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FATORES HUMANOS DE QUALIDADE

� A maneira como as pessoas trabalham no

desenvolvimento de software, individualmente

ou em equipe, tem um impacto decisivo sobre os

resultados obtidos.

� Uma parte importante desse trabalho é não

repetitivo e, por esse motivo, administrá-lo é uma

tarefa não trivial.



HISTÓRIAS DA VIDA REAL

� Os textos a seguir relatam histórias e

experiências verdadeiras e servem para ilustrar e

exemplificar a importância do controle dos

fatores humanos no ambiente profissional.

� Para coisa do Sensacionalista, mas não é..



PERMISSÃO PARA IR EMBORA

� Após quase 10 horas de trabalho, Juvenal está

saindo do escritório, às 19 horas e, nesse

instante, é abordado pelo gerente:

� Juvenal, por que você está indo embora tão cedo?

� Daquele dia em diante, Juvenal percebeu que

deveria pedir para sair no horário.



SEM SAÍDA

� Sexta-feira, 20:00 horas em um grande escritório.

Teodoro está programando há muitas horas e ainda não

terminou o trabalho. O gerente entra na sala e

pergunta:

� Teodoro, o software está pronto?

� Ainda não, estou com um probleminha no módulo X,

mas acho que segunda-feira tudo estará pronto.

� O gerente sai da sala e tranca a porta. Você só sai dai

quando acabar.



PREVISÕES

� O analista Ubiratã está desenvolvendo seu software, quando

entra o gerente:

� Em quanto tempo você conseguiria implementar relatórios

com consulta por data e por valor?

� Não sei responder agora, estamos com alguns problemas,

precisamos...

� Isso não me interessa, quanto tempo?

� Quatro dias

� Ok, vou lançar no seu cronograma.

� Na verdade ele precisava de 4 horas, mas ganhou 4 dias para

poder finalizar as demais tarefas...



EMPRESAS QUE DESENVOLVEM

SOFTWARE

� Em qualquer ambiente de trabalho há situações de

estresse e problemas relacionados a pessoas.

� Normalmente, até certo ponto, as empresas tem

capacidade de tratar tais problemas.

� Comparadas às empresas que funcionam como linha

de montagem, a característica do desenvolvimento de

software é a carga não repetitiva de trabalho, o

trabalho intelectual.

� Como gerenciar algo que muda o tempo todo?



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

� Ao implementar um novo programa, os

desenvolvedores precisam criar soluções e, para

conseguir fazê-lo, é essencial que trabalhem em

perfeita sintonia [Weinberg, 1971].

� Obter essa sintonia de trabalho depende de

vários fatores, como boas relações informais entre

os desenvolvedores e uma liderança adequada

que faça convergir a energia de todo o grupo.



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

� Uma forma de tratar o problema é utilizar

metodologias, métodos e técnicas que foram

desenvolvidos para esse tipo de ambiente.

� Algumas dessas técnicas são: CMMI, PSP, XP,

contudo, nenhuma técnica estará completa se as

pessoas não tiverem compreensão do porquê de

utilizar o método.



COMUNICAÇÃO

� A boa comunicação entre os desenvolvedores facilita

um pré-requisito essencial a todas as tarefas ligadas a

software: a compreensão sobre o que se está

trabalhando.

� Essa necessidade de informações vale para todas as

pessoas envolvidas, sejam dois programadores que

trocam informações sobre o código, projetistas que

discutem um diagrama UML, ou gerentes que

discutem requisitos com clientes. [Yourdon, 1989]



INDIVIDUALISMO

� A atividade de desenvolvimento de software

possui um forte componente de criatividade. A

solução de um problema, ainda que seja obtida

por um esforço conjunto de uma equipe, ocorre

basicamente dentro da mente de um

desenvolvedor.



INDIVIDUALISMO: PONTOS DE ATENÇÃO

� Primeiro: aplicação de metodologias padronizadas.

Alguns programadores sentem-se ofendidos com a

ideia de deixarem de lado seus próprios hábitos de

programação em favor dos padrões de uma equipe.

� Segundo: relação de possessão entre o desenvolvedor

e o produto. Defeitos no software podem ser

interpretados como uma crítica pessoal e essa reação

pode acontecer de forma inconsciente.



GERÊNCIA DE MANUFATURA

� Produtividade: esse conceito deve ser aplicado

com cautela para o desenvolvimento de software,

pois estimular a produção em quantidade de

linhas de código ou cumprimento de cronograma,

não necessariamente significa qualidade.

� Mais recursos para maior produtividade? Para

entender esse conceito, uma mãe tem uma

gestação completa em nove meses, mas três mães

não fazem uma gestação completa em três meses.



RELAÇÃO COMERCIAL-DESENVOLVIMENTO

� O ambiente empresarial é muitas vezes incongruente:

uma série de objetivos e sobretudo de valores é

declarada, porém a execução não guarda nenhuma

relação com eles.

� Há companhias que apresentam um plano

estratégico, uma declaração de missão e a famosa

expressão que diz que o principal ativo da empresa

são as pessoas: mas, na prática, não aplicam esses

ideais, ocorrem jogos de interesses e conflitos de

poder.



RELAÇÃO COMERCIAL-DESENVOLVIMENTO

� A área comercial trabalha sob pressão para obter

resultados. A competição é grande e as margens de

lucro, pequenas: a tarefa dos vendedores de serviços

de tecnologia é cada vez mais árdua.

� Nesse mercado selvagem, vendedores se obrigam a

cada vez mais prometer vantagens e

funcionalidades irreais aos clientes, tudo para

manter uma venda, mas como a área técnica vai

administrar e implementar tudo isso?



MATURIDADE DE ORGANIZAÇÕES

� Tipos de organizações quanto à maturidade:

� Incerteza;

� Despertar;

� Esclarecimento;

� Sabedoria;

� Certeza.



MATURIDADE DE ORGANIZAÇÕES

� Cada categoria identifica um estilo de gerência,

desde um nível em que se trabalha pelo método

de tentativa e erro (incerteza), até o caso ideal,

em que as decisões são tomadas com o mínimo de

erro e de forma a garantir o máximo de eficiência

(certeza).



MATURIDADE DE ORGANIZAÇÕES

� Galgar níveis de maturidade significa, de forma

geral, que uma empresa aprende a ser mais

precisa ao:

� Traçar objetivos;

� Estimar variáveis, como custo e tempo;

� Elaborar planos.



NÍVEIS DE MATURIDADE: NÍVEL 1 -
CAÓTICO

� A empresa caótica é também chamada de

empresa de padrão variável.

� A rigor, tal empresa não possui processos.

� O trabalho é realizado sem planejamento e as

pessoas reagem às necessidades à medida que os

problemas surgem.

� Em geral, desenvolvem projetos com base na

improvisação.



NÍVEIS DE MATURIDADE: NÍVEL 2 -
REPETITIVO

� Empresas que estão nesse nível funcionam com

base em rotinas: aquilo que funcionou no passado

é, provavelmente, a solução para resolver os

problemas atuais.

� Naturalmente isso não é verdade, mas a

organização ainda não tem consciência disso.

� Muito próxima do nível 1, tendo como diferencial

apenas o fato de existirem receitas prontas e a

capacidade de repetir fórmulas prontas.



NÍVEIS DE MATURIDADE: NÍVEL 3 -
DEFINIDO

� A transição para o nível 3 ocorre a partir de uma

compreensão, por parte da empresa, de que o

desenvolvimento de um produto pode ser feito

com mais segurança se forem aplicados os

processos corretos.

� Uma característica desse nível é o esclarecimento

das pessoas. Elas compreendem os processos, sua

utilidade e importância.



NÍVEIS DE MATURIDADE: NÍVEL 4 -
GERENCIADO

� O próximo passo de evolução organizacional é

antecipar os problemas que possam surgir.

� Para isso é preciso saber detectar, durante a

execução dos processos, tendências que mostrem

se eles seguem um padrão correto ou se revelam

algum distúrbio a ser corrigido.

� As organizações no nível 4 efetuam medidas de

seus processos e buscam otimizá-los.



NÍVEIS DE MATURIDADE: NÍVEL 5 -
OTIMIZADO

� As organizações que estão no nível 5 incorporam

a qualidade como um valor que se torna

enraizado na filosofia da empresa e reflete-se

tanto nos produtos por ela criados quanto em seu

funcionamento como um todo.

� A empresa busca alternativas para aprimorar

todas as atividades que realiza.

� Conta com informações e dados históricos que a

ajudarão nas tomadas de decisões.



RESUMO NÍVEIS DE MATURIDADE



PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÕES MADURAS

� Uma empresa não precisa sempre recorrer à

inventividade para resolver problemas: a maioria

das dificuldades que ela enfrenta são recorrentes.

� É possível buscar soluções na experiência já

desenvolvida por outras organizações.



INTERAÇÃO COM O CLIENTE

� Um dos maiores fatores de fracasso em projetos de

desenvolvimento de sistemas é a constante alteração

dos requisitos e do escopo.

� Essas alterações são inevitáveis;

� As alterações são importantes para que o produto

final realmente esteja de acordo com a solicitação do

cliente;

� O problema não é a mudança em si, mas a forma

como stakeholders e desenvolvedores lidam com ela.



GERENCIAMENTO DE PROJETOS

� Organizações maduras fazem planos de projetos

realísticos e honestos.

� Propor custos ou prazos reduzidos, porém

inviáveis, é uma estratégia adotada por alguns

para, por exemplo, ganhar uma concorrência.

� Além de desleal, tal prática é realmente

desastrosa.



MÉTRICAS

� Organizações maduras alimentam suas bases de

dados de projetos anteriores constantemente.

Durante os projetos, métricas são empregadas

auxiliando a definição de tarefas e a alocação de

recursos.

� O fato do trabalho ser constantemente avaliado

pode levar os desenvolvedores ao receio de serem

penalizados. Essa reação ocorre se não houver

um feedback positivo do gerente de projetos.



TREINAMENTO E COACHING

� Organizações maduras possuem treinamentos

formais para novos contratados e programas

como reciclagens para o pessoal mais antigo.

� Para guiar a carreira dos funcionários no que diz

respeito a novos treinamentos, direcionamento de

novos projetos ou apenas fornecendo feedbacks

para suas questões, algumas empresas utilizam o

coaching.



REVISÕES POR PARES

� Uma das grandes dificuldades da maioria dos

profissionais, é o de localizar defeitos nos

resultados do próprio trabalho. Uma maneira

simples de contornar o problema é encarregar

outra pessoa de realizar a revisão.

� Organizações maduras utilizam uma prática

chamada de revisões por pares.

� Essa prática é eficaz para encontrar erros e não

conformidades com os padrões estabelecidos.



SISTEMA KAIZEN

� Quando se estuda qualidade, às vezes se ouve

falar em “método de trabalho” e também em

“filosofia de trabalho”.

� A palavra “método” é utilizada para designar

uma maneira de solucionar um problema, em que

a maior parte das informações envolvidas é

conhecida de antemão.



SISTEMA KAIZEN

� Já a palavra filosofia tem um sentido um pouco

menos concreto e está mais relacionada à forma

como se pensa.

� A maneira das pessoas pensarem exerce um

efeito profundo sobre o funcionamento de tudo

que as rodeia.



BASES DO SISTEMA 5S

� O 5S faz parte do sistema Kaizen, introduzido nas

empresas em 1986, nas empresas Toyota, por Massaki

Imai.

� A palavra contém dois termos que podemos tentar

traduzir da seguinte maneira: Kai, introdução da

mudança, e Zen, para o melhor.

� De maneira geral, no Kaizen, os problemas são

tratados utilizando soluções simples que estão ligadas

às práticas de trabalho e à disciplina dos

trabalhadores.



BASES DO SISTEMA 5S

� Nessa metodologia aparecem muito as noções de

disciplina, asseio e organização.

� São aplicadas em toda a empresa e no espaço

individual de cada empregado: objetos, papéis,

canetas sobre sua mesa, as ferramentas em seu

posto de trabalho devem estar organizadas e em

bom estado.



BASES DO SISTEMA 5S

� O sistema Kaizen parte de um princípio

interessante: reduzir o valor não agregado.

� Em outros termos, tudo o que não é útil para o

objetivo da empresa – seja fabricar um produto,

seja oferecer um serviço – deve ser evitado.



BASES DO SISTEMA 5S

� Sete fontes de desperdício que devem ser controladas:

1. Produção em excesso;

2. Tempos de espera;

3. Transportes;

4. Estoques inúteis;

5. Processo de fabricação;

6. Movimentos inúteis;

7. Peças defeituosas.



O SISTEMA 5S

� O nome 5S provém de cinco palavras japonesas

que formam um conjunto de preceitos.

� As palavras são: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e

Shitsuke.

� Seiri (descarte): se refere à concentração no

essencial: tudo o que é desnecessário deve ser

jogado fora.



O SISTEMA 5S

� Seiton (arrumação): está ligado à organização do

espaço e dos métodos de trabalho. Aplica-se à

disposição de ferramentas, de materiais, manter

documentos e informações organizadas, realizar

procedimentos seguindo sequências bem

estabelecidas.

� Seisoh (limpeza): limpeza no sentido amplo, além do

espaço de trabalho e sua limpeza óbvia, as

ferramentas devem estar limpas e prontas para uso.



O SISTEMA 5S

� Seiketsu (asseio): invoca a ideia de padronização.

Ferramentas devem ser guardadas sempre no

mesmo lugar, na mesma posição. O ambiente

bem organizado contribui para que o trabalho

prossiga corretamente.

� Shitsuke (disciplina): relaciona-se ao progresso.

Disciplina como busca da postura interna das

pessoas ao seguirem as recomendações.



APLICAÇÃO À CONSTRUÇÃO DE

SOFTWARE

� A filosofia Kaizen parece profundamente ligada a

tarefas do dia a dia e trabalhos concretos, então,

como aplicá-la a algo tão intangível como o

software?

� Os problemas como desperdício ou má

organização são resultados do trabalho das

pessoas: é nesse ponto que se busca intervir.

� Isto torna a metodologia genérica e perfeitamente

aplicável à produção de softwares.



APLICAÇÃO À CONSTRUÇÃO DE

SOFTWARE

� O Seiri se traduz em simplificação, lembrando

um dos princípios das metodologias ágeis. As

funções necessárias devem ser implementadas

evitando-se tudo o que não seja útil ao usuário.

� O Seiton, organização, estará presente no

produto e sua fabricação, assim como o código

fonte, os diagramas, a arquitetura, que devem

estar organizados de forma lógica, clara e precisa.



APLICAÇÃO À CONSTRUÇÃO DE

SOFTWARE

� O Seisoh, limpeza, pode ser aplicado tanto a

objetos quanto a elementos intangíveis. Dessa

forma, rotinas não utilizadas e esquecidas entre

comentários, devem ser descartadas.

� A padronização, Seiketsu, é essencial ao

desenvolvimento do código. A nomenclatura de

identificadores, formatos de comentários e outros

elementos que devem seguir o padrão da

empresa.



APLICAÇÃO À CONSTRUÇÃO DE

SOFTWARE

� O Shitsuke continua sendo um conceito

desvinculado do trabalho em si: trata-se de uma

atitude interna das pessoas, visando à qualidade

do trabalho.



FILOSOFIA AMERICANA KISS

� Existe uma filosofia americana bastante

interessante e que aplica-se perfeitamente a esse

contexto, é a filosofia do KISS:

� K = Keep

� I = It

� S = Simple

� S = Stupid



QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO

1. Encontre exemplos de sete tipos de desperdício

do Kaizen.

2. Comente a seguinte frase, relativamente à

prática de revisão por pares: “Em geral,

encontramos facilmente erros alheios e temos

dificuldades para encontrar os nossos próprios.”
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