

preparado foi criado perguntas, como por exemplo, para cada grupo de comportamentos

relacionados  tem  um  protótipo  macro,  para  cada  tela  de  funcionalidade  tem  um

rascunho de idealização conforme atributos de usabilidade e foi realizada uma análise

de compatibilidade com o sistema existente, caso seja um processo de integração.

O  objetivo  desse  pacote  foi  definir  critérios  de  preparado  para  determinar

quando uma atividade de protótipo e idealização está bem-feita e em conformidade.

O benefício que  nos  agregou foi  garantir  que  quando determinada tarefa  for

realizada terá padrão de conformidade.  Evitando tempo com retrabalho de tarefa ou

realização de tarefas sem valor agregado. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de preparado para

a tarefa de protótipo e idealização.

As atividades deste pacote foram a identificação dos documentos, dos artefatos e

das saídas para outras atividades do processo, identifica possíveis critério de definição
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de preparado para o protótipo e idealização, priorizar os possíveis critérios identificados

e criar checklist com os critérios priorizados.

3.8.49 – Artefato para definição de Estórias com critério de aceitação

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.1.2.4]. Para  definir  os  critérios  de

preparado  criou-se  perguntas  como,  as  estórias  podem ser  verificadas,  ou  seja,  são

testáveis, todas as estórias têm associada a ela um tipo de papel, todas as estórias têm

uma única função no sistema, todas as estórias têm critério de aceitação, este critério de

aceitação está claro, para cada estória tem um fluxo de negócio associado a ela. Quando

ocorrer alterações nas estórias elas são novamente priorizadas, cada estória tem apenas a

informação suficiente para a implementação da mesma, cada estória tem um e, pelo

menos um, risco de projeto associada a ela e as estórias priorizadas para um ciclo sprint

não há dúvidas relacionas a cada uma delas.

O objetivo desse pacote foi definir  os critérios de preparado para determinar

quando uma atividade de criação de estórias está bem-feita e em conformidade. 

O benefício que nos agregou foi garantir a determinada tarefa terá padrão de

conformidade. Evitando tempo com retrabalho de tarefa em relação às estórias.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de preparado para

a tarefa de criação de estórias associadas ao critério de aceitação da própria estória.

As atividades deste pacote foram a identificação dos documentos, dos artefatos e

das saídas para outras atividades do processo, identifica possíveis critério de definição

de preparado para a criação de estórias, priorizar os possíveis critérios identificados e

criar checklist com os critérios priorizados.
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3.8.50 – Definição de feito (DOD) por área

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2].  Este artefato determina quando

um determinado documento está feito, concluído, e pode avançar no fluxo de trabalho.

O objetivo desta entrega é ter classificado os documentos por área envolvida no

processo de criação do ciclo de vida de projeto. E então foi relacionado com os critérios

que as definem como tarefa feita e pronta para avançar no fluxo do processo.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  aumento,  notável  e  percebido  a  todos,  da

qualidade e evitar o retrabalho, como voltar determinada tarefa no WIP por falta de

conformidade. 

Já quanto ao resultado esperado são ter os documentos feitos por área com suas

características e peculiaridades que o determinam que estão feitos para avançar no fluxo

do gerenciamento de projeto ágil.

3.8.51 – Área de QA

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.1]. O objetivo desta entrega é a

identificação  dos  documentos  gerados  pela  área  de  qualidade  após  sua  conclusão e

determinar as características para no decorrer do projeto determinar a conformidade dos

artefatos para continuar o fluxo do processo.  Garantindo a qualidade do produto ou

serviço criado.

3.8.52 – Artefato para definição de Estratégia utilizada nos testes

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.1.1]. Para definição dos critérios

de feito criou-se perguntas como, se a estratégia escolhida foi baseada em boas práticas
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de estratégia de software, no modelo de estratégia definido há a descrição dos objetivos

desta estratégia adotada, existe a descrição da técnica que se adequada a essa estratégia,

existe  a  descrição do tipo de testes  que  a  técnica adequada suporta  e  o  modelo de

estratégia foi validado.

O objetivo desse pacote foi definir características para determinar quando uma

atividade de criação de estratégia de teste foi feita e está em conformidade. 

O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

concluída terá padrão de conformidade. Evitando tempo com retrabalho de tarefa por

falta  de  atributo  de  qualidade  ou  qualquer  dúvida  que  possa,  ainda  que  simples,

prejudicar o cronograma do projeto e a construção de um produto ou serviço com alta

qualidade. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de feito para a

tarefa de criação de definição de estratégia de testes.

As atividades deste pacote foram a identificação dos documentos, dos artefatos

que resultaram da tarefa realizada e que foram insumo para outras tarefas do processo

para  toda  e  qualquer  área,  identifica  possíveis  critério  de  definição  de  feito  para  a

definição de estratégia de teste, priorizar os possíveis critérios de feito identificados e

criar checklist com os critérios de feito priorizados.

3.8.53 – Artefato para definição de Evidência de teste

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.1.2]. Alguns critérios de feito são

a evidência e simples e objetiva, a evidência tem informações relevantes, a evidência

está com todos os campos devidamente preenchidos e a evidência contém a descrição

do resultado esperado e resultado obtido. Foi considerado também o prazo e tempo de

execução do caso de teste.
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O objetivo desse pacote foi definir características para determinar quando uma

atividade de evidência de teste foi feita e está em conformidade. 

O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

concluída  irá  ter  padrão  de  conformidade.  Evitando  excesso  de  informações

desnecessárias  ou sem valor  agregado ao  projeto,  alterando assim o cronograma do

projeto e a construção de um produto ou serviço com alta qualidade.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de feito para a

tarefa de definição de evidência de testes.

As atividades deste pacote foram a identificação dos documentos, dos artefatos

que resultaram na tarefa realizada e que foram insumo para outras tarefas do processo,

para  toda  e  qualquer  área,  identifica  possíveis  critério  de  definição  de  feito  para  a

definição de evidência de teste, priorizar os possíveis critérios de feito identificados e

criar checklist com os critérios de feito priorizados para um documento de evidência de

teste.

3.8.54 – Artefato para definição de Cenários de teste em BDD

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.1.3]. O artefato contribuiu para a

comunicação  da  estratégia  dos  testes  entre  analistas  e  a  gestão  do  negócio.  Para

definição dos critérios de feito criou-se perguntas como, a descrição do cenário contém

as três palavras chaves que identificam o papel, a funcionalidade e o benefício, todos os

cenários estão identificados com os atores, o cenário BDD está simples e referenciando

apenas uma funcionalidade. 

O objetivo desse pacote foi definir características para determinar quando uma

atividade de criação de cenários de testes em BDD foi feita e está em conformidade.

Realizando a comunicação de forma eficiente  para um monitoramento  adequado do

projeto de teste. 

89



O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

concluída terá padrão de conformidade quanto ao entendimento não só dos analistas

mas de todas as partes interessadas.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de feito para a

tarefa de criação de cenários de teste em BDD.

As  atividades  deste  pacote  foram  identificar  os  documentos,  artefatos  que

resultaram da tarefa realizada e que foram insumo para outras tarefas do processo para

toda e qualquer área, identifica possíveis critério de definição de feito para a tarefa de

criação  de  cenários  de  teste  em  BDD,  priorizar  os  possíveis  critérios  de  feito

identificados, criar checklist com os critérios de feito priorizados para um documento de

cenário de teste em BDD.

3.8.55 – Artefato para definição de Teste automatizado do fluxo mais

utilizado

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.1.4]. Para definição dos critérios

de feito criou-se perguntas como, todos os principais fluxos estão identificados, todos as

atividades do fluxo estão contidas no fluxo e o fluxo está desenhado usando um padrão

para desenho de fluxo de processo adequado.

O objetivo desse pacote foi definir características para determinar quando uma

atividade de definição de teste automatizado do fluxo mais utilizado foi feita e está em

conformidade. Permite ter uma referência de fluxos “Oficiais”.

O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

concluída  terá  padrão  de  conformidade.  Mantendo  o  foco  das  atividades  em fluxo

“Oficiais”, evitando o trabalho com base em artefatos desatualizados.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de feito para a

tarefa de definição de teste automatizado do fluxo mais utilizado.
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As atividades deste pacote foram a identificação dos documentos, dos artefatos

que resultaram da tarefa realizada e que foram insumo para outras tarefas do processo

para toda e qualquer área, identifica possíveis critério de definição de feito para a tarefa

de  definição  de  teste  automatizado  do  fluxo  mais  utilizado,  priorizar  os  possíveis

critérios de feito identificados e criar checklist com os critérios de feito priorizados para

um documento de definição de teste automatizado do fluxo mais utilizado.

3.8.56 – Artefato para definição de Riscos de qualidade 

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.1.5].  Estes riscos de qualidade

devem ser classificado quanto aos atributos de qualidade. Para definir os critérios de

feito criou-se perguntas como, todos os riscos de qualidade estão relacionado com um

atributo  de  qualidade,  os  atributos  de  qualidade  selecionados  e  priorizados  estão

justificado de acordo com um risco de projetos.

O objetivo  desse  pacote  foi  a  definição  das  características  para  determinar

quando uma atividade de criação de classificação de riscos de qualidade quanto aos

atributos de qualidade foi feita e está em conformidade. 

O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

concluída irá ter padrão de conformidade. Elevando a possibilidade de sucesso ao tratar

uma ocorrência de um risco de qualidade conhecido.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de feito para a

tarefa de classificação de riscos de qualidade quanto aos atributos de qualidade.

As atividades deste pacote foram a identificação  dos documentos, dos artefatos

que resultaram da tarefa realizada e que foram insumo para outras tarefas do processo

para toda e qualquer área, identifica possíveis critério de definição de feito para a tarefa

de classificação de riscos de qualidade por atributos de qualidade, priorizar os possíveis

critérios de feito identificados, criar checklist com os critérios de feito priorizados para

um documento de classificação de riscos de qualidade por atributos de qualidade.
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3.8.57 – Artefato para definição de Indicadores do nível de qualidade

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.1.6]. Para definir os critérios de

feito criou-se perguntas como, todos os indicadores estão com prazo de medição. Todos

os indicadores estão com um nível de qualidade a ser alcançado, todos os níveis de

indicadores estão relacionado com a qualidade do produto ou do processo e todos os

níveis de indicadores tem um meio de comunicação determinado para ser comunicado.

O objetivo desse pacote foi definir características para determinar quando uma

atividade de KPI de qualidade do processo e da eficiência dos testes foi feita e está em

conformidade. Visando sempre a melhoria contínua do subprocesso de qualidade.

O benefício que nos agregou foi garantir que determinada tarefa for concluída

terá  padrão de conformidade.  Provendo informações quantitativas para a melhoria do

processo de qualidade.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de feito para a

tarefa de KPI de qualidade do processo e da eficiência dos testes.

As  atividades  deste  pacote  foram  identificar  os  documentos,  artefatos  que

resultaram da tarefa realizada e que foram insumo para outras tarefas do processo para

toda e qualquer área, identifica possíveis critério de definição de feito para a tarefa de

KPI de qualidade do processo e da eficiência dos testes, priorizar os possíveis critérios

de  feito  identificados,  criar  checklist  com os  critérios  de  feito  priorizados  para  um

documento de KPI de qualidade do processo e da eficiência dos testes.

3.8.58 – Área de Projeto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.2].

O objetivo  desta  entrega  é  identificar  os  documentos  gerados  pela  área  de

projeto, após sua conclusão, e determinar características para no decorrer do projeto
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alinhar a conformidade dos artefatos para continuar o fluxo do processo garantindo a

qualidade do produto ou serviço criado.

3.8.59 – Artefato para definição de Aceite do P.O da iteração atual

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.2.1]. Para definição dos critérios

de  feito  criou-se  perguntas  como,  todas  as  estórias  a  serem  validadas  estão  com

resultado de teste com status de sucesso, todas as estórias já saíram do WIP de teste,

todas as estórias estão completas e passaram por todos os WIPs do processo de ciclo de

vida da criação do produto ou do serviço e todos os critérios de aceitação da estória

associada a ele foram alcançados. 

O objetivo desse pacote foi definir características para determinar quando uma

atividade  de  aceite  do  Dono  do  Produto  da  iteração  atual  foi  feita  e  está  em

conformidade. Para manter a uniformidade das estórias em desenvolvimento da iteração

atual, pois é muito importante para a performance ter este alinhamento entre prioridade

para o Dono do Produto e prioridade da equipe.

O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

concluída irá ter padrão de conformidade. Ter um alinhamento estratégico entre o valor

agregado e percebido para o usuário final e a prioridade para as equipes.

 Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de feito para a

tarefa de aceite do Dono do Produto da iteração atual.

As atividades deste pacote foram a identificação dos documentos, dos artefatos

que resultaram da tarefa realizada e que foram insumo para outras tarefas do processo

para toda e qualquer área, identifica possíveis critério de definição de feito para a tarefa

de aceite do Dono do Produto da iteração atual, priorizar os possíveis critérios de feito

identificados e criar checklist com os critérios de feito priorizados para um documento

de aceite do Dono do Produto da iteração atual.
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3.8.60 – Área de Produto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.3].

O objetivo  desta  entrega  é  identificar  os  documentos  gerados  pela  área  de

modelagem de produto após sua conclusão e determinar características para no decorrer

do projeto determinar a conformidade dos artefatos, para continuar o fluxo do processo

garantindo a qualidade do produto ou serviço criado.

3.8.61 – Artefato para definição de Alimentação do wiki

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.3.1]. Para definição dos  critérios

de  feito  criou-se  perguntas  como,  o  formulário  inicial  para  a  alimentação  das

informações para o wiki estão todos preenchidos, as informações contidas no formulário

foram verificadas e estão consistentes e o formulário foi autorizado pelo responsável da

área na qual as informações são pertinentes.

O objetivo desse pacote foi definir características para determinar quando uma

atividade de alimentação do Wiki foi feita e está em conformidade. Permitindo o acesso

das informações consistentes e relevantes a cada área. Além de ter um controle sadio da

alimentação da wiki, visando a economia de hardware, como espaço de armazenamento.

O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

concluída terá padrão de conformidade. Além de fomentar uma consciência em cada

responsável pela área de fornecer o conhecimento a todos.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de feito para a

tarefa de alimentação do wiki.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  identificação  dos  documentos  e  dos

artefatos que resultaram da tarefa realizada e que foram insumo para outras tarefas do
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processo para toda e qualquer área, identifica os possíveis critério de definição de feito

para  a  tarefa  de  alimentação  do  wiki,  priorizar  os  possíveis  critérios  de  feito

identificados e criar checklist com os critérios de feito priorizados para um documento

de alimentação do wiki.

3.8.62 – Área de Desenvolvimento

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.4].

O objetivo desta entrega é a identificação dos documentos gerados pela área de

desenvolvimento após sua conclusão e determinar características para no decorrer do

projeto determinar a conformidade dos artefatos para continuar  o fluxo do processo

garantindo a qualidade do produto ou serviço criado.

3.8.63 – Artefato para definição de Passagem funcional para validação

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.1.2.4.1]. Para definir os critérios de

feito criou-se perguntas como, a passagem foi feita imediatamente ao entrar no WIP de

teste, a passagem foi realizada em tempo hábil, a passagem de teste foi realizada com o

autor  da  implementação ou o par  dele  na criação e  a  passagem contemplou toda a

estória.

O objetivo desse pacote foi definir características para determinar quando uma

atividade  de  passagem  funcional  para  teste  de  validação  foi  feita  e  está  em

conformidade.  Para  garantir  que  a  agilidade  e  a  performance  das  equipes  não

comprometa a qualidade a ser alcançada,  facilita a colaboração entre as pessoas das

equipes, ativando assim habilidades interpessoais dentro das equipes.
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O benefício que nos agregou foi garantir que quando determinada tarefa for

concluída terá o padrão de conformidade. Garantindo que os testes são realizados com

o fluxo atual e na funcionalidade correta, e não com artefatos desatualizados.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de critérios de feito para a

tarefa  de  passagem funcional  para  teste  de validação.  E o estímulo  das  habilidades

interpessoais  dentro  das  equipes,  técnica  que  visa  a  formação  de  equipes  de  alta

performance.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  identificação   dos  documentos  e  dos

artefatos que resultaram da tarefa realizada e que foram insumo para outras tarefas do

processo para toda e qualquer área, identifica possíveis critério de definição de feito

para  a  tarefa  de  passagem funcional  para  teste  de  validação,  priorizar  os  possíveis

critérios de feito identificados e criar checklist com os critérios de feito priorizados para

um documento de passagem funcional para teste de validação.

3.8.64 – Plano de Reunião de revisão

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.3.4.2].  O  processo  de  revisão  deve

garantir a qualidade de toda e qualquer atividade que faça parte do processo do ciclo de

vida de criação, de alteração, de manutenção ou de histórico.

O  objetivo  desse  pacote  foi  ter  um  planejamento  do  processo  de  revisão,

visando a garantia da qualidade do processo. Verificar todos os artefatos criados como

gráficos, código, documentos de qualquer tipo, protótipos, etc…

O benefício que nos agregou foi garantir que foi realizado com eficiência os

testes de verificação, garantir quê o que foi construído no processo de criação teve mais

confiabilidade.  Com  o  processo  de  revisão  foi  evitado  as  possíveis  perda  de

performance  no  gerenciamento  do  projeto,  já  que  em  cada  etapa  foi  realizado  a
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verificação dos artefatos produzidos conforme os atributos de conformidade definidos,

na entrega  anterior. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de reunião de revisão a ser

aplicado, quando necessário, durante todo o projeto, este modelo pode ser adequado ao

cenário da organização, por exemplo, tendo um modelo segmentado por área que estão

envolvidas no processo.

3.8.65 – Definição de regras

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.1].

O objetivo dessa entrega foi  tornar o ambiente do subprocesso de revisão o

mais favorável possível a garantia da qualidade, detalhar a estratégia do processo de

revisão, ter regras claras como o que foi revisado ou o que não foi revisado, quais os

objetivos  da  revisão,  quais  os  responsáveis  da  reunião.  Existe  a  necessidade  de

treinamento  dos  revisores,  deixar  claro  os  impactos  das  mudanças  para  aderir  a

conformidade e o beneficio da melhoria contínua  do projeto, do processo, e do produto

ou serviço.

O benefício que nos agregou foi manter a integridade quanto as reuniões de

revisão, envolvendo os especialistas adequados nas revisões. 

Já quanto ao resultado esperado foi manter o foco das reuniões de revisão em

identificar alguns problemas e não em como resolvê-los na reunião.
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3.8.66 – Agenda

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.1.1].  Nesta entrega foi definido os

padrões para realizar a reunião de revisão, como tempo, conteúdo e objetivo. 

3.8.67 – Domínio

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.1.1.1].

O  objetivo  é  ter  determinado  o  contexto  de  uma  revisão,  promovendo  a

quantidade significativa de coerência nas reuniões.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  definir  um  modelo  de  como  deve  ser

caracterizado um domínio para a reunião de revisão.

Já quanto ao resultado esperado foi ter uma definição de contexto para realizar

uma reunião eficiente, uma síntese.

As atividades deste pacote foram a análise de possíveis documentos alvos, a

definição  do seu contexto,  o  estudo de  viabilização dos  especialistas  no  contexto  e

definir o escopo da análise para uma reunião de revisão coerente.

3.8.68 – Definição do alvo dos trabalhos

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.1.1.2]. O objetivo desse pacote foi

ter definido claramente o documento que deve ser revisado. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  manter  o  foco  no  contexto  e  delimitar  o

conteúdo da reunião.
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Já quanto ao resultado esperado foi ter o contexto e um conhecimento prévio

para contribuir com a identificação de possíveis erros, desta forma as diversidades de

opiniões prevalecem, o que enriquece as reuniões.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  identificação  das  áreas  do  processo,

identificar qual artefato deve revisado e a delimitação do contexto.

3.8.69 – Duração estimada 2hs

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.1.1.3].

O objetivo desse pacote foi ter uma determinação dos limites de início, duração

e fim de uma reunião de revisão. 

O benefício que nos agregou foi não ter  reuniões demasiadamente longas e

com desvio do objetivo que deu origem a reunião. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de cronograma de reunião

de revisão para ser aplicado durante todo o processo de criação do produto ou serviço

criado.

As  atividades  deste  pacote  foram dividir  o  contexto  em pequenas  sessões,

estimar tempo para explicação de contexto por parte, estimar tempo para discussão de

possíveis erros, criar cronograma com as partes identificadas e priorizar estas partes no

cronograma.
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3.8.70 – Tipo de revisão

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.1.1.4]. O objetivo desse pacote foi

ter conhecimento, para todas as partes interessadas, dos tipos aplicáveis de reuniões de

revisão. 

O benefício que nos agregou foi a possibilidade de adequar o tipo de reunião ao

tempo dos participantes e da importância e impacto do artefato para o gerenciamento do

projeto e quanto o aumento da probabilidade de influenciar a taxa de sucesso do projeto.

 Já  quanto  ao  resultado  esperado foi  ter  modelos  de  revisão  conforme sua

classificação e objetivo sob a perspectiva de importância e taxa de sucesso.

As atividades deste pacote foram a análise de tipos de reuniões de revisão, a

criação de modelo para uma revisão formal,  a  criação de modelo para uma revisão

isolada,  criação  de  modelo  para  uma  revisão  de  acompanhamento  e  criar  lista

relacionando tipo de reunião de revisão com sua finalidade e quando deve ser realizada.

3.8.71 – Grupo que participará

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.1.1.5]. 

O objetivo desse pacote foi ter verdadeiros especialistas nas reuniões onde sua

participação  agregará  real  valor  ao  usuário  final  e  evitar  que  pessoas  não  sejam

envolvidas sem que tenha realmente conhecimento a contribuir.

 O benefício que nos agregou foi ter o envolvimento de diferentes especialistas

com ponto de vista relevante, para que se tenha uma evolução no contexto do artefato

revisado.
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Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  ter  previamente  um grupo  de  pessoas

tecnicamente habilitadas e comprometidas para o sucesso das reuniões de revisão. Além

de ter um número de envolvidos adequado a fim de evitar excesso de informação sem

necessidade.

As atividades deste pacote foram a identificação de pessoas por área, relacionar

pessoa a um contexto, que esta domine ou goste de estudar, priorizar pessoas por área,

priorizar  pessoas  por  contexto,  agrupar  pessoas  por  contexto,  criar  modelo  de

comunicação entre seleção de profissional para reuniões de revisão, criar um critério de

seleção baseado na  complexidade  e  impacto  de  convite  desta  pessoa  a  reuniões  de

revisão.

3.8.72 – Treinamento dos participantes da revisão

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.2].

O objetivo desta entrega é agregar conhecimento a todos os participantes das

reuniões de revisão. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  que  os  participantes  podem realizar  uma

pesquisa de contexto e assim contribuir da melhor forma, com base em conhecimento

consciente. 

Já quanto ao resultado esperado foi criar um modelo de como o contexto deve

ser  comunicado  e  determinar  quais  informações  os  participantes  precisam  para

desenvolver  o  seu conhecimento no determinado contexto,  transformando dados em

informação e conhecimento.
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3.8.73 – Comunicação inicial

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.2.1].

O  objetivo  desse  pacote  foi  não  solicitar  a  participação  das  pessoas  nas

reuniões de revisão em cima da hora, pegá-los de surpresa, e levá-los a uma reunião sem

preparo.  Comprometendo  a  qualidade  do  processo  de  revisão  de  forma  geral,

prejudicando a qualidade da entrega final perceptível ao usuário final. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  participantes  capacitados  no  contexto

determinado  e  previamente  solicitados.  Além de  formar  uma base  para  melhorar  o

processo de revisão.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um plano de comunicação inicial para

os convites para reunião de revisão.

As atividades deste pacote foram identificar quais informações devem conter

neste modelo, definir quais pontos são relevante para melhorar o processo, refinar este

modelo,  criar  modelo  de  convite  de  reunião  de  revisão  e  definir  quanto  deve  ser

enviado.

3.8.74 – Instruções

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.2.2].

O objetivo desse pacote foi trazer informações relevantes para os participantes. 

O benefício que nos agregou foi possibilitar que todos estejam alinhados com o

processo de revisão e de qual forma eles possam contribuir. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de tarefas e papéis definidos

e bem estruturado.
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As atividades deste pacote foram a identificação dos papéis de uma reunião de

revisão, priorizar os papéis de acordo com o processo de revisão, identificar possíveis

contexto previamente de acordo com o cenário da organização, relacionar papéis com

pessoas em possibilidade e contexto, identificar atividades do processo, detalhar estas

atividades e criar mapa mental do processo de revisão.

3.8.75 – Criação do checklist do domínio da revisão

Seu código no dicionário  da  EAP[2.1.3.4.2.3].  O objetivo  desse  pacote  foi

fornecer  um direcionamento  eficiente  das  reuniões  de  revisão.  O benefício  que  nos

agregou  foi  manter  o  foco  no  contexto  e  direcionamento  da  reunião.  Já  quanto  ao

resultado esperado foi  ter  uma reunião  onde tenha  o menor  tempo de  dispersão de

atenção dos participantes.

As atividades deste pacote foram a identificação dos possíveis ponto de análise

do contexto, identificar possíveis respostas como um padrão, priorizar estes pontos de

análise e criar modelo de checklist.

3.8.76 – Atividades do processo que participarão

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.4]. O objetivo desse pacote foi ter

um  fluxo  de  processo,  em  sequência  de  atividades.  Levando  em  consideração  as

dependências e os grupos de subprocessos.  O benefício que nos agregou foi ter  um

modelo de processo a ser seguido nas reuniões de revisão. Futuramente utilizado em

auditorias para melhorar o processo.

Já quanto ao resultado esperado foi ter determinado os fluxos de processo mais

críticos que devem ser revisadas.
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As atividades  deste  pacote  foram a  identificação  das  atividades,  identificar

dependências, classificá-las quanto a suas sequências e criar um modelo de fluxo de

processo de acordo com o padrão BPMN.

3.8.77 – Quando

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.4.1].

 O objetivo desse pacote foi ter pré-determinado quando deve-se realizar as

reuniões  de  revisão,  levando em conta  a  adequação no cenário  da  organização  e  o

momento  adequado  que  evite  retrabalho,  aumento  de  custos  e  que  agregue  valor

perceptível ao usuário final. 

O benefício que nos agregou foi ter atividade para reunião de revisão prevista

nos cronogramas pré-definidos durante o processo. 

Já quanto ao resultado esperado são atividades e tarefas de teste de verificação

em conformidade no cronograma previsto.

As  atividades  deste  pacote  foram a  verificar  cronograma inicial,  identificar

possíveis datas, analisar com os participantes quando seria melhor envolvê-los e incluir

no  modelo  prévio  de  cronograma as  atividades  de  reuniões  de  revisão  por  áreas  e

artefatos.

3.8.78 – Onde

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.2.4.2]. O objetivo desse pacote foi

determinar previamente o local onde ocorrerá as reuniões, parece que não influência
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mas pode ser um fator que contribua para atrasos e falta de comprometimento e até

mesmo esquecimento das reuniões. 

O benefício que nos agregou foi ter uma pré reserva de ambientes possíveis de

realizar as reuniões no cenário da organização.

As atividades deste pacote foram a identificação dos possíveis locais, priorizá-

los, reservá-los em datas prévias do cronograma e criar um documento informativo para

as pré reservas.

3.8.79 – Plano de Reunião de auditoria

Seu  código  no dicionário  da  EAP[2.1.3.4.3].  O  processo  de  auditoria  deve

garantir a qualidade de todo e qualquer padrão que faça parte do processo do ciclo de

vida de criação ou alteração ou manutenção ou histórico.

O  objetivo  desse  pacote  foi  ter  um  planejamento  prévio  do  processo  de

auditoria,  garantindo  a  qualidade  do  processo.  Esse  plano  visou  a  definição  de

conformidade  para  verificar  se  todos  os  participantes  e  partes  interessadas  estão

seguindo os padrões definidos e acordados entre todos na equipe, se estão produzindo os

artefatos definidos de acordo, se estão registrando os incidentes encontrados, se estão

preenchendo o mapa de risco de cada projeto e se estão envolvendo o usuário final no

processo.

O benefício  que  nos  agregou  foi  ter  no  projeto  a  orientação  adequada e  a

medição do processo para que a alta qualidade do processo fosse alcançada e para a

realização de  cada  tarefa.  Além de  educar  as  pessoas  e  usuário  final  diante  de  um

processo adequado a alta qualidade que gerá um serviço ou um produto de qualidade

perceptível ao usuário final.

Já quanto ao resultado esperado foi determinar as quebras do processo e trazê-

las novamente para a linha de base do projeto adequado.
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3.8.80 – Definição de regras

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.3.1]. 

O objetivo dessa entrega é tornar o ambiente do processo de auditoria o mais

favorável possível à garantia da qualidade do processo, detalhar a estratégia do processo

de auditoria,  ter  regras claras,  por exemplo,  o que deve-se ou não auditar,  quais os

objetivos da auditoria, quais os responsáveis que estão qualificados com expertise no

processo, existe a necessidade de treinamento dos auditores, deixar claro os impactos

nas  mudanças  para  aderir  a  conformidade  e  o  beneficio  da  melhoria  contínua  do

processo, projeto e do produto ou serviço.

O benefício que nos agregou foi um nível de exigência a seguir no processo

para que se possa ter a qualidade guiada por pré-requisitos essenciais.

 Já quanto ao resultado esperado foi ter parâmetros definidos para os auditores

realizarem um trabalho sobre a linha de base do processo.

3.8.81 – Agenda

Seu código  no dicionário  da  EAP[2.1.3.4.3.1.1].  Nesta  entrega  foi  definido

padrões para realizar uma auditoria como tempo, conteúdo e objetivo. 

3.8.82 – Domínio

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.3.1.1.1]. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  definir  um  modelo  de  como  deve  ser

caracterizado um domínio para uma auditoria. 
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O  objetivo  desse  pacote  foi  ter  a  quantidade  significativa  de  coerência  nas

auditorias.

 Já quanto ao resultado esperado foi ter uma definição de contexto para realizar

uma auditoria eficiente com checklists de requisitos mínimos.

As atividades deste pacote foram a análise do documento alvo e a definição do

seu contexto,  viabilizar especialistas no contexto,  definir  escopo da análise e definir

seus requisitos, priorizá os requisitos e definir os requisitos essenciais.

3.8.83 – Definição do alvo dos trabalhos

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.3.1.1.2]. 

O objetivo  desse pacote  foi  ter  definido  claramente  qual  parte  do processo

deve-se auditado, quais atividades e tarefas críticas para o negócio e para a estratégia

devem ser auditadas. 

O benefício que nos agregou foi manter o foco nas atividades fundamentais e

delimitar as tarefas primárias.

Já quanto ao resultado esperado foi ter as atividades primárias identificadas e

classificadas  quando  a  sua  importância  para  a  qualidade  do  processo,  assim  foi

identificado os requisitos mínimos destas atividades e foi criado o checklist para ter um

guia de execução.

As atividades deste pacote foram identificar atividades do processo, classificar

estas  atividades  como  primária  ou  secundária,  priorizar  as  atividades  primárias,

identificar os requisitos das atividades priorizadas primárias e listar requisitos dessas

atividades por tarefa contida na atividade primária priorizada e priorizar estes requisitos.
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3.8.83 – Duração esmada 2hs

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.3.1.1.3]. 

O objetivo desse pacote foi ter uma determinação dos limites de início, duração

e fim de uma auditoria. 

O benefício que nos agregou foi um cronograma estimado de duração de uma

sessão de auditoria.

 Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo de cronograma de sessão de

auditoria para ser aplicado durante todo o processo de criação do produto ou serviço

criado.

As atividades deste pacote foram a divisão do contexto em pequenas sessões,

estimar tempo para explicação de contexto por  parte,  estimar tempo para checar  os

requisitos  mínimos  não  aplicáveis,  criar  cronograma  com  as  partes  identificadas  e

priorizar estas partes no cronograma.

3.8.84 – Padrão de conformidade da atividade

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.3.1.1.4]. 

O objetivo  desse  pacote  foi  que  para  cada  atividade  do  processo um nível

determinado de conformidade adequado, ao nível de qualidade que se deseja alcançar,

seja definido. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  definir  visualmente  o  detalhamento  dos

requisitos de qualidade e a eficiência de cada característica solicitada nas tarefas. 

108



Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  ter  uma  lista  relacionada  de  tarefas  e

requisitos a ser alcançado no final daquela atividade.

As  atividades  deste  pacote  foram  criar  lista  de  atividades,  listar  tarefas  e

descrever para cada tarefa o nível de conformidade de forma sustenta.

3.8.85 – Ponto de não conformidade aceitável

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.3.1.1.5]. Este pacote está diretamente

relacionado ao cronograma de entrega do produto ou do serviço.

O objetivo desse pacote foi ter um nível de flexibilidade para adequar o projeto

ao seu cronograma e a qualidade desejada.

O benefício que nos agregou foi ter um mínimo de falhas aceitável durante a

realização das tarefas de determinada atividade do processo. Não mantendo o foco em

uma margem de erro mas sim uma fase para adequar o processo ao nível de qualidade

desejada, mantendo assim um ritmo sustentável de trabalho e de mudanças no processo

ou no produto.

Já quanto ao resultado esperado foi uma margem para adequar o processo a

conformidade sustentável. Sempre prevalecendo a melhoria continuada o processo.

As atividades deste pacote foram listar as atividades do processo, listar tarefas

para cada atividade, definir metas de flexibilidade em conformidade com uma possível

não  conformidade  aceitável  na  realização  da  tarefa,  visando  que  houve  algo

inconsistente e importante priorizado durante o processo, algo inesperado e não passível

de prorrogação diante da entrega de qualidade para o usuário final.
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3.8.86 – Comunicação inicial

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.3.2]. 

O objetivo  desse  pacote  foi  comunicar  as  pessoas  com habilidades  críticas

envolvida  no  processo  para  que  elas  tenham  tempo  de  aprimorar  e  desenvolver

conhecimento mais consciente em auditoria.

 O benefício que nos  agregou foi  ter  participantes  capacitados  no contexto

determinado  e  previamente  solicitados.  Além de  formar  uma base  para  melhorar  o

processo de auditoria.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um plano de comunicação inicial para

os convites, para possíveis auditores.

As atividades deste pacote foram a identificação de quais informações devem

conter  neste  modelo,  definir  quais  pontos  são  relevante  para  melhorar  o  processo

comunicação de auditoria,  refinar este modelo, criar modelo de convite de possíveis

auditores e definir quando deve ser enviado.

3.8.87 – Instruções

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.3.3]. 

O objetivo desse pacote foi trazer informações relevantes para os participantes.

O benefício que nos agregou foi possibilitar que todos estejam alinhados com o

processo de auditoria e de qual forma eles podem melhor contribuir. 
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Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  ter  um modelo  de  tarefas  e  papel  de

auditore definido e bem estruturado, além de definir de modo claro o objetivo macro de

um auditor.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  identificação  das  pessoas  que  tenham

habilidades  criticas  junto  ao  processo  e  pró-ativas,  identificar  possíveis  contexto

previamente  de  acordo  com  o  cenário  da  organização,  relacionar  auditor  com

possibilidade e contexto, identificar atividades do processo, detalhar estas atividades e

criar mapa mental do processo.

3.8.88 – Criação do checklist do domínio da Auditoria

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.4.3.4].

O objetivo desse pacote foi fornecer um direcionamento eficiente as sessões de

auditoria. 

O benefício que nos agregou foi manter o foco no contexto e direcionamento

da sessão de auditoria. 

Já  quanto  ao  resultado esperado foi  ter  uma auditoria  onde tenha  o menor

tempo de dispersão de atenção dos participantes.

As atividades deste pacote foram a identificação dos possíveis ponto de análise

do contexto, identificar possíveis respostas como um padrão, priorizar estes pontos de

análise e criar modelo de checklist.
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3.8.89 – Planejamento dos testes de validação

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5]. Esta entrega tem como produto de

trabalho o produto gerado, que agrega qualidade ao produto ou ao serviço gerado. Neste

planejamento o foco foi ter um plano a seguir quanto a critérios de qualidade com o

foco em executar o resultado gerado, o produto ou o serviço, com o projeto.

3.8.90 – Análise dinâmica

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1]. Este tipo de análise são métodos

que  têm como produto  de  trabalho  toda  e  qualquer  especificação  e  modelagem do

produto ou do serviço em criação. Foram utilizado as técnicas de caixa preta pois não

precisa conhecer o código do produto ou do serviço, ou seja, a sua estrutura interna.

Apenas  usá-lo  e  verificar  sua  conformidade  com  as  solicitações  de  qualquer  parte

interessada.

3.8.91 – Estratégia de testes

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1]. De  forma macro os objetivos de

qualidade a ser alcançado pelos testes de validação são definidos. Estas metas guiaram o

planejamento dos testes de validação, caixa preta. Este objetivo tem que ser coerente

com as definições e acordo de como executar esses testes pela equipe.
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3.8.92 – Estratégia de automação dos testes de software

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.1]. 

O objetivo desse pacote foi definir uma estratégia de automação de teste de

software. O que deve ser automatizado, com qual frequência, o que é mais crítico para

ser automatizado, quem automatizará e qual o nível de automação a ser alcançado no

projeto. Analisado e definido as ferramentas para automação de análise dinâmica. 

O benefício que nos agregou foi ter uma estratégia consciente antes da fase de

implementação dos testes de validação, evitando a perda de prazo do cronograma com

análise de ferramentas e adequação destas, no cenário do projeto. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter ferramentas adequadas e testada para o

cenário real do projeto. Com regras de uso claro para toda a equipe. Algumas dessas

ferramentas podem utilizar, com por exemplo, as ferramentas para automatizar o teste

em qualquer nível necessário como na web, no mobile ou nos serviços, API.

Ferramentas  para  automação  são,  como  por  exemplo,  o  Selenium  que

automatiza testes em nível de usuário, o  Behat  que automatiza cenários baseados em

comportamento,  o  Appium  que  automatiza  cenários  para  mobile,  o  Postman  que

automatiza testes para os serviços, o Codeception que pode automatizar os três níveis e

entre outras como o  Cucumber  que automatiza no formato de comportamento. Todas

essas podem conter na sua estratégia de automação de testes para validação.

As atividades deste pacote foram listar os comportamentos solicitados, definir

critérios para automatizar os testes, priorizar esses critérios com os riscos de qualidade,

definir  um  nível  de  automação  a  ser  alcançado,  definir  a  equipe  ou  a  pessoa  que

automatizará  no  projeto,  listar  ferramentas  de  caixa  preta,  descrever  o  objetivo  e

complexidade de cada ferramenta, compartilhar a análise das ferramentas e definir qual

ferramenta é a mais adequada conforme o nível de qualidade definido no projeto.
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3.8.94 – Testes de regressão

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.2]. 

O  objetivo  desse  pacote  foi  definir  as  principais  funcionalidades  de  forma

macro que devem ter teste de regressão, ao ser criada uma nova versão do produto ou do

serviço  para  garantir  a  qualidade  das  funcionalidades  importantes  que  já  estão  em

produção,  ou disponível  ao usuário final.  Fez referência aos requisitos de qualidade

como a confiabilidade, a disponibilidade e a aprendibilidade. 

O benefício que nos agregou foi ter  as funcionalidades macros e principais

garantidas no processo de teste de validação que já estão em produção. 

Já quanto ao resultado esperado foi que as funcionalidades em nível de usuário

estejam confiáveis e livres de defeitos.

As atividades deste  pacote foram a identificação do  core do produto ou do

serviço, listar as funcionalidades, agrupar estes comportamentos, priorizar estes grupos

por relevância e importância ao usuário final e definir quais terão investimento de teste

de regressão.

3.8.95 – Caixa Preta

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.3].  Nesta entrega como objetivo

foi definido a estratégia dos testes baseado na técnica de caixa preta. E foi dado clareza,

para todas as equipes, que o seu objetivo é encontrar falhas.

Planejar  e  adequar  as  técnicas  de  automação  de  teste,  para  realizar  esta

atividade de forma consciência é fundamental para um projeto com qualidade e com

valor perceptível ao usuário final. Uma atividade com  mindset ágil que nos permite

alcançar os benefícios como reúso dos testes e  feedbacks rápidos. Realizado os testes

114



com base em técnicas ágeis e boas práticas. Assim foi alcançado o real propósito de

encontrar falhas no produto ou no serviço gerado, antes que cheguem ao usuário final.

Tornando o produto ou o serviço mais estável, através de um projeto com atividades de

teste de caixa preta.

 

Algumas dessas técnicas podem vir a ser a partição de equivalência, ou a tabela

de decisão, ou a análise de valor limite, ou a transição de estado e o caso de uso.

3.8.96 – Aceitação

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.3.1]. Nesta entrega o objetivo foi

criar  uma estratégia  para  os  testes  de aceitação.  Foi  definido qual  a  linguagem e o

método a ser utilizado. Tudo em acordo com toda a equipe. 

3.8.97 – Requisitos Conformes

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.3.1.1].

O objetivo desse pacote foi ter requisitos de conformidade por características

definidas no projeto para assegurar que foram verificadas no teste de aceitação. Um

checklist de conformidade para aplicar nos testes de aceitação para cada funcionalidade

macro que foi requerida no projeto.

O benefício que nos agregou foi ter qualidade no fluxo da funcionalidade do

início ao fim, uma visão completa.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um padrão de conformidade para cada

característica solicitada pelo usuário final.
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As atividades deste pacote foram criar as listas com as características macro em

nível de usuário e identificar requisitos de conformidade para cada característica macro.

3.8.98 – Sistema

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.3.2]. 

O  objetivo  desse  pacote  foi  assegurar  que  os  testes  de  sistema  não  foram

esquecidos,  por  isso  foi  preciso  de  uma  estratégia  planejada  e  comunicada.  Foi

necessário definir a importância de realizar os testes em nível de sistema e em qual

momento realizá-los.

O benefício que nos agregou foi ter uma estratégia para os testes de sistema e o

melhor momento para aplicá-lo. 

Já quanto ao resultado esperado foi não esquecer por motivos injustificáveis,

como o tempo de execução, de realizar testes de sistemas.

As atividades deste pacote foram a identificação do mínimo de teste de sistema

a ser realizado, definir pontos relevantes do sistema a ser testado, listar esses pontos,

em quais  momentos  deverão ser realizados sem perder  performance no processo de

criação do produto ou serviço e criar a estratégia. Assim foi garantido a qualidade do

produto ou do serviço com alta qualidade perceptível ao usuário final.

3.8.99 – Método a ser utilizado

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.3.3]. Nesta entrega foi pensado, o

mínimo, no entendimento entras duas técnicas importantes para um teste de qualidade.
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Nunca esquecendo de comunicar a análise de entendimento para o uso das técnicas e os

resultados a serem obtidos com o uso.

3.8.100 – Tabela de causa e efeito

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.3.3.1]. 

O objetivo desse pacote foi criar uma definição clara desta técnica, na qual

trouxe mais confiança para o uso do produto ou do serviço gerado.

O benefício que nos agregou foi um plano baseado em combinar efeitos das

especificações  e  os  requerimentos  do  negócio.  Adquiriu-se  tempo  e  qualidade

executando esta  técnica  pois  as  condições  lógicas  ficam visíveis  a  equipe,  além de

melhorar o entendimento das funcionalidades e suas opções.

Já quanto ao resultado esperado foi um mínimo de técnica de teste para aplicar

nos cenários de testes. Esta técnica pode informar a gestão das maiorias dos defeitos

possíveis de ser encontrado no produto ou serviço gerado pelo processo. Neste ponto foi

agregado valor quando foi definido que as saídas esperadas tem que realmente resultar

em saídas conformes. Além de gerar uma pequena e limpa documentação do sistema.

Muito útil para registro de regras complexas do negócio.

Fatores  que influenciam essa técnica são as entradas,  as ações com valores

verdadeiro ou falso e os resultados esperados em conformidade. Sendo que cada linha

da tabela  é  uma regra  de  negócio  solicitada  pela  parte  interessada  ou representante

deste.

As atividades deste pacote foram listar entradas esperadas das funcionalidades

macros  listadas  anteriormente,  listar  resultados  esperados  para  estas  saídas,  listar

possíveis combinações entre as entradas e relacionar em forma de tabela as entradas

combinadas e as saídas esperadas.
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3.8.101 – Transição de estado

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.3.3.2]. O objetivo desse pacote

foi ter  um plano para utilizar quando há uma mudança de estado do produto ou do

serviço gerado. Foi muito importante realizar esta técnica já que muitas das vezes o que

se quer é garantir a conformidade de resultado através dos testes de regressão.

O benefício que nos agregou foi  ter  uma visão,  forma gráfica,  de todos os

possíveis  estados  que  o  produto  ou  o  serviço  pode  alcançar  mediantes  ações

especificadas. Importante aqui é mapear possíveis estados inválidos para confirmar as

suas devidas críticas e avisos ao usuário.

Já quanto ao resultado esperado foi um diagrama de transição de estado para

guiar a comunicação e direcionar os testes através de mudança de estado e os casos de

exceções.

As  atividades  deste  pacote  foram  listar  os  possíveis  estados  para  cada

comportamento  identificado  anteriormente,  identificar  combinação  de  transição  de

estado inválidas, relacionar estes estados com suas combinações de entradas e criar o

diagrama por comportamento. 

3.8.102 – Definição das categorias de testes relevantes

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.4]. Alguns tipos de testes são os

testes de aceitação, testes baseados em requisitos, testes de transição de estado, testes de

pares, teste de valor limite, teste de partição de equivalência, teste de estória do usuário,

teste  baseado  em modelagem,  teste  compatível  com o  padrão,  teste  de  estórias  do

usuário e teste de API, etc…

O objetivo desse pacote foi  o  relacionamento de como foi  administrado os

defeitos, como adequar as classificações dos testes para depois poder gerar um relatório
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de  incidentes  com  um  padrão  já  conhecido,  assim  facilitou  a  comunicação  e  o

entendimento. Evitando ser mais uma camada de documentos e novos conceitos.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  em  um  acordo,  comum  a  todos,  de

classificação os testes, mantendo a conformidade e as boas práticas de teste.

Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  ter  um  modelo  de  classificação  para

direcionamento da criação dos casos de testes, em grupos mais organizados, e no futuro

criar o relatório de incidente baseado nessa classificação. O que vai nos poupar tempo e

falta de entendimento na leitura dos relatórios e nas resoluções quanto aos incidentes.

Uma ideia para categorizar foi quanto aos requisitos de qualidade identificados

anteriormente. Ou seguir alguma norma como por exemplo a norma 1044 da instituição

IEEE,  que  nos  sugere  como classificar  anomalias.  Foi  necessário  ter  um padrão  de

classificação, esse plano contribuirá muito para a performance de equipe toda.

As atividades deste pacote foram listar os requisitos de qualidade relevantes ao

produto ou ao serviço, analisar a norma que classifica anomalias de sistema, relacionar

benefícios  de  acordo  com  o  cenário  do  projeto  e  processo  e  criar  um  modelo  de

classificação dos testes. 

3.8.103 – Definição das características de priorização dos testes

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.1.1.5]. 

O objetivo desse pacote foi ter uma plano para priorizar a implementação e

execução dos testes. Foram priorizados conforme os critérios definidos no início do

projeto e em acordo com a equipe.

O benefício que nos agregou foi ter critérios de priorização baseado em fatores

importantes para o usuário final, levando o projeto a um nível mais profissional e menos

subjetivo.
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Já quanto ao resultado esperado foi ter parâmetros de priorização de acordo

com o valor perceptível ao usuário final e ter um modelo de projeto mais uniforme com

a  estratégia  do  negócio  e  menos  subjetivo,  como  agir  em  prol  de  pensamentos

individuais.

As atividades deste pacote foram listar as solicitações dos usuários, ordenar por

importância  de  resultado  ao  usuário  final,  relacionar  grupo  de  solicitações  com os

grupos  de  categoria  de  teste,  priorizar  esse  relacionamento  e  criar  um  modelo  de

priorização compatível com o valor do usuário final baseado em dados do projeto. 

3.8.104 – Análise estática

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.3.5.2].  São  métodos  que  têm  como

produto de trabalho a estrutura interna do serviço ou do produto em criação. Foram

utilizados técnicas de caixa branca pois fez-se necessário conhecer o código do produto

ou do serviço, ou seja, a sua estrutura interna, usá-la e verificar sua conformidade com o

solicitado. 

O código com análises estáticas e a verificação de qualidade do código e a lógica

adequada conforme linguagem de implementação foram verificados. O foco aqui foi

além de manter um tempo hábil para a manutenção do produto ou do serviço, ter um

padrão de codificação e implementar em boas praticas de desenvolvimento e de testes.

3.8.105 – Análise de código

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.2.1]. Nessa entrega nós foi analisado

o código sem executar o produto ou o serviço gerado pelo projeto. O foco foi encontrar

defeitos que poderiam não ser encontrado com os testes de validação. Foram utilizadas

ferramentas para verificar diferentes tipos de defeitos possivelmente presente. 

120



Padrões de implementação baseado em boas práticas  foram definidos e usado

este padrão definido para auditar a estrutura do produto ou serviço de qualidade. Essa

metodologia nos garantes muitos benefícios, entretanto dois são válidos citar aqui que

são  o  custo  da  manutenção  de  alterações  do  produto  ou  do  serviço  e  a  curva  de

aprendizado de novos integrantes da equipe.

Entretanto  empresas  querem  ter  boas  práticas  sem  adotar  um  padrão  no

planejamento do projeto e é definitivamente é inviável, Essa prática leva a uma única

coisa, a baixa qualidade do resultado esperado e a dificuldade de comunicação entre a

equipe, além do aumento exponencial do cronograma do projeto, por diversos motivos

previstos  ou não. Por exemplo,  testes  sem propósito  de níveis  definidos,  o  que não

agrega valor apenas tempo.

Os benefícios que nos agrega valor foi a redução do esforço, antes mesmo de

começar  uma  tarefa  e  ter  que  parar  depois  por  falta  de  conformidade,  pois  há  a

possibilidade de encontrar defeitos antes mesmo de começar as atividades de teste, foi

estabelecido métrica de qualidade do código evitando assim alta complexidade. Visto

que a complexidade é um dos aspectos que degrada a qualidade de criação e adaptação

em projeto, atualmente. Assim deve-se evitar a alta complexidade pois sua consequência

no projeto é a baixa qualidade.

Ainda foi identificado vários outros defeitos com a análise como inconsistência,

variáveis que estão declaradas de forma errada, parâmetros errados, funções defasadas,

código  morto,  a  não  definição  de  variáveis  antes  de  usá-la,  violação  dos  padrões

definidos e violação em vetores.

Alguns  dos  possíveis  defeitos  que  ainda  puderam ser  encontrados  foram a

integração  errada  entre  interfaces,  lógica  errada,  implementação  demasiadamente

complicada, vulnerabilidade de segurança e valores errados em variáveis.
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3.8.106 – Definição de ferramenta

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.2.1.1]. 

O objetivo desse pacote foi relacionar objetivos relevantes a análise estática

para não aumentar o cronograma e custo de um projeto. 

O benefício que nos agregou foi ter  uma estratégia  de análise estática com

ferramentas úteis e importantes ao resultado esperado do projeto. Como exemplo  deixa-

se explícito que quando um projeto têm muitas alterações e tem uma previsão de entrega

sem período de refinamento previsto no cronograma, é boa prática utilizar pelo menos

uma ferramenta de análise estática para diminuir a complexidade da manutenção, por

exemplo,  ferramentas  para  análise  estática  de  implementações  em  PHP  como  o

Codesniffer e PHPMD.

Já quanto ao resultado esperado foi ter ferramentas conhecidas e pre definidas

no  projeto  para  análise  estática.  Onde  foi  utilizado  em  um  subprocesso  futuro  de

integração contínua. Foram realizados testes de validação e análise estática e só após a

aprovação da nova versão então foi liberado para o uso do usuário final.

As atividades deste pacote foram listar  os objetivos a serem alcançados em

relação  a  análise  estática,  pesquisar  ferramentas  de  acordo  com  a  linguagem  de

implementação, relacionar ferramentas encontradas e seus objetivos, selecionar as mais

relevantes e criar um plano de análise estática com uso de ferramentas.

3.8.107 – Definição de pontos importantes e priorizá-los. 

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.3.5.2.1.2].  Neste  pacote  foram

identificados  os  pontos  críticos  para  a  qualidade  do  produto  ou  do  serviço  a  ser

entregue.
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O  objetivo  desse  pacote  foi  definir  um  padrão  de  implementação  e  boas

práticas por área envolvida no processo. Em relação mínima de cada áreas seguir uma

metodologia reconhecida em boas práticas, a adoção em comum acordo em cada área.

O benefício que nos agregou foi ter o processo sendo executado baseado em

boas práticas conhecidas e utilizadas no mercado. Evitando erro de comunicação,  má

execução de tarefas e reduzindo a taxa de retrabalho por falta de habilidades.

Já quanto ao resultado esperado foi realizar todo o trabalho necessário baseado

em boas práticas em cada área, aumentando as chances de sucesso da entrega de valor

perceptível ao usuário final.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  identificação  das  áreas  envolvidas  no

processo, identificar boas práticas conhecidas no mercado para cada área, analisar no

mínimo três boas práticas, reunir para definir uma ou mais boas práticas, verificar a

necessidade  de  treinamento  para  cada  área  e  criar  padrão  baseado  na  boa  prática

adequada ao cenário da organização.

3.8.108 – Caixa Branca

Seu código no dicionário  da  EAP[2.1.3.5.2.2].  Nesse pacote o foco foi  em

validar a estrutura interna do produto ou do serviço gerado, os testes usaram as técnicas

de caixa branca, e a estrutura interna e o código fonte são produto de trabalho dos testes.

Algumas  técnicas  de  caixa  branca  envolvem a  cobertura  de  sentença,  cobertura  de

decisão e cobertura de condições. 

O  objetivo  aqui  foi  de  encontrar  defeitos.  Ferramentas  utilizadas  são,  por

exemplo, o PHPUNIT, para implementações em PHP, o JUNIT para java e o NUNIT

para C#. 
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3.8.109 – Unitários

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.2.2.1]. 

O  objetivo  desse  pacote  foi  uma  estratégia  de  implementação  de  testes

unitários ou de componente, visto que é uma metodologia importante para a qualidade

do produto ou serviço gerado no processo. 

O benefício que  nos  agregou foi  ter  definido  o real  objetivo  que se deseja

alcançar  como  os  testes  unitários,  evitando  assim  teste  sem  valor  que  não  tem

importância  e  evitando  possíveis  teste  que  gerem  falsa  estimativa  de  cobertura  de

qualidade. 

Já quanto ao resultado esperado foi que cada integrante da equipe saiba o que é

importante ser implementado quando usarem a técnica de teste unitário e o que deve ser

evitado pois não agregará valor e nem assegura a qualidade.

As atividades são listar as técnicas de testes unitários, listar os critérios que

podem ser validados, priorizar estes critérios devido sua importância para a qualidade e

criar uma lista priorizada do que dever ser validado com testes unitários.

3.8.110 – BD (Testes para Banco de Dados)

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.2.2.2]. 

O objetivo desse pacote foi  uma estratégia  de implementação de teste  para

banco de dados onde foi verificado a integridade de busca, deleção, alteração e gravação

dos dados. 
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O benefício que nos agregou foi uma estratégia para a integridade dos dados

para diminuir possíveis inconsistências para o usuário final. O que levaria a perca de

confiabilidade e credibilidade.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um plano de testes para a integridade

dos dados, isolada dos testes de componente.

As  atividades  deste  pacote  foram listar  as  atividades  de  CRUD  de  dados,

identificar  as  informações  importantes  quanto  a  possível  ocorrência  de  erros  como

cálculos errados ou informações críticas erradas, priorizar os testes de base de dados de

acordo com a importância de erro nestas informações, priorizar os testes de base de

dados de acordo com a lista de incidentes relacionado com integridade da informação e

definir um plano de teste de base de dados baseado na lista de priorização.

3.8.111 Integração Funcionalidades críticas

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.2.2.3]. 

O  objetivo  desse  pacote  foi  criar  uma  estratégia  de  grupos  macros  de

funcionalidade organizado por suíte de testes que validarão determinada categoria do

produto ou serviço gerado. 

O benefício que nos agregou foi ter  uma estratégia  para as integrações das

interfaces do produto ou serviço gerado.

Já quanto ao resultado esperado foi um plano para garantir a qualidade dos

testes de integração. Dentro de um cronograma previsto.

As atividades deste pacote foram listar as funcionalidades macros, priorizar de

acordo como o core da empresa do usuário final, definir grupos de funcionalidade que

interagem e definir plano de teste de integração.
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3.8.112 – Método a ser utilizado

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.2.2.4]. Nesta entrega garantiu-se o

mínimo de entendimento entras duas técnicas importantes para um teste de qualidade.

Nunca esquecendo de comunicar a análise, entendimento e resultado a ser obtido.

3.8.113 – Cobertura de Sentença

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.2.2.4.1]. 

O objetivo desse pacote foi ter uma estratégia para aumentar a cobertura dos

testes. Onde um fluxo por comando a ser executado foi verificado. É importante citar

que cem por cento da cobertura de sentença garante a execução de todo o código. O

mais recomendável.

O benefício que nos agregou foi ter uma relação de quantas sentenças foram

executadas  por  caso  de  teste.  Com  isso  a  rastreabilidade  de  casos  de  teste  versus

estrutura interna do produto ou serviço gerado pode ser monitorado.

Já quanto ao resultado esperado foi o aumento de cobertura com os casos de

testes consistente com as sentenças executada do código.

As atividades deste pacote foram listar os casos de teste, identificar a estrutura

que  é  executado  no  teste,  relacionar  as  sentenças  versus  caso  de  teste  e  definir  a

importância conforme criticidade do teste.

3.8.114 – Cobertura de decisão

Seu código no dicionário da EAP[2.1.3.5.2.2.4.2]. 
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O objetivo desse pacote foi ter uma estratégia para aumentar a cobertura dos

testes visando o fluxo de controle interno no código. 

O benefício que nos agregou foi ter um plano para os resultados de fluxo de

dados que o caso de teste executará, sendo que por decisões verdadeiras ou falsas de

executar a estrutura interna.

Já quanto ao resultado esperado foi ter testes para os possíveis casos de testes

com resultados válidos e inválidos. Sendo guiados pelas possíveis escolhas dos fluxos.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  identificação  do  fluxo  de  decisão  na

estrutura, derivar casos de testes que percorram estes fluxos, criar cenários positivos e

criar cenários negativos.

3.8.115 – Plano de gerenciamento da comunicação

Seu código no dicionário da EAP[2.1.4].  Nessa entrega o modelo básico de

comunicação foi criado, a fim de que não tenha falta de entendimento entre o emissor e

o receptor. É boa prática que o emissor viabilize a melhor maneira de comunicar-se com

as partes interessadas e toda a equipe.

3.8.116 – Identificação de meios comunicação

Seu código no dicionário da EAP[2.1.4.1]. O objetivo desse pacote foi ter um

código eficaz de comunicação para uma decodificação da mensagem eficiente. Quem

ler ou ouvir a mensagem deve ter habilidade para entender a mensagem. Visto que pode-

se ter muitos problemas relacionados a baixa qualidade da comunicação em um projeto.

127



O benefício que nos agregou foi ter um modelo de comunicação que o receptor

compreenderá a mensagem. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um modelo entendível para cada área

envolvida no projeto ou até mesmo um código comum a todos os envolvidos no projeto.

Tomou-se  o  cuidado  para  que  todos  da  gestão  entendam os  dados  fornecidos  para

tomada de decisão e para equipes compreendam a estratégia a alcançar no negócio.

As atividades deste pacote foram a identificação das partes interessadas, listar

os  códigos  possíveis  de  comunicação,  verificar  se  o  receptor  da  mensagem

compreenderá o código usado na mensagem, listar pontos de atenção a ser evitado para

não prejudicar a comunicação, relacionar pessoa a um possível código de comunicação

e criar modelo de código de comunicação por área.

3.8.117 – Planejamento do gerenciamento da comunicação

Seu código no dicionário da EAP[2.1.4.2].

 O objetivo  desse  pacote  foi  diminuir  as  falhas  na  comunicação durante  o

projeto,  ter  um planejamento para o retorno da informação comunicada,  a exemplos

como feedback e trabalho colaborativo.

O benefício que nos agregou foi não esquecer a quem, onde, como e quando

nos comunicar durante o projeto.

Já quanto ao resultado esperado foi ter alguns itens básicos de comunicação

como por exemplo, o que deve-se ser comunicado, ou seja, quais artefatos do projeto

foram comunicados, quem foi envolvido no projeto que deve receber estas informações,

quando devem ser  comunicados e  como essa comunicação deve ser  feita,  e  se  tem

períodos certos ou se deve ser em datas determinadas fixas. 
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As atividades deste pacote foram listar artefato gerado durante todo o processo,

relacionar a importância do artefato por área e criar a matriz de comunicação.

3.8.118 – Plano de gerenciamento dos riscos

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.5].  Nessa  entrega  foi  definido  as

atividades  referentes  e  relevantes  aos  riscos  que devem ser  gerenciada  e  executada.

Reduzindo o evento de incerteza não prevista pelo planejamento. Ou quando ocorrer, ter

uma resposta  ao risco  ocorrido.  Ao longo do projeto foi  criada  uma base  de riscos

positivos, ou seja, oportunidades que surgem ao longo do projeto e estão relacionado

com mercado ou pessoas e habilidades.

3.8.119 – Identificação dos riscos

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.5.1].  Nessa  entrega  o  foco  foi  ter

informação e a ação prevista para a tomada de decisão. No momento oportuno em um

projeto, assim foi garantido mais chances de sucesso do projeto, diminuindo incertezas e

risco negativos de ocorrerem.

3.8.120 – Riscos de projeto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.5.1.1].

 O objetivo desse pacote foi a identificação dos riscos dos projetos individuais

e o risco total. Para todos da equipe e para as partes interessadas ficarem cientes.
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O benefício que nos agregou foi dado que ocorra um risco positivo maximizar

seu resultado,  enquanto  que caso ocorra  um risco negativo  e  previsto minimizar  os

possíveis resultados negativos dentro de um projeto.

As atividades deste pacote foram a identificação dos riscos que possam ocorrer

na rotina das atividades, a identificação dos riscos que podem ocorrer nos objetivos

macro  do  projeto,  estimar  a  probabilidade  de  ocorrer,  estimar  as  possíveis

consequências dos riscos caso aconteça,  realizar analise no ambiente onde o projeto

ocorrerá, criar um modelo de histórico de risco levando em conta o projeto no qual

ocorreu e alimentar modelo de identificação de risco de projeto.

3.8.121 – Riscos de qualidade 

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.5.1.2].  Estes  riscos  referem-se  aos

artefatos de qualidade, visam as causas e os efeitos no caso de ocorrer.

O  objetivo  desse  pacote  foi  identificar  riscos  de  qualidade  que  segundo  a

norma  ISO/IEC  9126,  são  funcionalidades,  confiabilidade,  usabilidade,

manutenibilidade,  eficiência,  portabilidade,  fidedignidade  integridade  e  testabilidade.

Para  mais  requisitos  de qualidade  veja  o  apêndice  A. Para  todos  da  equipe  e  parte

interessadas ficarem cientes e atentos.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  dado  que  ocorra  um  risco  positivo  de

qualidade maximizar seu resultado, e quando ocorreu um risco de qualidade negativo e

previsto minimizar os possíveis resultados negativos dentro de um projeto. Prevendo

suas consequências e possíveis benefícios. 

 

Já quanto ao resultado esperado foi ter as consequências mapeadas dos riscos

de  qualidade  para  toda  a  equipe  e,  principalmente,  para  aqueles  que  representam o

negócio dentro da equipe e da gestão estratégica.
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As atividades deste pacote foram a identificação dos riscos de qualidade, ou

seja, está relacionado diretamente com o produto, que possam ocorrer em questão de

conformidade de requisitos solicitados, identificar risco que podem ocorrer quanto ao

nível  de  qualidade  a  ser  alcançada  no  projeto,  estimar  a  probabilidade  de  ocorrer,

estimar as possíveis consequências dos riscos caso aconteça, realizar analise do produto

que vai ser gerado pelo processo, criar um modelo de histórico de risco de qualidade

levando em conta o projeto no qual ocorreu e alimentar modelo de identificação de risco

de qualidade para o projeto.

3.8.122 – Realização da análise qualitativa dos riscos

Seu código no dicionário da EAP[2.1.5.2]. 

O objetivo desse pacote foi a priorização dos riscos de projeto e dos riscos de

qualidade. 

As atividades deste pacote foram refinar lista de riscos de projeto, refinar lista

de riscos de qualidade, classificar os riscos de projeto quanto a probabilidade de ocorrer,

classificar os riscos de projeto quanto aos impactos de ocorrer, classificar os riscos de

qualidade quanto a probabilidade de ocorrer e classificar os riscos de qualidade quanto

aos impactos de ocorrer.

3.8.123 – Realização da análise quantitativa dos riscos

Seu código no dicionário da EAP[2.1.5.3]. O objetivo desse pacote foi ter uma

análise dos efeitos dos riscos de projeto e dos riscos de qualidade, caso ocorressem no

projeto, sendo que foi atribuído valor a sua ocorrência.
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As atividades deste pacote foram classificar os riscos de projeto quanto a um

peso de ocorrer para o projeto, como exemplo, um valor numérico de zero a cinco e

classificar os riscos de qualidade quanto a um peso de ocorrer para o projeto.

3.8.124 – Planejamento das respostas aos riscos

Seu código no dicionário da EAP[2.1.5.4]. Possíveis estratégias contra ameaças

são  evitar,  mitigar  e  transferir,  enquanto  que  possíveis  estratégia  para  explorar

oportunidades são aceitar, explorar, melhorar e compartilhar.

O objetivo desse pacote foi ter um plano previamente definido de ação para

cada  risco  de  projeto  e  para  cada  risco  de  qualidade  no  caso  de  ocorrer.  Além da

resposta  ter  objetividade,  foi  uma  característica  relevante  ao  projeto,  quanto  as

oportunidades e quanto aos efeitos negativos.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  identificação  das  possíveis  ações  para

combater  cada  riscos  de  projeto,  identificados  como  ameaças,  a  identificação  das

possíveis  ações  para combater  cada risco de qualidade identificados como ameaças,

identificar  possíveis  ações  para  maximizar  resultados  para  cada  risco  de  projeto

identificados como oportunidade e identificar possíveis ações para maximizar resultados

para cada riscos de qualidade identificados como oportunidade.

3.8.125 – EAR (Estrutura analítica de riscos)

Seu código no dicionário da EAP[2.1.5.5]. 

O objetivo desse pacote foi ter os riscos de qualidade e os riscos de projeto

categorizado e visível de forma gráfica.
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As atividades deste pacote foram o agrupamento dos riscos de projeto quanto

aos requisitos de projeto, o agrupamento dos riscos de qualidade quanto aos requisitos

de qualidade adotado pelo projeto, criar a estrutura analítica de risco de qualidade e

criar a estrutura analítica de risco de projeto. 

3.8.126 – Matriz de probabilidade versus impacto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.5.6]. 

O objetivo desse pacote foi  ter  a  combinação da probabilidade do risco de

projeto combinado com o impacto dele no projeto. Esta combinação é classificada como

alta, média ou baixa e esse resultado foi utilizado para uma possível priorização para

combater e aproveitar cada risco seja de qualidade ou risco de projeto.

As atividades deste pacote foram criar a matiz de probabilidade versus impacto

para os riscos de projeto categorizado como ameaças, criar a matiz de probabilidade

versus impacto para os riscos de projeto categorizado como oportunidade, criar a matiz

de  probabilidade  versus  impacto  para  os  riscos  de  qualidade  categorizado  como

ameaças e criar a matiz de probabilidade versus impacto para os riscos de qualidade

categorizado como oportunidade.

3.8.127 – Planejamento do gerenciamento das partes interessadas

Seu código no dicionário da EAP[2.1.6]. Nesta entrega a visão das expectativas

das partes interessadas e como foi gerenciá-las foi planejado.
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3.8.128 – Plano do gerenciamento das partes interessadas

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[2.1.6.1].  Neste pacote  uma  tabela

relacionando  informações  de  plano  de  ação  quanto  as  partes  interessadas,  como

impactos  referente  a  mudanças  no  projeto,  informações  a  serem  informadas,  ações

possíveis quando necessária e questões importantes de cada parte interessada,  foram

planejadas cuidadosamente.

O objetivo desse pacote foi um plano de gerenciamento das partes interessadas

para propiciar uma relação contínua durante o projeto.

 As atividades deste pacote foram a criação da lista das partes interessadas,

relacioná-la com a importância para o projeto e criar modelo para cada relação um meio

de gerenciamento.

3.8.129 – Plano de gerenciamento do RH

Seu código no dicionário da EAP[2.1.7]. Nessa entrega foi pensado que toda a

equipe e as partes interessadas participaram do planejamento do projeto, aumentando

assim  o  envolvimento  de  todos,  aumentando  as  chances  de  sucesso  do  projeto  e

elevando a qualidade a ser atingindo com o resultado esperado, através da comunicação

eficaz.

3.8.130 – Matriz de responsabilidades do projeto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.7.1]. 

O objetivo desse pacote foi envolver todas as pessoas no projeto, visualmente

em um gráfico para manter a comunicação e gerenciamento contínuo e eficaz. 
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O benefício que nos agregou foi um relacionamento claro entre pessoa versus

papel versus responsabilidade exercida no projeto de forma clara e visual.

As atividades deste pacote foram a identificação dos papéis dentro do projeto, a

identificação  das  responsabilidades  dento  do  projeto,  identificação  das  habilidades

necessárias  para  o  projeto,  identificação  dos  relacionamento  hierárquico  do  projeto,

listar  todas  as  pessoas  envolvidas  no  projeto,  relacionar  pessoa  a  sua  característica

profissional, relacionar pessoa as suas habilidades profissionais, relacionar pessoa a sua

capacidade  profissional,  listar  pessoa  e  desempenho  no  último  projeto,  categorizar

pessoa  quanto  sua  melhor  classificação  em  relação  a  habilidade  ou  capacidade  ou

característica, atribuir pessoas a papéis e criar o plano para gerenciamento de pessoal

baseado em habilidades e relacionamento dentro do projeto.

3.8.131 – Plano de gerenciamento de pessoal

Seu código no dicionário da EAP[2.1.7.2]. 

O objetivo desse pacote foi  manter  as  pessoas  não apenas  capacitadas  mas

competentes e com habilidades que agregarão valor ao projeto. 

O benefício que nos agregou foi ter  pessoas com habilidade certa no papel

certo e ter pessoas competentes engajadas.

As atividades deste pacote foram definir quando as pessoas foram alocadas no

projeto,  definir  por quanto tempo estarão alocadas,  definir  quando as pessoas foram

liberadas,  definir  necessidade  de  treinamento  das  pessoas,  definir  métodos  de

reconhecimento e motivação e criar histograma com baseado nas dados de alocação das

pessoas no projeto.
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3.8.132 – Formação da equipe do projeto

Seu código no dicionário da EAP[2.1.7.3]. 

O objetivo desse pacote foi ter um processo para encontrar pessoas qualificadas

e competentes para fazer parte da equipe do projeto.

 O benefício que nos agregou foi mobilizar  as pessoas certas,  no momento

certo  e  para  o  papel  mais  adequado  possível.  Evitando  opiniões  individuais  e  sem

propósito para a estratégia do negócio.

Já quanto ao resultado esperado foi ter uma equipe competente, visto que foi

identificado que este foi um fator crítico de sucesso do projeto.

As atividades deste pacote foram a identificação das competências necessárias

para  o projeto,  refinar  habilidades  necessárias  para  o  sucesso do projeto,  analisar  a

natureza das tarefas, refinar tarefa por área, especificar o grupo de competência para

cada tarefa por área e determinar o perfil esperado para cada papel dentro do projeto.

3.8.133 – Gestão ágil – Plano

Seu código no dicionário da EAP[2.2]. Nesta entrega o foco foi em introduzir a

metodologia ágil nos processos. Adicionando atividades neste conceito de realizar as

tarefas necessárias e apenas o suficiente para determinada iteração. Várias iterações até

o a entrega final do projeto são executadas.

3.8.134 – Sprint zero

Seu código no dicionário da EAP[2.2.1]. O foco aqui é no planejamento, nas

regras e nas definições das reuniões necessárias. Foi planejado como as iterações, as

equipes que participariam, e quais reuniões precisava para o cenário atual, criou-se um
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modelo de estória e alguns critérios de planejamento. Além de ter criado uma estratégia

de protótipos, implementação, testes e integração contínua.

3.8.135 – Definições das estórias

Seu código no dicionário da EAP[2.2.2]. 

O objetivo desse pacote foi definir os requisitos de projeto sob a perspectiva

das equipes em formato o mais simples possível. 

O benefício que nos agregou foi ter os requisitos funcionais, não funcionais e

de qualidade de modo que todos das equipes entenderam e conheçam o contexto da

solicitação.

Já quanto ao resultado esperado foi ter estórias definidas para criar o quadro

visual de criação do projeto.

As atividades deste pacote foram definir  atores por requisitos,  criar  estórias

baseadas nos requisitos solicitados funcionais e não funcionais, criar estórias baseado

nos  requisitos  de  qualidade,  verificar  tamanho  das  estórias  em  média  deve  ser

necessário um ou dois dias de trabalho, caso necessário dividir as estórias e agrupar as

estórias em épico por funcionalidade.

3.8.136 – Criações dos critérios de aceite

 Seu código no dicionário da EAP[2.2.3]. 

O objetivo desse pacote foi definir uma maneira de validar as estórias com o

usuário final e estabelecer um critério para dizer quando uma atividade foi aceita. E ao
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executar os testes de aceite esse é um critério de feito de que o teste foi concluído com

sucesso.

 O benefício  que  nos  agregou  foi  validar  o  requisito  com o  usuário  final,

envolver o usuário final no projeto e evitar o retrabalho e o custo associado ao projeto

referente a não conformidade dos requisitos solicitados no projeto.

Já quanto ao resultado esperado foi a validação das estórias antes de entrar no

ciclo  de  criação  do  projeto,  evitando  assim  o  retrabalho  e  aumento  de  custo  e

cronograma de entrega.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  definição  do  critério  de  aceitação  por

estória, criar critério de aceitação por épico e validar os critérios com o usuário final. 

3.8.137 – Release Planning

Seu código no dicionário da EAP[2.2.4]. 

O objetivo desse pacote foi ter um planejamento para o lançamento para todos

os ciclos dentro de um projeto. Foi analisado o que era mais importante para o usuário

final  e  detalhados  os  requisitos  por  critério  de  importância,  os  quais  foram  mais

importantes para o sprint backlog primeiro em um fluxo contínuo. 

O benefício que nos agregou foi ter a ideia estimada do projeto baseado na

velocidade de criação da equipe do projeto que criou determinas estórias.

Já quanto ao resultado esperado foi compartilhar contexto, estimar estórias e

identificar riscos de projeto e de qualidade.

As atividades deste pacote foram a análise de valor para o usuário final de

acordo com os requisitos solicitados, reunião com a equipe, retirar possíveis dúvidas da
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equipe perante a estória e estimar cada requisito ou estórias, criar cenário de teste macro

em BDD.

3.8.138 – Estimativas das estórias pela equipe

Seu código no dicionário da EAP[2.2.5]. 

O objetivo desse pacote foi ter uma estimativa aproximada da realização de

criação das equipes para melhor planejar e executar o projeto. 

O benefício que nos agregou foi tornar o projeto o mais profissional possível,

mantendo um comprometimento profissional quanto ao desenvolvimento de um projeto.

E projetando o cronograma baseado na estimativa o mais próximo da realidade possível.

Já quanto ao resultado esperado foi tirar possíveis dúvidas das equipes, estimar

segundo boas práticas para estimar o trabalho das equipes e compartilhar a visão do

produto, ou seja, o contexto.

As  atividades  deste  pacote  foram reunir  com as  equipes,  contextualizar  os

requisitos,  mitigar  as  dúvidas  possíveis,  a  equipe  estima  de  forma  abstrata  como

pequeno, médio ou grande e enviar estimativa a todos da equipe.

3.8.139 – Criação do Backlog do Produto

Seu código no dicionário da EAP[2.2.6]. 

O objetivo desse pacote foi ter listado por ordem de prioridade, todos os itens

que a equipe deverá criar. 
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O benefício que nos agregou foi ter a representação da visão do produto de

formar dividida em pequenas partes e priorizadas por valor ao usuário final.

Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  uma  lista  com  defeitos  encontrados,

refatoração,  mudanças  e  todos  os  requisitos  solicitados,  onde  está  lista  é  revista

diariamente e refinada de acordo com o valor do core da empresa.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  priorização  das  estórias  pelo  valor  ao

usuário final e pelo risco de projeto associado a ela e criar o quadro visual com todas as

estórias priorizadas.

3.8.140 – Aprovação do Plano de gerenciamento do projeto

Seu código no dicionário da EAP[2.3]. 

O objetivo desse pacote foi ter a implementação do projeto aprovado. Então

após esta aprovação, que pode ser por um responsável que a empresa determina, um

guia para direcionar o projeto, chamado linha de base do projeto ou pipeline.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  uma  linha  de  base  para  o  projeto  e

realização da reunião de início de execução. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter uma base de linha do projeto aprovado e

de responsabilidade do gerente de projeto, para guiar a execução do projeto.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  priorização  das  partes  interessadas  do

projeto conforme responsabilidade no projeto, criar agenda da reunião inicial do projeto,

definir  pontos  de engajamento das  partes  interessadas,  criar  o  pipeline  do projeto  e

marcar reunião de início da execução do projeto.
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3.9 – Grupo de Processos 3 – Execução

Seu código no dicionário da EAP [3].  Este  grupo de processos  faz parte  do

trabalho de gerenciamento do projeto, Neste projeto o foco foi seguir os passos que

foram planejados anteriormente no grupo de processo de Planejamento. As atividades

como  executar  o  escopo  planejado,  gerenciar  a  equipe  do  projeto,  implementar  as

mudanças  já  aprovadas,  implementar  ações  corretivas  e  atualizar  o  plano  de

gerenciamento do projeto foram tarefas constantes.

3.9.1 – Integração 

Seu código no dicionário da EAP[3.1]. Essa área de conhecimento foi realizado

a   integração  das  pessoas  com  as  atividades,  além  de  prover  recursos  materiais

necessário e garantir o esforço para atingir aos objetivos planejados.

3.9.2 – Orientação e gerenciamento do trabalho do projeto

Seu código no dicionário da EAP[3.1.1].

O objetivo desse pacote foi mobilizar pessoas para a execução do projeto ou

executar uma contratação externa. Esse processo foi baseado no planejamento na área

de conhecimento do recursos humanos. Executar o plano de treinamento e adequação da

equipe se conter no planejamento é realizado neste pacote. 

O benefício que nos agregou foi executar a integração da equipe, dos recursos

materiais e do treinamento para o sucesso do projeto. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter as atividades de execução do projeto

relevantes a área do conhecimento de integração.
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As  atividades  deste  pacote  foram  executar  a  criação  do  relatório  de

desempenho do projeto, análise de nível de esforço para o gerenciamento do projeto e

enviar relatório para a governança do projeto. 

3.9.3 – Qualidade

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[3.2].  Essa  área  de  conhecimento  foram

executadas  auditorias,  implementações  das  mudanças  aprovada  e  atualizações  nos

planos de planejamento, quando necessário.

3.9.4 – Realização da garantia da qualidade

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[3.2.1].  O foco  aqui  foi  a  execução  da

auditoria  no  processo  e  a  realização  das  medições  baseadas  nos  padrões

preestabelecidos. Além da realização das melhorias no processo e as atualizações dos

planos feitos no planejamento, caso seja necessário.

3.9.5 – Auditoria dos requisitos de qualidade

Seu código no dicionário da EAP[3.2.1.1].

O objetivo desse pacote foi realizar auditoria nos requisitos de qualidade os

quais  foram  acordados  no  planejamento.  Eles  estão  sendo  seguidos  e  se  foram

absorvidos pelas equipes e partes interessadas, como restrições do projeto.

142



O benefício que nos agregou foi ter as informações exatas sobre os requisitos

de qualidade para adequar a linha de base do projeto, quanto aos requisitos de qualidade

a serem alcançados com eficiência.

Já quanto ao resultado esperado foi a adequação a linha de base do projeto,

quanto aos requisitos de qualidade que foram acordados no projeto.

As atividades deste pacote foram o refinamento da matriz de priorização com

os requisitos de qualidade que foram definidos no planejamento do projeto, listar as

boas  práticas  de  mercado  que  estão  sendo  utilizada,  listar  as  não  conformidades  e

quebras não adequadas, compartilhar as boas práticas definidas no planejamento, listar

as  contribuições  de  auditorias  para  cada  processo  anterior  e  divulgar  apoio  para  a

melhora do processo.

3.9.6 – Auditoria dos requisitos do projeto

Seu código no dicionário da EAP[3.2.1.2].

O objetivo desse pacote foi a realização da auditoria nos requisitos de projeto

que foram acordados no planejamento. Eles estão sendo seguidos e se foram absorvidos

pelas equipes e partes interessadas.

O benefício que nos agregou foi ter as informações exatas e precisas baseadas

em informações  adequadas  ao  cenário  específico  do  projeto,  sobre  os  requisitos  de

projeto para adequar a linha de base do projeto quanto aos requisitos de projeto a serem

implementados.

Já quanto ao resultado esperado foi a adequação a linha de base do projeto

quanto aos requisitos de projeto que foram acordados no projeto.

As atividades deste pacote foram o refinamento da matriz de priorização com

os requisitos de qualidade que foram definidos no planejamento do projeto, listar as
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boas  práticas  de  mercado  que  estão  sendo  utilizada,  listar  as  não  conformidades  e

quebras não adequadas, compartilhar as boas práticas definidas no planejamento, listar

as  contribuições  de  auditorias  para  cada  processo  anterior  e  divulgar  apoio  para  a

melhora do processo.

3.9.7 – Auditoria dos resultados de uso do processo

Seu código no dicionário da EAP[3.2.1.3].

O objetivo desse pacote foi realizar auditoria do processo acordado para o ciclo

de criação do produto ou do serviço com qualidade. Verificando padrões de atividades e

tarefas críticas foram realizadas e obtiveram o resultado esperado. E se as equipes e

partes interessadas estão seguindo o processo padrão.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  obter  informações  exatas  sobre  como  o

processo  está  sendo executado para  adequar  a  linha  de  base  do projeto  quanto  aos

padrões nas atividades a serem realizadas pelas equipes e se o envolvimento das partes

interessadas estão sendo suficiente para garantir o sucesso do projeto.

Já quanto ao resultado esperado foi a adequação da linha de base do projeto

quanto ao processo a ser seguido no projeto em questão.

As atividades deste pacote foram criar um diagrama de afinidade das atividades

por áreas envolvidas no processo,  criar  uma diagramas de relacionamentos,  listar  os

padrões que em acordo no planejamento do projeto, analisar a execução de tarefas já

realizadas,  listar  não  conformidade  ou  quebras  de  processo  e  a  comunicação  do

benefício das da auditoria no processo para alcançar a conformidade.
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3.9.8 – Execução da estratégia de solicitações de mudança

Seu código no dicionário da EAP[3.2.1.4]. O objetivo foi realizar o controle

integrado de mudanças. Estas mudanças podem ocorre a qualquer momento durante o

projeto. Primeiramente é dado a partida inicial da execução do projeto onde a linha de

base do projeto e as mudanças são realizadas a partir dela. 

O benefício foi ter um processo formal de mudança e um modelo padrão de

solicitação de mudanças envolvendo algumas variáveis de alterações no projeto como as

dimensões primárias do projeto, os requisitos do projeto, os requisitos de qualidade, as

documentações utilizadas durante o projeto inteiro, as ações preventivas acordadas, as

adequações de conformidade dos defeitos encontrados e as ações corretivas associadas

ao processo.

3.9.10 – Processo de análise e aprovação de mudança

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[3.2.1.4.2].  A primeira  atividade  que  foi

realizada  nesse  pacote  foi  a  classificação  da  solicitação  de  mudança  para  melhor

administrá-la.  O  qual  o  alvo  da  mudança  dentro  do  projeto  foi  verificado.  Assim

aprimorou-se  o  processo  com  mais  fluência  e  continuidade,  tendo  as  métricas  de

mudanças mais exatas.

O objetivo desse pacote foi ficar atento aos desvios da linha de base tomando

ações preventivas e ações corretivas, quando ocorrer desvio da linha de base do projeto.

Atitudes mais adequada ao cenário real são necessárias. Além de construir um histórico

de mudanças para contribuir com futuros projetos.

O benefício que nos agregou foi ter um entendimento maior sobre o resultado

esperado mediante a execução do projeto.  Uma análise mais precisa dos desvios do

planejamento.
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Já quanto ao resultado esperado foi  realizar  ações  relacionadas  a  mudança,

sempre levando a qualidade como o fator crítico de sucesso do projeto. O driver é o que

indica as prioridades entre as dimensões primárias do projeto, o qual foi determinado

pelo patrocinador e pelas necessidades importantes para o usuário final.

As  atividades  deste  pacote  foram  definir  um  modelo  de  solicitação  de

mudança, listar as solicitações de mudança, cria um modelo de padrão de classificação,

classificar as mudanças solicitadas, definir critérios de aprovação de mudanças, definir

limite  de  solicitação  de  mudanças  por  classificação,  avaliar  alternativas  para  as

mudanças,  determinar  o  responsável  por  aprovar  as  mudanças  de  acordo  com  a

classificação que ela recebeu ou por patrocinador do projeto em questão, aprovação de

cada mudança e listar as mudanças aprovadas.

3.9.11 – Processo de controle do risco do projeto associado a mudança

Seu código no dicionário da EAP[3.2.1.4.3].

O  objetivo  desse  pacote  foi  garantir  que  o  planejamento  dos  riscos  sejam

respeitados e seguidos. Existindo uma identificação de novos riscos de projeto e novos

riscos de qualidade. 

O benefício que nos agregou foi ter à análise de riscos de qualidade e de riscos

de projeto reanalisada devido as solicitações de mudanças aprovadas. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um controle de riscos sob a linha de

base e sobra as mudanças aprovadas.

As atividades deste pacote foram analisar mudança quanto ao risco associado

ao requisito de projeto que envolve a mudança, analisar se há novos riscos associado a

mudança,  reanalisar  os  riscos  existentes,  revisar  respostas  associadas  a  cada  risco e

verificar se há necessidade de alterar a resposta ao risco devido à mudança.
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3.9.12 – Implementação das mudanças

Seu código no dicionário da EAP[3.2.1.4.3].

O objetivo desse pacote foi isolar as atividades que implementaram de fato as

mudanças.

O benefício que nos agregou foi garantir a exatidão das implementações das

mudanças e o isolamento dos interesses que não estão em alinhamento com a estratégia

do negócio.

Já quanto ao resultado esperado é uma projeto adequado as mudanças.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  listagem  das  mudanças  aprovadas,

implementar ações de mudanças, atualizar os planos referente a mudança realizada e

informar partes interessadas.

3.9.13 – Comprovação de eficiência e eficácia do artefato proposto para

o processo de QA

 Seu código no dicionário da EAP[3.2.2].

O  objetivo  desse  pacote  foi  revisar,  e  refinar,  se  de  fato  teve  benefício  o

artefato usando e se tem necessidade de alteração da forma como está sendo utilizado

para a melhoria continuada do processo de qualidade.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  revisado  os  artefatos  de  cada  área

envolvida no processo, visto que o objetivo é melhorar a qualidade do processo que gera

o produto ou serviço esperado no projeto. Adequação ao cenário organizacional é um

ponto relevante a seguir neste pacote.
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As  atividades  deste  pacote  foram  a  listagem  dos  artefatos  por  área,  obter

métricas  de  uso por  artefato,  analisar  aderência  das  equipes  e  enviar  solicitação  de

mudança do modelo de padrão do artefato caso seja necessário.

3.9.14 – Comunicação

Seu código no dicionário da EAP[3.3].  Essa área de conhecimento o foco foi

na equipe. Na motivação e na comunicação do desempenho durante o projeto.

3.9.15 – Gerenciamento das comunicações

Seu código no dicionário da EAP[3.3.1].

O  objetivo  desse  pacote  foi  manter  as  equipes  e  as  partes  interessadas

envolvidas  e  motivadas.  Comunicando  e  os  informando  quanto  a  execução  do  seu

trabalho e levando informação ao usuário final e a gestão. Utilizando esse engajamento

para a melhoria continuada do processo de qualidade.

O benefício que nos agregou foi manter as equipes e as partes interessadas

envolvidas e compromissadas, encorajando-as a fazerem o melhor e a desenvolver o

senso de responsabilidade dentro do projeto.

As atividades deste pacote foram listar partes interessadas, obter métricas de

motivação  eficiente  em  projetos,  reunir  com  as  equipes  para  retrospectivas,  enviar

solicitação de mudança do modelo de padrão do processo caso seja necessário, realizar

relatório de gerenciamento das equipes e enviar relatórios de eficiência por equipes as

equipes.
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3.9.16 – validação do escopo

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[3.4].  Nessa  entrega  foi  verificado  a

conformidade dos requisitos solicitados e do produto ou do serviço que foi entregue ao

usuário final.

3.9.17 – Entrega de produtos ou serviços intermediários

Seu código no dicionário da EAP[3.5].

O  objetivo  desse  pacote  foi  realizar  uma  comparação  dos  requisitos  de

qualidade  contra  o  resultado  que  foi  entregue  ao  usuário  final.  Essa  inspeção  nos

garantirá  um  produto  ou  um  serviço  em  conformidade  com  o  nível  de  qualidade

estabelecido no planejamento da qualidade em acordo.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  verificar  possíveis  correções  a  serem

realizadas, uma última verificação de conformidade. 

Já quanto ao resultado esperado foi que o usuário final não encontre defeitos

quanto a critérios de qualidade.

As atividades deste pacote foram listar os requisitos de qualidade acordado,

analisar as conformidades e não conformidades, verifica necessidade de mudança, caso

necessário  enviar  solicitação  de  mudança  e  comunicar  envolvidos  do  resultado  da

inspeção da entrega, liberar para a entrega ao usuário final, solicitar a verificação formal

através de um checklist, com os critérios de aceitação definidos no planejamento e o

aceite formal ao usuário final.
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3.9.18 – Execução Ágil

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[3.6].  Neste  pacote  criaram-se  atividades

referentes a execução da metodologia Scrum. A criação do produto ou do serviço de

fato,  qualquer tipo de projeto pode ser evoluído a partir  de uma lista  de requisitos,

evoluindo para um  backlog do produto até  chegar  no  backlog de cada ciclo  sprint,

finalizando com a sua completa execução dos requisitos associados ao projeto.

3.9.19 – Sprint Backlog

Seu código no dicionário da EAP[3.6.1].

O  objetivo  desse  pacote  foi  ter  somente  o  detalhamento  das  estórias  que

entraram  para  o  ciclo  atual  do  sprint,  evitando  trabalho  a  mais  e  mais  análise  de

documentação. Mantendo o contexto das estórias vivo no material de trabalho e nas

mentes das equipes. 

O benefício que nos agregou foi ter um detalhamento das estórias progressivo e

em conformidade com a parte em criação no ciclo, a iteração atual.

Já quanto ao resultado esperado foi ter estórias mais detalhadas, priorizadas,

estimadas pelas equipes e com data de entrega prevista.

As atividades deste pacote foram reunir com as equipes com a lista do Backlog

do Produto, revisar as estórias selecionadas perante a equipe selecionada e apropriada,

retirar possíveis dúvidas da equipe em relação as estórias, a equipe deve estimar no

formato de pontos de complexidade de criação da estória, criar a meta sprint, criar a

definição de pronto para o sprint e criar Sprint Backlog do ciclo atual. 
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3.9.20 – Atualização do KANBAN

Seu código no dicionário da EAP[3.6.2].

O  objetivo  desse  pacote  foi  ter  uma  visualização  simples  e  prática  de

acompanhamento para a gestão e guia para tarefas das equipes. 

O benefício que nos agregou foi dar claridade a possíveis dificuldades que a

equipe possa vir a ter, e facilita para o Scrum Master a remover impedimentos, pois o

quadro  mostrou facilmente o andamento  das  tarefas,  enquanto  que para o Dono do

Produto permite uma análise do quadro quanto a possível dúvida em relação as tarefas

no KANBAN.

Já quanto ao resultado esperado foi ter transparência no fluxo de criação das

tarefas, melhorar o processo de forma evolutiva através de identificação de possíveis

gargalos. Promover a colaboração entre os integrantes da equipe para realizar o trabalho

de forma colaborativa.

As atividades deste pacote foram a criação do  KANBAN de acordo com as

fases  do  processo  de  criação,  associando  cada  área  com suas  respectivas  tarefas  e

atualizar continuamente o quadro.

3.9.21 – Daily (Reuniões diárias)

Seu código no dicionário da EAP[3.6.3].

O objetivo desse pacote foi ter uma estratégia de acompanhamento diário sob a

visão de não ter quebra nas atividades e de remover qualquer situação que possa impedir

a finalização de uma tarefa, adiando a sua entrega e por consequência o cronograma do

projeto. 
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O benefício que nos agregou foi retirar impedimento durante a execução das

tarefas diariamente, evitando acumulo de possíveis riscos a conclusão de um projeto.

Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  a  visibilidade  do  trabalho  da  equipe,

perceber problemas reais que possam afetar a equipe de atingir a alta performance, que

é esperado em equipes ágeis. O planejamento do dia de trabalho é a grande vantagem

desta reunião.

As atividades deste pacote foram a análise do quadro de tarefas quanto a sua

evolução,  verificar  as  tarefas  no  quadro.  Cada  pessoa  da  equipe  colabora  com

informações que pode agregar valor a comunicação como um todo dentro do processo,

falando o que fez no dia anterior, o que fará e se teve algum impedimento.

3.9.22 – Release (Lançamento)

Seu código no dicionário da EAP[3.6.4].

O objetivo desse pacote foi ter uma estratégia programada para o lançamento

de um incremento do produto ou serviço gerado para o uso de usuário final. 

O benefício que nos agregou foi ter lançamentos programados para entregar ao

usuário final o produto ou o serviço gerado. 

Já quanto ao resultado esperado foi realizar as entregas de valor do produto ou

serviço para o usuário final, que tenham o maior valor perceptível a ele o mais cedo

possível.

As atividades deste pacote foram listar as metas de sprint a serem entregues e

realizar a entrega ao possível usuário final.
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3.9.23 – Review (Revisão do Incremento do Produto ou do Serviço)

Seu código no dicionário da EAP[3.6.5].

O objetivo desse pacote foi  ter  a  estratégia  de validação do produto ou do

serviço, quando já houver uma quantidade de entrega que agregue valor suficiente para

o usuário final. O foco é obter  feedback constante e o mais rápido possível para dar

conformidade ao resultado esperado quanto ao valor percebido ao usuário final. 

O benefício que nos agregou foi envolvimento das partes interessadas e do

Dono do Produto.

Já quanto ao resultado esperado foi a percepção do usuário final do retorno sob

o investimento no projeto o mais cedo possível.

As  atividades  deste  pacote  foram  listar  a  meta  sprint  para  conferir  se  foi

alcançada,  reunir  com  possíveis  usuários  finais  e  validar  o  resultado  esperado  em

conformidade com checklist de requisitos avaliados e obter feedback para melhoria do

resultado esperado.

3.10 – Grupo de Processos 4 – Monitoramento e Controle 

Seu código no dicionário da EAP [4]. Este grupo de processos que faz parte do

trabalho  de  gerenciamento  do  projeto,  nos  guiou  para  manter  e  acompanhar  o

funcionamento do projeto. Viabilizando o monitoramento do progresso, as quebras do

processo identificando melhorias e a necessidade de ações corretivas. 

As principais atividades que foram realizadas são a medição do desempenho do

projeto em questão, as análises das diferenças da linha de base do projeto contra o que

de fatos as equipes estão executando, a verificação da necessidade de ações preventivas

e das ações corretivas para garantir o sucesso do projeto. E umas das mais esquecidas ou

feitas sem nível de qualidade definida, que é análise de impacto das mudanças. Antes de
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qualquer  tarefa,  a  aprovação das  mudanças  por  alguém que esteja  envolvido com a

qualidade do projeto, do processo e tenha entendimento como um todo. Não basta ser

gestor  e  sair  atropelando  os  processos  e  a  qualidade,  gerando  retrabalho,  ter  o

alinhamento estratégico adequado é fundamental.

3.10.1 – Integração 

Seu código no dicionário da EAP[4.1].  Essa área de conhecimento foi preciso

monitorar  a  direção  do  projeto.  Redirecionar  caso  necessário,  o  trabalho  que   foi

executado e monitorar a mudança de fato. Organizar o controle integrado da mudança

perante  a  visão  dos  acontecimentos  relacionados  as  necessidades  de  mudança  e

adequação ao que foi planejado foi necessário. 

Foi  preciso ter  tato  para  direcionar  a  melhor  forma,  adequada,  de  realizar  o

trabalho,  Sempre  pensando  na  operação  e  na  execução  do  trabalho  pelas  equipes.

Observar através de análise para após agir para controlar a linha de base do projeto, ou

seja, controlar o pipeline.

3.10.2 – Realização do controle integrado de mudança

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[4.1.1].  Foi  monitorado neste  pacote  as

atividades de solicitação de mudança, como o subprocesso de ocorrência das mudanças,

procurar  utilizar  as  boas  práticas  e  uma  comunicação  efetiva  dos  benefícios  do

subprocesso de mudança. O andamento da execução do projeto foi medido.
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3.10.3 – Ações corretivas 

Seu código no dicionário da EAP[4.1.1.1]. Refere-se ao gerenciamento de erros

no projeto.

O objetivo desse pacote foi realizar análise com alguns parâmetros quantitativos

para  verificar  a  necessidade  de  ações  corretivas.  Características  relevantes  quanto  a

análise  quantitativa,  por  exemplo,  seria  qual  a  frequência  em  que  ocorre,  há

reincidência, qual a gravidade e em quais as áreas acorre.

Importante foi saber as causas reais, pois os erros são sintomas de algum defeito,

enquanto que as ações corretivas no projeto tem o objetivo de minimizar o problema

durante o processo inteiro. Para aumentar a qualidade foi importante ter os pontos em

que ocorrem maior incidência de problemas para que baseado em dados conhecidos, as

ações tomadas fossem mais assertiva e de fato trazer valor ao processo.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  as  atividades  de  monitoramento

relacionado as implementações das ações corretivas e para o gerenciamento dos erros. 

Já quanto ao resultado esperado foi o relatório de desempenho do projeto para

prover informações exatas aos gestores e patrocinadores, além de adequar a linha de

base do projeto, para levá-lo a sua conclusão planejada. 

As atividades deste pacote foram o registro do progresso do projeto, a coleta de

informações  da  operação,  a  criação  do  relatório  de  desemprenho  do  projeto,  a

verificação  da  necessidade  das  ações  corretivas,  a  criação  do  relatório  de  ações

necessárias e o envio para aprovação destas ações corretivas.

3.10.4 – Análise de impacto das mudanças

Seu código no dicionário da EAP[4.1.1.2].
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O objetivo desse pacote foi  a  realização de uma análise  quanto aos  riscos  e

impacto perante as mudanças  solicitadas no momento do andamento e execução do

projeto. Essa análise deve ser baseada em cada variável definida para o projeto, como

escopo, custo, tempo e qualidade.

O benefício que nos agregou foi garantir o momento adequado de integração

das mudanças e verificar o real benefício da mudança. E facilitou a fomentação de uma

cultura de aceitação da mudança em projetos.

 Já quanto ao resultado esperado foi a realização de uma análise quanto ao real

impacto de implementar a mudança na base de linha do projeto.

As  atividades  deste  pacote  foram  o  registro  das  mudanças  solicitadas,  a

classificação  quanto  ao  risco  associado,  listar  quanto  a  prioridades  em  relação  a

qualidade do resultado esperado, adequar no cronograma a atividade de implementação

das mudanças e criar relatório para envio para aprovação das mudanças analisadas.

3.10.5 – Envio para aprovação das mudanças solicitas e analisadas

Seu código no dicionário da EAP[4.1.1.3]. 

O objetivo desse pacote foi ter um plano para aprovar as mudanças já analisadas

e classificadas quanto ao risco de projeto e de qualidade. 

O benefício que nos agregou foi ter a apresentação das mudanças aprovadas e

revistas pela governança do projeto, o que garantiu o alinhamento estratégico.

Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  ter  um  subprocesso  para  aprovação  de

mudanças. 
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As  atividades  deste  pacote  foram  revisar  as  solicitações  de  mudanças

analisadas, verificar novo cronograma para a implementação da mudança e aprovação

da mudança pelo responsável definido no planejamento. 

3.10.6 – Monitoramento do projeto

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2]. Foi verificado como a conformidade

está beneficiando a realização das tarefas e se há necessidade de alterações nos padrões

definidos para os artefatos a fim de aprimorar o processo e garantir a alta qualidade e os

ajuste no cronograma estimado de cada tarefa.

3.10.7 – AS IS (A realidade atual da organização) 

 

Seu código no dicionário da EAP[3.2.2.5.1.2.1]. Foi realizado uma análise do

planejamento que foi preestabelecido, foi codificado de acordo com técnicas de gestão

para melhorá-lo e compará-lo na análise do TO BE.

3.10.8 – Medição dos processos BPMN para qualidade

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.1.1].

O objetivo desse pacote foi monitorar o subprocesso macro de qualidade, já que

é um processo importante para a variável de projeto,  a qualidade.  A necessidade de

alteração  e  adequação,  quanto  a  eficiência,  e  quanto  as  atividades  definidas  como

padrão foram verificadas. E a conformidade da execução das atividades pelas equipes

também  foi verificado. 
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O benefício que nos agregou foi realizar o refinamento do processo de qualidade

verificando quanto performance e tarefas realizadas, o alinhamento com os analistas e o

processo definido, faz a diferença quanto a performance na realização das tarefas.

Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  o  monitoramento  do  subprocesso  de

qualidade em relação garantia da qualidade.

As  atividades  deste  pacote  foram  o  monitoramento  do  padrão  quanto  a

execução de tarefas,  a verificação das necessidades de alteração ou adicionar outras

tarefas  conforme  eficiência  e  o  cenário  real  das  equipes  e  solicitar  mudanças  no

subprocesso.

3.10.9 – Medição dos artefatos

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[4.1.2.1.2].  A utilização  dos  artefatos  e

produtos de trabalho foram medidas, se o que foi definido como padrão e boas práticas

estão  adequados  ao  processo  operacional  e  as  pessoas  da  equipe.  Verificando  a

necessidade de alteração no processo, e caso esteja ocorrendo algo que prejudique a

performance analítica das atividades. As medições por área para melhor a quantificação

dos pontos de beneficio e dos pontos de correções foram divididas.

3.10.10 – Ponto de eficácia

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.1.2.1]. O objetivo foi medir e observar o

que foi definido como padrão e comparar com a execução e verificar se há necessidade

de adequação ou melhoria.
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3.10.11 – Requisitos

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[4.1.2.1.2.1.1].  Neste  pacote  a  área  de

referência é a área de Projeto. Ele é responsável por comunicar e criar a visão do projeto

de acordo com as disponibilidades das equipes e dos materiais disponíveis na empresa.

O  objetivo  desse  pacote  foi  refinar  os  artefatos  referentes  as  atividades  de

requisitos,  verificar  se  existem passos  desnecessários  que  não  agregam valor  ou  se

existem erros no uso das boas práticas. 

O benefício que nos agregou foi adequar a estimativa de cada tarefa a real

execução desta,  verificar  o real  benefício do passo a  passo nas  tarefas,  onde foram

verificados os padrões e se agregam valor ao resultado final esperado de qualidade, ou

se há duplicidade de passos desnecessários.

As  atividades  deste  pacote  foram listar  os  artefatos  definidos  pela  área  de

Projetos, analisar as boas práticas definidas como padrão, comparar a execução com

padrão,  criar  o relatório de análise de benefício dos passos e se necessário solicitar

alteração dos passos do artefato.

3.10.12 – Especificação

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[4.1.2.1.2.1.2].  Neste  pacote  a  área  de

referência é a área de Produto, está área foi responsável pela modelagem do produto e

pela modelagem dos requisitos solicitados no projeto.

O  objetivo  desse  pacote  foi  refinar  os  artefatos  referentes  as  atividades  das

especificações, verificar se existem passos desnecessários que não agregam valor ou se

existem erros no uso das boas práticas definidas.
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Já quanto ao resultado esperado foi retirar ou adicionar algum passo importante

ou irrelevante  e  até  mesmo duplicado  nas  atividades  referente  as  especificações  do

projeto.

As  atividades  deste  pacote  foram listar  os  artefatos  definidos  pela  área  de

Produto, analisar as boas práticas definidas como padrão e comparar a execução com

padrão,  criar  relatório  de  análise  de  benefício  dos  passos  e  se  necessário  solicitar

alteração dos passos do artefato.

3.10.13 – Passagem funcional para validação

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[4.1.2.1.2.1.3].  Neste  pacote  a  área  de

referência é o Desenvolvimento que é responsável pela codificação das funcionalidades,

sempre seguindo as boas práticas em codificação e testes.

O  objetivo  desse  pacote  foi  refinar  os  artefatos  referentes  a  atividade  de

passagem funcional para validação, verificar se existem passos desnecessários que não

agregam valor ou se existem erros no uso das boas práticas definidas. 

O benefício  que  nos  agregou  foi  adequar  a  estimativa  de  cada  tarefa  à  real

execução desta, além de verificar o real benefício dos passos nas tarefas, onde foram

verificados os padrões e se agregam valor ao resultado final esperado de qualidade.

Já quanto ao resultado esperado foi retirar ou adicionar algum passo importante

ou irrelevante e até mesmo duplicado nas atividades referente ao desenvolvimento  do

projeto.

As  atividades  deste  pacote  foram  listar  artefatos  definidos  pela  área  de

desenvolvimento,  analisar  boas  práticas  definidas  como  padrão,  comparar  execução

com padrão, criar relatório de análise de benefício dos passos e se necessário solicitar

alteração dos passos do artefato.
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3.10.14 – Testes 

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[4.1.2.1.2.1.4].  Neste  pacote  a  área  de

referência é a área de QA que foi responsável pela garantia da qualidade do projeto.

O objetivo desse pacote foi refinar os artefatos referentes a atividade de teste,

verificar se existem passos desnecessários que não agregam valor ou se existem erros no

uso das boas práticas definidas.

O benefício  que  nos  agregou  foi  adequar  a  estimativa  de  cada  tarefa  à  real

execução desta, além de verificar o benefício dos passos nas tarefas de teste, onde foram

verificados os padrões e se agregam valor ao resultado final esperado de garantia da

qualidade.

Já quanto ao resultado esperado foi retirar ou adicionar algum passo importante

ou irrelevante e até mesmo duplicado nas atividades referente aos testes no projeto. 

As atividades deste pacote foram listar os artefatos definidos pela área de QA,

analisar as boas práticas definidas como padrão, comparar a execução com o padrão,

criar o relatório de análise de benefício dos passos e se necessário solicitar alteração dos

passos do artefato.

3.10.15 – Medição do processo

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.1.3]. Nesta  entrega  foram  utilizadas

algumas ferramentas para monitorar  o  processo com o objetivo de evitar  defeitos  e

verificar  seu  desempenho,  quanto  a  qualidade  dos  resultados  esperados  que  foram

gerados.
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3.10.16 – Controle estatístico do processo (CEP)

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.1.3.1].

O objetivo desse pacote foi ter uma estratégia para medir o processo quanto a

qualidade do produto ou serviço gerado. Visando a redução de custos com o retrabalho.

Mantendo um monitoramento do processo e adequando-o. 

O benefício que nos agregou foi ter um estudo estatístico do resultado gerado

pelo processo, medido o processo em seu cenário real na organização. A sua variação e

as causas possíveis desta diferença foram identificados. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter um plano de ação de melhoria contínua

do processo relevante as quebras de processo encontradas.

As atividades deste pacote foram a coletar informações sobre a execução do

processo,  medir  para detectar  quebras no processo detectando a causa desta quebra,

promover ações de prevenção e correção das quebras encontradas, listar informações

relvante para a melhoria contínua do processo e solicitar mudanças caso necessário.

3.10.17 – Gráfico de controle

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.1.3.2].

O  objetivo  desse  pacote  foi  monitorar  a  variação  do  processo  quanto  a

estabilidade e desvio padrão. E  mostrar a causa desta variação. 

O benefício que nos agregou foi ter  um método estatístico para identificar a

causa da variação do processo. 
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Já quanto ao resultado esperado foi ter a causa de uma variação no processo que

pode ocasionar um defeito no resultado esperado identificado.

As atividades deste pacote foram a verificação de quais os limites superiores e

inferiores  do  controle  que  referem-se  ao  processo,  verificar  os  limites  superiores  e

inferiores de especificação que referem-se ao usuário final, criar o gráfico de controle e

criar  relatório  de  análise  do  gráfico  de  controle  criado  e  monitorar  necessidade  de

mudanças caso necessário.

3.10.18 – Lead time do processo macro

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.1.3.3].  Com está análise foi obtido os

dados reais para determinar o tempo médio de um projeto a  ser implementado com

sucesso e planejar pequenas entregas com garantia de sucesso. Em média a quantidade

de  tickets de trabalho em criação é estimada. Esta análise pode determina a média da

velocidade nas equipes com relação as entregas e a estimativa de conclusão do projeto.

O objetivo desse pacote foi ter uma análise do processo baseada em metodologia

ágil,  medido o  tempo de  duração de  todo o processo.  Do início  na  iniciação até  o

resultado esperado criado, testado e entregue ao usuário final. Monitorando o tempo do

ciclo de cada área envolvida. 

O benefício que nos agregou foi ter uma estratégia para calcular a vazão de

passagem entre as áreas envolvidas no processo.

 Já quanto ao resultado esperado foi ter uma estratégia ágil no projeto quanto a

monitoramento do processo e da melhoria contínua. Este monitoramento nos garante

uma identificação da quantidade média de produtos de trabalho em um processo que

possa ser considerado estável.

As atividades deste pacote foram identificar os artefatos entregues por área,

monitorar  a  quantidade  de  entregas  por  área,  identificar  a  quantidade  de  áreas
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envolvidas, monitorar o intervalo entre as passagens dos artefatos por área e realizar o

cálculo de lead time que é a quantidade de áreas é igual à multiplicação da vazão e o

lead time.

3.10.19 – TO BE (Para onde foi definido evoluir a org.) 

Seu código no dicionário  da  EAP[4.1.2.2].  A ideia  nesse  pacote  é  que  após

monitorar e solicitar mudanças no processo, o seu real valor foi verificado,  analisando

onde era para chegar no futuro da organização. Se as mudanças surgiram afeitos e se

agora estão em conformidade com o padrão e a qualidade definidos para o projeto.

3.10.20 – Gerenciamento do objetivo macro

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.2.1]. Garantir  que todas  as informações

de entrada e saída “de/para” de um processo tenha um nível de qualidade por padrão. Os

objetivos definidos no processo iniciação do projeto foi monitorado.

O objetivo desse pacote foi monitorar os objetivos do projeto, se eles estão

alinhados com a execução no decorrer da execução. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  garantir  que  não   houve  desvio  no  foco

original do projeto de acordo com os objetivos da governança.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um checklist para comparar os objetivos

definidos pela governança e os objetivos seguidos no processo. Evitando sobrepor a

opiniões individuais a estratégia da empresa, foi definida em conformidade.

As atividades deste pacote foram listar os objetivos definidos pela governança,

listar os objetivos seguidos na execução das atividades, monitorar as duas listas por

objetivos em conformidade, criar o relatório de monitoramento dos objetivos e informar

a governança do monitoramento dos objetivos.
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3.10.21 – Status alvo de indicadores por artefato

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.2.2].

O objetivo desse pacote foi monitorar a necessidade de refinar indicadores que

medem os artefatos. Ter um conceito de objetivo direto e comunicado.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  um monitoramento  de  indicadores  por

artefatos.

Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  ter  um  propósito  a  atingir  com  cada

artefato. Para não perder o valor apenas para cumprir o processo.

As atividades deste pacote foram listar os indicadores por artefatos, monitorar

os resultados com estes indicadores, monitorar a necessidade de alterar indicadores e

solicitar a mudança caso tenha necessidade.

3.10.22 – Comparação do processo

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.2.3].  Realizada  após  o  plano  de  ação

implementado. O  foco  nesta  entrega  e  dar  continuidade  ao  processo  e  a  melhoria

contínua após a implementação das mudanças, verificando seus efeitos, conformidade e

se teve real benefício.

3.10.23 – Medição do Controle estático do processo (CEP)

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.2.3.1].

O objetivo desse pacote foi ter uma estratégia para monitorar o processo após a

implementação dos planos de ações solicitadas para o processo. A pregunta que foi feita,
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como  guia,  foi  onde  queremos  chegar  e  se  de  fato  conseguiremos  aperfeiçoar  o

processo.

O benefício que nos agregou foi garantir o fluxo do processo após a detecção

de necessidade para tomada de decisão quanto as melhorias no processo. 

Já quanto ao resultado esperado foi monitoramento dos efeitos de cada plano

de ação implementado no processo. Sempre compreender o fluxo que implementa um

plano de ação, entender que análise por análise não é solução muito menos melhoria

contínua.

As atividades deste pacote foram listar os planos de ações para o processo,

monitorar novamente a nova execução do processo após a implementação do plano de

ação,  criar  relatórios  de refinamento quanto as  implementações  do plano de ação e

comunicar os benefícios adquiridos.

3.10.24 – Gráfico de controle

Seu código no dicionário da EAP[4.1.2.2.3.2].

O objetivo  desse pacote  foi  ter  uma estratégia  para  monitorar  a  variação do

processo  quanto  a  estabilidade  do  processo,  desvio  padrão  e  mostrar  a  causa  da

variação,  após  a  implementação  dos  planos  de  ações  solicitadas  para  o  processo

referente a análise baseado no gráfico de controle. A pregunta que foi feita foi onde

quer chegar a empresa e se de fato o processo foi aperfeiçoado.

O benefício que nos agregou foi garantir o fluxo do processo após a detecção

de necessidade de tomada de decisão quanto a variações no processo. Seguindo um

fluxo de mudança, da aplicação da mudança até o monitoramento dos resultados desta

aplicação.
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Já quanto ao resultado esperado foi o monitoramento dos efeitos de cada plano

de ação implementado no processo referente as ações corretivas e preventivas para casa

variação encontrada.

As atividades deste pacote foram listar os planos de ações para o processo com

base  nas  mudanças  baseadas  no  gráfico  de  controle,  monitorar  novamente  a  nova

execução do processo após a implementação do plano de ação, criar os relatórios de

refinamento quanto as implementações  do plano de ação e comunicar  os  benefícios

adquiridos.

3.10.25 – Qualidade

Seu código no dicionário da EAP[4.2]. Essa área de conhecimento as medições

do controle da qualidade foram realizadas.

3.10.26 – Controle da qualidade

Seu  código  no dicionário  da  EAP[4.2.1].  Nesta  entrega  foi  verificado  se  os

requisitos de qualidade foram atingidos e se a entrega está em conformidade com os

requisitos do projeto. Além de registrar informações para fornecer o desempenho e a

base para o plano de ação durante o projeto.

3.10.27 – Execução do Plano de validação

Seu código no dicionário da EAP[4.2.1.1].
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O objetivo desse pacote foi controlar se o plano está sendo seguido e se obteve o

resultado esperado. As mudanças aprovadas para verificar a conformidade da aprovação

perante o projeto foram analisadas.

O benefício  que  nos  agregou  foi  controlar  a  execução  do planejamento  de

validação do produto.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um checklist checado com os atributos

de qualidade em relação as atividades planejadas para validação.

As  atividades  deste  pacote  foram  monitorar  as  atividades  definidas  no

planejamento da validação do produto, monitorar requisitos de qualidade e realizar o

controle através de um checklist com essas atividades de qualidade foram cumpridas.

3.10.28 – Registro dos resultados de execução

Seu código no dicionário da EAP[4.2.1.2].

O objetivo desse pacote foi registrar as execuções das atividades, como exemplo

nos testes foi registrados no formato definido como padrão, e em linguagem que todos

entendam.  Houve  um  controle  se  todos  estavam  seguindo  o  padrão  definido  para

registro das atividades executadas. Algumas exemplos de ferramentas e de técnicas para

os registros que estão relacionado com a qualidade em um projeto são  o Test link, para

a gestão dos testes de validação, o  Behat,  BDD, para registro em uma linguagem que

todos entendam.

 O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  um  detalhamento  do  que  ocorre  nas

atividades e como elas  estão sendo realizadas,  sempre baseado em boas  práticas  de

reports.

Já quanto ao resultado esperado foi o monitoramento do registro das atividades,

se estão sendo seguidos os padrões e se estão adequados as equipes e as atividades.
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As atividades deste pacote foram controlar atividades executadas, analisar contra

os padrões definidos e verificar a conformidade na execução.

3.10.29 – Alimentação Relatório de anomalias Gestão de incidentes

Seu código no dicionário da EAP[4.2.1.3].

O objetivo desse pacote foi monitorar o subprocesso de registro da gestão de

incidentes durantes os testes. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  monitorar  como  estão  sendo  registrado  as

anomalias durante a análise de resultado esperado contra os resultados obtidos. Assim

há conformidades de entrada das informações, e melhora o entendimento das equipes.

 

Já  quanto  ao  resultado  esperado  foi  ter  um  padrão  para  comunicação  dos

incidentes, assim como determinar quais informações são relevantes dentro do cenário.

As atividades deste pacote foram monitorar o padrão definido para o relatório de

anomalias e comparar com os registros realizados durantes as atividades.

3.10.30 – Escopo

Seu código no dicionário da EAP[4.3]. Essa área de conhecimento o foco foi em

realizar um aceite mais formal junto ao usuário final e em atualizar a linha de base do

projeto após modificações.
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3.10.31 – Validação do escopo

Seu código no dicionário da EAP[4.3.1].

O objetivo desse pacote foi comparar os requisitos do projeto e a conformidade

das possíveis entregas, a aceitação das mudanças perante o usuário final foi validada.

 O benefício que nos agregou foi ter um processo de validação das entregas que

são concluídas no projeto, sendo aprovado pelo usuário final.

Já quanto ao resultado esperado foi garantir que a entrega final terá uma alta

aceitação  pelo  usuário  final,  minimizando  riscos  de  não  conformidade  no  final  do

projeto.

As atividades deste pacote foram analisar as entregas concluídas, analisar quanto

aos  requisitos de projeto solicitado,  inspecionar  junto ao usuário final  as entregas  e

solicitar mudança caso necessário.

3.10.32 – Controle do escopo

Seu código no dicionário da EAP[4.3.2].

O  objetivo  desse  pacote  foi  monitorar  o  andamento  do  escopo  para  dar

continuidade ao fluxo após as mudanças sobre o que foi planejado. A linha de base do

projeto foi atualizada com as alterações solicitadas sobre o produto ou sobre serviço a

ser gerado.

O benefício que nos agregou foi ter a linha de base do projeto atualizada durante

o projeto, de forma contínua. 

Já quanto ao resultado esperado foi a realização da manutenção na linha de base

do projeto para sempre refletir a situação atual. E garantir que estas mudanças foram

realizadas pelo controle integrado de mudanças.
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As atividades  deste  pacote foram listar  as  mudanças solicitadas,  aprovadas  e

implantadas,  analisar  a  linha  de  base  quanto  as  mudanças  realizadas,  verificar

conformidade  do  processo  da  mudança,  solicitar  as  mudanças  quando  necessário  e

atualizar o plano de gerenciamento do projeto para ter a linha de base consequentemente

atualizada.

 

3.10.33 – Tempo

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[4.4].  Nessa área  de  conhecimento  as

mudanças quanto ao tempo que refletem nas atividades das equipes, ou seja, quanto

tempo foi adicionado para realizar o que planejamos somando atividade decorrente da

mudança foi monitorada.

3.10.34 – Controle do cronograma

Seu código no dicionário da EAP[4.4.1].

O objetivo desse pacote foi atualizar as alterações quanto ao cronograma que as

mudanças  provocam  em  qualquer  projeto.  Utilizando  as  técnicas  de  definição  e

atualização de cronograma, análise de compressão e otimização das equipes envolvidas

e dos recursos utilizados.

O benefício que nos agregou foi reconhecer que as mudanças fazem parte do

projeto e assim foi controlado o desvio quanto ao tempo que era utilizado para adequar

ao cronograma do projeto.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um cronograma atualizado de acordo com

dados  de  desempenho do projeto.  E  ter  uma fonte  de  dados  exata  para  atualizar  o
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cronograma.  Lembrando  que  toda  e  qualquer  mudança  deve  passar  pelo  controle

integrado de mudança.

As  atividades  deste  pacote  foram a  análise  da  situação  real  do  cronograma,

verificar  as  entregas,  verificar  as entregas pendentes,  verificar  mudanças  agendadas,

solicitar a mudança se necessário e atualizar as provisões do cronograma do projeto.

3.10.35 – Comunicação

Seu código no dicionário da EAP[4.5]. Essa área de conhecimento garantiu que

todas  as  informações  entre  as  partes  interessadas  de  um projeto  sejam  plenamente

comunicadas e atendidas entre as equipes. A atenção nesta área é em alguns requisitos

de comunicação como a linguagem de emissão e quando comunicar e a quem.

3.10.36 – Controle das comunicações

Seu código no dicionário da EAP[4.5.1].

O objetivo desse pacote foi garantir um fluxo de comunicação alinhado com as

reais necessidade das partes interessadas quanto as informações importantes do projeto. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  uma  comunicação  contínua  e  eficiente

durante o projeto, onde emissores e receptores entendem em conformidade a mensagem

adequada.

Já quanto ao resultado esperado foi ter uma comunicação eficaz onde analistas

entendem  a  seus  gestores  e  estes  realizam  uma  gestão  mais  eficiente  com  o

entendimento dos resultados.
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As atividades  deste  pacote  foram analisar  as  questões  relevantes  ao  projeto,

rever o objetivo macro,  rever as comunicações planejadas para o projeto,  analisar o

fluxo de comunicação diário do projeto e solicitar a mudança caso seja necessário.

3.10.37 – Risco

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[4.6].  Essa  área  de  conhecimento  foram

verificados  se  os  riscos  do  projetos  estão  sendo  controlados  de  forma  a  garantir  a

qualidade do projeto, do processo e principalmente da entrega de qualidade ao usuário

final.

3.10.38 – Controle dos riscos

Seu código no dicionário da EAP[4.6.1].

O objetivo desse pacote foi implementar respostas e reavaliar os riscos ao longo

do projeto. 

O  benefício  que  nos  agregou  foi  a  otimização  das  respostas  aos  riscos

identificados e a possibilidade continuada de avaliar os riscos do projeto. 

Já quanto ao resultado esperado foi ter uma análise de riscos continua e que,

identificados e planejados, tenha a resposta implementada no momento adequado.

As  atividades  deste  pacote  foram  monitorar  os  riscos  identificados  no

planejamento,  implementar  as  respostas  aos  riscos  que  requerem ações,  analisar  se

surgiram novos riscos, monitorar o processo de riscos quanto a sua eficiência no projeto

e solicitar as mudanças no gerenciamento dos riscos caso necessário.
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3.10.39 – Partes interessadas

Seu código no dicionário da EAP[4.7].  Essa área de conhecimento é de suma

importância para qualquer projeto que deseja garantir a qualidade e um valor perceptível

ao usuário final. Por mais que as equipes não tenham contato direto com o usuário final,

ou até mesmo com algum representante dele. 

Equipes  com as  informações  certas,  com os  recursos  adequados  e  eficientes

quanto  a  sua  função,  e  em  conformidade  com  suas  atividades,  tendem  a  ser  mais

produtivas e envolvidas com o objetivo da empresa, aumentando exponencialmente as

chances de sucesso do projeto.

3.10.40 – Controle do engajamento das partes interessadas

Seu código no dicionário da EAP[4.7.1].

O  objetivo  desse  pacote  foi  verificar  as  conformidades  no  engajamento  das

equipes e avaliar os efeitos do uso das técnicas planejadas. 

O benefício que nos agregou foi aumentar o comprometimento e a eficacia na

execução das atividades pelas equipes. 

Já quanto ao resultado esperado foi  a  redução do retrabalho,  do aumento de

custos e do cronograma por falta de motivação, colaboração e eficiência nas equipes.

As atividades deste pacote foram verificar as questões relevantes a motivação

das equipes, monitorar os recursos utilizados, analisar a técnica de gerenciamento se

está sendo seguida e adequada para o engajamento das partes interessadas e solicitar

mudanças caso seja necessário.
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3.10.41 – Monitoramento Ágil

Seu código no dicionário da EAP[4.8]. O monitoramento na metodologia ágil

pode ocorre através de gráficos. Estes gráficos são previstos para facilitar a visualização

e dar transparência à evolução da equipe e do processo. Após realizar a coordenação do

projeto, as ações corretivas e preventivas necessárias para o projeto ter conformidade,

quanto a linha de base, são implementadas.

3.10.42 – Refinamento do Product  Backlog

Seu código no dicionário da EAP[4.8.1].

O objetivo desse pacote foi ter  uma qualidade e um refinamento nas  tarefas

listadas no Product Backlog. E diariamente foi revisado de acordo com o valor agregado

ao usuário final. 

O benefício que nos agregou foi ter a visão do produto através da realização de

todas as tarefas contidas no Product backlog.

Já quanto ao resultado esperado foi ter  uma lista priorizada e revisada,  onde

pode-se planejar o valor a ser entregue. Em constante evolução sob a perspectiva da

visão do todo do produto ou do serviço gerado. Este refinamento pode ser realizado

sempre que um representante do negócio perceba a necessidade.

As  atividades  deste  pacote  foram  a  revisão  do  Product  Backlog quanto  a

prioridade de valor para o usuário final, fatiar as tarefas do product backlog, descartar as

atividades que não são mais de valor, priorizar novamente as tarefas listadas por valor

ao usuário final.
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3.10.43 – Gráfico de Burn-down

Seu código no dicionário da EAP[4.8.2].

O objetivo desse pacote foi monitorar o trabalho realizado em comparação com

o que falta entregar, para caso necessário realizar alterações no planejamento do projeto,

sempre alinhado com a linha de base.

O benefício que nos agregou foi uma  visualização simples do trabalho a  ser

executado  para  a  identificação  do problema rápida  e  assim minimizar  os  riscos  de

entrega do projeto.

Já quanto ao resultado esperado foi ter um gráfico com as medidas de trabalho

que falta executar mais uma unidade possível de tempo no eixo x, como por exemplo de

semana a semana.

As atividades deste pacote foram criar o gráfico  Burn-down chat para o sprint

em relação ao que falta fazer no product backlog e criar gráfico Burn-down chat para o

lançamento onde conterá todos os sprints necessários para a entrega do projeto.

3.10.44 – Gráfico de Release Burn-up chat

Seu código no dicionário da EAP[4.8.3].

O benefício que nos agregou foi ter uma visualização simples do trabalho que já

foi realizado, para a identificação do problema, de forma rápida, e assim minimizar os

riscos do projeto em relação ao lançamento das entregas.

O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  uma  estratégia  para  a  visualização  do

trabalho realizado perante a entrega total do projeto.
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Já quanto ao resultado esperado foi um gráfico onde é visualizado o quanto já foi

entregue versus o total de esforço previsto para o lançamento. 

As atividades deste pacote foram criar o gráfico burn-up chat para o lançamento

em relação a todo o trabalho necessário para a entrega do produto ou do serviço de valor

perceptível ao usuário final versus a quantidade de trabalho já executado pelas equipes.

Onde as entregas concluídas, segundo as definições de pronto entram no gráfico.

3.10.45 – Monitoramento do processo ágil

Seu código no dicionário da EAP[4.8.4].

O  objetivo  desse  pacote  foi  verificar  se  as  partes  interessadas  e  as  equipes

envolvidas  no  projeto  estão  seguindo  a  metodologia  ágil  em conformidade  com os

padrões e regras definidas pela metodologia.

 O  benefício  que  nos  agregou  foi  ter  uma  melhoria  contínua  do  processo

sugerido pela metodologia ágil de projetos.

Já quanto ao resultado esperado foi ter a execução do projeto seguido pelas boas

práticas ágeis. O papel importante neste pacote é o do Scrum Master, como facilitador

ágil.

As atividades deste pacote foram a verificação da execução das atividades, a

verificação das quebras de padrão ágil, criar o relatório de não conformidade e criar as

ações corretivas para tornar o processo conforme as boas práticas ágeis.
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3.11 – Grupo de Processos 5 – Encerramento 

Seu código no dicionário da EAP [5]. O grupo de processos encerramento, como

boas  práticas,  visa  garantir  à  organização,  um aprendizado  da  mesma.  Através  dos

históricos coletados ao longo do projeto ou até mesmo apenas no final do projeto. Trata-

se  de  coletar  informações  relevantes  e  disponibilizá-las  a  todos  da  organização,

mantendo uma politica de consulta para implantar futuros projetos em conformidade

com boas práticas sobre lições aprendidas.

3.11.1 – Integração

Código no dicionário da EAP [5.1]. Essa área de conhecimento trata de realizar

o fluxo de atividade de lições aprendidas e a comunicação desta informação valiosa para

futuros projetos. Além de realizar o término do projeto de forma formal.

3.11.2 – Encerramento do projeto

Seu código no dicionário da EAP[5.1.1].

O objetivo desse pacote foi realizar o término formal do projeto, garantindo que

as atividades de lições aprendidas sejam realizadas.

 O benefício que nos agregou foi o arquivamento dos documentos do projeto

assim como as coletas de informações para consultas futuras.

 Já quanto ao resultado esperado foi ter de modo que a informação disponível,

estejam  ao  alcance  de  qualquer  pessoa  da  organização  que  esteja  envolvida  com
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qualquer tipo de projeto.  Estas informações devem seguir dentro de uma politica de

segurança.

As atividades deste pacote fora a coleta dos problemas e das suas resoluções que

ocorreram,  coletar  as  dificuldades  e  suas  resoluções,  coletar  as  soluções  técnicas

encontradas no decorre do projeto,  coletar  as boas práticas adotadas  no decorrer do

projeto, analisar todas as informações coletadas quanto a uma possível classificação,

classificar as informações coletadas, cadastrar as informações classificadas no wiki para

gerenciamento de conhecimento,  permitir  o acesso aos integrantes da equipe e parte

interessadas conforme politica de segurança da organização e divulgar a disponibilidade

destas informações para consulta a qualquer hora que seja necessário.

3.11.3 – Encerramento Ágil

Seu  código  no  dicionário  da  EAP[5.2].  Após  tratar  os  pontos  de  qualidade

durante todo o projeto, é necessário continuar reavaliando o processo e as equipes, mas

com o propósito de ter uma fonte de informação para projetos futuros e para continuar

evoluindo a organização diante de novos desafios.

 

3.11.4 – Retrospectivas

Seu código no dicionário da EAP[5.2.1].

O  objetivo  desse  pacote  foi  analisar  os  prós,  os  contras  e  as  surpresas  que

ocorreram durante o projeto. Os produtos de trabalho são o processo, as equipes e o

próprio projeto. 

O benefício que nos agregou foi ter informações para conseguir alta performance

nos projetos, processo e nas equipes, visando os futuros projetos.
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Já quanto ao resultado esperado foi executar regularmente reuniões e revisões

para ter uma base para o futuro da organização, as lições apreendidas.

As atividades deste pacote foram listar prós que ocorreram, listar contras que

ocorreram, listar surpresas que ocorreram, relacionar a solução para os prós, relacionar a

solução para os contra, relacionar a solução para as surpresas e disponibilizar em algum

lugar de acesso a todos.

3.11.5 – Plano de melhorias

Seu código no dicionário da EAP[5.2.2].

O objetivo desse pacote foi pôr em prática no processo e no projeto as soluções

aplicadas e evoluir as equipes. Este subprocesso elevou a produtividade e agregou valor

percebido ao produto ou ao serviço que foi gerado. 

O benefício que nos agregou foi após identificar melhorias aplicá-las de fato

dentro do processo de melhoria  contínua.  Não perdendo as análises de melhoria  do

processo e do projeto.

Já quanto ao resultado esperado foi ter as melhorias definidas no plano de ação,

implantadas no processo e no projeto além de evoluir as equipes profissionalmente.

As atividades deste pacote foram o planejamento no cronograma em relação ao

plano de melhoria, quando ele deve ser implantado e como deve ser implantado. 

3.12 – Tópicos Flutuantes (Guia de cores da EAP)

Nós  tópicos  Flutuantes,  indicados  por  cores,  indicam  as  origens  das  boas

práticas aplicadas no projeto. 
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Os pontos  baseados na garantia  de qualidade  do processo do PMBOK estão

representados apenas na cor branca. Os  pontos  com  mentalidade  ágil  para

gerenciamento  de  projetos  estão  representados  na  cor  azul-turquesa.  A cor  laranja

representa atividades para melhorar a qualidade do produto. A cor verde na EAP fez

referência  as  atividades  para garantir  a  qualidade do processo e  a cor  azul-claro os

pontos  baseados  na  experiência  na  área  de  qualidade  de  projetos  com  o  foco  na

qualidade do processo, como analista de qualidade e como analista de automação de

testes de software.
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3.13 – Proposta 2 baseada Design thinking de Serviço

Nesta proposta foi realizado pontos conforme o pensamento de criação de um

serviço ou de um produto baseado em como o usuário precisa conforme a experiência

do seu negócio,  e  na  melhor  adequação a  sua real  necessidade,  usando técnicas  de

empatia, usabilidade, experiência do usuário e pontos de interação.Na figura 3.5 a visão

da EAP Design thinking de serviço, da segunda proposta.
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Figura 3.5 –  Proposta para gerenciamento do projetos com base na inovação em

Design thinking.



Capítulo 4

Resultados Obtidos

Os Resultados  obtidos  com a  proposta  uso  aplicado  do  mindset  ágil para  a

garantia de qualidade do produto e do processo de software nós deu visibilidade aos

resultados engrandecedores, quando foi aplicado as atividades de testes de verificação e

de  testes  de  validação  para  garantir  que  tivemos  equipes  comprometidas  com  a

qualidade,  foi  dividido no pipeline de qualidade as várias  atividades no decorrer  do

processo para alcançar esta qualidade em gerenciamento de projetos.

As tomadas de decisões sem padrões de qualidade que possam resultar no futuro

em alto custo para as organizações, o que é comum hoje em dia, deixaram de acontecer

diariamente, dando lugar a dados conhecidos, tornando as decisões baseadas em dados

reais e adequados ao cenário da empresa.

Com as  frequentes  análises  de padrões  de  qualidade  garantiu-se a  evolução

contínua do processo e  a evolução profissional  das  pessoas as quais  participam das

equipes.

Foi  implementado  um fluxo  completo  de  mudanças  e  da  implementação  do

plano de melhoria contínua, através do planejamento e da comunicação, o que permitiu

a  comunicação  entre  todos  do  projeto  quanto  a  estratégia  do  negócio  e  quando  a

realização das atividades.

Foi desenvolvido um projeto voltado não só para prevenir altos custos mas para

mitigar a alta quantidade de retrabalho e de tarefas repetitivas no processo, ativando

assim pontos com padrão eficientes para o projeto voltado para a variável Qualidade.
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O problema  tema  foi  a  qualidade  do  gerenciamento  de  projetos,  enquanto

muitos projetos para combater o alto custo e o atraso do cronograma, uma das variáveis

importante para o mundo das organizações no contexto de gerenciamento de projeto é a

Qualidade das atividades, do processo e de como gerenciar, sem esquecer da motivação

das equipes e gestores comprometidos. Todos são pontos importantes e frequentemente

esquecidos  quando  as  empresas  dizem  ter  propósitos  maiores  do  que  a  “Própria

evolução da empresa”.

Os pontos  da linha de base formam, em projetos de garantia da qualidade, o que

foi  chamado  de  Pipeline.  Esta  estratégia  permitiu  o  alinhamento  entre  o  que  foi

planejado e a execução do projeto. Facilitando assim mudanças, ou a execução de plano

de contingência, para voltar ao marco planejado inicialmente, caso algo tenha desviado

do planejado.

Nesta  figura 4.1 há cada marco de qualidade para projetos de software com o

mindset ágil. A imagem está em anexo para melhor visualização.

Após a aplicação em pequenos subprocesso de qualidade e o estudo de boas

práticas em garantia da qualidade de software, testes e automação de testes de validação

do produto e testes de verificação do processo, o resultado foi esta linha de base que

guiou projeto de QA. Sempre procurando achar as soluções e não os problemas, sendo

assim, boas práticas demostram que cerca de 60% dos projetos que resultaram com o

produto ou o serviço esperado com baixa qualidade, ou que tiveram um processo de

criação com muitos gargalos, são minimizados realizando atividades que contém nos

marcos de qualidade citados acima.
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qualidade.



Capítulo 5

Conclusão e Trabalhos Futuros

5.1 – Conclusão 

Em resumo o projeto de garantia da qualidade têm alguns marcos de QA que

foram seguindo conforme a linha de base que obteve-se como conclusão. Estes marcos

são descrito abaixo:

O primeiro marco de QA nós guiou em relação a padrões, como por exemplo,

encontrar  o  nível  de  qualidade  a  ser  alcançado,  para  o  produto  e  para  o  processo.

Realizar um acordo com as partes interessadas. Encontrar um ponto aceitável de não

conformidade.  Determinar  o  grupo  importante  de  KPI default e  a  definição  das

ferramentas adequadas para medir a qualidade e para a criação dos testes.

O  próximo  marco  está  relacionado  a  gestão  das  atividades  de  testes,  onde

foram analisadas as ferramentas adequadas para a gestão dos testes, foi  modelado  a

forma de  entrada  dos  dados nestas  ferramentas,  adequado como a  informação seria

comunicada e  utilizada entre  as  equipes.  Se houve a  necessidade de ferramentas  de

apoio, realização de pesquisas de adequação para o cenário da organização. O work flow

deve-se ser seguindo por conformidade ao processo, para facilitar a comunicação e o

formato das informações e a modelagem da definição da estratégia para a gestão.

O terceiro marco de QA tem relação com o processo de testes de verificação.

os  artefatos  foram  selecionados,  por  importância,  para  o  processo.  Criou-se  as

definições de preparado, DOR e as definições de feito, DOD. Criou-se o planejamento

da reunião de revisão, utilizando boas práticas e além de programar as atividade para o

planejamento das reuniões de auditorias internas seguindo boas práticas. 
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O quarto  marco  de  QA as  atividades  relacionadas  ao  processo  de  teste  de

validação são planejadas, como a definição  de estratégia para os testes e análises de

dinâmica e de análise estática.

No quinto marco de QA, a estratégia de automação é planejada e enriquecida

com técnicas, como cobertura de sentença e de decisão em testes de caixa branca, e

técnicas de caixa preta como causa e efeito e transição de estado. Para  o tipo e os níveis

de  aplicação  para  os  testes  foi  utilizado  o  quadrante  de  teste.  O  padrão  para

desenvolvimento  dirigido  por  comportamento  foi  definido,  o  BDD,  atividade  de

comunicação do plano da estratégia e work flow para o BDD  foi realizada alinhada ao

negócio,  esse  alinhamento  facilitou  muito  o  entendimento  na  comunicação  em

auditorias  internas  e  em  relatórios  de  testes.  As  funcionalidade  críticas  foram

identificadas  para  aplicar  a  técnica  de  teste  de  fumaça,  onde  garantiu-se  que  as

funcionalidade principais, o  core  do negócio,  estavam funcionando corretamente. As

atividades em relação a análise de ferramentas de automação dos testes são parte da

estratégia de automação, mas não é apenas desta análise que a estratégia é composta, o

que é muito comum atualmente no cenário das organizações e empresas, deixa uma

execução da automação de teste extremamente pobre e ineficaz para o cenário da QA.

Houve um planejamento quanto ao ambiente de automação, pois o workplace teve que

estar em perfeita harmonia entre seus componentes para a criação dos scripts de testes,

ou  poderiam ocorrer  várias  faltas  na  execução  dos  testes  automatizados.  Para  mais

informações sobre contexto de uma boa  estratégia de automação de testes acesse o

infográfico [14]. 

O marco de QA seguinte fez referência aos riscos de qualidade em um projeto.

Onde foi analisado quanto a qualidade do produto e nos artefatos quanto a qualidade do

processo. Há uma análise de causa e efeito, no caso do produto esperado conter alguma

falta  de  coerência,  utilizando  boas  práticas.  Esses  riscos  podem  ter  origem  na

usabilidade, nos requisitos funcionais ou quanta a sua manutenção do produto ou do

processo.
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O  marco  de  QA seguinte  do   projeto  contém  atividade  para  executar  as

auditorias internas no processo, onde foram realizadas as auditorias nos subprocessos de

qualidade,  nos resultados e  confirmamos a comprovação de eficiência  e  eficácia  do

artefato proposta  para o processo de QA.

O marco de QA que detalha a execução dos testes, o próximo da linha de base,

tratou das atividades onde foram executados  os testes de caixa branca e caixa preta.

Sempre adequado a estratégia pré-definida para os testes.

Quanto ao marco de QA que detalha as atividades de KPI dos produtos de

trabalho para área de qualidade, o processo utilizando KPI adequados e pré-definidos

foi medido. Além de medir os artefatos produzidos pelas áreas, se eles atingiram os

resultados esperados e se exitem possíveis melhorias.

O próximo marco de QA foi definido o KPI para o lead time das áreas dentro

do  processo.  Neste  marco  foi  medido  o  Lead  Time  do  processo  entre  as  áreas

envolvidas. O gargalo ou as deficiências foram encontrados através de análises e caso

seja  necessário  há  um refinamento  que  beneficiará  a  performance  das  equipes  sem

comprometer a qualidade.

Os marcos finais são o Report de incidentes e o marco de Melhoria Contínua.

 No Report de Incidente foi detalhado o registro dos resultados da execução, a

alimentação do relatório de anomalias, a gestão de incidente e o acompanhamento da

estratégia de qualidade resultante da resolução de incidentes. Enquanto no marco de

Melhoria contínua contém atividade de planejamento de conformidade, de criação de

estratégia  para implementação das adequações  previstas,  das retrospectivas  e  para o

plano de melhoria do próximo sprint.

Com  estes  marcos  de  QA  obteve-se  o  fluxo  do  projeto,  para  a  real

implementação. Todo o projeto está na estrutura analítica do projeto, com o objetivo de

facilitar o entendimento do projeto e para aplicar boas práticas de projetos sugeridos

pelo PMBOK[6].
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5.2 – Trabalhos Futuros

Em direção a evolução do gerenciamento de projetos, a ideia é continuar a

proposta de gerenciar projetos com a metodologia baseada em Design Thinking, como a

parte criativa e do gerenciamento foi realizada como segunda opção de gerenciamento

de projeto, dar continuidade a construção do dicionário da EAP do projeto baseado no

Design Thinking, para sua implementação prática mais eficiente.

Como  trabalhos  futuros  a  implementação  de  formar  automáticas  de

gerenciamento de projetos, a ideia, ainda que inicial, é transformar o gerenciamento de

projetos de modo que tenha uma estratégia inteligente de guiar o projeto.
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Apêndice A

Lista de requisitos de qualidade

Requisitos de qualidade, segue lista baseada em pesquisas no [Glossário2014],

do ISTQB traduzido pelo BSTQB e estudo da ISO/IEEE 9126.

Adaptabilidade

É o comportamento  de um produto  ou serviço  de  fornecer  conformidade de

existir em ambientes diferentes.

Adequação 

É o comportamento de um produto ou serviço de fornecer conformidade das

funcionalidades adequadas para realizar as tarefas em conformidade com os objetivos

dos usuários finais.

Analisabilidade

É  o  comportamento  de  um  produto  ou  serviço  de  fornecer  informações

diagnosticadas no sistema perante uma falha ou uma inconsistência. 

Apreensibilidade 

É  o  comportamento  de  fornecer  meios  para  os  usuários  aprenderem  suas

funcionalidades.
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Acurácia 

É  o  comportamento  de  um  produto  ou  serviço  de  prover  com  exatidões

resultadas esperados em conformidade com os requisitos acordados.

Atratividade

É o comportamento de um produto ou serviço em ser atrativo para o usuário,

pode ter relação com telas, cores e experiência do usuário.

Coexistência

É o comportamento de um produto ou serviço de existir em relação a outros

sistemas em conformidade dentro de um mesmo ambiente. 

Complacência 

É o comportamento de um produto ou serviço de estar em conformidade com

leis, regulamentos e/ou prescrições estabelecidas.

Complexidade 

É o comportamento  de  um produto  ou  serviço  em relação  ao  grau  de  sua

estrutura quanto a manutenção, entendimento e/ou sua modelagem interna.
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Complexidade ciclomática

É o  comportamento  de  um produto  ou  serviço  em relação  a  sua  estrutura

interna  quando  analisamos  a  quantidade  de  caminhos,  possibilidades,  que  podemos

executar para ter os resultados esperados corretos, ou não.

Confiabilidade 

É o comportamento de um produto ou serviço de executar suas funcionalidades

em conformidade com o que foi preestabelecido e durante um tempo determinado.

Desempenho

É o comportamento de um produto ou serviço de realizar suas funcionalidades

diante de restrições acordadas, como tempo de resposta e disponibilidade ao usuário.

Disponibilidade 

É o comportamento de um produto ou serviço de estar acessível quando este

for solicitado.

Efetividade 

É o comportamento de um produto ou serviço de produzir em conformidade

um resultado desejado.
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Eficiência

É o comportamento de um produto ou serviço em nos fornecer um desempenho

apropriado em tempo de respostas e no seu processamento.

Entendibilidade

É o comportamento de um produto ou serviço de possibilitar aos usuários deste

em entendê-lo.

Estabilidade

É o comportamento de um produto ou serviço em evitar alterações nos seus

resultados esperados após modificações no produto ou serviço, mantendo-se estável.

Instabilidade 

É o comportamento de um produto ou serviço de ser adequar em um outro

ambiente, ou cenário específico, ao ser instalado.

Integração

É  o  comportamento  de  um produto  ou  serviço  de  se  prover  resultado  em

conformidade quando seus componentes são integrados.
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Interoperabilidade

É  o  comportamento  de  um  produto  ou  serviço  de  quando  solicitado  a

integração  com  algum  componente  específico  prover  um  resultado  esperado  em

conformidade com o acordado.

Inteligibilidade 

É o comportamento de um produto ou serviço de fornecer ao usuário final a

possibilidade de analisar se o sistema é adequado e de como o sistema pode ser melhor

utilizado nas realizações das suas atividades.

Manutenibilidade

É o comportamento de um produto ou serviço de ser  de fácil  uso para ser

modificado ou em ser adicionado mais funcionalidades e até mesmo se adaptar a um

novo ambiente.

Modificabilidade 

É  o  comportamento  de  um  produto  ou  serviço  de  ser  modificado  em

componentes específicos e continuar a prover os resultados esperados.
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Maturidade 

É  o  comportamento  de  um  produto  ou  serviço  em  evitar  novas  falhas  na

implementação em consequência de defeitos encontrados no uso do produto ou serviço.

Operabilidade

É o comportamento de um produto ou serviço de prover o controle ao usuário

de para usá-lo e operá-lo.

Portabilidade 

É  o  comportamento  de  um  produto  ou  serviço  em  ser  manter  seu

funcionamento em conformidade ao ser transferido do seu ambiente previsto para outro

ambiente.

Precisão 

É  o  comportamento  de  um  produto  ou  serviço  em  fornecer  os  resultados

esperados em conformidade com o grau de precisão acordado com o usuário final.
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Recuperabilidade

É o comportamento de um produto ou serviço em ser reestabelecer  em um

determinado nível de conformidade determinado, isso inclui seus dados.

Robustez

É o comportamento de um produto ou serviço em se manter estável ao receber

entradas inválidas e/ou ser executado em um ambiente estressante.

Segurança de acesso

É o comportamento de um produto ou serviço de permitir acesso aos usuários

autorizados e não permitir acesso aos usuários não autorizados.

Substitutibilidade

É o comportamento de um produto ou serviço ser substituído por outro produto

ou sistema similar para cumprir os mesmos objetivos em um mesmo ambiente.

Testabilidade 

É o comportamento de um produto ou serviço em relação quando for alterado

possibilite condições de teste para a realização de validação do produto.
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Usabilidade 

É o comportamento de um produto ou serviço em ser utilizado o mais próximo

da  realidade  de  execução  das  tarefas  reais  do  usuário,  relacionado  também com  a

capacidade de entendimento do usuário parante o produto ou sistema e com o quanto o

usuário sente que o software o ajuda na sua rotina de trabalho.

Utilização de recurso

É o comportamento de um produto ou serviço de utilizar recursos adequados

em certo grau de adequação, como pouca memória e um uso do processador adequado

para não travar um hardware com configuração média adequada.
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Apêndice B

Design Thinking de Serviço (Introdução)

Para  dar  suporte  a  segunda  proposta  para  QA na  criação  do produto  ou  do

serviço com qualidade, a qual é baseada no Design Thinking de Serviço, foi realizado

um estudo baseado nesta metodologia.

Segundo  Stickdorn,  Marc.  [5],  “O  design  de  serviço  é  uma  abordagem

interdisciplinar  que  combina  diferentes  métodos  e  ferramentas  oriundos  de  diversas

disciplinas[...] ”.

Visão geral do processo criado com base no Design Thinking

Na Figura B.1  apresenta nos uma visão geral com os quatro grupos de processos

de criação baseado na estratégia do duplo diamante, a qual foi base da proposta.
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Segundo Stickdorn, Marc. [5], “[…] O primeiro passo de um processo de design

thinking  de  serviço  é  criar  o  design  do próprio  processo,  uma vez  que  o  processo

depende, em última instância, do contexto para o qual o serviço está sendo criado, e

portanto poderia variar de acordo com cada projeto.”

A estratégia do duplo diamante, baseá-se em um processo interativo de quatro

fases que criamos com a estratégia do design Thinking de Serviço.

Na atual economia baseada em conhecimento, naturalmente geramo um mercado

baseado na empatia,  onde buscamos continuamente agregar valor ao usuário final, e

quando temos  que  analisar  toda  o  processo de  criação,  o  ciclo  que o desenvolve  e

principalmente as pessoas e a comunicação que elas realizam.

Primeiro processo do Design Thinking de Serviço

Este entendimento inicial é importante pois é o material inicial. Uma abordagem

de design de serviço bem planejada pode com toda certeza levar seu produto ou serviço

ao sucesso para seus usuários finais. Pontos relevantes são a visão do usuário final do

serviço ou do produto, o orçamento, os custos e as pessoas. Na figura B.2 uma visão da

primeira fase.
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Ter uma visão geral que envolve o serviço é importante neste primeiro passo, e é

neste passo que utilizamos técnica e ferramenta para entender de fato o comportamento

do usuário final e o comportamento das pessoas envolvidas no processo.

Tendo com principal objetivo deste passo atingir um grau de conhecimento do

domínio do problema.

Algumas  técnicas  para  auxiliar  neste  primeiro  passo  são  o  mapa  dos

stakeholders,  safári  de serviços,  shadowing,  mapa da jornada do usuário,  entrevistas

contextuais, os cinco por quês, sondagem cultural, etnografia móvel, um dia na vida,

mapa de expectativas, proto personas e a proposta de valor.

Segundo processo do Design Thinking de Serviço

O segundo passo é a Definição e é um dos passos com muita interação pois é

onde vamos fazer a prova do conceito, testes para adequar o serviço ou produto, vamos

explorar as anomalias que possam vir a ocorre e melhorá-las continuamente. Na Figura

B.3 temos uma visão dos objetivos do grupo Criação.

A ideia é obter retorno aos conceitos o quanto antes e aprender com eles para

melhorar o produto e processo, o que ocorre neste passo é que praticamente esquecemos

de melhorar o processo também e neste ponto podemos perder muito a qualidade pois se

não melhoramos todos os aspectos que podemos, com toda certeza algum ponto do

projeto pode ter mais probabilidade de falhar no momento mais crucial de valor, no
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usuário final. Sempre lembrando que quando falhamos na concepção de algo o custo e o

esforço  do  retrabalho  são  bem  menores  do  que  após  o  lançamento  do  serviço  ou

produto, e por consequência a qualidade tem uma alta variação de percepção para o

usuário final.

Os problemas identificados e os insights obtidos, gerados no passo anterior, são

fundamentais como fonte para uma criação adequada que nos trará conformidade com a

expectativa do usuário final.

Algumas técnicas para auxiliar neste segundo passo são a geração de ideias com

mapas mentais, a técnica dos seis chapéus e a análise SWOT, já bastante conhecida. A

técnica da pergunta e se, para provocar cenário de exceções, a criação de cenários, a

técnica de storyboard e a criação de uma etapa de cocriação. 

Terceiro processo do Design Thinking de Serviço

O terceiro passo é a Desenvolver onde temos protótipos para serem testados com

possíveis usuários ou especialistas que conheça o domínio do serviço ou produto.  Na

Figura B.4 a visão dos objetivos do grupo Desenvolver.

Uma abordagem de planejamento de teste, execução de teste e caso necessite

de retestes. Para que o usuário e os envolvidos possam ter uma visão de como interagir

neste passo é preciso envolvê-lo no processo e permitir que ele tenha uma visão do

serviço ou produto que está sendo projetado.
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O desafio aqui é passar uma visão clara e que gere o envolvimento emocional

dos usuários, sempre com bom senso no que diz respeito a pessoas e processos.

A prova de conceito neste momento deve ser o mais próximo do real e o mais

próximo do ambiente em que o produto ou serviço foram utilizados. Procure sempre

tornar  o  cenário  emocional  apenas  ao  ponto  que  provoque  a  externalização  da

criatividade dos participantes e não ao ponto de exaurir as pessoas participantes.

Algumas  técnicas  para  auxiliar  neste  terceiro  passo  são  os  protótipos  do

serviço, as maquetes de mesa para testar conceitos, a encenação dos serviços com os

cenários criados na fase anterior, alguns vídeos com sequências do serviço, além de ter

o desenvolvimento ágil para contribuir com as iterações entre essa fase e a fase anterior.

Quarto processo do Design Thinking de Serviço

O último passo do processo é a entrega onde vamos pensar em um processo de

adaptação planejado onde podemos administrar de forma sustentável as mudanças do

projeto, estas alterações podem refletir no projeto, no processo e consequentemente na

qualidade adquira do serviço ou produto final. Na Figura B.5 a visão dos objetivos do

grupo Entregar.

 

Precisamos ter boas práticas na gestão de mudança, devemos ser adaptável e o

processo flexível o mínimo para ter um fluxo estável. É importante temos definido o
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ponto  de  consistência  do  produto  e  dos  testes  aplicados  a  ele  para  elaborar  o

planejamento da mudança.

Devemos dar resolver todo e qualquer dificuldade durante o projeto de forma

objetiva e realmente eficaz, algo que resolva a causa raiz e não algo temporário, quanto

mais  criativos  e  dinâmicos  para  a  aderir  a  conformidade  mais  alcançaremos  a  alta

performance em projetos ágeis.

Algumas  técnicas  para  auxiliar neste  quarto  passo  são  as  storytelling,  os

blueprints, as dramatizações dos serviços, os mapas de ciclo de vida do serviço e entre

outros o modelo cavas de negócio.

Assumindo que projetos são diferentes e temos técnicas e métodos para vários

objetivos  podemos  então  nos  beneficiar  do  conhecimento  de  boas  práticas  ágeis  e

interativas para alcançar um serviço ou produto de alta qualidade sempre realizando a

melhoria continuada do processo.

Quando citamos a experiência do usuário, experiência do usuário, queremos

considerar alguns objetivos para se ter uma boa experiência tanto para o usuário final

quanto para as pessoas que criam o produto ou serviço do projeto,  digo aqui que é

imprescindível  que  pessoas  envolvidas  no  projeto  tenham  uma  boa  experiência  no

ambiente de trabalho para atingir um nível criativo eficiente.

Citamos como experiência do usuário a estratégia de criação quanto ao que o

usuário deseja, queira usar e que em decorrência do seu uso em conformidade com a

resolução  do  problema  proposto,  conte  boas  experiências.  Para  ter  uma  visão

diferenciada ao qual o usuário está vivendo. A fim e resolver um problema vivenciado

pelo usuário final e definitivamente não criar mais um problema para ele.

Uma boa estratégia de experiência do usuário visa encontrar pontos em que a

inovação conecta as estratégias da organização e a boa experiência do usuário. Tendo

dados e medições concretas para continuar melhorado tanto o projeto quanto o serviço

ou produto criado nele.
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Essa  estratégia  e  baseada  em  características  emocionais  que  remetem  ao

produto ou serviço prestado, são essas sensações que fazem a lealdade do usuário final,

através das lembranças que são despertadas nos usuários quando usam o produto ou

serviço.

A experiência  do  usuário  final  nos  traz  como características  do processo o

alinhamento  de  todo o  time em torno da experiência  do usuário,  o  alinhamento  da

estratégia do negócio com a viabilidade tecnológica e as expectativas do time, tem a

inovação como palavra-chave quando pensamos em entregar valor, ter claro para todos

do time que o planejamento é uma suposição que após algumas interações vamos de

forma cocriativa adaptá-la as reais necessidades e expectativas do usuário de forma a

levar  em conta  as  seguintes  características,  a  facilidade  de  uso,  a  utilidade  real  de

resolver um problema e a eficacia de resolução do problema.
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