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                                  RESUMO 
 

 

A contratação de serviços de Tecnologia da Informação (TI) é uma prática 
comum em órgão públicos. A terceirização envolve um elevado consumo de 
recursos públicos e uma alta complexidade de gestão. No cenário público federal 
brasileiro, o serviço de manutenção de software é terceirizado. Softwares legados 
são sistemas já desenvolvidos que executam tarefas importantes para a organização 
em que eles estão inseridos. Para que os softwares legados se mantenham 
alinhados ás expectativas do negócio da organização é necessário que seja 
constantemente modificados, o que pode acarretar esforço e custo com atividades 
de manutenção. Esse alto custo quando concentrado em manutenções corretivas 
motiva uma análise aprofundada dos sistemas a fim de descobrir as fraquezas do 
legado procurando identificar a causa deste grande número de requisições 
relacionadas a defeitos. Dessa forma esse trabalho visa aplicar medições nos 
softwares legados a partir da utilização do método GQM (goal question metric) a fim 
de identificar as fraquezas desse legado de software e proporcionar dados 
quantitativos que possibilitem uma maior visão do gestor de TI sobre seus softwares 
legados e a real razão dos elevados custos com os mesmos.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Manutenção de software; Softwares Legados, Métricas de 
Software.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Outsourcing of Information Technology (IT) services is a common practice in 
public agencies. Outsourcing involves a high utilization of public resources and a 
highly complex management. In the Brazilian federal public arena, the software 
maintenance service is outsourced. Legacy software systems are already developed 
that perform important tasks for the organization. For legacy software remain aligned 
to the organization's business expectations it is necessary a constant maintenance 
and evolution. Legacy software are responsible for a large number of corrective 
maintenance and as a result a lot of effort and cost of maintenance. This high effort 
for corrective maintenance motivates further analysis of software in order to discover 
the weaknesses of this legacy. Thus this work aims to apply measurements in legacy 
software from using the Goal Question Method (GQM) to identify the weaknesses of 
this legacy software and provide quantitative data that enable greater insight to the IT 
manager. 
 
 
Keywords: Software maintenance; Legacy software; Software Metrics. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este primeiro capítulo aborda o contexto em que o trabalho está inserido, o 

problema que será abordado, sua justificativa, objetivos propostos, resultados 

esperados e os capítulos referentes ao desenvolvimento do mesmo.  

1.1. CONTEXTO 

 

A contratação de empresas para execução de serviços, também chamada de 

terceirização, permite que a organização contratante concentre-se no produto final, 

ou seja, nos serviços que a organzação é capaz de desempenhar com maior 

qualidade, competitividade e produtividade (PRADO; CRISTOFOLI, 2012).  

Na Administração Pública Federal (APF) a atividade de contratação tornou-se 

uma ferramenta de grande importância, pois adiciona valor ao produto desenvolvido, 

melhorando os processos internos e os serviços prestados (PRADO; CRISTOFOLI, 

2012).  

A terceirização deixou de ser uma intervenção visando exclusivamente a 

redução de custos na empresa contratante e passou a ser uma parte integrante da 

estratégia da organização. A terceirização da Tecnologia da Informação (TI) permitiu 

às organizações um acesso simples, rápido e barato a diversas tecnologias 

(PRADO; CRISTOFOLI, 2012).  

Apesar das vantagens da terceirização de serviços, existem alguns problemas, 

como por exemplo o relacionamento com os fornecedores, as expectativas sem 

alinhamento estratégico, os prazos, os custos acima do esperado e a baixa 

qualidade do produto entregue (PRADO; CRISTOFOLI, 2012).  

A APF terceiriza diversos tipos de serviços. Os serviços terceirizados podem 

incluir o gerenciamento de rede, help-desk, desenvolvimento de software, 

manutenção de software, entre outros (LEE, 2001; BRASIL, 1997, ALARANTA; 

JARVENPAA, 2010). 

Um dos serviços prestados por empresas tercerizadas na APF é a manutenção 

de software. A manutenção de software pode ser caracterizada como o total de 

atividades necessárias para promover uma modificação nos sistemas de software 

existentes e que estão em operação mantendo suas funções primárias intactas. A 

atividade de manutenção se inicia quando o software está em funcionamento e 
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apresenta agum problema, necessidade de melhoria ou adaptação (BRUSAMOLIN, 

2004; HUNT, 2008).  

Como o  desenvolvimento de um software gera alto custo para a organização é 

necessário que ele obtenha um retorno financeiro satisfatório, o que ocasiona a sua 

utilização por um considerável período de tempo. Esses softwares são denominados 

legados e executam tarefas de grande importância para a organização (RAMOS, 

2011).  

A área de negócio de uma organização está em constante transformação e os 

softwares legados existentes precisam acompanhar essas modificações. As 

manutenções que são realizadas nos sistemas legados permitem que os mesmos 

atedam às regras de negócio da organização, porém elas ocasionam um elevado 

esforço e custo. (RAMOS, 2011).  

Algumas manutenções realizadas no software após a entrega do mesmo podem ser 

capazes de danificar sua estrutura tornando as próximas manutenções mais caras. À 

medida que o tempo passa, o custo para implementar manutenções aumenta. Isto 

ocorre para todos os sistemas de software, independente da sua aplicação, 

domínioou base tecnológica (JACOBSON, 1991; SNEED,2004).  

De acordo com Bakota (2014) e Snned (2004), qualquer manutenção realizada 

no software, seja perfectiva, corretiva ou adaptativa, sem o objetivo de melhorar a 

qualidade do código, acarreta numa modificação no código original que diminui a 

qualidade interna do mesmo ao longo do tempo. A diminuição da qualidade interna 

resulta em novas demandas por manutenções, e, como consequência, maiores 

custos para a organização.   

Quando os sistemas legados possuem alta demanda por manutenção e as 

causas dessas demandas não são identificadas e solucionadas, aumenta-se 

exponencialmente o número de novas demandas, o que também acarreta num alto 

custo para a organização (WARD; BENNETT, 1995). 

 

1.2. PROBLEMA 

 

A manutenção de software pode custar mais ou equivalente ao custo do 

desenvolvimento do software. De acordo com estimativas, o total de recursos gastos 

representa cerca de 40% a 60% do custo total de um projeto de software 
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(BRUSAMOLIN, 2004). Já para Pressman (2011), a manutenção de software pode 

ser responsável por mais de 60% de todo o esforço despendido por uma 

organização. A medida que novas funcionalidades do software surgem essa 

porcentagem tende a crescer (PRESSMAN, 2011). De acordo com Pigoski (1996), 

estima-se que 80% do ciclo de vida do software seja destinado a manutenção.  

A frequência com que um software apresenta necessidades de manutenções 

corretivas pode indicar que ele possui uma baixa qualidade interna. Quando as 

causas dessas frequências não são mapeadas, registradas ou solucionadas, as 

mesmas geram um elevado esforço e custo com manutenção para a organização 

(BAKOTA, 2012).  

Este trabalho está inserido no contexto de uma organização da Administração 

Pública Federal, denominado de Ministério X. Essa organização possui uma grande 

quantidade de softwares legados, os quais despendem um elevado esforço e custo 

com manutenções corretivas. Atualmente não há nenhum registro ou estudo das 

causas desse fenômeno. 

Prestes a estabelecer um novo contrato de sustentação de sistemas com uma 

empresa terceirizada, o Ministério X não possui esclarecimento sobre a situação de 

seus sistemas legados em relação à característica de qualidade e nem sobre as 

causas desse elevado custo em manutenções corretivas. As decisões da gestão têm 

sido baseadas na percepção que responsáveis da área de TI possuem sobre a 

qualidade desses sistemas. 

Dado o problema, a questão de pesquisa deste trabalho é: 

Que fatores levam o Ministério X a ter um elevado custo em manutenções 

corretivas das aplicações de seus softwares legados? 

 

1.3. OBJETIVO  

 

O Objetivo geral desse trabalho é investigar os fatores que levam a um alto 

custo em manutenção dos sistemas legados do Ministério X a partir de um conjunto 

de métricas estabelecidas. 

Entre os objetivos específicos desse trabalho estão:  

 Mapear os softwares que possuem um maior número de manutenções 

corretivas requisitadas; 
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 Aplicar o GQM para obter métricas de software que respondam às 

necessidades de informação que o Ministério X necessita sobre seu legado 

de softwares; 

 Realizar as medições; 

 A partir das medições realizadas, analisar o grau de documentação dos 

softwares legados avaliando sua relação com o elevado custo com 

manutenções corretivas; 

 Analisar aspectos de qualidade do código dos softwares legados; 

 Realizar um mapeamento e classificação das causas das manutenções 

corretivas requisitadas; 

 Analisar possíveis correlações entre qualidade do código, nível de 

documentação e causas das manutenções corretivas. 

1.4. METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa desse trabalho foi classificada quanto à natureza, 

abordagem, objetivos, procedimentos técnicos e técnicas de coleta de dados.  

A natureza da pesquisa foi classificada como aplicada, pois tem como objetivo 

a geração de conhecimentos para a solução de problemas específicos envolvendo 

verdades e interesses locais da organização em que o trabalho está inserido (GIL, 

2008; MORESI, 2003). O foco é avaliar três aspectos principais de um conjunto de 

sistemas legados de forma a dar subsídio para identificação das causas dos 

elevados custos com manutenção corretiva no Ministério X.   

Quanto à abordagem, o estudo será misto, envolvendo tanto o método 

qualitativo quanto o método quantitativo. As pesquisas classificadas como 

qualitativas não requerem o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 

natural é coleta direta de dados e o pesquisador é o elemento chave, analisando 

seus dados indutivamente. O pesquisador busca compreender os fenômenos 

observando, interpretando e descrevendo. Já as pesquisas quantitativas consideram 

que tudo pode ser quantificado, traduzindo números em informações para classificá-

los e analisá-los ( MORESI, 2003; MELLO, 2012). 

A abordagem quantitativa será aplicada à medida que se buscará quantificar 

a documentação dos sistemas, seu tamanho, quantidade de manutenções corretivas 

e qualidade estática do código como meios de investigação dos fatores que afetam o 
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custo das manutenções. Por outro lado, a pesquisa qualitativa será empregada ao 

se investigar o contexto específico das manutenções corretivas realizadas. 

O GQM é um método que define objetivos, questões e métricas que serão 

utilizadas para caracterizar de forma quantitativa o estado atual dos softwares 

legados do Ministério X. A partir deste método pode-se obter um mapeamento dos 

principais aspectos dos mesmos.  

O GQM possui como propósito final responder todas as questões levantadas 

sobre o legado de software. Essas questões levantadas representam as 

necessidades de informação que o Ministério X possui sobre seus softwares 

legados. Ao final da aplicação do método deve-se gerar informações que justifiquem 

o elevado custo com manutenções corretivas presentes no Ministério X.  

O rastreamento de todas as requisições corretivas será realizado para identificar 

quais softwares possuem maior frequência de manutenções corretivas. A partir 

desses resultados será realizado um levantamento dos problemas existentes e quais 

informações são necessários para identificar o estado atual dos mesmos. Será 

analisado o quanto a documentação, qualidade interna e a classificação dos erros 

interferem na frequência de manutenções corretivas requisitadas no Ministério X.   

Em relação ao objetivo, a presente pesquisa caracteriza-se como explicativa, 

tendo como objetivo esclarecer quais fatores contribuem de alguma forma para a 

ocorrência de um determinado fenômeno (GIL, 2008; MORESI, 2003). 

Os procedimentos técnicos utilizados nesse trabalho como meios de investigação, 

são estudo de caso, pesquisa bibliográfica e documental, dado que o objetivo é 

gerar conhecimento e resolver um problema prático (GIL, 2008; MORESI, 2003). 

 Estudo de Caso: É um método específico de pesquisa de campo. 

Realiza investigações de fenômenos à medida que ocorrem sem 

interferência significativa do pesquisador. Tem como objetivo principal 

compreender o evento em estudo e ao mesmo tempo desenvolver teorias 

sobre os aspectos dos fenômenos estudados (GIL, 2008; MORESI, 

2003). 

 Pesquisa bibliográfica: É o estudo desenvolvido com base em materiais 

publicados em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja qualquer 

material acessível ao público em geral. Não é recomendado a utilização 

de páginas da internet. Essa pesquisa fornece instrumento analítico para 
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qualquer outro tipo de pesquisa (MORESI, 2003). Nesse trabalho serão 

utilizados publicações de bases científicas para apoiar a construção do 

referencial teórico.  

 Documental: O desenvolvimento da pesquisa documental segue os 

mesmos passos da pesquisa bibliográfica mas as fontes de pesquisa são 

muito mais diversificadas e dispersas. Existem documentos que não 

recebem nenhum tratamento analítico, como documentos de arquivos de 

órgãos públicos e instituições privadas, como associações científicas, 

igrejas, sindicatos, entre outros. Podem ser incluídos documentos como 

cartas pessoais, diários, regulamentos, gravações e memorandos (GIL, 

2008).  

As técnicas de coleta de dados selecionadas para esse trabalho foram 

entrevistas informais e análise documental (GIL, 2008; THIOLLENT, 1986; MELLO, 

2012). Abaixo são apresentadas de forma detalhada as técnicas selecionadas:  

 Entrevista Informal: Em entrevistas informais o entrevistador tem uma 

maior liberdade para desenvolver cada situação ou assunto em qualquer 

direção que considere adequada. As perguntas realizadas durante a 

entrevista são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversa 

informal (MARCONI; LAKTOS, 2003). 

 Documentos: Consiste no estudo de documentos publicados por órgão 

públicos, como por exemplo, normas e acórdãos (GIL, 2008); 

Abaixo, na figura 1, temos a seleção metodológica utilizada por este trabalho. 
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Figura 1: Seleção metodológica. Fonte autor. 

 

 

 

 

    1.4.1 ESTUDO DE CASO 
 

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa utilizada extensivamente nas 

ciências biomédicas e sociais, por isso durante muito tempo foi considerado como 

um procedimento pouco rigoroso que serviria somente para estudos de natureza 

exploratória. Hoje é delimitado como um tipo de pesquisa que investiga um 

acontecimento atual inserido dentro do seu contexto real, onde os limites entre o 

acontecimento e o contexto não são claramente definidos (YIN, 2001; GIL, 2008).  

O estudo de caso é uma investigação detalhada de uma ou mais organizações, 

ou até mesmo de grupos dentro de uma organização com o objetivo de promover 

uma análise do contexto e dos processos envolvidos no fenômeno em estudo 

(MORESI, 2003). 

Possui como objetivos explorar situações da vida real, preserva o caráter único 

do objeto estudado, realiza uma descrição da situação no contexto em que a 

investigação está sendo realizada, estrutura hipóteses ou teorias e explica 

determinados fenômenos (GIL, 2008). 

A principal preocupação do estudo de caso é a interação entre os fatores e 

eventos. Sendo um método mais específico de estudo de campo investigando 



20 

 

fenômenos a medida com que eles ocorrem, sem qualquer interferência significativa 

do pesquisador. O foco principal é compreender o evento em estudo e ao mesmo 

tempo desenvolver teorias mais genéricas a respeito dos aspectos característicos do 

fenômeno observado. O interesse do pesquisador é a relação entre o fenômeno e 

seu contexto por isso o fenômeno não pode estar isolado de seu contexto (MORESI, 

2003).  

O estudo de caso permite ao pesquisador concentra-se em um aspecto ou 

situação específica e identificar os diversos processos que interagem no contexto 

estudado. Esses processos são essenciais para o sucesso ou fracasso da 

organização (MORESI, 2003).  

A exploração de processos sociais a medida que eles ocorrem na organização, 

é um dos pontos fortes do estudo de caso pois permite uma análise processual, 

contextual e longitudinal das várias ações e significados que são construídos nas 

organizações. Possui uma natureza de coleta de dados mais aberta ele possibilita a 

análise mais aprofundada de processos e a relação entre os mesmos (MORESI, 

2003). 

Existem algumas característica básica do estudo de caso. Sendo elas (MORESI, 

2003): 

 O fenômeno deve ser observado em seu ambiente natural; 

 Os dados podem ser coletados por diversos meios; 

 Uma ou mais entidades (pessoas, grupo, organização) são examinadas; 

 A complexidade da unidade é estudada intensamente; 

 As pesquisas realizadas são dirigidas por estágios de exploração, 

classificação e desenvolvimento de hipóteses do processo de construção 

do conhecimento; 

 Não são utilizados controles experimentais e manipulações; 

 Não é necessário a especificação do conjunto de variáveis dependentes 

e independentes; 

 Os resultados dependem fortemente do poder de integração do 

pesquisador; 

 A medida que o pesquisador desenvolve novas hipóteses podem ser 

realizadas mudanças na seleção do caso ou dos métodos de coleta de 

dados; 



21 

 

 As pesquisas envolvem questões “como” e “porque” ao invés de 

frequência ou incidências; 

 Possui foco em eventos contemporâneos. 

 
1.4.2 FASES DO DESENVOLVIMENTO 
 

Após a metodologia ter sido definida, tendo como foco principal o estudo de 

caso, as fases e etapas do trabalho foram definidas. A baixo temos a definição das 

fases do trabalho:   

 Planejamento do trabalho; 

 Revisão de literatura; 

 Definição do protocolo de pesquisa; 

 Execução do estudo de caso; 

 Desenvolvimento da solução; e 

 Redação da monografia. 

 

Na Figura 2 é apresentado o Plano Metodológico adotado neste trabalho e em 

seguida uma descrição de cada uma das fases e etapas. 

 

 

Figura 2: Plano metodológico. Fonte: autor. 
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 Planejamento 

Essa fase consiste na etapa inicial do trabalho. É realizado o estudo do 

contexto em que o trabalho será inserido, as necessidades da organização e o 

problema a ser resolvido. Definindo os objetivos do trabalho, pergunta de pesquisa e 

resultados esperados. 

 

 Revisão de literatura 

A revisão de literatura será realizada ao longo do desenvolvimento do trabalho. 

Esta é a base para as fases seguintes pois é utilizada como apoio a definição do 

protocolo de pesquisa. Nesta fase ocorre todo o mapeamento da literatura para a 

construção do referencial teórico e definição da ação a ser aplicada.  

 

 Definição do protocolo 

 Nesta fase é definido o contexto em que o trabalho está inserido assim como 

seu propósito e cenário. É realizado os procedimento de acesso às informações 

presentes no Ministério X, os documento ou materiais necessários e os 

procedimentos de coleta de dados que serão desenvolvidos como documentos e 

entrevistas informais. Nessa fase inclui a seleção das métricas que serão coletadas 

e os métodos que serão utilizados.  

 

 Execução do Estudo de Caso 

Nesta fase é realizado a aplicação do protocolo que foi definido anteriormente, 

realizando também a coleta e o armazenamento das métricas que foram 

selecionadas e a análise dos resultados obtidos.  

 

 Desenvolvimento da Solução 

Todos os resultados necessários para avaliar a situação dos legados de 

software presentes no Ministério X obtidos nas fases anteriores são discutidos e 

avaliados. Essa avaliação pode contrapor ou não as hipóteses levantadas 

proporcionando uma solução final que retrata o atual estado dos softwares legados 

presentes no Ministério X.   
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 Redação dos resultados 

Todos os resultados obtidos são devidamente documentados.  

1.5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em cinco Capítulos. Neste Capítulo 1 – 

Introdução são apresentados: o contexto do trabalho, o problema, os objetivos e a 

metodologia. 

No Capítulo 2 – Manutenção de Softwares Legados apresentam-se as 

informações principais sobre softwares legados e manutenção em diversos 

aspectos. Este capítulo apresenta conceitos derivados de manutenção, 

reengenharia e engenharia reversa.   

No Capítulo 3 – Medição e Métricas são apresentados os conceitos 

relacionados às métricas de software e aos método de coleta dessas métricas. 

No Capítulo 4 – A Proposta de Trabalho são apresentados a definição da 

proposta de trabalho e o planejamento do estudo de caso que será aplicado no 

Ministério X. Posteriormente são apresentados os resultados esperados e o 

cronograma de execução das atividades. 
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2. MANUTENÇÃO DE SOFTWARES LEGADOS 

 

Dado o objetivo definido por este trabalho, nesse capítulo apresenta-se uma 

contextualização sobre manutenção de software. Inicialmente apresentam-se 

características relacionadas à manutenção, em seguida apresentam-se conceitos 

relacionados a softwares legados, reengenharia e engenharia reversa. 

2.1. MANUTENÇÃO 

Para que os softwares legados se mantenham alinhados às expectativas do 

negócio da organização, é necessário que haja constante manutenção e evolução 

dos mesmos. 

A manutenção de software pode ser definida como o processo de modificação 

de um sistema de software que existe e que está em operação, deixando suas 

funções primárias intactas (HUNT, 2008). Essa atividade se inicia quando a etapa de 

desenvolvimento do software acaba e a entrega do software é efetuada, ou seja, 

quando o software já está em funcionamento e apresenta algum problema, 

necessidade de melhoria ou adaptação (BRUSAMOLIN, 2004).  

 A atividade de manutenção do software possui as etapas de entendimento, 

modificação e revalidação do mesmo (OMA; COOK, 1990). Essa atividade pode 

consumir tanto ou mais recursos que a atividade de desenvolvimento do software. 

De acordo com estimativas, o total de recurso consumidos representa cerca de 40% 

a 60% do custo total de um projeto de software (BRUSAMOLIN, 2004). 

Os custos para realizar manutenções em um software legado são de várias 

fontes. Sendo elas (RAMOS, 2004):  

 Elevado número de solicitações de manutenção por mês; 

 Urgência de pedidos de manutenção (manutenções urgentes podem ter 

um maior custo por não estarem dentro do planejado); 

 Dificuldade inerente do pedido de manutenção (pedidos de manutenção 

podem ter o objetivo de mudar algo em uma parte muito conhecida do 

sistema ou exigir uma restruturação total do mesmo); 
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 Dificuldade de compreensão e/ou de modificar o sistema (depende da 

qualidade da documentação, modularidade do sistema, linguagem de 

programação utilizada, modelo de dados, entre outros aspectos). 

Apesar do alto custo para a realização de manutenções ser o problema mais 

agravante, existem outros problemas associados à atividade de manutenção. Sendo 

eles (PRESSMAN, 2011):  

 Perda ou adiamento das atividades de desenvolvimento, causados pelo 

fato de que os recursos disponíveis para a atividade de 

desenvolvimento são canalizados na atividade de manutenção; 

 Insatisfação do cliente quando os pedidos de manutenção não são 

respondidos em tempo hábil; 

 Redução da qualidade global do sistema devido a introdução de erros 

causado pelas alterações; 

 Grande diminuição na produtividade dos programadores.  

2.2. TIPOS DE MANUTENÇÃO 

A manutenção do software pode ser definida como o processo de corrigir, evoluir 

ou adaptar programas existentes para que o desempenho do software possa 

atender às necessidades da organização (RASHID, 2009). Existem diferentes tipos 

de categorias de manutenção (ISO, 2006), sendo elas:   

 Manutenção Corretiva: É a modificação de um produto de software 

após a sua entrega para corrigir falhas. Essas falhas são caracterizadas 

como defeitos do software e os erros encontrados são nomeados como 

bugs; 

 Manutenção Adaptativa: É a modificação de um produto de software 

após sua entrega visando ajustar a utilização do produto de software a 

um novo contexto no ambiente em que ele está inserido. Essa 

modificação de ambiente pode ser do hardware, regras de negócio, 

entre outros aspectos que impactam diretamente no software; 

 Manutenção Evolutiva: Compreende a alteração das funcionalidades 

do software que já existem para otimizar ou agregar novos requisitos; 

 Manutenção Preventiva: Sua intenção primária é reduzir a 

probabilidade de falha de uma máquina ou equipamento, ou ainda a 



26 

 

degradação do serviço prestado. Pode ser realizada para adaptar o 

código visando torná-lo mais claro e facilitar futuras manutenções. 

De acordo com Brusamolin (2004), das manutenções realizadas em um 

software, 55% são classificadas como evolutivas, 20% como corretivas e 25% como 

adaptativas (BRUSAMOLIN, 2004). 

2.3. MANUTENIBILIDADE 

A manutenibilidade é uma característica de qualidade de software que tem como 

objetivo quantificar o grau de facilidade em que um software pode ser corrigido ou 

aperfeiçoado. É uma forma de medir o quanto um sistema de software ou um 

componente é fácil de ser modificado (BRUSAMOLIN, 2004).  

As manutenções são mais fáceis de serem realizadas em softwares que possuem 

um alto grau de manutenibilidade, ou seja, que demandam menos tempo para serem 

modificados (BRUSAMOLIN, 2004). 

Existem alguns fatores do desenvolvimento do software que impactam 

diretamente na sua manutenibilidade. Sendo eles (BRUSAMOLIN, 2004):  

 Arquitetura: O design da arquitetura do software influencia mais na 

manutenibilidade do que o próprio algoritmo. A divisão da aplicação em 

componentes arquiteturais e desses componentes em classes, torna cada 

unidade do código bem menor do que em uma abordagem monolítica, dessa 

forma diminui o esforço para modificar o código e o potencial de inclusão de 

novos erros em uma atividade de manutenção;  

 Tecnologia: É necessário avaliar se a tecnologia empregada durante o 

desenvolvimento do software permite um bom grau de manutenibilidade. A 

escolha de uma linguagem de programação que permita modificações mais 

localizadas aumenta a manutenibilidade do software. Modificações mais 

localizadas levam a menor degradação do código, a qual ocorre em função do 

número de linhas acrescidas ou modificadas; 

 Documentação: Quanto maior o grau de documentação do software, menor 

o tempo que o responsável pela manutenção precisa investir para 

compreender o mesmo antes de modificá-lo; 

 Compreensibilidade do Programa:  Existem estimativas que relatam que 

programadores gastam entre 47% e 62% do tempo de trabalho tentando 
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compreender o código fonte do software. Dessa forma, quanto maior a 

compreensibilidade do código, mais manutenível ele se torna. 

Existem duas abordagens capazes de calcular a manutenibilidade do código. A 

primeira é por meio de análise estática, como uma forma de calcular utilizando 

métricas, como por exemplo: complexidade ciclomática, proporção de erros de 

codificação graves, duplicação de código, entre outras. A segunda representa 

atributos de qualidade de sentido subjetivo que não podem ser calculados 

diretamente a partir do código fonte, como quantidade de manutenções realizadas e 

estabilidade do código (BAKOTA, 2014).   

Para manter um sistema manutenível ou produzir um sistema que seja 

manutenível, os processos de desenvolvimento e de manutenção devem seguir as 

seguintes práticas (PIGOVISKY, 1996): 

 Revisões de averiguação; 

 Caminhamentos estruturados; 

 Uso de design orientado a objetos; 

 Assegurar que a cada linha de código tenha no máximo uma declaração; 

 Assegurar que os comentários tenham informações úteis; 

 Empregar convenções de programação; 

 Usar definições de dados comuns; 

 Estabelecer padrões para o desenvolvimento de procedimentos e 

documentos do sistema; 

 Estimular a simplicidade; 

 Estudar possíveis mudanças futuras e aperfeiçoamentos; 

 Medir a complexidade dos componentes do sistema; 

 Registrar os pontos fracos do sistema e pontos problemáticos; 

 Estabelecer critérios de aceitação para avaliar a qualidade do software do 

sistema com foco na manutenibilidade; 

 Previsão de falhas. 

Caso seja realizado uma manutenção ou desenvolvimento de um software 

violando algumas dessas boas práticas, como consequência poderá acarretar a 

diminuição da manutenibilidade do mesmo (PIGOVISKI, 1996).  
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2.4. MANUTENÇÃO E CUSTO 

Os custos com manutenção são iniciados depois da entrega do software. Antes 

dessa entrega todos os custos são considerados custos de desenvolvimento. Os 

custos de desenvolvimento são os custos do projeto e devem ser cobrados dentro 

do orçamento do projeto, já os custos de manutenção são referentes a todas as 

modificações feitas no software após a sua entrega (SNEED,2004).  

Todos os sistemas de software possuem um tempo de vida limitado. Cada 

alteração implementada após a entrega do software danifica sua estrutura tornando 

as alterações seguintes mais caras. A medida que o tempo passa, o custo para 

implementar uma mudança será maior. Isto ocorre para todos os sistemas de 

software, independente da sua aplicação domínio ou base tecnológica (JACOBSON, 

1991).  

O número de manutenções realizadas em um sistema de software, sem custo 

adicional ao custo do desenvolvimento, representam 15% do custo total do software. 

Esse percentual normalmente cobre os custos em correções essenciais e 

adaptações necessárias somente para manter o sistema em funcionamento, dentro 

do período de garantia que o software possui. As otimizações necessárias, 

eliminação de falhas, melhorias, adaptações e correções fora do período de garantia 

são cobradas e acrescidas a esse percentual (SNEED,2004). 

Existem quatro fatores principais que podem prever futuros gastos com 

manutenção de software. Os fatores são: análise estática do código, análise 

dinâmica, análise de defeitos e análise de produtividades. Para realizar essa 

previsão de gastos esses fatores precisam ser medidos (SNEED,2004).   

A análise estática de software tem como resultado métricas de código, como 

tamanho, complexidade, duplicação entre outros. A análise dinâmica tem como 

objetivo final encontrar vulnerabilidade do código em tempo de execução da 

aplicação. A análise de defeitos classifica o número e os tipos de defeitos. Os erros 

reais são contabilizados e a densidade de defeitos é calculada. A análise da 

produtividade reúne dados como relatórios de erros, pedidos de mudança, 

desenvolvimento de reengenharia, entre outros aspectos (SNEED,2004).   

Existe uma relação direta entre os custos com manutenção e o quanto o software 

é manutenível. Essa relação é uma das mais importantes características de um 

sistema de software, pois se o software possui um custo de desenvolvimento baixo, 
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mas não é manutenível, a organização certamente arcará com futuros gastos, pois 

seus custos com manutenção serão elevados (BAKOTA, 2012).  

2.5. SOFTWARES LEGADOS 

As organizações possuem um alto custo quando investem no desenvolvimento 

de um software, e para que esse software possua um retorno financeiro satisfatório, 

ele é utilizado por muitos anos. Esses softwares que são usados por um grande 

período de tempo pela organização são denominados softwares legados (RAMOS, 

2011). 

Um software legado incorpora anos de experiência e refinamento, mas em 

contrapartida possui todos os vícios e defeitos vigentes à época do seu 

desenvolvimento. O que é chamado de vício ou defeito hoje em dia, pode ter sido 

em outra época a melhor indicação ou boa prática de programação para o 

desenvolvimento de software (WARD; BENNETT, 1995). 

Softwares legados são críticos para os negócios das organizações, pois as 

informações do negócio e os oprocedimentos que estão embutidos nos mesmos 

podem não estar documentados. O risco de causar impactos negativos ao remover e 

reescrever tais programas é grande. Dessa forma, muitas organizações preferem 

manter seus sistemas legados realizando adaptações às novas necessidades que 

surgem a partir das mudanças das regras de negócio da organização (WARD; 

BENNETT, 1995).  

As regras de negócio de um organização mudam constantemente e o software 

legado precisa sofrer constantes modificações ou alterações em seu código original 

para que continue atendendo à essas regras de negócio (RAMOS, 2011).  

As manutenções de softwares geram desafios técnicos, como o de verificar se 

existem efeitos colaterais após uma alteração; e não técnicos, como estimar o custo 

de uma alteração (WARD; BENNETT, 1995).  

Apesar de os softwares legados executarem tarefas importantes para a 

organização, eles podem ser desenvolvidos utilizando técnicas que atualmente são 

consideradas obsoletas, acarretando um grande número de requisições de 

manutenção (WARD; BENNETT, 1995).   
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Bennet (1991) identifica problemas críticos relacionados aos softwares legados, 

como: 

 Desestruturação e falta de entendimento do código: Esse fator se 

deve principalmente porque o código não foi desenvolvido utilizando os 

métodos da programação estruturada; 

 Programadores que não participaram do desenvolvimento do 

sistema: A falta de participação na construção de um produto de 

software faz com que os programadores sintam dificuldade em entender 

e mapear as funcionalidade do código fonte; 

 Documentação desatualizada: As modificações ocorridas no software 

durante seu funcionamento não produzem uma atualização na 

documentação existente. Dessa forma a documentação não auxilia a 

equipe de manutenção; 

 Dificuldade de prever: Os efeitos colaterais de uma nova modificação 

são difíceis de serem previstos; 

 Dificuldade de administrar as diversas alterações concorrentes. 

Todo sistema de software, principalmente os softwares legados, possuem um 

tempo de vida limitado, e cada alteração efetuada degrada a sua estrutura, fazendo 

com que as manutenções se tornem cada vez mais difíceis. Sucessivas 

manutenções e consequentes degradações sofridas pelo software aumentam a 

dificuldade de entendimento do mesmo, além de diminuir sua qualidade interna 

(JACBSON; LINDSTROM, 1990).   

Devido à restrição de orçamento que as organizações possuem para a 

manutenção de seus sistemas legados, elas precisam decidir sobre como obter o 

melhor retorno de seu investimento, o que envolve realizar uma avaliação dos seus 

sistemas legados e em seguida decidir qual a estratégia mais adequada para seus 

sistemas. Existem quatro opções estratégicas, sendo elas (SOMERVILLE, 2011): 

 Descartar Completamente o sistema: Essa opção deve ser escolhida 

quando o sistema não está mais contribuindo efetivamente para o 

processo dos negócios. Isso ocorre quando os processos de negócio se 

alteram desde que o sistema foi instalado e já não dependem dos 

sistemas legados; 
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 Deixar o sistema inalterado e continuar com as manutenções 

regulares: Essa opção deve ser escolhida quando o sistema ainda é 

necessário, é bastante estável e os usuários do sistema fazem poucas 

solicitações de mudança; 

 Reestruturar o sistema para melhorar a sua manutenibilidade: Essa 

opção deve ser escolhida quando a qualidade do sistema foi degradada 

pelas mudanças, e novas mudanças para o sistema ainda estão sendo 

propostas; 

 Substituir a totalidade ou parte do sistema por um novo sistema: 

Essa opção deve ser escolhida quando fatores como hardwares novos 

não permitem que o sistema antigo possa continuar em operação. Em 

muitos casos, uma estratégia de substituição evolutiva pode ser adotada, 

na qual sempre que possível, os componentes principais do sistema são 

substituídos por sistemas de prateleira com outros componentes 

reusados. 

A avaliação de um sistema legado deve ser realizada olhando por uma 

perspectiva de negócio com um olhar mais técnico. A perspectiva de negócio deve 

ser feita para analisar se o negócio realmente necessita do sistema. A perspectiva 

técnica permite avaliar a qualidade do software de aplicação, de apoio de software e 

de hardware. A organização precisa sempre realizar uma combinação do valor de 

negócio e da qualidade do sistema para obter uma decisão do que deve ser feito 

com um sistema legado (SOMERVILLE, 2011). 

 



32 

 

 

Figura 3: Avaliação de sistemas legados. (SOMERVILLE, 2011) 

 

Dessa forma, temos alguns critérios para avaliar ou classificar possíveis 

decisões a serem tomadas sobre o futuro dos softwares legados presentes na 

organização. Esses critérios estão especificados abaixo (SOMERVILLE, 2011): 

 Baixa qualidade e baixo valor de negócio: Manter esses sistemas em 

funcionamento implica em um alto custo e um baixo retorno para o 

negócio. Esse sistemas devem ser descartados; 

 Baixa qualidade, alto valor para o negócio: Esses sistemas 

proporcionam uma contribuição importante para o negócio, dessa forma 

eles não podem ser descartados. Contudo, sua baixa qualidade significa 

que seu custo de manutenção é alto. Esses sistemas devem ser 

reestruturados visando o aumento de sua qualidade; 

 Alta qualidade e baixo valor de negócio: Esses sistemas não 

contribuem muito para o negócio, mas seus custos de manutenção 

podem não ser altos. As manutenções desses sistemas devem ser 

mantidas. Caso as mudanças necessárias fiquem caras o software deve 

ser descartado; 
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 Alta qualidade e alto valor para o negócio: Esses sistemas precisam 

ser mantidos em operação. A alta qualidade indica que não há 

necessidades de investimento na transformação ou substituição do 

sistema. 

Para realizar uma avaliação com o objetivo de identificar o valor de negócio dos 

sistemas legados, é necessário realizar o levantamento de algumas informações 

juntamente aos responsáveis pela área de negócio da organização. A investigação 

deve conter os seguintes dados (SOMERVILLE, 2011): 

 O uso do sistema: Um sistema usado ocasionalmente ou por um 

pequeno número de pessoas pode ter um valor de negócio baixo. Um 

sistema legado por ter sido produzido para necessidades de negócio que 

tenham se alterado ou que agora são atendidas de forma mais eficaz;  

 Os processos de negócio em que são apoiados: Quando um sistema 

é produzido, processos de negócio são desenvolvidos para explorar a 

capacidade dele. Com a mudança de ambiente os processos de negócio 

podem se tornar obsoletos. Dessa forma, sistemas podem ter um valor de 

negócio baixo por obrigar o uso de processos de negócios ineficientes; 

 Confiança no sistema: A confiança no sistema não é apenas um 

problema técnico, mas também um problema de negócio. Se o sistema 

não for confiável e os problemas afetarem diretamente os clientes do 

negócio, significa que os profissionais serão desviados de outras tarefas 

para resolverem esses problemas. O sistema terá um valor de negócio 

baixo; 

 As saídas do sistema: É necessário avaliar se as saídas do sistema 

interferem no bom funcionamento do negócio. Se o negócio depender 

dessas saídas o sistema terá um alto valor de negócio, mas se o sistema 

produzir saídas que raramente forem usadas, ele terá um baixo valor de 

negócio.   
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2.6. ENGENHARIA REVERSA 

O processo tradicional de produção de um sistema de software caracterizado 

pelas atividades progressivas do ciclo de vida, como análise de requisitos, 

desenvolvimento do projeto, codificação e testes, são atividades que partem de um 

alto nível de abstração para um baixo nível de abstração. Essa fase é conhecida 

como engenharia progressiva (CHIKOFSKY, 1990).  

O processo inverso à engenharia progressiva é caracterizado pelas atividades 

retroativas do ciclo de vida, como a documentação de um sistema depois do 

encerramento da sua fase de construção. São atividades que partem de um baixo 

nível de abstração para um alto nível de abstração. Esse processo é conhecido 

como engenharia reversa (CHIKOFSKY, 1990).   

A engenharia reversa é um processo de exame e compreensão do software 

existente, com o objetivo de recapturar ou recriar o projeto decifrando os requisitos 

que já foram implementados pela atividade de desenvolvimento, apresentando-os 

em um grau ou nível mais alto de abstração. Não é a criação de um novo software 

(CHIKOFSKY, 1990).  

A técnica de engenharia reversa tem por objetivo principal contribuir com o 

entendimento e com uma futura modificação e revalidação do software, aumentando 

assim a manutenibilidade do mesmo. Isso é feito através de um processo de análise, 

que procura criar representações dos softwares em uma forma mais clara ou em um 

nível mais alto de abstração que o código fonte (CHIKOFSKY, 1990).  

Existem duas categorias de engenharia reversa. Essas categorias são obtidas a 

partir do nível de entendimento do sistema e o escopo das informações utilizada. 

Essas duas categorias são: visualização do código e entendimento do programa 

(CHIKOFSKY, 1990).  

A visualização do código, também denominada redocumentação, é a criação de 

representações a partir de informações obtidas apenas da análise do código fonte. 

Tem como intenção recuperar a documentação que já existiu ou que deveria ter 

existido sobre o sistema. Já o entendimento do programa, também denominado de 

recuperação de projeto, é o conhecimento do domínio das informações externas, e 

as deduções são adicionadas às observações feitas sobre o sistema através de 

exame do mesmo, possuindo como objetivo obter informações com nível mais alto 

de abstração (CHIKOFSKY, 1990).  
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Muitas das vezes, o descarte do sistema atual e redesenvolvimento de um novo 

sistema não é viável, pois o sistema que já está em funcionamento possui um 

acúmulo de experiências e informações obtidos durante seu tempo em 

funcionamento. Pode ser economicamente inviável descartar o alto investimento 

financeiro já atribuído ao software (BENNET, 1995).  

Dessa forma, uma solução viável, que ao longo do tempo seja capaz de reduzir 

o esforço com manutenções, é através da engenharia reversa. A engenharia reversa 

é capaz de produzir atributos do software que tornam o esforço com manutenção 

menor (BENNET, 1995). A engenharia reversa é parte de manutenção que auxilia na 

compreensão do sistema para a realização de manutenções necessárias 

(CHIKOFSKY, 1990). 

2.7. REENGENHARIA 

A ideia básica da reengenharia é extrair do código fonte as informações de 

projeto e especificações do sistema de forma que elas sejam reformuladas e 

reconstruídas, resultando em um software mais fácil de ser mantido (BANNETT, 

1991). 

Reengenharia de software consiste na reimplementação de um sistema em uma 

forma mais fácil de ser mantida. Podendo redocumentar o sistema ou realizar uma 

restruturação. Os programas podem ser traduzidos para uma linguagem de 

programação mais moderna e implementados em uma plataforma mais distribuída. A 

reengenharia tem como objetivo fazer sistemas de software mais flexíveis e fáceis 

de modificar, de forma a atender as necessidade de negócio da organização 

(BANNETT, 1991). 

A reengenharia envolve primeiramente um processo de engenharia reversa para 

a recuperação de informações importantes sobre o sistema e posteriormente a 

reconstrução do mesmo (engenharia progressiva). Os métodos para a realização da 

engenharia reversa devem proporcionar uma maior qualidade do sistema 

(BANNETT, 1991).   

A reengenharia de software também pode ser descrita como a reorganização e 

modificação de sistemas de software existentes, parcial ou totalmente, com o 

objetivo final de torná-los manuteníveis (SOMMERVILLE, 2011).  
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Existe uma grande diferença entre o desenvolvimento de um novo software e 

reengenharia de software. Essa diferença está relacionada ao ponto de partida de 

cada uma das atividades. A atividade de desenvolvimento de um novo software tem 

como base a engenharia progressiva, que se inicia com uma especificação escrita 

do software que será construído, enquanto que a reengenharia inicia-se tomando 

como base um sistema já desenvolvido (BANNETT, 1991).  

Encontramos também uma diferença entre os objetivos da reengenharia e da 

engenharia reversa. O objetivo da engenharia reversa é derivar o projeto ou 

especificações de um sistema a partir do seu código fonte (SOMMERVILLE, 2011). 

O objetivo da reengenharia é produzir um sistema novo e mais manutenível. A 

engenharia reversa é usada como parte desse processo de reengenharia, para o 

entendimento do sistema a ser construído (BANNETT, 1991). 

2.10.1 PROCESSO DE REENGENHARIA 

O processo de reengenharia pode ser definido a partir da junção da engenharia 

reversa com a engenharia progressiva, de alterações de funcionalidades ou de 

alteração de implementação. A alteração de funcionalidade ocorre devido a 

mudanças na área de negócio da organização ou das necessidades do usuário. A 

alteração de implementação altera a forma de implementar o sistema, ou seja, 

ocorrem devido a alterações no ambiente de operação do software e ou na 

linguagem de implementação (WARDEN, 1992). 

Para a boa execução de um processo de reengenharia deve-se considerar 

alguns pontos (WARDEN, 1992). Sendo eles:  

 A reengenharia deve ser executada somente quando seu custo benefício 

for aceitável para a organização; 

 A reengenharia implica em melhoria através de reprojeto; 

 Reengenharia deve reconhecer projetos ruins, mas manter projetos bons 

e simples, mesmo se esses projetos forem desestruturados; 

 A fase onde se realiza a engenharia reversa deve ser dirigida por tipos de 

problemas, os quais necessitam ser identificados; 

 Problemas são identificados e expressos como violações às técnicas de 

projeto estruturado e às regras de programação, ou outras que o usuário 

definir; 
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 As ferramentas estabelecidas devem ser adequadas aos processos de 

reengenharia.  

Os pontos que devem ser realizados para executar o processo de 

reengenharia de um sistema são (JACOBSON, 1991): 

 Engenharia Reversa: É a identificação dos componentes do sistema e 

como eles se relacionam, de forma a criar uma decisão mais abstrata 

sobre o sistema; 

 Decidir sobre alterações nas funcionalidades: As alterações de 

funcionalidades são alterações nos requisitos, que, de acordo com o 

usuário, devem ser implementadas no sistema. Esse passo é executado 

utilizando-se as abstrações de mais alto nível, obtida no passo anterior;  

 Reprojetar o sistema: o reprojetamento do sistema parte das abstrações 

de alto nível, obtidas nos passos anteriores, para uma representação 

mais concreta, ou seja, é a execução da engenharia progressiva 

reimplementando o sistema.    

2.10.2 REENGENHARIA APLICADA 

Para dar início a um processo de reengenharia, levando em consideração a 

complexidade de gerenciamento do processo, é necessário seguir alguns passos 

citados a baixo (SNNED, 1995):  

 O projeto deve ser justificado: Deve ser realizado um estudo sobres os 

sistemas presentes na organização, seu processo de manutenção e qual 

a importância do sistema nos processos internos da organização. Essa 

justificativa deve ter como base o retorno de investimento que a 

organização terá ao realizar a reengenharia em seus sistemas dando 

ênfase no aumento da qualidade do software, o aumento da 

manutenibilidade, a melhora no processo de manutenção e o 

consequente aumento do valor do software para a organização; 

 O portifólio de projetos deve ser analisado: Deve estabelecer critérios 

para a escolha dos sistemas que são candidatos a reengenharia; 

 Deve-se obter uma estimativa de custo: O custo da realização de uma 

reengenharia em um sistema deve ser estimado a partir da identificação e 

avaliação de todos os componentes de software que serão reconstruídos. 
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Esses componentes devem conter a reengenharia do software, testes e 

reengenharia de dados; 

 Realizar uma análise dos custos benefícios: Realizar uma 

comparação entre o custo esperado com manutenções e o custo 

estimado para realizar a reengenharia do sistema. Se os custos de 

reengenharia forem altos, pode-se optar por outras soluções, como 

comprar software pronto ou realizar redesenvolvimento. 

Devido ao alto custo para se aplicar a reengenharia em um sistema, deve-se 

analisar os custos benefícios de se aplicar a reengenharia levando em consideração 

a viabilidade entre substituir, manter, melhorar ou efetuar a reengenharia nesse 

sistema (JACOBSON, 1991).  

 

Figura 4: Matriz de decisão. (JACOBSON, 1991, adaptado). 

 

Segundo Jarcobson (1991), alterabilidade de software é a facilidade com que o 

software consegue ser modificado. Nesse trabalho o conceito de alterabilidade é 

assumido como manutenibilidade. Através da manutenibilidade do software e da 

utilidade do mesmo para a organização, pode-se aplicar a matriz de decisão acima 

para nortear tomadas de decisões, como (JARCOBSON, 1991):  
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    Sistemas com uma alta manutenibilidade, porém com pouca utilidade   

para a organização, devem ser mantidos, ou seja, devem continuar 

realizando manutenções normalmente;  

    Sistemas com baixa manutenibilidade e pouca utilidade para a 

organização devem ser descartados ou substituídos por outros;  

    Sistemas com alta manutenibilidade e com grande utilidade para a 

organização devem continuar evoluindo; 

    Somente sistemas com baixa manutenibilidade e de alta utilidade 

para a organização devem ser reconstruídos (reengenharia). 

Os custos de um processo de reengenharia estão diretamente ligados a 

profundidade ou extensão que a reengenharia será executada. Tendo também 

influência a qualidade do software que será reconstruído, as ferramentas de suporte 

disponíveis para auxiliar a reengenharia, a extensão da conversão dos dados 

requerida e a disponibilidade de pessoas qualificadas para realizar a reengenharia 

(JACOBSON, 1991).    

Em alguns casos, os custos da realização de reengenharia de um sistema 

são mais altos que o custo de redesenvolvimento do mesmo. No entanto a 

reengenharia apresenta algumas vantagens sobre o redesenvolvimento de sistemas. 

Se o sistema é de grande importância para a empresa, a reengenharia apresenta 

um menor risco do que o redesenvolvimento do mesmo, pois a reengenharia garante 

que as funções primárias do sistema sejam mantidas, aumentando sua qualidade 

(JACOBSON, 1991).  

Caso a decisão tomada seja a do redesenvolvimento do sistema, a melhor 

opção não é substituir um sistema antigo por um sistema completamente novo, pois 

essa mudança requer muitos recursos. Devem ser encontradas maneiras de 

substituição gradual, substituindo partes dos sistemas legados sem perder 

completamente os investimentos feitos até o momento. Os sistemas antigos devem 

ser modernizados de forma gradual e, eventualmente, todo o sistema será 

substituído (JACOBSON, 1991). 
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3. MEDIÇÃO E MÉTRICAS  

Este capítulo aborda conceitos relacionados à medição de software, ao 

processo de medição de software, às métricas em diversos aspectos e à abordagem 

GQM (Goal-Question-Metric).   

3.1. MEDIÇÃO DE SOFTWARE 

A medição de software é a derivação de um valor numérico ou do perfil para um 

atributo de um componente de software, sistema ou processo. A medição é capaz de 

tirar conclusões sobre a qualidade do software, ou avaliar a eficácia dos métodos, 

das ferramentas e do processo de software (SOMERVILLE, 2011). 

O processo de medição de um software pode ser formalmente definido como o 

processo de atribuir números e símbolos a entidades do mundo real. Essa atribuição 

é realizada de forma a descrever as entidades de acordo com regras claramente 

definidas. A medição de software tornou-se prática comum a muitas organizações, 

sendo um mecanismo de avaliação contínua do projeto de software. A medição de 

um software é realizada através de métricas de software (RAMOS, 2004).  

3.2. MÉTRICAS DE SOFTWARE 

Métricas de software são um conjunto de medidas de um processo ou produto 

de software. O produto de software pode ser medido durante todas as fases de 

construção até que o sistema seja finalizado, e isso inclui seu código fonte e as 

documentações produzidas durante o seu desenvolvimento. Métricas podem ser 

utilizadas para medir a qualidade do produto de software em diferentes aspectos 

(MILLS, 1988).  

Métricas de software são características de um sistema de software, como 

documentação de sistemas e processos de desenvolvimento, que podem ser 

objetivamente medidos. Podem ser classificadas como métricas de controle ou 

métricas de previsão. Métricas de controle dão suporte ao processo de 

gerenciamento e são associadas aos processos de software. Métricas de previsão 

ajudam a prever as características do software, e são associadas ao software em si. 

Essas métricas são conhecidas como métricas de produto (SOMERVILLE, 2011). 

Métricas de controle e de gerenciamento podem influenciar a tomada de 

decisões gerenciais. Os gerentes usam métricas de processo para decidir se é 
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necessário realizar alterações nos processos. As métricas de previsão são utilizadas 

para ajudar a estimar o esforço necessário para realizar alterações no software 

(SOMERVILLE, 2011). 

Métricas de software podem ser utilizadas para a obtenção de medidas bem 

definidas e viáveis que produzem como resultado uma avaliação do software durante 

o seu desenvolvimento. Podem ser utilizadas como uma forma de gestão durante o 

desenvolvimento ou após o sistema ter sido entregue, pois utilizam a identificação, 

medição e controle dos parâmetros essenciais do software (MILLS, 1988).  

Os critérios a baixo devem ser definidos para a escolha de métricas eficazes 

para o objetivo esperado (FENTON; PFLEEGER, 1998; MILLS, 1988): 

 Definir de forma clara qual o objetivo principal de medição; 

 O valor da métrica deve estar atrelado ao seu objetivo de medição; 

 A métrica deve ser formalmente definida; 

 A métrica precisa medir de forma eficaz; 

 Pequenas mudanças no software não devem causar grandes variações 

nas métricas; 

 As métricas precisam ser mapeadas de forma a obter o comportamento 

dos dados analisados através do manuseio dos números obtidos; 

 Os resultados das métricas devem ser independentes da linguagem de 

programação utilizada. 

As métricas de software podem ser classificadas quanto domínio da aplicação, 

critério utilizado na sua definição e método de obtenção da medida. A maneira mais 

vasta de classificação é quanto ao objetivo da métrica (MILLS, 1988). As métricas 

podem ser classificadas também quanto ao seu método de obtenção, denominadas 

métricas primárias e métricas compostas. Métricas primárias são aquelas que são 

obtidas através de uma única métrica, já as métricas compostas são combinações 

de duas ou mais métricas (FENTON; PFLEEGER, 1998). 

Quanto aos critérios utilizados para definir as métricas, elas são classificadas 

como métricas objetivas e métricas subjetivas. As objetivas são obtidas através da 

utilização de regras bem definidas, sendo esta a melhor forma de realizar futuras 

comparações. As subjetivas são dependentes do sujeito que está realizando a 

medida, dificultando a comparação e uma futura reprodução da medida realizada 

(FENTON; PFLEEGER, 1998). 
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As métricas podem possibilitar uma avaliação de software de forma sistemática, 

eficiente, eficaz e de baixo custo, independente do momento em que são utilizadas, 

desde que os valores obtidos pelas métricas sejam sempre os mesmos, 

independentemente das condições ou do indivíduo que realiza as medidas 

(FENTON; PFLEEGER, 1998). 

Toda métrica precisa estar associada a uma escala de medições que 

proporcione significado ao valor no seu cálculo. Elas precisam ser coletadas em um 

modelo de dados específicos que podem envolver cálculos ou análise estática. É 

necessário considerar o tipo de informação que se deseja obter através das métricas 

utilizadas (FENTON; PFLEEGER, 1998). 

Existem cinco tipos de dados de medidas que foram reconhecidos por 

estatísticos para métricas de software. Sendo eles (FENTON; PFLEEGER, 1998; 

RAMOS, 2011): 

 Nominal: A ordem dos valores não possui significado para a 

interpretação dos valores de cada atributo; 

 Ordinal: Os valores obtidos possuem uma ordem, mas a distância entre 

os valores não possui significado; 

 Intervalo: A ordem dos resultados e o tamanho dos resultado são 

importantes, mas as proporções entre eles não são necessariamente 

válidas; 

 Racional: A ordem dos resultados e o tamanho dos resultado são 

importantes, as proporções entre os resultados são válidas; 

 Absoluta: Realizada através da contagem do número de elementos de 

uma entidade. 

3.3. PROCESSO DE MEDIÇÃO DE SOFTWARE 

  O processo de medição de um software pode ser formalmente definido como 

o processo de atribuir números e símbolos a entidades do mundo real. Essa 

atribuição é realizada de forma a descrever as entidades de acordo com regras 

claramente definidas. A medição de software tornou-se prática comum a muitas 

organizações sendo um mecanismo de avaliação contínua do projeto de software, 

sendo realizada através de métricas de software (RAMOS, 2004).  
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Para realizar o processo de medição do software é necessário analisar cada 

componente separadamente, usando um conjunto de métricas. Os valores dessas 

métricas podem ser comparados com diferentes componentes e talvez com dados 

históricos de medição, obtidos em projetos anteriores (SOMERVILLE, 2011). 

Os estágios principais do processo de medição são (SOMERVILLE, 2011): 

 Escolher medições a serem efetuadas: As questões que a medição 

está destinada a responder devem ser formuladas e as medições 

necessárias para responder a essas questões devem ser definidas; 

 Selecionar componentes a serem avaliados: Pode ser realizada 

somente uma seleção de um conjunto representativo de componentes 

para a medição, que permita fazer uma avaliação global da qualidade de 

um sistema; 

 Medir características de componentes: Os componentes selecionados 

são medidos e os valores das métricas coletadas são computados; 

 Identificar medição anômalas: Os valores obtidos através das 

medições devem ser analisados, procurando valores anormalmente altos 

ou baixos para cada métrica; 

 Analisar os componentes anômalos: Ao identificar os componentes 

anômalos, deve-se verificar se esses valores anômalos indicam que a 

qualidade do sistema está comprometida. Pode haver outra razão para o 

valor que não está relacionada com a qualidade do componente. 

3.4. GQM (Goal Question Metric) 

O GQM tem como base sustentar a identificação de métricas apropriadas de 

acordo com o contexto e os objetivos da avaliação realizada, sustentando também a 

análise, legitimidade dos dados coletados, interpretação e armazenamento (BASILI, 

1994). 

A ideia principal do GQM é que a medição deve ser o objetivo orientador, sendo 

uma metodologia que parte do princípio top-dow com definição de um objetivo em 

que a medição é realizada. Do objetivo definido são derivadas questões, e, em 

seguida, cada questão é refinada em métrica, que, quando medida, deve fornecer 

informações para responder as questões. O resultado das métricas deve ser capaz 

de indicar se os objetivos estão sendo atendidos (RAMOS, 2004).    
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Dessa forma o GQM é dividido em três níveis. Sendo eles (RAMOS, 2004; 

BRASILI, 1994):  

 Nível Conceitual (Goal): Envolve a especificação do objetivo da 

aplicação do GQM. Para cada objetivo deve existir um único propósito e 

um único ponto de vista em relação ao ambiente especificado. Os 

objetivos podem ser definidos a partir do processo, produto ou recurso; 

 Nível Operacional (Question): A questão representa a necessidade de 

obter informação utilizando uma linguagem natural. Pode existir uma ou 

mais questões para cada categoria estabelecida e suas respostas devem 

estar de acordo com o objetivo especificado. Possui como propósito 

caracterizar o objetivo de medição; 

 Nível Quantitativo (Metric): A métrica é utilizada para especificar os 

dados ou as informações que se deseja obter durante as avaliações em 

termos quantitativos. Para cada questão estabelecida são utilizadas uma 

ou mais métricas. As métricas podem ser do tipo objetiva, dependendo 

apenas do objeto e não do ponto de vista (por exemplo: tamanho de um 

programa, o número de erros, entre outros) ou subjetiva, dependendo 

tanto do objeto quanto do ponto de vista (por exemplo: nível de satisfação 

utilizado, careza de uma especificação, entre outros).   

 

     

Figura 5: GQM. Fonte: (BASILI, 1994, adaptado) 

           

Para definir um modelo GQM seguimos quatro fases principais: planejamento, 

definição, escolha dos dados e interpretação. O objetivo principal da fase de 
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planejamento é escolher um item desejado e escolher a melhor área de aplicação, 

com base nos objetivos definidos pela a organização. Na fase de definição são 

estabelecidos os objetivos, questões e métricas. A fase de coleta de dados 

corresponde à definição do procedimento de extração dos dados. E por último a fase 

de interpretação dos dados. Nessa fase é verificado se os dados obtidos respondem 

as questões realizadas. Com base nessa resposta conclui-se se os objetivos de 

medição foram atendidos ou não (RAMOS, 2004).  

 

Figura 6: Fases do processo GQM. Fonte: (CABRAL, 2005, adaptado) 

 

O GQM auxilia na identificação de métricas significativas para a análise e 

interpretação dos dados coletados. Para apresentar um bom resultado, o GQM deve 

ser planejado e executado seguindo os princípios a baixo (DIFFERDING, 1996): 

 A meta de avaliação deve ser o meio pelo o qual a análise deve ser 

realizada; 

 As medidas devem ser derivadas de uma forma top-dow, baseadas em 

objetivos e questões; 

 Cada medida deve ter como base um fundamento lógico subjacente, 

que é explicitamente documentado. O fundamento lógico utilizado deve 

guiar a análise e interpretação dos dados; 

  Os dados que são coletados através das medidas precisam ser 

interpretados através de um modelo bottom-up; 
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Para um melhor desenvolvimento das medições realizadas através do GQM, 

podem ser definidos dois parâmetros iniciais paras métricas, sendo eles: (i) as 

métricas devem proporcionar uma coleta rápida; e (ii) quando possível as métricas 

devem ser automatizadas (RAMOS, 2004).   

A vantagem de usar a abordagem do GQM é que o mesmo separa os 

interesses organizacionais (os objetivos) dos interesses específicos de processos 

(as questões). O método fornece uma base para decidir quais dados devem ser 

coletados e sugere que os dados coletados devem ser analisados de diferentes 

maneiras, dependendo da questão que eles devem responder (SOMERVILLE, 

2011).  

3.5. VERIFICAÇÃO DE SOFTWARE 

A verificação de software é uma atividade que determina se os produtos de 

software atendem aos requisitos ou condições impostas nas atividades anteriores, 

ou seja, é a confirmação ou o fornecimento de evidências objetivas de que o sistema 

atende aos requisitos especificados (ISO/IEC, 1998).  

3.6. INSPEÇÃO DE SOFTWARE 

A inspeção de software é a atividade em que o sistema é revisto para se 

encontrar erros, omissões e anomalias. Geralmente possuem foco no código fonte 

do sistema. Essa atividade utiliza o conhecimento precedente do sistema, domínio 

de aplicação e a linguagem de programação. Possui como objetivo descobrir erros 

(SOMMERVILLE, 2011). 

É uma forma de verificação de características de qualidade do código fonte, 

principalmente em relação a sua conformidade e manutenção. Apesar de inspeções 

serem focadas no código-fonte, também é possível utilizá-las para avaliar requisitos 

ou modelos de projeto. Entre as vantagens de se realizar uma inspeção de código, 

estão (SOMMERVILLE, 2011): 

 A inspeção de código é capaz de descobrir grandes quantidades de erros 

em uma sistema em uma única inspeção realizada; 

 Sistemas que ainda não foram concluídos podem ser inspecionados, 

sendo uma forma de acompanhar os erros presentes no sistema durante 

seu processo de construção; 
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 A inspeção garante que quando houver uma interação entre erros, um erro 

não mascare a presença do outro; 

 Uma inspeção realizada no código pode descobrir atributos de qualidade 

mais amplos como conformidade de padrões e o grau de manutenibilidade 

de um sistema. 

3.7. ANÁLISE ESTÁTICA DE CÓDIGO 

A análise estática de código é aplicada para a detecção de defeitos. Ela consiste 

em uma verificação automática do código fonte em tempo de compilação antes 

mesmo da realização de testes de unidade do software. É capaz de capturar 

alocações de erros e falhas de segurança. A análise estática tem se tornado um 

método importante na verificação do código fonte (CHELF, 2009).  

O objetivo principal da análise estática é encontrar vulnerabilidade no sistema 

reduzindo mais de 50% das falhas do software após a sua entrega para a 

organização. Quando é realizada durante o desenvolvimento é capaz de reduzir seu 

custo de 20% a 30% (CHELF, 2009).  

Estudos realizados demostram que ao efetuar uma análise estática de código 

em um sistema específico, no decorrer do seu tempo de vida útil, ocasiona-se uma 

diminuição do esforço com manutenções (PLOSCH, 2008).  

3.8. FERRAMENTAS DE ANÁLISE ESTÁTICA 

Ferramentas de análise estática tentam identificar e quantificar a qualidade do 

código. O objetivo principal é obter o máximo de informações qualitativas e 

quantitativas, verificando completamente o código fonte, a fim de verificar padrões 

de “maus cheiros”, erros de programação, violações de regras de programação, 

entre outros aspectos (PLOSCH, 2008).  

Ferramentas de análise estática foram desenvolvidas para diferentes linguagens 

de programação. Os analisadores estáticos são ferramentas capazes de passar por 

todo código fonte (SOMMERVILLE, 2011).  A baixo temos algumas ferramentas para 

análise estática de código (SIEBRA, 2014): 

 Checkstyle; 

 Clan; 

 Coverity; 
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 CppCheck; 

 Findbugs; 

 Flawfinder; 

 HP Fortify; 

 PMD; 

 Red Lizard Goanna; e 

 SonarQube. 

Entre as ferramentas de análise estática listadas nesse trabalho, será utilizada a 

ferramenta SonarQube devido às vantagens apresentadas a baixo (SIEBRA, 2014): 

 Possui suporte para diversas linguagens de programação, como Java, Php, 

Groovy, entre outras; 

 É uma ferramenta open source; 

 Possui grande variedade de métricas; 

 É fácil de ser utilizada em projetos reais; 

 Ferramenta popular tanto no meio acadêmico quanto no mercado; 

 Possui acesso Web; 

 Possui interface Web que suporta o acompanhamento evolutivo das métricas 

e das diferentes versões dos projeto; 

 Consegue gerar relatórios das métricas com qualidade; 

 É uma ferramenta extensível, existindo diversos plug-ins que podem ser 

usados para dar suporte às análises de código realizadas; 

 Incorpora três grandes ferramentas (PMD, CheckStyle, FindBugs).  

3.9. SONARQUBE 

O SonarQube é uma ferramenta de análise estática de código que possibilita 

que os relatórios, resultados da análise do código fonte gerados, tenham uma 

visualização de forma clara e prática. É uma ferramenta gratuita e de código aberto 

que oferece uma visão de qualidade do código ao longo do projeto. Ele é composto 

por três componentes (CAMPEBELL, 2014):  

 Banco de dados próprio para armazenar as configurações da ferramenta 

e os resultados das análises de código realizadas; 

 Um web server que permite a visualização dos resultados das análises 

através de um browser; 
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 Um ou mais analisadores responsáveis pelas análises dos projetos. 

Como checkstyle, PMD, entre outros. 

O SonarQube realiza a análise de sete áreas de qualidade de código. Sendo 

elas (CAMPBELL, 2014): 

 Arquitetura e Design; 

 Duplicações; 

 Testes; 

 Complexidade; 

 Bugs em potencial; 

 Regras de codificação; 

 Comentários. 

É uma ferramenta que permite a customização de um conjunto de regras que 

podem ser utilizadas na análise de um projeto. Essas regras são divididas de acordo 

com sua severidade: muito altas, altas, médias, baixas e muito baixas. E são 

divididas, ainda, em seis categorias (CAMPBELL, 2014): 

 Bugs: são erros lógicos como falhas ao fechar arquivos, erros em 

conexão com bancos de dados, métodos que checam a igualdade mas 

sempre retornam falso (ou verdadeiro), entre outros; 

 Bugs em potencial: são relacionados a problemas condicionais que irão 

ocorrer constantemente como: checagem de valores nulos que levam a 

desreferenciação, operações matemáticas erradas, entre outros; 

 Indicadores de possíveis erros de programação: comparações que 

fazem atribuição ao invés de comparações retornando sempre 

verdadeiro, códigos nunca utilizados, entre outros; 

 Futuros erros de programação: tornam o sistema difícil de ser mantido 

como classes muito grandes que precisam ser refatoradas, métodos que 

são muito longos e/ou muito complexos, ausência de padrão de 

nomenclatura, entre outros; 

 Ineficiência: Impedem o programa de utilizar sua eficiência máxima, 

como: uso ineficientes de strings, imports desnecessários, código não 

utilizado, entre outros; 

 Inconsistência de estilo: regras relacionadas ao estilo de codificação, 

como posicionamento das chaves, identação, entre outros.   
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A DashBoard do SonarQube mostra os arquivos e pacotes com maiores 

problemas, o resultado das métricas analisadas no projeto, como por exemplo: 

cobertura de testes e duplicação; regras de codificação violadas, gravidade das 

regras violadas entre outros aspectos (CAMPBELL, 2014).     

Como toda ferramenta de análise estática, pode existir a possibilidade de falsos 

resultados, que indicam uma possível vulnerabilidade quando na verdade não 

existem. São os chamados falsos positivos. Podem existir também os falsos 

negativos, que são quando vulnerabilidades existentes não são identificadas pela 

ferramenta. O SonarQube possibilita a classificação dos erros encontrados como 

falsos positivos (LOURIDAS, 2006).   
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4. PROPOSTA DO TRABALHO 

Nesse Capítulo é apresentada a caracterização do objeto de estudo e a 

proposta de trabalho, relatando duas fases de desenvolvimento deste trabalho. Uma 

fase retrata o estudo de caso e a outra o planejamento da ação que será executada. 

Primeiramente é apresentada a descrição da fase de execução do estudo de caso, 

contendo a fundamentação do trabalho, os procedimentos realizados, seleção do 

estudo de caso, papéis do estudo de caso, a coleta de dados, a análise desses 

dados, validação do protocolo, limitações do estudo e público alvo. Após, apresenta-

se o planejamento da ação, contendo o escopo do trabalho e como as atividades 

proposta serão desenvolvidas. Ao final, apresentam-se os resultados esperados e o 

cronograma de execução das atividades deste trabalho. 

4.1. DEFINIÇÃO DA PROPOSTA  

Esse trabalho tem como objetivo final realizar um levantamento sobre a atual 

situação dos softwares legados presentes no Ministério X. Esse levantamento será 

realizado através de uma análise aprofundada dos softwares legados para justificar 

a real causa dos elevados custos em manutenções corretivas.  

Neste trabalho foi apresentada uma estrutura teórica relacionada à manutenção de 

software e métricas.  A partir do levantamento bibliográfico realizado foi possível 

identificar a necessidade de analisar os legados de software presentes no Ministério 

X.  

Como forma principal de avaliação do estado atual dos legados de software 

do Ministério X, serão utilizadas métricas definidas através do método GQM. Essas 

métricas serão derivadas dos objetivos e questões definidas pelo próprio método. As 

questões são as principais formas de realizar o levantamento de informações sobre 

o legado de software. 

Para promover a automatização de algumas métricas coletadas nesse 

trabalho, serão utilizados como apoio a verificação e inspeção do software e a 

análise estática de código através da ferramenta de análise estática, SonarQube. Foi 

elaborada uma estratégia para a coleta de métricas relacionadas a qualidade de 

código através da ferramenta sonarQube no trabalho de Schaidt e Rodrigues(2015), 
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no Ministério X. Os sistemas legados a serem avaliados terão suas métricas de 

código coletadas a partir desta estratégia.   

Entre todos os sistemas legados presentes no Ministério X, serão 

selecionados para esse trabalho aqueles que possuem um maior número de 

requisições de manutenção corretiva. Sendo portanto os softwares que demandam 

um maior esforço e custo com essas manutenções. 

Os objetivos de medições a serem realizadas serão direcionados a três 

aspectos principais relacionados aos softwares legados, sendo eles: o aspecto da 

qualidade interna do código, a documentação e a classificação dos defeitos 

registrados a partir das requisições de manutenções corretivas no Ministério X. 

Todas as métricas coletadas possuem como propósito final gerar um 

mapeamento da atual situação dos softwares legados desse órgão. Esse 

mapeamento deve elucidar o elevado custo em manutenções corretivas.   

4.2.  ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso está sendo realizado dentro de um contexto de um órgão 

público federal brasileiro, denominado nesse trabalho como Ministério X. Para 

realizar o estudo de caso é necessário o comprometimento dos interessados e a 

realização de reuniões entre o pesquisador e os envolvidos desse órgão.  

Neste trabalho será utilizada como principal referência o trabalho de Brereton et al. 

(2008), que propõe a utilização de um conjunto de etapas a serem seguidas nas 

pesquisas definidas como estudo de caso. Sendo elas: 

4.2.1. Fundamentação do trabalho 

  A questão de pesquisa deste trabalho foi desenvolvida a partir do problema e  

descrito no tópico 1.2 do capítulo 1: 

Que fatores levam o Ministério X a ter um elevado custo de manutenção 

corretiva das aplicações de software? 

A partir da questão de pesquisa foram definidas as seguintes hipóteses: 

H1. O custo com manutenções corretivas realizadas nos sistemas legados é 

inversamente proporcional à qualidade da documentação disponível para estes 

sistemas;  
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H2. A grande quantidade de manutenções corretivas realizadas nos sistemas 

legados é inversamente proporcional à qualidade interna do sistema; 

H3. A classificação das manutenções corretivas pode fornecer subsídios para 

identificar os fatores que levam o Ministério X a ter elevado custo de manutenção 

corretiva. 

4.2.2. Seleção do Estudo de caso 

Esta etapa não se aplica a este trabalho, pois o estudo de caso já estava 

previamente definido pelo Ministério X.   

4.2.3. Papéis no Estudo de caso 

O papel de estudo de caso definido nesse trabalho é o do pesquisador. O 

pesquisador é o membro do estudo de caso que o planeja e o executa no decorrer 

do projeto. Este é o papel que visa atingir o propósito final deste trabalho. 

4.2.4. Coleta de Dados 

Para identificar a situação dos softwares legados do Ministério X, deve ser 

realizada a caracterização do órgão e do problema dos seus softwares legados por 

meio das técnicas de coleta de dados documental e entrevistas informais. O 

documento utilizado foi o documento conjunto do plano estratégico TI (PETI) e plano 

diretor de TI (PDTI) (BRASIL, 2014b) para o período de 2013 a 2015. Já as 

entrevistas informais são utilizadas durante a validação e identificação dos objetivos 

e questões propostas para o GQM. 

As entrevistas informais foram fonte de coleta de dados. Delas foram 

extraídas as questões referentes ao método GQM que será utilizado neste trabalho. 

Os dados quantitativos e qualitativos serão obtidos por meio das métricas extraídas 

também através desse método.  

  A técnica de levantamento de dados documental será utilizada como estudo 

prévio do Ministério X com o objetivo de identificar as características da organização 

e estrutura interna de manutenção dos seus softwares legados, obtendo um 

panorama geral da atual situação dos seus sistemas e a real necessidade da 

aplicação do GQM.  
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Deve ser realizada uma análise onde se estabelece as precondições e 

restrições, identificando metas de melhorias organizacionais referentes aos legados 

de softwares da organização. As metas de melhoria organizacionais, a serem 

identificadas, servirão como base para o desenvolvimento efetivo do GQM. Essas 

metas podem ser derivadas das metas de negócio, metas estratégicas da 

organização, ou das metas organizacionais de melhoria.  

Algumas questões podem ser realizadas no Ministério X para caracterizar e 

identificar as metas da organização. As questões apresentadas abaixo podem 

estimular a discussão para a definição das meta organizacionais: 

 Objeto de Estudo: o que será analisado? 

 Objetivo: porque o objeto será analisado? 

 Enfoque de qualidade: qual atributo do objeto será analisado? 

 Ponto de Vista: quem usará os dados coletados? 

 Contexto: em qual contexto será analisado?  

Após a identificação da meta de melhoria são extraídos um conjunto de 

objetivos e questões referentes ao GQM. Dessas questões estabelecidas são 

derivadas as métricas. As métricas são capazes de definir operacionalmente os 

dados quantitativos que serão coletadas para responder a essas questões.  

Após o GQM ter sido estabelecido e as métricas terem sido derivadas a partir 

das questões definidas, serão realizadas medições no softwares legados realizando 

uma coleta de dados que seja capaz de avaliar a situação atual dos softwares 

legados do Ministério X. Os dados coletados devem responder as questões 

estabelecidas e cumprir a meta definida neste trabalho. 

A obtenção dos dados acontecem com o envolvimento ativo do pesquisador 

com o processo da organização relacionado ao projeto. Todos os dados obtidos 

precisam ser registrados, criando um banco de dados de pesquisa. Esse banco de 

dados pode ser utilizado posteriormente pelo o Ministério X. 

4.2.5. Análise de Dados 

Após a aplicação do método GQM será realizada a análise dos dados 

referentes à aplicação do método. Durante a análise de dados pode ser feita a 

comparação entre os dados coletados com a teoria apresentada nesse trabalho. 
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Essa comparação é efetuada para verificar se os dados coletados estão coerentes 

com a teoria, se os dados não estão contraditórios e verificar se os dados são 

convergentes uns com os outros.  

Para uma melhor interpretação e análise dos dados coletados devem ser 

realizadas reuniões. Nessas reuniões devem estar presentes o representante do 

Ministério X e o responsável pela coleta das métricas e aplicação do GQM no 

contexto deste trabalho, sendo este o pesquisador. O objetivo das reuniões é 

interpretar os dados coletados para que os participantes possam sugerir 

interpretações e modificações para o seu aperfeiçoamento. Essas sugestões devem 

ser realizadas com base nos dados que forem apresentados.  

Na fase de análise dos dados, o pesquisador e os membros do Ministério X 

devem verificar se os dados coletados atendem a suas necessidades de informação 

sobre os softwares legados. Todos os dados devem ser analisados e interpretados 

para capturar as experiências.  

A análise realiza um estudo dos resultados das métricas coletadas verificando 

se os dados são do tipo especificado e se o valor informado para uma determinada 

medida é possível, além de apurar se os indicadores coletados através das métricas 

produzem as informações necessárias. É nesse momento que os dados são 

analisados para examinar se eles podem construir o atual estado dos sistemas 

legados do Ministério X, de forma quantitativa e objetiva justificando o elevado gasto 

com manutenções corretivas ou se é necessário realizar novas medições aplicando 

um novo GQM.  

Caso na interpretação dos dados sejam identificados pontos de fraqueza na 

aplicação do GQM, é necessário adotar possíveis estratégias de aperfeiçoamento. 

As fraquezas podem ser identificadas utilizando questionamentos. Alguns dos 

questionamentos que podem ser utilizados são apresentados abaixo: 

 Os dados apresentados suprem a necessidade de informação do 

Ministério X? 

 Foi sugerida alguma modificação? 

 Qual a modificação deve ser implementada? 

É necessário analisar se foram capturadas experiências, ou seja, se as 

experiências adquiridas e os dados coletados durante a aplicação do GQM podem 

ser reutilizados em outros projetos de software que não foram analisados. 
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Todas as métricas e dados coletados até essa fase devem ser armazenadas 

em um relatório final, que contém todas as especificações e os valores quantitativos 

obtidos através das medições realizadas.  

4.2.6. Validação do Protocolo 

A validade do protocolo de construção é referente ao quanto o plano de 

estudo de caso foi construído com base em referências teóricas significativas ou 

teve os dados utilizados bem selecionados (EISENHARDT, 1989). Dessa forma, a 

falta de um levantamento bibliográfico estruturado nesta pesquisa pode ocasionar 

em uma fundamentação debilitada, enfraquecendo assim certas afirmações, ou 

seleções de métricas. 

Validade interna do protocolo realizado é referente ao quanto os resultados ou 

conclusões do estudo correspondem a uma realidade reconhecida pelos próprios 

participantes do estudo de caso (YIN, 1985). Um problema que pode impactar a 

validade interna deste estudo é que não foram encontrados muitos trabalhos 

anteriores que apoiem ou fortaleçam as hipóteses apresentadas. 

Validade externa se refere ao quanto os resultados obtidos numa pesquisa 

podem ser generalizados para o restante da população (CAMPBELL, 1979). Como 

os softwares legados presentes no órgão são diferentes dos softwares legados 

presentes em outros órgãos os dados apresentados não podem ser difundidos para 

outras organizações, possuindo extensibilidade restrita ao próprio Ministério X. 

4.2.7. Limitações do Estudo 

Uma limitação do estudo de caso é a coleta de dados considerados anormais, 

ou seja, os dados coletados através das métricas não caracterizam nenhum dos 

indicadores esperados. 

Existe um problema relacionado à seleção das métricas. As métricas 

selecionadas podem não gerar dados quantitativos que representam características 

dos softwares legados, ou podem não responder os objetivos de medição 

estabelecidos. A identificação que os dados coletados através das métricas não 

respondem aos objetivos de medição podem ser feitas tardiamente.  
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4.2.8. Público Alvo 

O público alvo deste estudo de caso é o próprio Ministério X, demonstrando 

diversos aspectos relacionados aos seus softwares legados.  

4.3.  PLANEJAMENTO DA PROPOSTA 

O planejamento da proposta desse trabalho inclui a seleção da amostra de 

softwares legados, em que o trabalho será executado, e o planejamento da ação 

que elícita as atividades que serão desenvolvidas e sua ordem de execução.  

4.3.1.    Seleção da amostra 

Entre todos os softwares presentes no portfólio de softwares legados será 

selecionado uma amostra contendo alguns sistemas para a avaliação e 

mapeamento realizado neste trabalho. Essa amostra será selecionada a partir do 

número de requisições de manutenções corretivas registradas, ou seja, os sistemas 

selecionados serão aqueles que possuem um maior registro de manutenções 

corretivas.   

4.3.2.    Planejamento da Ação 

Após a seleção dos sistemas de softwares que serão analisados nesse 

trabalho é dado início a identificação da necessidade de informação que se deseja 

extrair dos sistemas legados. Dessa forma o plano de ação é iniciado. A elaboração 

do plano de ação foi realizado a partir de atividades que serão realizadas. A figura 6 

relata as atividades a serem realizadas e seu fluxo de execução. 
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                                     Figura 7: Fluxo de atividades a serem realizadas. Fonte autor. 

 

A seleção dos sistemas legados que serão analisados será realizada a partir 

da quantidade de requisições de manutenções corretivas que eles possuem. Os 

sistemas selecionados serão aqueles que possuem uma maior número de 

requisições de manutenções corretivas e como consequência geram um maior custo 

para o Ministério X. 

A definição de métricas ocorre a partir da necessidades de informação 

definidas pela organização. Essas necessidades de informação serão identificadas a 

partir de reuniões e serão sanadas utilizando o método do GQM, as principais 

necessidades de informação serão transformadas em objetivos e questões e as 

métricas selecionadas para responder essas questões. 

Após a identificação e definição das métricas necessárias para sanar as 

necessidades de informação sobre o legado que organização possui é realizado a 

coleta das métricas gerando dados quantitativos sobre a amostra dos softwares 

legados selecionada no Ministério X. 

A avaliação das métricas coletadas são realizadas entre o pesquisador e os 

membros do Ministério X. Na avaliação é verificado se os dados coletados através 

da utilização do GQM atendem as necessidades de informação sobre o legado de 

software presente no Ministério X. Caso a conclusão dessa avaliação informe que as 
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métricas coletadas não são apropriadas novas métricas são definidas para uma 

futura coleta e avaliação, caso a conclusão seja que as métricas são apropriadas 

elas geram dados quantitativos que serão armazenados.  

O armazenamento dos resultados é realizado após a finalizar a coleta das 

métricas. O armazenamento deve ter o propósito de gerar uma base histórica de 

métricas e informações sobre os legados de softwares presentes no Ministério X.  

A partir da análise dos resultados podem ser obtidos dados capazes de gerar 

dados que podem ser aplicados nas matrizes citadas nos itens 2.5 e 2.10.2 

Após todos os passos acima os resultados são documentados com a 

finalização deste trabalho.  

4.4. ATIVIDADES INICIADAS 

Com relação à etapa de coleta dados já foram iniciadas algumas atividades 

preliminares, que serão refinadas na fase 2 deste trabalho.  

4.4.1. Análise do PETI e PDTI 

Foi realizada uma análise do documento conjunto do plano estratégico TI 

(PETI) e do plano diretor de TI (PDTI) do Ministério X (BRASIL, 2014b), com o 

objetivo de caracterizar o Ministério X. Abaixo encontra-se a caracterização do 

documento no contexto deste trabalho. 

Tabela 1: Objetivos estratégicos específicos ao PETI. Fonte: (BRASIL, 2015, adaptado) 

 Objetivos estratégicos específicos ao PETI 

OE-PETI 1. Promover a governança de TI no órgão. 

- OE-PETI 2. Evoluir no atendimento das áreas finalísticas do órgão, balanceando o portfólio de 

projetos e serviços a partir das diretrizes do planejamento estratégico do órgão. 

OE-PETI 3. Aprimorar a gestão de TI no órgão. 

OE-PETI 4. Redefinir a estrutura organizacional e a composição das equipes envolvidas nas 

atividades de TI do órgão. 

OE-PETI 5. Melhorar continuamente os serviços de TI do órgão. 

OE-PETI 6. Estabelecer e aprimorar a(s) arquitetura(s) de referência para a TI do órgão, de forma 

alinhada com as diretrizes do governo federal. 

OE-PETI 7. Prover soluções confiáveis e disponíveis que oferecem recursos de: mobilidade, 

colaboração, desmaterialização de processos e transparência para com a sociedade. 

OE-PETI 8. Promover a segurança da informação e comunicação do órgão. 
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Entre os objetivos estratégicos apresentados na tabela acima, destaca-se o 

OE – PETI 5. Melhorar continuamente os serviços de TI no Ministério X, pois 

abrange a melhoria dos sistemas legados do órgão.   

Para analisar o ambiente e os processos da organização, no documento foi 

realizada uma análise SWOT para identificar as forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças organizacionais. As oportunidades e ameaças têm origem no ambiente 

externo e a organização não exerce controle sobre as mesmas. Já as fraquezas e as 

forças são relacionadas com a realidade interna do Ministério X. Na Tabela 16 

apresenta-se o resultado dessa análise. As forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças que impactam neste trabalho estão em destaque na tabela.  

           Tabela 2: Análise SWOT da CGTI do Órgão. Fonte: (BRASIL, 2015, adaptado) 

                         Análise FFOA 
          Forças 

 Equipe conhecedora do ambiente do órgão, das práticas boas e ruins 
implementadas no passado; 

 Ambiente saudável e colaborativo; 

 Capacidade em contratos de terceirização flexíveis e aderentes à demanda de serviço; 

 Diagnóstico e plano de reestruturação da CGTI estabelecidos; 

 Equipe comprometida; 

 Equipe aberta a mudanças de processos e práticas. 

        Fraquezas  

 Metodologias e processos de trabalho não definidos e/ou formalizados; 

 Concentração da operação em serviços terceirizados, com risco de baixo 
desempenho ou substituição de fornecedores; 

 Conhecimento e processos críticos concentrados na equipe dos fornecedores; 

 Rotatividade das equipes dos fornecedores; 

 Elevado volume de contratos geridos e fiscalizados por número inadequado de servidores; 

 Instalações físicas inadequadas; 

 Baixa capacidade de planejar, especificar e gerir processos de aquisição; 

 Arquitetura de TI heterogênea; 

 Portfólio de serviços desatualizado em relação às novas tecnologias de mobilidade, 
colaboração e automação de processos; 

 Quantitativo inadequado de servidores; 

 Baixa qualificação dos servidores em processos de governança e gestão de serviços de 
TI. 

     Oportunidades 

 Capacidade de aquisição de produtos e serviços especializados; 

 Orçamento adequado à necessidade de operação, sem muita pressão de 
contingenciamento; 

 Apoio da SLTI na implantação de projetos e processos;  

 Normativos, Acórdãos e solicitações de auditorias sustentam ações de melhoria de 
processos e equipes de TI;  

 Patrocínio institucional para a implementação de mudanças nos serviços, estrutura, 
processos, pessoas da CGTI;  

 Agilidade da alta gestão do Ministério na tomada de decisões; 

 Sensibilização por parte do órgão central das deficiências de pessoal e gestão da CGTI; 

 Servidores do Ministério e de outros órgãos interessados em trabalhar na CGTI do 
Ministério; 
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                         Análise FFOA 

 TI é vista como crítica para implementação da estratégia do Ministério; 

 Possibilidade de cooperação com universidades. 

    Ameaças 

 Normativos, Acórdãos e solicitações de auditorias que direcionem contrariamente às 
ações de TI do Ministério; 

 Percepção negativa dos usuários da qualidade dos serviços prestados e 
capacidade de entrega da CGTI; 

 Equipes de TI descentralizadas nas secretarias no Ministério; 

 Backlog crescente de projetos e serviços de TI. 

O Ministério X realiza a terceirização de serviços de TI. Dessa forma utiliza 

três contratos mais significativos gerenciados pela área de TI que são relacionados à 

fábrica de software, à manutenção e desenvolvimento de sistemas, área de 

qualidade, com validação dos entregáveis pela fábrica e contagem de pontos de 

função, e infraestrutura de TI. 

Atualmente o órgão possui um Termo de Cooperação com a UnB. Nesse 

termo encontra-se a definição de processos relacionados à manutenção e à 

catalogação de softwares legados, a aferição de qualidade desses softwares e 

abordagem para tomadas de decisões em relação aos mesmos. O órgão também 

passa por uma transição contratual.  

Foram identificadas algumas necessidades e possíveis barreiras relacionadas à 

avaliação da proposta desse trabalho: 

 Como coletar os dados referentes às requisições de manutenção dos 

softwares legados; 

 Como coletar as informações sobre os legados de software existentes no 

órgão; 

 Como identificar as informações que devem ser coletadas dos softwares 

legados; 

 Como armazenar os resultados das informações coletadas e da pesquisa 

realizada neste trabalho; 

 Como estabelecer níveis de acesso às informações coletadas. 

Após a análise dos problemas e necessidades presentes no Ministério X, o 

diagnóstico é que o órgão necessita de apoio para avaliar o atual estado de seus 

softwares legados.  
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4.4.2. GQM Preliminar 

No contexto deste trabalho a principal meta de melhoria identificada é a de 

investigar o elevado custo com manutenções corretivas dos softwares legados 

presentes no Ministério X, a fim de investir de forma adequada os esforços de 

melhoria. Essa meta de melhoria serve como fonte para obter os diversos aspectos 

relacionados à aplicação do GQM.  

No contexto do Ministério X foram identificados três objetivos principais de medição 

relacionados aos aspectos dos softwares legados. Sendo eles:  

 Objetivo 1: avaliação da qualidade do código do sistema legado; 

 Objetivo 2: avaliação da qualidade da documentação disponível; 

 Objetivo 3: entender as classes de defeitos que mais afetam o custo de 

manutenção dos sistemas.  

Desses objetivos foram derivadas questões que estão representadas nas 

tabelas 4, 12 e 17. Para responder às questões, foram buscadas na literatura, 

métricas que fossem capazes fornecer as respostas. 

A tabela 3 representa o objetivo 1 avaliação da qualidade do código do 

sistema legado. 

Tabela 3: Objetivo 1: Avaliação da qualidade do código do sistema legado. Fonte autor. 

Analisar: o sistema implementado; 

Com que propósito: avaliar; 

Com respeito à: qualidade interna do software; 

Sobre o ponto de vista: do analista de sistemas e do 

desenvolvedor; 

No contexto da: organização mantenedora. 

 

Abaixo encontra-se a tabela 4, nela estão definidas as questões definidas 

para o objetivo de medição 1. 

Tabela 4: Questões definidas para atender o objetivo de medição. Fonte autor. 

Objetivo 1: Avaliação da qualidade do código do sistema legado. 
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1. Qual o tamanho do sistema? 

2. Qual o percentual de duplicação do sistema? 

3. Qual a complexidade ciclomática do sistema? 

4. Qual a complexidade da interface com o usuário? 

5. Qual a densidade de problemas detectado no código? 

6. Qual a cobertura de testes do sistema? 

 

As métricas encontradas para responder a essas questões são apresentadas 

nas tabelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

Tabela 5: Questão 1. Avaliação da qualidade. Fonte: (SONAR, 2015). 

       Questão 1: Qual é o tamanho do sistema? 

Métrica Fórmula Observações  

M 1.1) Tamanho do 
sistema em LOC 

X = A  
Onde:  
A = Total de linhas de 
código do sistema 

Métrica extraída através da 
ferramenta sonarQube. O 
cálculo é realizado pela própria 
ferramenta. 

 

Tabela 6: Questão 2. Avaliação da qualidade. Fonte: (SONAR, 2015).  

       Questão 2: Qual o nível de duplicação do sistema? 

Métrica Fórmula Observações  

M 2.1) Densidade 
de duplicação 
 

D = A/B * 100 
 
Onde: 
D= Densidade de 
duplicação 
A = Linhas duplicadas; 
B = Total de linhas. 

Métrica extraída através da 
ferramenta sonarQube. O 
cálculo é realizado pela própria 
ferramenta.  

M 2.2) Arquivos 
duplicados 

X = A 
 
Onde: 
X= Total de arquivos 
duplicados; 
A = Números de 

Métrica extraída através da 
ferramenta sonarQube. O 
cálculo é realizado pela própria 
ferramenta. 
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arquivos envolvidos em 
uma duplicação. 
 

M 2.3) Linhas 
duplicadas 

X = A 
 
Onde: 
X= Total de linhas 
duplicadas; 
A = Números de 
arquivos envolvidos em 
uma duplicação. 

Métrica extraída através da 
ferramenta sonarQube. O 
cálculo é realizado pela própria 
ferramenta. 

M 2.4) Blocos 
Duplicados 

X = A 
 
Onde: 
X= Total de blocos 
duplicados; 
A = Números de 
arquivos envolvidos em 
uma duplicação. 

Métrica extraída através da 
ferramenta sonarQube. O 
cálculo é realizado pela própria 
ferramenta. 

 
Tabela 7: Questão 4. Avaliação da qualidade. Fonte: (SONAR, 2015).  

       Questão 3: Qual a complexidade do sistema implementado? 

Métrica Fórmula Observação 

M 3.1) 
Complexidade 
ciclomática 

 
 

Onde: 
PR = Todas as palavras reservadas 
da linguagem que indiquem definição 
de funções, estruturas condicionais e 
estruturas de repetições.  
N = Número total de arquivos 
existentes no projeto.  
 
Obs: Somatório realizado de 0 a n.   
 

Métrica extraída 
através da ferramenta 
sonarQube. O cálculo 
é realizado pela própria 
ferramenta. 

 

Tabela 8: Questão 4. Avaliação da qualidade. Fonte: (RAMOS, 2004).  

       Questão 4: Qual a complexidade de interface com o usuário? 

Métrica Fórmula Observações  

M 4.1) Distribuição 
de números de 
campos por tela 

X= A/B 
 
Onde: 
A= Soma dos campos de 
entrada. 

 Está métrica será calculada 
manualmente e influencia na 
complexidade da interface do 
sistema. 
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B= Soma dos campos de 
saída. 

 

Tabela 9: Questão 5. Avaliação da Qualidade. Fonte: (SONAR, 2015). 

       Questão 5: Qual a densidade de problemas detectado no código? 

Métrica Fórmula Observação 

M 5.1) Números de 
erros detectado no 
código 

X=A/B  
 
Onde: 
A=Número total de erros 
presentes no código; 
B= Quantidade de linhas 
de código. 

 Métrica extraída com a utilização 
da ferramenta SonarQube. 
 
 
 
 

 

Tabela 10: Questão 6. Avaliação da Qualidade. Fonte: (SONAR, 2015). 

       Questão 6: Qual a cobertura de testes do sistema? 

Métrica Fórmula Observação 

M 6.1) Total de 
cobertura de testes 
do sistema 

 

 
  
Onde: 
CT = Ramos que foram 
avaliadas como 'true' pelo 
menos uma vez; 
CF = Ramos que foram 
avaliadas como 'false' pelo 
menos uma vez; 
LC = Linhas cobertas 
(linhas a cobrir – linhas 
incobertas); 
B = Número total de ramos; 
EL = Número total de linhas 
executáveis (linhas a 
cobrir). 
 

Métrica extraída com a 
utilização da ferramenta 
SonarQube. 
 
 
 
 

 

A tabela 11 representa o objetivo 2: avaliação da qualidade da documentação 

disponível. 
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Tabela 11: Objetivo2 Analisar a qualidade da documentação do sistema legado. Fonte: autor. 

Analisar: a documentação do sistema legado; 

Com que propósito: avaliar; 

Com respeito à: qualidade da documentação do 

software; 

Sobre o ponto de vista: gerencial e técnico; 

No contexto da: organização de TI. 

 

Abaixo encontra-se a tabela 12 estão representadas as questões definidas 

para atender ao objetivo de medição número 2.  

Tabela 12: Questões definidas para o objetivo 2. Fonte: autor. 

Objetivo 2: avaliação da qualidade da documentação disponível 

1. Qual é o nível de documentação do sistema? 

2. A documentação pode ser entendida pela equipe mantenedora? 

3. Qual a consistência da documentação? 

 

As métricas encontradas para responder a essas questões são apresentadas 

nas tabelas 13, 14 e 15. 

Tabela 13: Questão 1. Avaliação da documentação do sistema. Fonte: (RAMOS, 2004). 

       Questão 1: Qual é o nível de documentação do sistema? 

Métrica Fórmula Observações para interpretação 

M 1.1) 
Porcentagem de 
elementos do 
diagrama de 
contexto que estão 
documentados 

 X=((A1+B1)/(A+B))*100 
 
Onde:  
A =Total de entidades 
Externas  
B = Total de fluxos de 
dados  
A1 = Total de entidades 
externas documentadas 
B1 = Total de fluxos de 

00% a 25% –Documentação 
insuficiente 
25% a 50% - pouco documentado  
50% a 80% moderadamente 
documentado; 
 80% a 100% - bem 
documentado. 
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dados documentados 

M 1.2) 
Porcentagem de 
elementos do 
modelo físico de 
dados que estão 
documentados 

X = ((A1 + B1 + C1) / (A 
+ B + C)) * 100  
 
Onde:  
A = Total de tabelas  
B = Total de colunas  
C = Total de domínios 
A1 = Total de tabelas 
documentadas  
B1 = Total de colunas 
documentas  
C1 = Total de domínios 
documentados 

00% a 25% –Documentação 
insuficiente 
25% a 50% - pouco documentado  
50% a 80% moderadamente 
documentado; 
 80% a 100% - bem 
documentado. 

M 1.3) 
Porcentagem de 
elementos do 
modelo entidade 
relacionamento que 
estão 
documentados  

X = ((A1 + B1) / (A + B)) 
* 100  
 
Onde:  
A = Total de entidades  
B = Total de atributos  
A1 = Total de entidades 
documentadas  
B1 = Total de atributos 
documentados 

00% a 25% –Documentação 
insuficiente 
25% a 50% - pouco documentado  
50% a 80% moderadamente 
documentado; 
 80% a 100% - bem 
documentado. 

M 1.4) Indicador do 
nível de 
detalhamento dos 
requisitos 

X = A  
 
Onde: 
 A= (3) Bem detalhado 
(2) Detalhado  
(1) Pouco detalhado  
(0) Insuficiente  
 
 

(3) Bem detalhado 
(2) Detalhado  
(1) Pouco detalhado  
(0) Insuficiente 

M 1.5) Indicador de 
qualidade dos 
requisitos 

X = A  
 
Onde:  
A = (3) Excelente 
qualidade  
(2) Boa qualidade  
(1) Pouca qualidade 
(0) Insuficiente 

(3) Excelente qualidade  
(2) Boa qualidade  
(1) Pouca qualidade  
(0) Insuficiente 

M 1.6) 
Porcentagem de 
descrição de 
requisitos 
funcionais que 
possuem descrição 
das regras de 
negócio 

X = A/B * 100  
 
Onde:   
A = Total de requisitos 
funcionais registrados na 
especificação de 
requisitos que possuem 
descrição das regras de 

00% a 25% - insuficiente 25% a 
50% - baixo grau de descrição. 
50% a 80% - descrição moderada 
80% a 100% - alto grau de 
descrição 
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negócio; 
 B = Total de requisitos 
funcionais registrados na 
especificação de 
requisitos. 

 

 

Tabela 14: Questão 2. Avaliação da documentação do sistema. Fonte: (RAMOS, 2004). 

       Questão 2: A documentação pode ser entendida pela equipe 

mantenedora? 

Métrica Fórmula Observações para interpretação 

M 2.1) Indicador de 
facilidade de 
entendimento do 
dicionário do 
modelo físico de 
dados 

X = ((A+B+C) / (A1+ 
B1+C1)) * 100  
 
Onde:   
A = Total de tabelas com 
descrição  
B = Total de colunas 
com descrição  
C = Total de domínios 
com descrição   
A1 = Total de tabelas 
cuja descrição pode ser 
compreendida  
B1 = Total de colunas 
cuja descrição pode ser 
compreendida  
C1 = Total de domínios 
cuja descrição pode ser 
compreendida  
 

00% a 25% - compreensão 
insuficiente  
25% a 50% - baixo grau de 
compreensão. 
 50% a 80% - compreensão 
moderada  
80% a 100% - alto grau de 
compreensão 

M 2.2) Indicador de 
facilidade de 
entendimento do 
dicionário do 
modelo entidade 
relacionamento 

X = ((A+B+C) / 
(A1+B1+C1)) * 100  
 
Onde:  
 A = Total de entidades 
com descrição  
B = Total de atributos 
com descrição  
C = Total de domínios 
com descrição  
 A1 = Total de entidades 
cuja descrição pode ser 
compreendida  
B1 = Total de atributos 

00% a 25% - compreensão 
insuficiente  
25% a 50% - baixo grau de 
compreensão. 
 50% a 80% - compreensão 
moderada  
80% a 100% - alto grau de 
compreensão 
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cuja descrição pode ser 
compreendida  
C1 = Total de domínios 
cuja descrição pode ser 
compreendida 

M 2.3) Indicador de 
facilidade de 
entendimento da 
especificação de 
requisitos 
funcionais 

X = (A / B) * 100  
 
Onde:  
A = Total de requisitos 
documentados  
B = Total de requisitos 
que podem ser 
compreendidos 

00% a 25% - compreensão 
insuficiente  
25% a 50% - baixo grau de 
compreensão. 
 50% a 80% - compreensão 
moderada  
80% a 100% - alto grau de 
compreensão 

  

Tabela 15: Questão 3. Avaliação da documentação do sistema. Fonte: (RAMOS, 2004). 

       Questão 3: Qual a consistência da documentação?  

Métrica Fórmula Observações para interpretação 

M 3.1) 
Porcentagem de 
requisitos 
funcionais 
registrados na 
especificação de 
requisitos que 
possuem descrição 

X = (A/B) * 100  
 
Onde: 
 A = Total de requisitos 
registrados no relatório 
de requisitos funcionais 
do software, que 
possuem descrição.  
B = Total de requisitos 
registrados no relatório 
de requisitos funcionais. 

00% a 25% - Descrição 
insuficiente  
25% a 50% - baixo grau de 
descrição.  
50% a 80% - descrição moderada  
80% a 100% - alto grau de 
descrição 

M 3.2) 
Porcentagem de 
integrações com 
outros sistemas na 
especificação de 
requisitos que estão 
consistentes com o 
diagrama de 
contexto. 

X = A/B * 100  
 
Onde:  
A = Total de integrações 
identificadas na 
especificação de 
requisitos;  
B = Total de integrações 
identificadas no 
diagrama de contexto 
através das entidades 
externas. 

00% a 25% - Consistência 
insuficiente  
25% a 50% - pouca consistência.  
50% a 80% - consistência 
moderada 80% a 100% - boa 
consistência 

M 3.3) 
Porcentagem de 
integrações com 
outros sistemas, 
documentadas na 
especificação de 

X = A/B * 100  
 
Onde:  
A = Total de integrações 
identificadas na 
especificação de 

00% a 25% - Consistência 
insuficiente  
25% a 50% - pouca consistência.  
50% a 80% - consistência 
moderada  
80% a 100% - alto grau de 
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requisitos 
funcionais, que 
estão consistentes 
com o manual de 
produção. 

requisitos funcionais e 
no manual de produção. 
B = Total de integrações 
identificadas no manual 
de produção. 

consistência 

 

A tabela 16 representa o objetivo 3: entender as classes de defeitos que mais 

afetam o custo de manutenção dos sistemas. 

Tabela 16: Objetivo 3 Entender as classes de defeito que mais afetam o custo de manutenção dos sistemas. 

Fonte: autor. 

Analisar: as manutenções corretivas; 

Com que propósito: analisar; 

Com respeito ao: registro de defeitos; 

Sobre o ponto de vista: gerencial e técnico; 

No contexto da: organização de TI. 

 

Abaixo encontra-se a tabela 17 possui as questões referentes ao objetivo de 

medição número 3. 

Tabela 17: Questões definidas para o objetivo 3. Fonte: autor. 

Objetivo 3: Entender as classes de defeitos que mais afetam o custo de 

manutenção dos sistemas 

1. Qual o comportamento da ocorrência de manutenções corretivas? 

2. Qual o tempo médio de resposta para resolução de um problema? 

3. Qual a quantidade de erros detectado pelo usuário? 

4. Qual o percentual de defeitos por tipo? 

 

As métricas encontradas para responder a essas questões são apresentadas 

nas tabelas 18, 19, 20, e 21. 
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Tabela 18: Questão 1. Classificação de defeitos. Fonte: (SANTOS, 2008; adaptado). 

       Questão 1: Qual o comportamento da ocorrência de manutenções 

corretivas? 

Métrica Fórmula Observações para interpretação 

M 1.1) Taxa de 
comportamento de 
manutenções 
corretivas 

X= A/B X 100 – 100 
 
Onde: 
A= Quantidade de 
manutenções por mil 
linhas de código ao final 
do meses 
B= Quantidade de 
manutenções por linhas 
de código ao final dos 
meses anterior 
 

0< redução de manutenções 
corretivas 
0% a 10% - irrelevante 
10% a 25% - pouco preocupante; 
25% a 50% - preocupante 
50% a 75% - muito preocupante 
75% a 100% - extremamente 
preocupante 

 

Tabela 19: Questão 2. Classificação de defeitos. Fonte: (RAMOS, 2004). 

       Questão 2: Qual o tempo médio de resposta para resolução de um 

problema? 

Métrica Fórmula Observações  

M 2.1) Tempo 
médio de resposta 
para resolver o 
problema 

X= A  
 
Onde: 
X = Número total de dias 
gasto para resolver o 
problema; 
A = É o intervalo em dias 
entre o dia que a 
requisição de 
manutenção corretiva foi 
feita e o dia quando ela 
foi solucionada 

Deve ser verificado o registro do dia 
em que foi solicitado e do que dia 
em que foi solucionado  

       



72 

 

 

Tabela 20: Questão 4. Classificação de defeitos. Fonte: (SANTOS, 2008). 

       Questão 3: Qual a quantidade de erros detectado pelo usuário? 

Métrica Fórmula Observações  

M 4.1) Total de 
erros detectados 

X= A  
 
Onde: 
X = Total de erros 
detectados; 
A = Número de erros 
detectados pelo usuário. 

Deve ser verificado o registro do das 
manutenções já realizadas no 
sistema 

 

Tabela 21: Questão 5. Classificação de Defeitos. Fonte: (SANTOS, 2008). 

Questão 4: Qual o percentual de defeitos por tipo? 

Métrica Fórmula Observações 

M 5.1) 
Porcentagem de 
defeito por tipo 

X= A / B *100 
 
Onde: 
X = Porcentagem de 
defeitos por tipo; 
A = Tipo de Defeitos de 
determinado tipo; 
B = Total de Defeitos. 

Deve ser verificado o registro do das 
manutenções já realizadas no 
sistema. 

 

4.5. RESULTADOS ESPERADOS 

Ao final deste trabalho é esperado obter indicadores que avaliem a relação 

entre a documentação dos sistemas legado e a quantidade de manutenções 

corretivas realizadas, ou seja, deve ser verificado o quanto a documentação dos 

sistemas está impactando em novas necessidades de manutenções corretivas.       

Outro aspecto a ser avaliado é a qualidade interna dos sistemas. Esse 

aspecto tem como foco principal analisar fatores de qualidade positivos ou negativos 

extraídos a partir de métricas que código que possuem relação direta entre a 

quantidade interna dos softwares legados e a quantidade de manutenções corretivas 

requisitadas para um determinado sistema presente no Ministério X. Vale ressaltar 

que a quantidade de manutenções corretivas realizadas é diretamente proporcional 
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ao custo, ou seja, quanto mais manutenções corretivas são realizadas em um dado 

sistema mais gastos a organização possui para manter o sistema em funcionamento. 

O último aspecto que se deseja avaliar através dos registros de manutenções 

corretivas é a classificação dos erros, ou seja, qual a causa dessas requisições de 

manutenção, qual é o principal aspecto do software que gera essas requisições de 

manutenção entre outros fatores que devem ser avaliados para caracterizar a real 

causa desse elevado número de requisições de manutenção corretiva dos sistemas 

legados.  

Todos esses aspectos dos sistemas legados citados acima devem ser 

avaliados de forma objetiva, quantitativa e qualitativa por meio de métricas de 

software definidas e utilizadas no decorrer deste trabalho. Com isso será obtido uma 

melhor caracterização do atual estado dos softwares legados que justifique o 

elevado custo com manutenções corretivas.  

4.6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Etapas 1º Sem. Jun jul Ago set out nov 

Definir o trabalho (objetivo, técnica, método 
e técnicas de pesquisa) 

 
       

Realizar pesquisa bibliográfica e 
documental sobre Manutenção de Software  

 
       

Realizar pesquisa bibliográfica e 
documental sobre Métrica de Software com 
foco em manutenibilidade 

 
       

Definir protocolo de Estudo de Caso  
       

Propor ação  
       

Definir objetivos de medição  
       

Definir questões de medição  
       

Definir Métricas  
       

TCC1 finalizado e aprovado  
                   

Analisar requisições de manutenção 
corretiva 

 
       

Selecionar Amostra de Softwares que serão 
realizadas as medições 

 
       

Realizar o refinamento das métricas  
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Etapas 1º Sem. Jun jul Ago set out nov 

Coletar Métricas  
       

Analisar Métricas Coletadas  
       

Identificar focos de melhoria  
       

Realizar análise dos resultados (discussão 
dos resultados) 

 
       

TCC2 finalizado  
       

 

4.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste Capítulo apresentou-se a proposta de trabalho, buscando contribuir para 

a resolução de um problema prático real, que é o elevado custo com manutenções 

corretivas presentes no Ministério X. Este problema prático está inserido dentro de 

um órgão público federal que utilizada da terceirização de serviços de TI. A proposta 

consiste na aplicação de um método capaz de identificar as reais causas desse 

problema. A identificação das causas possui como objetivo final explicitar fatores que 

quando solucionados podem diminuir a quantidade de requisições de manutenções 

corretivas e como consequência reduzir o custo da organização com as mesmas.  
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