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RESUMO 

 

 

[Contexto] A Análise Causal de Defeitos (Defect Causal Analysis - DCA) representa uma 

prática eficiente para melhorar os processos de software. Enquanto conhecimento sobre as 

relações entre causa-efeito em defeitos de software pode ser útil para apoiar DCA, o 

levantamento de dados de causa-efeito pode exigir um significante esforço e tempo. 

[Objetivo] Avaliar em um estudo de caso industrial uma nova abordagem de DCA, que utiliza 

dados de outras empresas para apoiar a aplicação de DCA. [Método] Utilizamos dados 

coletados sobre causas de problemas de engenharia de requisitos de 74 empresas de 

tecnologia brasileiras para construir uma rede bayesiana. A abordagem de DCA proposta 

utiliza a inferência diagnóstica da rede bayesiana para dar suporte às sessões de DCA. Este 

trabalho diz respeito ao terceiro passo na aplicação de um modelo de transferência de 

tecnologia que envolveu conduzir três avaliações consecutivas: (i) na academia, (ii) com 

representantes da indústria, e (iii) em um estudo de caso industrial na Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). [Resultados] Recebemos feedback positivo 

em todas as três avaliações e a abordagem foi considerada útil para determinar as causas dos 

defeitos de software. [Conclusões] Nossos resultados reforçam a confiança de que a 

abordagem de DCA proposta, com o apoio de dados de outras empresas, é promissora e deve 

ser investigada mais a fundo. 

 

Palavras-chave: Análise causal de defeitos. Utilização de dados de outras empresas. Rede 

bayesiana. Estudo de caso. Transferência de tecnologia. Engenharia de Requisitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

[Context] Defect Causal Analysis (DCA) represents an efficient practice to improve software 

processes. While knowledge about cause-effect relationships concerning defects can be useful 

to support DCA, collecting cause-effect data may require significant time and effort. [Goal] 

Evaluate a new DCA approach, that uses cross-company data to support the application of 

DCA. [Method] We used cross-company data on causes of requirements engineering 

problems collected from 74 Brazilian organizations and built a Bayesian network. Our DCA 

approach uses the diagnostic inference of the Bayesian network to support DCA sessions. 

This study concerns the third step in the application of a technology transfer model involved 

conducting three consecutive evaluations: (i) in academia, (ii) with industry representatives, 

and (iii) in an industrial case study at the Brazilian National Development Bank (BNDES). 

[Results] We received positive feedback in all three assessments and the approach was 

considered helpful to determine the main causes of software defects. [Conclusions] Our 

results reinforce our confidence that the proposed DCA approach, supported by cross-

company data, is promising and should be further investigated. 

 

Keywords: Defect causal analysis. Cross-company data. Bayesian network. Case study. 

Technology transfer. Requirements. Engineering. 
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1 Introdução 

 

 

Neste capítulo serão apresentados o contexto do trabalho, a motivação para o mesmo, assim como os objetivos 

que esperamos alcançar, e como organizamos a presente monografia.  

 

1.1 Contexto e Motivação 

 

 

De maneira geral, podemos capturar na literatura algumas características da Análise 

Causal de Defeitos (Defects Causal Analysis-DCA) que utilizamos como referência inicial 

para o presente trabalho. Segundo CARD (1993) a análise causal de defeitos engloba a 

identificação das causas dos defeitos e formas de prevenir novas ocorrências dos mesmos no 

futuro. Segundo Mays, Dangerfield, e Jalote, a DCA implementada de uma maneira eficaz 

ajudou a reduzir as taxas de defeitos em cerca de 50% respectivamente em organizações como 

IBM (MAYS, JONES, et al., 1990), Computer Science Corporation (DANGERFIELD, 

AMBARDEKAR, et al., 1992), e InfoSys (JALOTE e AGRAWAL, 2005). Dessa maneira 

podemos constatar que reduzindo as taxas de defeitos, podemos reduzir também o retrabalho, 

assim como o esforço total do projeto, melhorando a produtividade (KALINOWSKI, CARD e 

TRAVASSOS, 2012). 

Tendo em conta estes benefícios, para fornecer orientações às organizações sobre 

como implementar DCA em projetos de software, foi realizada a revisão sistemática de 

literatura (Systematic literature review ou SLR) em 2006 e repetido em 2007, 2009 e 2010 

(KALINOWSKI, CARD e TRAVASSOS, 2012). Os resultados permitiram produzir 

diretrizes baseadas em evidências sobre como implementar DCA e permitiu também a 

identificação de oportunidades de investigação. Por exemplo, chegou-se à conclusão que o 

estado da arte da DCA não inclui nenhuma abordagem que integrem os mecanismos de 

aprendizagem relativos às relações causa-efeito nas reuniões da DCA. 

Este resultado serviu de encorajamento para iniciar pesquisas que focam em uma 

proposta de abordagem DCA integrando mecanismos de aprendizagem causa-efeito em 

reuniões DCA. Um conceito inicial proposto por KALINOWSKI et al. (2008) sugere agregar 

conhecimento reunido em sucessivos eventos de análise causal dentro da empresa, para reunir 
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uma compreensão mais profunda dos defeitos e suas relações causa-efeito, usando redes 

Bayesianas (PEARL, ROBINS e GREENLAND, 1999). Essa integração tem como objetivo 

facilitar a criação e manutenção de modelos causais comuns para apoiar a identificação da 

causa dos defeitos em cada evento DCA. A inferência diagnóstica desses modelos causais 

pode então ser usada para responder a perguntas durante as reuniões da DCA, tais como: 

"Dentro do meu contexto organizacional, quais são as causas que geralmente levam a um tipo 

de defeito específico?".  

Mais tarde, esse conceito inicial foi desenvolvido e adaptado à abordagem DPPI  

(Defect Prevention-Based Process Improvement ou Prevenção de defeito com base na 

melhoria de processos) (KALINOWSKI, TRAVASSOS, et al., 2010). A experiência de 

aplicar a DPPI a um projeto de software real indicou sua viabilidade de utilização 

(KALINOWSKI, TRAVASSOS, et al., 2010). Além disso, de acordo com os participantes, a 

inferência diagnóstica Bayesiana da DPPI previu as causas dos principais defeitos de forma 

eficiente, motivando uma investigação mais aprofundada. Isto conduziu a um estudo 

experimental e os resultados preliminares indicaram benefícios de usar as inferências de 

diagnóstico durante sessões de DCA a respeito da eficácia e do esforço (KALINOWSKI, 

MENDES e TRAVASSOS, 2011). 

 Os resultados positivos encorajaram a institucionalizar o processo DPPI  em uma 

organização de software de pequeno porte (~ 25 funcionários) (KALINOWSKI, MENDES e 

TRAVASSOS, 2014) . Lá, a abordagem foi aplicada para analisar defeitos de requisitos e 

desenhos, permitindo maior compreensão sobre sua prontidão e objetividade, medindo o 

esforço e os benefícios obtidos. O esforço médio de aplicação foi razoavelmente baixo (15,5 

horas) quando comparado aos benefícios obtidos (reduzindo as taxas de defeito em 46% para 

a fase de requisitos e 50% para a fase de projetos). Embora os resultados da taxa de defeito 

tenham sido semelhantes aos mencionados na literatura (por exemplo, (MAYS, JONES, et al., 

1990), (DANGERFIELD, AMBARDEKAR, et al., 1992), (JALOTE e AGRAWAL, 2005), 

(KALINOWSKI, CARD e TRAVASSOS, 2012)), a contribuição da inferência diagnóstica 

bayesiana para as sessões de DCA foi dificultada pela ausência de uma grande quantidade de 

Dados da empresa sobre as relações causa-efeito dos defeitos. 

Mais recentemente, iniciou-se uma investigação nas relações de causa-efeito entre 

empresas para problemas críticos de Engenharia de Requisitos (ER) baseados em dados do 

projeto NaPiRE (Naming the Pain in Requirements Engineering) (MÉNDEZ FERNÁNDEZ, 

WAGNER e KALINOWSKI, 2016). O projeto NaPiRE compreende a concepção de uma 

família de pesquisas distribuídas globalmente para estabelecer uma base empírica sobre a 
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prática e os problemas da ER (WAGNER, 2015) . Com os dados do NaPiRE foi construido 

um modelo causa-efeito entre empresas (cross-company) para uma grande parcela dos 

problemas de ER com redes Bayesianas.  

Este contexto, da existência de uma abordagem de análise causal promissora que 

utiliza um modelo de causa-efeito construído com dados de uma organização, e a construção 

de um modelo com dados cross-company utlilizando redes Bayesianas, motivou a 

investigação da hipótese de que um modelo de causa-efeito cross-company poderia ser útil 

para apoiar sessões de DCA. Afinal, o acumulo de dados históricos a respeito de relações 

causa-efeito pode demandar esforço e tempo significativos, que poderiam ser suprimidos com 

o uso dos dados cross-company. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

O objetivo deste trabalho está inserido no contexto da avaliação de uma nova 

abordagem de DCA, que utiliza inferências diagnósticas de redes Bayesianas alimentadas 

com dados cross-company para apoiar a identificação de causas de defeitos de software. 

Para esta avaliação decidiu-se seguir o modelo de transferência de tecnologia sugerido 

por Gorschek et al. (GORSCHEK, GARRE, et al., 2006). Este modelo consiste em realizar 

avaliações consecutivas em diferentes contextos: (i) na academia, (ii) com representantes da 

indústria (validação estática) e (iii) em um contexto industrial real (validação dinâmica).  

As primeiras duas avaliações foram realizadas fora do contexto deste trabalho. A 

primeira avaliação, na acadêmia, foi realizada em um curso de pós-graduação em engenharia 

de software. A segunda avaliação, com representantes da indústria, foi realizada com 

funcionários do Centro de Projetos Fraunhofer da UFBA inscritos em um projeto de 

desenvolvimento de software real.  

O objetivo específico deste trabalho é complementar a aplicação do modelo de 

transferência de tecnologia conduzindo a última avaliação, um estudo de caso industrial em 

uma organização específica com dados de projeto reais. Este estudo de caso foi realizado no 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  
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Os resultados das três avaliações, que serão detalhados ao longo da monografia, 

indicam que a abordagem foi bem aceita. Além disso, os dados cross-company foram 

considerados úteis para a determinação das principais causas durante sessões de DCA. 

 

1.3 Organização da Monografia 

 

 

O restante desta monografia está organizado da seguinte forma.  

No capítulo 2 será apresentada a definição de análise causal de defeitos no contexto da 

engenharia de software, assim como a definição de significado para o termo defeito e termos 

relacionados ao mesmo, os elementos de uma análise causal, e um passo a passo 

metodológico.  

No capítulo 3 será elucidado como os dados cross-company do projeto NaPiRE 

(Naming the Pain in Requirements Engineering) podem ser utilizados para investigar as 

relações de causa-efeito de problemas de ER.  

No capítulo 4 será apresentada a estratégia de avaliação industrial escolhida. Com foco 

na duas primeiras etapas, na academia e na industria.  

No capítulo 5 relata o estudo de caso industrial no BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social), mais especificamento no projeto Garantias, que trata de atividade 

essencial no mini mundo da empresa, e atividade que permeia uma grande maioria de áreas 

dentro do BNDES.  

No capítulo 6 vamos discutir as ameaças à validade na condução da avaliação, assim 

como apresentar um breve avaliação de nossa contribuição, limitações e possiveis trabalhos 

futuros. 
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2 Análise Causal de Defeitos de Software 

 

 

 Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica a respeito de análise causal de defeitos que subsidia 

o entendimento do restante da monografia. 

 

 

2.1 Introdução 

 

 

Este capítulo apresenta uma visão geral a respeito de análise causal de defeitos. Para 

isto, serão definidos conceitos básicos relevantes e o procedimento adotado para conduzir 

uma análise causal. 

 

2.2 Defeitos de Software 

 

 

Visto que, normalmente, a interpretação do termo defeito, depende do contexto de 

utilização, sendo assim, para um melhor entendimento inicial de Análise causal de defeitos, 

buscamos definir o termo defeito e seus termos relacionados, segundo última atualização do 

padrão IEEE para a classificação de anomalias de software (IEEE, 2009): 

 Defeito. Uma imperfeição ou deficiência em um produto de trabalho que faz com que 

este produto de trabalho não atenda seus requisitos ou especificações e precisa ser 

consertado ou substituído. 

 Erro. Uma ação humana que produz um resultado incorreto. 

 Falha. Fim da habilidade de um produto de realizar uma função requerida ou sua 

inabilidade de desempenhar dentro de limites previamente especificados. 

 Falta. É uma manifestação concreta de um erro em um software.  

 Problema. Dificuldade ou incerteza vivida por uma ou mais pessoas, resultando de 

um encontro insatisfatório com um sistema em uso. 
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Dessa forma, problemas e falhas estão associados ao uso do software. Problemas são 

vividos por usuários e falhas podem ser reveladas através de testes de software ou do uso 

operacional. 

Defeito pode ser ou não ser uma falta, será falta quando for encontrado por uso 

operacional ou por testes, e não será falta quando for encontrado por inspeção estática e 

removido antes da execução do software. 

É importante ressaltar que a Análise Causal de Defeitos no presente trabalho tem o 

foco nos defeitos, excluindo da análise os problemas e faltas. No caso das falhas, precisamos 

relaciona-las a um defeito, através da identificação de faltas específicas, para isso, usamos 

análise dos artefatos (por exemplo, através de depuração) antes de dar início à análise causal 

de defeitos de software. 

  

 

2.3 Analise Causal de Defeitos 

 

 

Análise causal de defeitos é um processo sistemático para identificar e analisar causas 

associadas à ocorrência de tipos específicos de defeitos, permitindo visualizar oportunidades 

de melhoria para os ativos de processo organizacionais com a finalidade de prevenir a 

ocorrência daquele mesmo tipo de defeito em projetos futuros (KALINOWSKI, CARD e 

TRAVASSOS, 2012). Assim, DCA oferece um mecanismo de melhoria de processo de 

software focada no produto e com base em dados de defeito do produto, ou seja, é uma 

maneira de se identificar causas de defeitos, no nosso caso de software, e decidir as melhores 

ações para preveni-los. 

CARD (2005) resume o processo da DCA em seis etapas: (i) selecionar uma amostra 

dos defeitos; (ii) classificar os defeitos; (iii) identificar erros sistemáticos; (iv) determinar as 

principais causas; (v) desenvolver propostas de ação; (vi) documentar os resultados da 

reunião. Neste contexto, um erro sistemático é um erro que resulta na repetição de defeitos 

idênticos ou semelhantes em diferentes ocasiões. Encontrar erros sistemáticos indica a 

existência de oportunidades de melhoria.  

Além de listar estes seis passos, CARD (2005) destaca a importância de gerenciar a 

implementação das propostas de ação até a sua conclusão e comunicar as mudanças 

implementadas à equipe de desenvolvimento. 
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Uma representação do processo de prevenção de defeitos de software tradicional 

(JONES, 1985), que consiste com o processo DCA descrito anteriormente, é mostrada na Fig. 

1. A DCA pode ser considerada parte da prevenção de defeitos, que também aborda a 

implementação de ações de melhoria para prevenir as causas (atividade da equipe de ação) e 

comunicar as mudanças à equipe de desenvolvimento (atividade de kickoff). A base de 

experiência representada indica prevenção de defeitos como um meio para comunicar lições 

aprendidas entre projetos. 

 

 

 

Figura 1 -. Processo de prevenção de defeitos. Adaptado de (JONES, 1985) . 

 

 

Orientações baseadas em evidências para a realização de DCA foram fornecidas com 

base nos resultados de um SLR (KALINOWSKI, CARD e TRAVASSOS, 2012). As 

diretrizes fornecem conselhos sobre as técnicas que podem ser usadas (por exemplo, gráficos 

de Pareto para identificar categorias e procurar erros sistemáticos ou diagramas de causa-

efeito para determinar causas principais de erros sistemáticos), dados a serem coletados, 

taxonomias de defeitos e categorias de causas. Também são descritos pressupostos e 

expectativas gerais de DCA (por exemplo, custos entre 0,5 e 1,5 do orçamento do projeto e 

reduções da taxa de defeitos de cerca de 50%). 

Analisando o DCA como método, identificamos que em suma ele visa analisar 

defeitos de artefatos de elaboração de software. Pressupõe a identificação e classificação dos 

respectivos defeitos encontrados por tipologia específica. Em sequência, procura por padrões 

sistêmicos dos tipos de defeitos com maior incidência na amostra escolhida. Estes padrões são 

então analisados para identificar as causas dos defeitos ali encontrados. As causas serão 

insumo para desenvolver propostas de ação preventivas, objetivando assim a melhoria dos 
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processos relacionados os artefatos analisados.  Através da melhoria dos processos é possível 

obter ganhos tanto para o projeto quanto para outros projetos da organização. 

É importante frisar que a DCA se refere a analisar os elementos de um sistema causal. 

Tem foco em um conjunto de eventos e consequências, onde o desafio será procurar um 

relacionamento causal entre evento e consequência, tentando achar um elo entre os mesmos, 

interligando assim o ponto entre causa e efeito do evento. Segundo BABBIE (1986), três 

condições precisam ser atendidas para demonstrar um relacionamento causal: 

 - Deve haver uma associação entre a causa e o efeito. 

 - A causa deve preceder o efeito. 

 - Deve ser identificado um elo ligando a causa ao efeito. 

 

 

2.3.1 Motivação para adotar a análise causal  

 

 

 Segundo KALINOWSKI et al (2012), aplicar atividades de DCA tem reduzido o ciclo 

de vida de desenvolvimento de software em mais de 50 por cento em diferentes contextos 

organizacionais (GRADY, 1992). Eles citam organizações como, IBM, Computer Sciences 

Corp, Hewlett-Packard e InfoSys que se beneficiaram com a adoção da prática. 

 A retórica é simples, a redução das taxas de defeitos ajuda a diminuir retrabalho, e 

possibilita a mudança do foco para outros quesitos de qualidade e desempenho do processo, 

empregando melhor o recurso tempo. 

Alguns modelos de referência de práticas de maturidade como o CMMI, descrevem o 

DCA como um mecanismo para comunicar lições aprendidas nos projetos, possibilitando 

assim o aprendizado com os erros cometidos, gerando assim uma economia de recursos. 

Outras importantes motivações na implantação do DCA teriam seu motivo na 

característica simplista do método, custo diminuto, e baixo esforço.  

O DCA tem variação de esforço entre 0,5% e 1,5% do esforço total de desenvolvimento, 

já incluindo o esforço para implementar as oportunidades de melhoria identificadas 

(KALINOWSKI, 2008a). Tem como foco uma busca de melhoria contínua e sistemática da 

qualidade do produto e/ou software faz parte da maioria das abordagens de melhoria de 

software, como MPSBR, CMMI, six sigma e Lean. 

Corroborando com a afirmação de simplicidade metodológica, CARD (1998) afirma: 

São precisos poucos pré-requisitos para se implantar Análise causal de defeitos, ou DCA, 
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como por exemplo: existência de defeitos, documentação de defeitos, a documentação e 

estabelecimento do processo de desenvolvimento de projetos de software na organização 

elencada. 

No quesito implantação, o DCA tem com base 3 pilares: reduzir defeitos para 

aumentar a qualidade, usar o conhecimento interno, e focar nos erros sistemáticos.  

Como já definimos, conhecemos a motivação e introduzimos os pilares de implantação 

do DCA, podemos agora buscar uma abordagem metodológica da mesma, esmiuçando seu 

processo, e revelando as ferramentas e técnicas passiveis de aplicação no DCA. A seção 

seguinte irá trazer uma melhor compreensão do explícito anteriormente. 

 

 

2.4 Procedimento para Análise Causal de Defeitos 

 

 

 Como visto na seção anterior, o DCA se divide em seis passos distintos e 

subsequentes, dessa forma, podemos reparar que existe uma correlação entre os pré-requisitos 

para se implantar o DCA e seus passos de implantação.  

A existência de defeitos é primordial para se selecionar uma amostra dos mesmos, 

assim como a documentação dos defeitos o é para se classificar os defeitos e identificar os 

erros sistemáticos. 

As subseções a seguir detalham os seis passos para se identificar as causas e propor 

ações de melhoria. 

 

 

2.4.1 Selecionar Amostra de Defeitos 

 

 

 Há duas formas de se selecionar uma amostra de defeitos: análise lógica e análise 

estatística (CARD, 2005).  

A análise lógica tem característica determinística, geralmente é utilizada por 

organizações com baixa maturidade, em suma, ela examina a ligação lógica entre os efeitos e 

as causas correspondentes de maneira mais informal, e estabelece relações causais gerais.  
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Já a análise estatística tem característica probabilística, geralmente usada em 

organizações mais maduras, ela examina a ligação estatística entre causas e efeitos e deduz as 

relações causais prováveis, uma das maneiras mais usuais de identificá-la, é através de uma 

anomalia no gráfico de controle estatístico, ou seja, os dados relacionados com essa 

instabilidade é que serão analisados quando se quer estabilizar a amostra. É importante que 

uma amostra desses dados seja colhida para a reunião de análise causal.  

O gráfico mais utilizado em processos estatísticos é o XmR, conforme exemplo da 

Fig. 2, porem o gráfico mais adequado para controlar dados de defeitos (que comumente se 

aproximam mais de uma distribuição de Poisson do que de uma distribuição normal) é o 

gráfico em U, que apresenta limites de controle variáveis. 

 

 

 

Figura 2 - Gráfico exemplo de controle estatístico 

 

 

Na Fig. 3 apresenta um exemplo de gráfico de controle em U de processo estatístico, 

que considera os defeitos encontrados em uma inspeção de requisitos por unidade de 

tamanho. Podemos ressaltar ainda que quando estamos interessados na estabilização da 

amostra, temos a possibilidade de somente classificar os defeitos referentes às anomalias, com 

foco nas causas especiais. Mas se estivermos interessados na melhoria, e o montante dos 

defeitos for gerenciável, podemos classificar toda a amostra, com foco nas causas comuns. A 

etapa de classificação dos defeitos selecionados será abordada na próxima seção. 
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Figura 3 - Gráfico em U de frequência de amostra por unidade de defeitos. 

 

 

Os pontos azuis no gráfico em U da Fig. 3 representam a razão da quantidade dos 

defeitos encontrados no subgrupo da amostra pelo tamanho do subgrupo na mesma amostra. 

No caso da Fig. 4 e Fig. 3, temos oito casos de uso como subgrupos da amostra. Pegando 

como exemplo o caso de uso de nome “Manter Histórico Identificação Bem”, que tem 4 

defeitos, e foi mensurado seu tamanho com 8 pontos de função, podemos ver o ponto azul em 

0,5, que é a razão de 4 por 8. 
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Figura 4 - Planilha para gráfico em U no software MiniTab. 

 

 

As linhas vermelhas nas extremidades do controle representam os limites de controle 

superior e inferior, e variam de acordo com a amostra pretendida, já a linha em verde é a 

média dos defeitos por unidade de tamanho de toda a amostra. O gráfico em U pode ser 

gerado em ferramentas como o MiniTab, do SEI.  

 Frequentemente, em gráficos em U, os subgrupos têm tamanhos diferentes. Neste 

gráfico procura-se controlar a taxa de defeitos por unidade, levando em consideração a 

diferença de tamanho dos subgrupos.  

 Para isso é preciso calcular por subgrupo os limites de controle superior ou LSC, e os 

limites de controle inferior ou LIC, assim como calcular com abrangência de amostra o limite 

central ou LC, conforme as fórmulas contidas na Fig. 5. 
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Figura 5 - Cálculos do Gráfico em U. 

 

 

 O cálculo se dá para cada subgrupo da amostra, na razão de defeitos encontrados no 

subgrupo da amostra ou c, por unidades amostrais ou ni. No caso de nosso exemplo da Fig. 3 

que se repete na Fig. 4, as unidades amostrais são pontos de função. 

 Mais precisamente o primeiro passo será calcular a razão do total de defeitos 

encontrados em todas os subgrupos (c1 + c2 + c3 + ...), pelo somatório de todas as unidades 

amostrais (n1 + n2 + n3 + ...), que será chamada de ǖ, revelando assim o limite central. 

 Com a média aritmética ǖ, podemos calcular os limites superiores para cada amostra, 

sendo assim, o LSC será o somatório de ǖ com três vezes a raiz quadrada da razão de ǖ por ni 

(unidades amostrais do subgrupo, por exemplo, pontos de função por caso de uso). O LIC será 

calculado com a mesma estrutura, porem com uma ligeira diferença, ao invés de somatório de 

ǖ com três vezes a raiz quadrada da razão de ǖ por ni, será uma subtração de ǖ com três vezes 

a raiz quadrada da razão de ǖ por ni. 

 Como ǖ não tem variação para a totalidade das amostras, e por outro lado ni tem 

variação por amostras e é o divisor, podemos inferir que os limites inferiores e superiores 
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estarão numa ordem inversamente proporcional às unidades amostrais ou ni, ou seja, se n1 for 

menor que n2, os limites superior e inferior do subgrupo 1 serão maiores que os limites do 

subgrupo 2. Dessa forma, teremos uma maneira de resguardar amostrar pequenas, ou seja, 

subgrupos com unidades amostrais (ni) pequenas, que nesse caso podem sofrer grandes 

variações com pouca quantidade de defeitos encontrados (c), e ser mais exigente com 

amostras maiores, que só sofrem um impacto observável na média de defeitos quando a 

quantidade defeitos encontrados é significativa para a amostra (FLORAC e CARLETON, 

1999). 

 

 

2.4.2 Classificação dos Defeitos Selecionados  

 

 

Após o levantamento dos dados sobre os defeitos, faz-se necessário classificar ou 

agrupá-los por categorias. Ou seja, classificar por tipos os defeitos da amostra para entender 

melhor o que pode dar causa aos mesmos.  

Para isso, uma taxonomia específica deve ser utilizada. Lembrando que é livre a 

criação de taxonomias, porém, basear-se em taxonomia já existente e com aplicação exaurida 

é uma boa estratégia.   

Entre outras, tentamos elencar as taxonomias para classificação de defeitos mais 

usadas, são elas: 

 Taxonomia do Padrão IEEE (2009). Contendo os seguintes tipos de defeito: dados, 

interface, lógica, descrição, sintaxe, padrões e outros. Este padrão ainda 

complementa os tipos com a natureza do defeito, que pode assumir os seguintes 

valores: incorreto, omitido, e incluído sem ser necessário.   

 Taxonomia de ODC, contendo os seguintes tipos de defeitos: interface, 

funcionalidade, empacotamento, inicialização, documentação, verificação, 

algoritmo e temporal (CHILLAREGE, BHANDARI, et al., 1992). PLOSKI et al 

(2007) destaca ODC como um esquema de classificação pouco ambíguo e de fácil 

utilização. Além dos tipos de defeito, ODC considera ainda a natureza do defeito, 

de maneira consistente com o padrão IEEE, podendo assumir os mesmos valores 

(errado, omitido e incluído sem ser necessário). 
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 Taxonomia para defeitos utilizada na Hewlett-Packard, contendo diversos tipos de 

defeitos organizados por fase de desenvolvimento ( (GRADY, 1992) apud 

(GRADY, 1996)). Além do tipo de defeito esta taxonomia também considera a 

natureza do defeito (faltando, ambíguo, errado, modificado ou melhoria).  

 Taxonomia para defeitos de requisitos utilizada na NASA, contendo 13 tipos de 

defeitos de requisitos, utilizada em HAYES et al (2006). Essa taxonomia 

representa um detalhamento da taxonomia descrita por SHULL (1998) (que inclui 

os seguintes tipos de defeitos: ambiguidade, omissão, informação inconsistente, 

fato incorreto e informação estranha), refletindo a realidade da NASA. Em 

LESZAK et al (2002) tipos similares de defeitos são referenciados como a 

natureza do defeito e agregados a tipos de defeitos mais específicos.   

No presenta trabalho, optamos por usar a taxonomia de SHULL (1998), pela 

abrangência e por poder ser ampliada como no exemplo de aplicação da NASA (HAYES, 

2006). 

Outra ferramenta bastante utilizada nesta etapa são os gráficos de Pareto, que ajudam a 

agrupar os defeitos classificados por tipologia, e mensurar seu impacto na amostra escolhida. 

A Fig. 6, que representa a EL1 do projeto garantias que será tratado no capítulo 5 do presente 

trabalho, serve de exemplo do uso da classificação de SHULL (1998) para agrupar os defeitos 

por tipos; mostra também que a maioria dos defeitos, nesse caso, são do tipo “Ambiguidade”, 

e que a sua soma com o tipo “Omissão” representa cerca de 60% de todos os defeitos 

encontrados. 

 

 

Figura 6 - Dados de classificação de defeitos da EL1 do projeto garantias. 
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É importante lembrar também que entre as informações básicas a serem coletadas a 

respeito dos defeitos estão o tipo do defeito, o momento (ou fase desenvolvimento) da sua 

introdução, o momento da sua detecção, e o esforço necessário para removê-lo 

(KALINOWSKI e COSTA, 2008). Além disso, tipos de defeitos mais específicos, 

customização da taxionomia, ou até mesmo informações adicionais podem ser úteis, como por 

exemplo, um item do checklist utilizado nas revisões que aponte o defeito a ser capturado. 

Outras ferramentas que comumente são usadas para agrupar os defeitos por tipologia 

são as tabelas de índices cruzados, e os histogramas.  

Com essa classificação podemos identificar melhor os tipos de defeitos mais comuns. 

Erros sistemáticos, tópico que abordaremos a seguir, possuem maior probabilidade de 

serem encontrados nos tipos de defeitos mais comuns (KALINOWSKI e COSTA, 2008).  

 

 

2.4.3. Identificar Erros Sistemáticos 

 

 

Erros sistemáticos são aqueles que resultam na introdução de tipos de defeitos 

similares em diferentes ocasiões (CARD, 2005). É comum estarem associados a uma parte de 

um produto, ou atividade específica do mesmo, porem isso não é delimitador para a 

identificação dos mesmos. 

Um erro sistemático, em suma, reflete a presença de defeitos similares e que podem 

ocorrer em diferentes alturas do processo. Em média, cerca de 20% a 40% dos defeitos 

selecionados de uma certa amostra tem grande possibilidade de estarem associados a erros 

sistemáticos (CARD, 2005).  

Em uma abordagem madura, a presença de uma percentagem elevada deste tipo de 

erros, denota um estudo de possíveis alterações nos processos organizacionais. 

KALINOWSKI et al (2008) ainda afirmam que, encontrar erros sistemáticos indica a 

existência de oportunidades de melhoria para os ativos de processo organizacionais. 

Em suma, identificar os erros sistemáticos, ajuda a identificar padrões de introdução 

de defeitos, erros similares que foram introduzidos por falhas recorrentes no processo e/ou 

projeto.  
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2.4.4. Identificar as principais causas 

 

 

Segundo CARD (2005), vários fatores poderiam gerar um erro sistemático. Tratar 

todos os erros, pode não ser economicamente viável. Por isso indica-se colocar os esforços em 

identificar as principais causas dos erros encontrados a partir dos tipos de defeitos mais 

comuns. 

Nesse interim, usar conhecimento interno é uma boa saída, pois conhecer o contexto 

organizacional e a dinâmica de introdução dos erros traz celeridade e conhecimento a essa 

parte do processo. 

Em verdade, a DCA pode ser conduzida por pessoas externas, porem o conhecimento 

dos envolvidos na elaboração e construção do produto é comumente mais substancial. Em 

suma, na condução do DCA é aconselhável usar esse conhecimento, de preferência em 

parceria com alguém que participou no momento em que os defeitos foram introduzidos. 

Para ajudar na identificação das principais causas podemos usar ferramentas e 

técnicas, como a aplicação do diagrama de ISHIKAWA (1976) ou comumente chamado de 

“espinha de peixe”. De acordo com ISHIKAWA (1976), as causas podem ser agrupadas em 

uma das quatro seguintes categorias: métodos, ferramentas e ambiente, pessoas, 

entrada/requisitos. É importante ressaltar que, essas categorias podem ser alteradas ou 

estendidas de acordo com a especificidade do defeito. Este diagrama ajuda a explorar de uma 

maneira mais profunda o problema.  

A principal ideia do diagrama de Ishikawa é discutir as causas dos problemas, 

agrupando-os em espinhas do diagrama. Cada espinha pode, então, ser recursivamente 

refinada pela adição de novas espinhas. Um diagrama de Ishikawa, preenchido com exemplos 

de causas para o erro sistemático “Requisitos Funcionais foram Omitidos”, agrupadas em suas 

categorias, é mostrado na Fig. 7. 
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Figura 7 - Diagrama de Ishikawa, gráfico de causa e efeito, ou espinha de peixe 

(KALINOWSKI e COSTA, 2008). 

 

 

Existe ainda uma abordagem de DCA que explora redes Bayesianas, chamada DPPI  

(Defect Prevention-Based Process Improvement ou Melhoria de processos baseados na 

prevenção de defeitos), elaborada seguindo diretrizes adquiridas através de revisões 

sistemáticas e feedback de especialistas na área (KALINOWSKI, TRAVASSOS, et al., 

2010).  

Essa abordagem consiste em usar probabilidades para se identificar as principais 

causas. Dado o modelo causal elaborado com base nos resultados anteriores da reunião DCA 

para a mesma atividade de desenvolvimento considerando projetos semelhantes (alimentando 

a rede Bayesiana com as causas identificadas para os tipos de defeitos), as probabilidades de 

causas que levam aos tipos de defeitos relacionados, podem ser calculadas (usando a 

inferência diagnóstica Bayesiana). Posteriormente, essas probabilidades apoiam a equipe de 

DCA na identificação das principais causas. Portanto, podem ser utilizados diagramas de 

causa e efeito probabilísticos para os tipos de defeitos relacionados aos erros sistemáticos 

analisados. O diagrama causa-efeito probabilístico estende o diagrama causa-efeito tradicional 

(KALINOWSKI, MENDES e TRAVASSOS, 2011). 

 

 

2.4.5. Desenvolver Propostas de Ação 
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A partir do momento que as principais causas foram elencadas, é preciso identificar as 

ações necessárias para melhorar os processos de desenvolvimento, como prevenção de novas 

ocorrências em projetos futuros. As propostas devem ser específicas e dirigidas às principais 

causas do erro sistemático. O número de ações deve ser pequeno, mas eficaz.  

A DCA destaca-se dos processos mais genéricos por propor ações específicas, em vez 

de abordar áreas mais vastas, que por sua vez vão carecer de uma maior atenção para 

melhorar o processo (KALINOWSKI, MENDES e TRAVASSOS, 2011).  

Podemos citar exemplo de ações propostas para "baixo conhecimento do domínio” e 

"tamanho ou complexidade do domínio do problema”, que podem ser (KALINOWSKI, 

MENDES e TRAVASSOS, 2011):  

1. Estudar a área e o sistema pré-existente;  

2. Modificar o modelo das especificações funcionais, criando uma seção para as 

regras de negócio. 

 

Como explicado em KALINOWSKI et al (2008), geralmente as causas da categoria 

“Métodos” são endereçadas através de propostas de ação que implicam em mudanças no 

processo de desenvolvimento. As causas da categoria “Pessoas”, por sua vez, são comumente 

endereçadas através de ações que envolvem treinamento. As causas da categoria 

“Entradas/Requisitos” podem sugerir, por exemplo, mudanças nos planos de comunicação 

com o cliente. Por fim, as causas da categoria “Ferramentas e Ambiente” podem sugerir, por 

exemplo, mudanças no ambiente de desenvolvimento (incluindo ferramentas e os artefatos de 

apoio utilizados). 

 

 

2.4.6. Documentar Resultados da Reunião 

 

 

No intuito de assegurar que as soluções encontradas anteriormente serão executadas, e 

que farão parte do backlog de conhecimento da organização, é essencial que estas sejam 

documentadas. CARD (2005), faz referência sobre a criação de uma equipe para gerir e 

garantir que será posto em prática o plano de ação ora elaborado.  

Dessa forma, ao documentar as soluções encontradas fazendo referência aos defeitos 

encontrados, é possível prevenir os defeitos em projetos futuros, demostrando maturidade 

organizacional, diminuindo o retrabalho, em consequência, diminuindo o tempo de entrega ao 
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cliente, melhorando assim a qualidade dos produtos dessa organização, ou seja, oportunidades 

de melhoria dos ativos de processo organizacionais (ROBITAILLE, 2004).   

Vale lembrar ainda, que o retrabalho na correção de defeitos pode consumir cerca de 

30 a 50% do orçamento do projeto. 

 

 

2.5 Considerações Finais do Capítulo 

 

 

Nesse capítulo foi apresentada a fundamentação teórica a respeito de análise causal de 

defeitos que subsidia o entendimento do restante da monografia. Esta fundamentação 

compreende os conceitos de defeito de software e análise causal de defeitos e a apresentação 

do procedimento para realizar DCA. 

No próximo capítulo será apresentado como podemos apoiar a DCA com dados cross-

company e o modelo causal elaborado. 
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3 Apoiando Análise Causal com Dados Cross-Company 

 

 

 Neste capítulo serão apresentadas informações sobre o projeto NaPiRE (Naming the Pain in 

Requirements Engineering), o modelo de causa e efeito cross-company para os problemas de 

engenharia de requisitos, assim como uma proposta de abordagem de DCA apoiada por dados cross-

company que ajudam a investigar as relações de causa-efeito de problemas de ER. 

 

 

3.1 Introdução 

 

 

 A análise causal de defeitos de software visa apoiar a melhoria de processos com base 

em uma característica concreta do produto: os defeitos contidos em seus artefatos. 

 Neste capítulo será apresentada uma abordagem que apoia a análise causal com dados 

cross-company. Para isto, a seção 3.2 descreverá o projeto NaPiRE, de onde os dados cross-

company foram obtidos. Na sequência, na seção 3.3 será descrito como o modelo de causa-

efeito foi elaborado, usando o apoio dos dados cross-company. 

 Por fim, a seção 3.4 apresentará a abordagem que descreve como este modelo pode ser 

utilizado para apoiar a DCA. 

 

 

3.2 O projeto NaPiRE (Naming the Pain in Requirements Engineering). 

 

 

 O projeto NaPiRE compreende uma família de pesquisas distribuídas globalmente 

para estabelecer uma base empírica sobre a prática e os problemas da ER (MÉNDEZ 

FERNÁNDEZ, WAGNER, et al., 2015). O desenho dos instrumentos de pesquisa está 

alinhado a uma teoria bem definida e tem sido extensivamente revisto por mais de 40 

pesquisadores em todo o mundo (MÉNDEZ FERNÁNDEZ e WAGNER, 2015). Mais 

informações sobre o projeto, incluindo uma amostra do questionário e os países nos quais a 
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pesquisa está sendo replicada, podem ser encontradas on-line em http://www.re-survey.org . 

Em relação aos seus resultados, quatro publicações focaram especificamente em causas de 

problemas de ER (KALINOWSKI, SPINOLA, et al., 2015), (MÉNDEZ FERNÁNDEZ, 

WAGNER e KALINOWSKI, 2016), (MÉNDEZ FERNÁNDEZ, WAGNER, et al., 2015), 

(KALINOWSKI, FELDERER, et al., 2016). 

Em KALINOWSKI et al (2015), apresentou-se dados agregados sobre causas comuns 

de problemas críticos de ER, com base em respostas de 74 organizações brasileiras. Em 

KALINOWSKI et al (2016), foram abordadas as causas para os defeitos com taxonomia de 

requisitos incompletos/ocultos, com o objetivo de fornecer sugestões para sua prevenção, com 

base em dados da Áustria e do Brasil. Uma comparação entre as práticas de ER, os principais 

problemas e causas no Brasil e na Alemanha pode ser encontrada em MÉNDEZ 

FERNANDES et al (2015). Finalmente, em MÉNDEZ FERNANDES et al (2016), foi 

conduzida uma investigação de causa e efeito para problemas críticos de ER com base em 

todo o conjunto de dados. 

O modelo de causa-efeito cross-company para os problemas de ER, baseou-se em 

respostas das 74 organizações brasileiras (cada uma fornecendo causas recorrentes para até 

cinco problemas de ER considerados críticos em seu contexto). Essas 74 organizações 

incluem pequenas, médias e grandes organizações, realizando tanto desenvolvimento 

orientado a planos quanto ágil. Mais detalhes sobre o Banco de Dados Brasileiro NaPiRE 

podem ser encontrados em KALINOWSKI et al (2015).  

A Tabela 1 mostra os cinco problemas mais críticos de ER, classificados pelas 74 

organizações. Esses foram os únicos problemas citados por mais de 25% dos entrevistados. A 

tabela também mostra quantas vezes cada problema foi classificado como o mais crítico. 

Observamos que os problemas de comunicação eram frequentemente citados (problemas # 1 e 

# 4), bem como requisitos incompletos e pouco especificados (problemas # 2 e # 3). 

 

 

Tabela 1 - Problemas mais críticos em ER 

# ER Problemas Citado Classificação #1 

1 Falhas de comunicação entre a equipe do projeto e o cliente  32(43%) 9(12%) 

2 Requisitos incompletos ou encobertos 31(42%) 12(16%) 

3 Requisitos pouco especificados (muito abstratos) 31(42%) 3(4%) 

4 Falha de comunicação entre a equipe do projeto 26(35%) 5(7%) 

5 Suporte insuficiente dado pelo cliente(falta de patrocínio) 21(28%) 5(7%) 

 



 

38 

 

 

3.3 O modelo de causa-efeito cross-company para os problemas de ER. 

 

 

 Ainda que esteja fora do escopo do presente trabalho, o conhecimento de como foi 

organizado a construção do modelo cross-company de relações causa-efeito tem grande 

importância, pois alicerça a construção do modelo na validação conduzida na indústria. Dessa 

forma, esta seção explica como foi construido o modelo cros-company de relações causa-

efeito conforme KALINOWSKI et al (2017). 

Primeiramente, houve uma preparação dos dados do NaPiRE fornecidos pelas 74 

organizações brasileiras. Em seguida foi contruido o modelo de causa e efeito como uma rede 

Bayesiana, baseada nesses dados e usando a ferramenta Netica (https://www.norsys.com/).  

Foram 141 citções na Tabela 1, e para cada uma das citações, os participantes 

indicaram as principais causas e efeitos no formato de texto livre. Os dados textuais foram 

analisados e codificados usando o método comparativo constante (SEAMAN, 1999), e os 

códigos de causas e efeitos criados foram revisados aos pares. Como resultado, foram criados 

49 códigos de causa e 41 de efeitos (KALINOWSKI, CURTY, et al., 2017). 

Em seguida, os pesquisadores organizaram as informações em uma planilha com 105 

colunas (5 para os problemas, 49 para as causas, 5 para as categorias de causas, 41 para os 

efeitos e 5 para as categorias de efeitos) e 141 linhas (uma para cada vez que uma Problema 

foi citado na Tabela 1). As categorias de causa utilizadas são as sugeridas por KALINOWSKI 

et al (2012), que são semelhantes às categorias propostas por ISHIKAWA (1976) com uma 

categoria adicional referente à Organização. 

Finalmente, para cada linha os pesquisadores marcaram o problema citado, suas 

causas, categorias de causa, efeitos e categorias de efeitos. Estes foram os dados utilizados 

para construir a rede Bayesiana (KALINOWSKI, CURTY, et al., 2017). A construção desta 

rede foi um passo realizado fora do escopo desta monografia, mas o resultado foi diretamente 

utilizado. 

Uma rede Bayesiana consiste em duas componentes relacionadas: uma qualitativa, 

cujo os nós representam variáveis aleatórias do domínio e as arestas representam uma relação 

direta entre duas variáveis aleatórias (um gráfico acíclico direcionado ou directed acyclic 

graph - DAG); E um componente quantitativo, que são as distribuições de probabilidade 

condicionais (DPCs ou conditional probabilistic distributions CPDs) (DARWICHE, 2009). 
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Enquanto um especialista do domínio é capaz de especificar o DAG, o mesmo não pode ser 

feito facilmente com as CPDs. 

A construção do DAG foi feita utilizando a ferramenta Netica, adicionando 

automaticamente variáveis aleatórias para cada coluna da planilha e conectando manualmente 

as variáveis com setas indicando as relações causais entre elas. Em seguida, utilizaram o 

Netica para aprender as CPDs a partir dos dados da planilha com o algoritmo de Maximização 

da Expectativa (ME) (DEMPSTER, LAIRD e RUBIN, 1977), que é indicado quando o 

conjunto de dados inclui valores vazios (como o nosso, dado que alguns participantes podem 

não ter indicado qualquer causa) para aproximar os CPDs da distribuição real. 

A estrutura DAG da rede Bayesiana resultante é mostrada na Fig. 8. As cinco 

categorias de causas foram as sugeridas pelas diretrizes descritas por KALINOWSKI et al 

(2012) (entrada, método, organização, pessoas e ferramentas). Para os efeitos, foram definidas 

categorias que permitiram agrupar consistentemente os efeitos (cliente, design ou 

implementação, produto, projeto ou organização, e verificação ou validação). 

 

Figura 8 - Estrutura de rede Bayesiana DAG (Direct acyclic graph). 
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Tendo construído a rede Bayesiana, Netica permite realizar inferências diagnósticas e 

preditivas. Na construção do modelo cross-company de relações causa-efeito, concentrou-se 

em inferências diagnósticas de problemas para causas (KALINOWSKI, CURTY, et al., 

2017). A dinâmica desse uso dentro de nossa abordagem DCA será detalhada na próxima 

seção. 

 

 

3.4 Abordagem para apoiar DCA com dados cross-company.   

 

 

Esta seção descreve abordagem de DCA proposta, apoiada pelo modelo cross-

company sobre as relações de causa-efeito de problemas de ER conforme descrito em 

KALINOWSKI et al (2017). Em resumo, a abordagem consiste em realizar as etapas de DCA 

detalhadas por CARD (2005), seguindo as diretrizes da DCA (KALINOWSKI, CARD e 

TRAVASSOS, 2012), e apoiando uma das etapas, a de determinação das causas principais, 

com o modelo cross-company. Mais detalhes sobre como executar cada uma das etapas 

encontra-se a seguir: 

 Selecionar uma amostra dos defeitos. A amostra é representada pelos defeitos 

encontrados durante a última inspeção. Quando se visa a melhoria, sugere-se usar 

todos os defeitos como amostra e filtrá-los pelas principais categorias como parte do 

próximo passo. No entanto, no caso de processos instáveis e com muitos defeitos, 

podemos focar na estabilização do processo. Para isto o gráfico em U pode ser 

utilizado pois permite a identificação de dados que merecem atenção especial 

(KALINOWSKI, CARD e TRAVASSOS, 2012). Embora o foco do gráfico em U seja 

identificar causas especiais, ele também pode ser utilizado quando se busca a melhoria 

do processo, como feito em (KALINOWSKI, CURTY, et al., 2017).  

 Classificar os defeitos selecionados. Na sequência das orientações, a natureza dos 

defeitos (SHULL, 1998) (ambiguidade, informações estranhas, informações 

inconsistentes, fato incorreto, e omissão) é usada como esquema de classificação. Um 

gráfico de Pareto é então aplicado para identificar as categorias mais representativas 

de defeitos, nas quais ocorre a identificação de erros sistemáticos. 
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 Identificar os erros sistemáticos. Este passo envolve a leitura dos defeitos das 

categorias mais representativas em busca de defeitos semelhantes sendo repetidos em 

diferentes ocasiões e os erros sistemáticos que os conduzem. 

 Determinar as principais causas. Este passo representa o núcleo do DCA. Os erros 

sistemáticos são analisados (idealmente com representantes dos autores do documento, 

inspetores e membros do grupo de processo (KALINOWSKI, CARD e TRAVASSOS, 

2012)) buscando causas que explicam por que estão acontecendo. De acordo com as 

diretrizes, as causas pertencem a uma das seguintes categorias: entrada, método, 

organização, pessoas e ferramentas. Este passo representa a inovação da abordagem, 

apoiando a determinação das principais causas com inferências diagnósticas de um 

modelo de causa-efeito cross-company. Essas inferências de diagnóstico indicam 

causas que geralmente levam a certos tipos de defeitos e que poderiam ser 

consideradas como um ponto de partida para um brainstorming de causas. 

 Desenvolver propostas de ação. Com base nas causas, são propostas ações para 

ajudar a evitar que o erro sistemático volte a ocorrer no futuro. 

 Documentar os resultados da reunião. Esta etapa garante que os resultados (por 

exemplo, causas e ações) sejam registrados e sirvam como lição aprendida, 

aumentando a maturidade da organização. 

 

Para ilustrar a dinâmica de utilização da inferência de diagnóstico da rede para 

suportar DCA, podemos usar um exemplo simples. Suponha que uma organização encontrou 

vários defeitos de tipo omissão e que o erro sistemático é omitir detalhes de regras de 

negócios que são complexas de entender. Este erro sistemático considera o problema de 

requisitos incompleto/ocultos. Portanto, antes de começar a discutir as causas a partir do zero, 

a equipe DCA poderia olhar para a inferência Bayesiana de diagnóstico. 

Isso pode ser feito facilmente na rede, basta clicar no nó do grafo que representa o 

problema selecionado. A inferência diagnóstica deste passo inicial é mostrada na Fig. 9. Dado 

o tamanho da rede Bayesiana, a Fig. 9 mostra apenas trechos da rede que são relevantes para o 

exemplo. Com base nas probabilidades Bayesianas, é possível observar que as causas para 

este problema geralmente se enquadram em categorias pessoas (~70%), insumo (~40%) ou 

método (~30%). 
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 Figura 9 - Inferência de diagnostico para causas após a seleção do problema. 

 

 

Como um próximo passo, as causas dentro destas categorias poderiam ser analisadas. 

Novamente, a inferência diagnóstica poderia ser usada para selecionar uma categoria e olhar 

para as causas que geralmente acontecem dentro dela levando o problema a ser analisado 

(KALINOWSKI, CURTY, et al., 2017). Esta etapa é mostrada na Fig. 10 para a categoria de 

causas chamada pessoas. É possível observar que as maiores probabilidades são dadas para as 

causas "falta de qualificação dos membros da equipe de ER" (~59%), "falta de conhecimento 

do domínio" (~20%) e "falta de experiência dos membros da equipe de ER" (~10%). 

Essas e outras causas poderiam então ser discutidas e a inferência da rede Bayesiana 

poderia ser adaptada com base nessa discussão. Por exemplo, se os participantes da sessão 

sabem que os membros da equipe de ER são altamente qualificados e experientes, isso poderia 

ser informado à rede e as probabilidades da evidência seriam recalculadas considerando esse 

conhecimento. A atualização para este cenário é mostrada na Fig. 11.  

Verifica-se que, considerando este conhecimento especializado, as probabilidades 

mais elevadas estão agora relacionadas com a "falta de conhecimento no domínio"(~46%), e 

"a comunicação é difícil devido a diferentes línguas" (~23%) conforme Fig. 11. 

Vale ressaltar que a discussão não deve se limitar a uma categoria, mas dar foco a 

identificação das principais causas, que podem vir de diferentes categorias. Por exemplo, para 

esse mesmo exemplo, a segunda categoria mais provável foi entrada (input), em que a causa 

"falta de engajamento do lado do cliente" apareceu com a maior probabilidade de diagnóstico 

(42%). 
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Figura 10 - Inferência de diagnóstico para causas da categoria pessoa. 

 

  

Ao final de cada sessão, a rede Bayesiana pode ser incrementada com dados dentro da 

empresa, adicionando novas linhas ao final da planilha com as causas identificadas nas 

sessões DCA dentro da empresa. Dessa forma, é possível manter a rede bayesiana aprendendo 

a cada sessão, com base em dados adicionais, que podem ser internos. Assim, os dados cross-

company poderiam ser usados como um conjunto de aprendizado inicial, que poderiam ser 

continuamente melhorados com dados internos da companhia (intra-company). 
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Figura 11 - Inferência de diagnostico para causas onde 2 causas não ocorrem. 

 

 

3.5 Considerações Finais do Capítulo 

 

 

Neste capítulo foi descrita a construção do modelo de causa-efeito cross-company com 

base nas respostas das 74 organizações brasileiras. Para a criação do modelo foi utilizada uma 

rede Bayesiana. 

Vimos também como foi organizada a rede Bayesiana, e que a mesma permite 

inferências diagnósticas e preditivas. 

Também foram apresentados os detalhes de como executar cada etapa de uma 

abordagem de DCA, que utiliza o modelo causa-efeito cross-company. 

No próximo capítulo veremos a estratégia de avaliação escolhida, e as avaliações 

iniciais conduzidas anteriormente ao presente trabalho. 
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4 Estratégia de Avaliação e Estudos Iniciais 

 

 

 Neste capítulo será apresentada a estratégia de avaliação industrial que complementamos, baseada no modelo 

de transferência de tecnologia descrito por Gorschek (GORSCHEK, GARRE, et al., 2006). Além de um breve 

relato da avaliação inicial na academia no contexto do curso de pós-graduação na Universidade de Salvador, 

conduzida fora do contexto desse trabalho, assim como outro breve relato da avaliação com representantes da 

indústria do Centro de Projetos de Fraunhofer da UFBA, com participantes de um projeto de larga escala, 

também conduzida fora do contexto desse trabalho. 

 

 

4.1 Introdução 

 

 

 Em muitas organizações, as iniciativas de busca de competitividade são mantidas de 

forma desarticulada. Diversos autores reconhecem o papel do Conhecimento como uma 

vantagem competitiva. No entanto, o Conhecimento é tratado de forma implícita nos modelos 

tradicionais de Organização da Produção e do Trabalho (MUNIZ JÚNIOR, 2016). O 

desenvolvimento de um Processo de Avaliação Industrial baseado no Conhecimento permite 

evidenciar fatores que contribuem para a promoção de um contexto favorável para obtenção 

de resultados para a organização e para as pessoas. 

 Em um universo amplo de modelos de transferência de tecnologia para a indústria, a 

opção pelo modelo de transferência de tecnologia de GORSCHEK et al (2006) foi feita pois 

preza pela introdução da inovação através de um conjunto de avaliações sucessivas, 

explorando a sinergia entre a academia e a indústria. Vamos entende-lo melhor na próxima 

seção. 

 

4.2 Estratégia de avaliação industrial. 

 

 

 Como descrito, o modelo de transferência de tecnologia proposto por GORSCHEK et 

al (2006) tem por base a inovação. A inovação é onde a ideia nasce e uma tecnologia é 
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desenvolvida. Após, a tecnologia é testada e avaliada em diferentes configurações, de um 

laboratório para a indústria, utilizando diferentes tipos de métodos de pesquisa.  

No modelo de transferência de tecnologia proposto por GORSCHEK et al (2006), 

após ter uma solução candidata em mãos, que veio a partir de uma necessidade da indústria, 

dá-se início a uma avaliação na academia, onde pode-se testar a ideia (solução candidata) de 

maneira livre, podendo-se ainda refinar a solução candidata com recorrentes avaliações na 

academia e voltas para solução candidata com intuito de reformulação da ideia, até a mesma 

estar preparada para a próxima fase. O próximo passo é a validação estática da tecnologia, a 

qual envolve, muitas vezes, a experimentação para investigar os conceitos básicos da 

tecnologia, a fim de resolver os problemas. Passando esse estágio, dado os resultados da 

validação estática, volta-se para o passo da inovação e aperfeiçoamento da ideia (solução 

candidata), ou então, passa-se adiante, para a validação dinâmica, buscando desta forma, 

testar a ideia em um cenário da vida real com dados reais.  

A validação dinâmica é realizada em estudos de caso de qualquer projeto real de 

software, ou em projeto-piloto destinados a melhores avaliações da tecnologia em questão. A 

última etapa do processo de transferência de tecnologia é liberá-la para utilização, sendo 

bastante útil, de acordo com sua amplitude, mostrar que está pronta para ser usada.  

 

 

Figura 12 - Modelo de transferência de tecnologia sugerido por Gorschek (GORSCHEK, 

GARRE, et al., 2006). 
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Com o objetivo de investigar a viabilidade de utilizar nossa abordagem na indústria, 

decidimos adotar o modelo de transferência de tecnologia descrito por GORSCHEK et al 

(2006). Este modelo é mostrado na Fig. 12. 

Relacionando a oportunidade desse trabalho com as etapas descritas na Fig. 12, 

constatamos que a inovação, ideia, ou solução candidata, que poderia ser avaliado era o 

suporte ao DCA com dados de causa-efeito cross-company. Este tipo de apoio não foi 

considerado até agora. A solução candidata é representada pela abordagem descrita na seção 

3.3. Seguindo o modelo, já tinha sido realizada duas (que descreveremos a seguir nesse 

capítulo) das três avaliações em diferentes contextos: (i) na academia, (ii) com representantes 

da indústria (validação estática), deixando livre uma oportunidade de se impetrar a última 

avaliação na indústria ((iii) num estudo de caso industrial real (validação dinâmica)). 

Como já exposto, já haviam sido realizadas duas avaliações (KALINOWSKI, 

CURTY, et al., 2017) usando o Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance 

Model-TAM) (DAVIS, 1989), que tem sido amplamente utilizado (TURNER, 

KITCHENHAM e BRERETON, 2010). Dessa forma decidimos usar o modelo TAM também 

na nossa avaliação, que consiste em um estudo de caso industrial real, no BNDES.  

O TAM considera três construtos (utilidade percebida, facilidade de uso e intenção de 

adoção), que são medidos por um conjunto de questões. Eles adaptaram as perguntas das 

usadas por ALI BABAR et al. (2007). As perguntas são mostradas na Tabela 2. 

Adicionalmente, foram adicionadas perguntas para medir a experiência prévia dos sujeitos e 

duas perguntas em texto aberto perguntando aos participantes se eles consideravam os dados 

interempresariais úteis para DCA e se eles mudariam alguma coisa em nossa abordagem. 

Para as perguntas do TAM, utilizou-se uma escala de Likert de sete pontos (1 - 

completamente de acordo, 2 - concorda em grande parte, 3 - parcialmente de acordo, 4 - 

neutro, 5 - parcialmente discordo, 6 - discordo amplamente, 7 - completamente discordo) 

proporcionando oportunidade para comentários opcionais sobre cada questão. 

 

 

Tabela 2 - TAM perguntas. 

# Utilidade Percebida 

U1 Usando o modelo cross-company no meu trabalho, eu seria capaz de realizar DCA 

mais rapidamente. (Rápido) 

U2 Usar o modelo cross-company melhoraria meu desempenho DCA. (Desempenho no 

trabalho) 

U3 Usar o modelo cross-company aumentaria minha produtividade DCA. (Aumentar a 



 

48 

 

produtividade) 

U4 Usar o modelo cross-company iria melhorar a minha eficácia DCA. (Eficácia) 

U5 Usar o modelo cross-company tornaria DCA mais fácil. (Facilita o trabalho) 

U6 Acho que o modelo cross-company é útil para realizar DCA. (Útil) 

# Fácil de usar 

E1 Aprender a operar o modelo cross-company seria fácil para mim. (Fácil de aprender) 

E2 Eu acho que é fácil usar o modelo cross-company para fazer o que eu quero que ele 

faça. (Controlável) 

E3 Minha interação com o modelo cross-company seria clara e compreensível. (Claro e 

compreensível) 

E4 Seria fácil tornar-se hábil em usar o modelo cross-company. (Hábil) 

E5 Seria fácil lembrar de como executar as tarefas DCA usando o modelo cross-

company. (Lembrar) 

E6 Acho o modelo cross-company fácil de usar. (Fácil de usar) 

# Intenção de adoção 

S1 Supondo que o modelo cross-company está disponível no meu trabalho, eu prevejo 

que vou usá-lo em uma base regular no futuro. 

S2 Eu prefiro usar o modelo cross-company para conduzir DCA do que não usá-lo. 

 

 

4.3 Avaliação inicial na academia. 

 

 

 Apesar de a avaliação acadêmica não ter acontecido no contexto desse trabalho, se faz 

relevante trazer um breve conhecimento a seu respeito, pois dessa forma podemos entender 

melhor o modelo de transferência de tecnologia ora adotado (GORSCHEK, GARRE, et al., 

2006), assim como entender o contexto de representatividade para o modelo de transferência 

de tecnologia, que a avaliação com dados de projetos reais na indústria pode acarretar.  

A avaliação acadêmica ocorreu no contexto de um curso de pós-graduação em 

Engenharia de Software no segundo semestre de 2015 na Universidade de Salvador (Brasil).  

 O estudo teve 15 participantes. Para simular as sessões DCA, os participantes foram 

divididos em três grupos, e foi preparado um ambiente para cada grupo, instalando Netica e 

abrindo a rede Bayesiana criada. Antes de iniciar a sessão, os participantes tiveram que votar 

e concordar em três dos cinco problemas de ER representados na rede Bayesiana. 

Posteriormente, foram solicitados a discutir as principais causas, com base em suas 
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experiências prévias em ER, utilizando o suporte do modelo cross-company e suas inferências 

diagnósticas durante 30 minutos (KALINOWSKI, CURTY, et al., 2017). 

A experiência dos participantes da indústria com ER, e o número de projetos de 

software em que participaram são mostrados na Tabela 3. Apenas um dos participantes não 

tinha experiência prévia na indústria e apenas dois não tinham experiência prévia com ER em 

particular. 

 

 

Tabela 3 - Experiência dos participantes com ER 

# Grupo Experiência na Industria (anos) Experiência com ER(anos) Projetos 

1 A 1 1 1 

2 A 0 0 0 

3 A 10 0 4 

4 A 3 1 2 

5 A 6 6 8 

6 B 4 1 1 

7 B 15 12 15 

8 B 5 5 5 

9 B 3 3 7 

10 B 3 3 4 

11 C 7 6 10 

12 C 8 8 6 

13 C 7 7 10 

14 C 5 5 10 

15 C 3 0.5 1 

 

 

Após a realização do modelo cross-company suportando sessão de DCA, eles foram 

convidados a responder ao questionário TAM. Vale ressaltar que não foi possível avaliar os 

resultados da própria sessão da DCA, uma vez que se baseavam na experiência dos 

participantes. O foco foi na aceitação da tecnologia para apoiar as discussões 

(KALINOWSKI, CURTY, et al., 2017). Os resultados do questionário TAM são apresentados 

na Tabela 4. Esta tabela mostra a contagem de frequência para cada um dos juízos de escala 
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Likert de sete pontos, destacando o modo (julgamento mais frequentemente escolhido). Pode-

se ver que os resultados globais são principalmente positivos para todas as três construções de 

TAM, utilidade, facilidade de uso e intenção de adoção. 

 

 

Tabela 4 -  Questões por contagem de frequência escala de Lickert. 

 1 2 3 4 5 6 7 Total 

U1 7 6 2 0 0 0 0 15 

U2 7 2 5 1 0 0 0 15 

U3 7 3 3 2 0 0 0 15 

U4 8 4 3 0 0 0 0 15 

U5 11 4 0 0 0 0 0 15 

U6 12 1 2 0 0 0 0 15 

E1 3 6 3 1 2 0 0 15 

E2 4 9 2 0 0 0 0 15 

E3 6 5 3 1 0 0 0 15 

E4 8 5 1 1 0 0 0 15 

E5 9 5 1 0 0 0 0 15 

E6 9 5 1 0 0 0 0 15 

S1 9 4 2 0 0 0 0 15 

S2 4 6 2 1 1 1 0 15 

 

 

Conforme KALINOWSKI (2017), apesar de serem minorias, foram observadas 

avaliações negativas isoladas para as perguntas E1 e S2. Na pergunta E1, referente ao 

aprendizado para operar o suporte, as notas 5 fornecidas pelos participantes # 2 e # 9 vieram 

com justificativas textuais que permitiram entender que havia uma má interpretação. 

Participante # 2 mencionou "Eu provavelmente não seria capaz de construir a rede Bayesiana" 

e participante # 9 mencionado "Esta é a primeira vez que eu estou usando Netica". No 

entanto, as perguntas se concentraram em operar o suporte, não na construção dele. 

Para a pergunta S2, referente à preferência de usar o suporte, o participante # 7 e # 12 

avaliou-o com notas 5 e 6, respectivamente. Suas respostas à questão do texto aberto sobre se 

mudariam alguma coisa na abordagem forneceram dicas para interpretar seu julgamento. 



 

51 

 

Participante # 7 argumentou: "Embora o conhecimento fornecido é excelente em termos de 

conteúdo, acredito que a rede Bayesiana poderia ser mais claramente apresentada". O 

Participante # 12 mencionou "Incluir mecanismos de filtragem que permitam isolar causas 

específicas do problema e seus efeitos". Assim, enquanto eles usariam a abordagem (ambos 

responderam 1 à pergunta S1), eles contribuíram com sugestões sobre a melhoria para a 

apresentação da rede Bayesiana aos praticantes (KALINOWSKI, CURTY, et al., 2017). 

A utilidade também foi destacada pelos participantes na questão de texto aberto sobre 

se consideraram os dados entre empresas úteis. Todos os participantes concordaram em suas 

respostas, exceto um que deixou a pergunta vazia. A resposta do participante mais experiente 

(# 7) reflete a opinião geral observada "Os dados fornecidos são muito importantes, refletem 

uma grande variedade de situações, o que facilita a identificação das causas comuns 

enfrentadas em uma base diária Durante as atividades profissionais. A DCA pode se 

beneficiar de uma sólida base de conhecimento, adquirida com base em situações reais e 

problemas reais " (KALINOWSKI, CURTY, et al., 2017). 

 

 

4.4 Avaliação com representantes da indústria. 

 

 

Conforme esclarecido no início da sessão 4.3, nos nós permitimos trazer algumas 

informações sobre a avaliação realizada com representantes da indústria, que foi realizado 

fora do escopo do presente trabalho, para melhorar o entendimento do modelo de 

transferência de tecnologia proposto por GORSCHEK et al (2006), assim como ressaltar a 

representatividade para o modelo de transferência de tecnologia, que a avaliação com dados 

de projetos reais na indústria pode acarretar. 

A avaliação com representantes da indústria foi conduzida com três profissionais do 

Centro de Projetos Fraunhofer (Fraunhofer Project Center, ou FPC) da UFBA, inscrito em um 

projeto em larga escala, denominado RESCUER (Reliable and Smart Crowdsourcing Solution 

for Emergency and Crisis Management, ou Solução de Crowdsourcing Confiável e Inteligente 

para Emergência e Gerenciamento de Crises) em que ER de alta qualidade desempenha um 

papel crucial (KALINOWSKI, CURTY, et al., 2017). 
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Como sugerido por GORSCHEK et al (2006) este seguimento da avaliação acadêmica 

foi uma validação estática com os representantes da indústria, ou seja, não foi usada a 

abordagem dentro do ciclo de vida do projeto real para analisar as causas de dados de defeito 

real neste momento. A principal diferença da avaliação acadêmica foi que os representantes 

da indústria eram profissionais ativos que tinham um contexto de projeto comum para se 

referir ao aplicar a abordagem. 

Antes de iniciar a sessão, os participantes tiveram que decidir sobre três dos problemas 

de ER representados na rede bayesiana que eles consideravam relevantes para seu contexto, 

para poder mensurar melhor a utilidade do modelo causa-efeito cross-company. 

Posteriormente, foram solicitados a discutir as principais causas com base em sua experiência 

de projeto atual, usando o suporte do modelo interempresarial durante 30 minutos. 

A experiência dos participantes com ER, o número de projetos e sua experiência no 

FPC são mostrados na Tabela 5. Pode-se ver que todos os três são altamente experientes com 

ER. O pouco tempo no FPC reflete que este centro foi recentemente estabelecido em 

Salvador. 

 

 

Tabela 5 - Experiência industrial dos representantes do FPC. 

# Experiência com ER(anos) #Projetos Experiência no FPC (anos) 

1 8 12 1 

2 15 10 1 

3 10 12 0.25 

 

 

 

Após a realização do modelo cross-company suportando a sessão DCA, eles foram 

convidados a responder ao questionário TAM. Como se trata de uma sessão informal de 

DCA, realizada sem dados reais de projeto, o foco não foi nos resultados (causas 

identificadas), mas na avaliação da aceitação do uso da abordagem, agora na perspectiva de 

representantes da indústria envolvidos em um projeto real. Os resultados do questionário 

TAM são mostrados na Tabela 6. 
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Tabela 6 -  Questões por contagem de frequência escala de Lickert na indústria. 

 1 2 3 4 5 6 7 Total 

U1 2 1 0 0 0 0 0 3 

U2 1 2 0 0 0 0 0 3 

U3 1 0 1 1 0 0 0 3 

U4 1 1 1 0 0 0 0 3 

U5 1 2 0 0 0 0 0 3 

U6 1 2 0 0 0 0 0 3 

E1 1 2 0 0 0 0 0 3 

E2 1 0 2 0 0 0 0 3 

E3 1 1 1 0 0 0 0 3 

E4 1 1 1 0 0 0 0 3 

E5 1 1 1 0 0 0 0 3 

E6 1 0 2 0 0 0 0 3 

S1  2 1 0 0 0 0 3 

S2  1 0 1 0 1 0 0 3 

 

 

As frequências com as células realçadas em cinza indicam que os representantes da 

indústria tinham uma visão um pouco mais cética do que os alunos sobre a aceitação da 

tecnologia. No entanto, em geral a avaliação indica principalmente utilidade, facilidade de uso 

e intenção de adoção. A única resposta negativa veio do participante # 1 na pergunta S2. 

Quando perguntado sobre se ele mudaria alguma coisa na abordagem, ele mencionou 

"identificar as causas não é nosso principal problema, mas encontrar soluções para enfrentá-

las". De fato, a identificação das ações de solução de opções está atualmente fora do escopo 

do modelo cross-company (KALINOWSKI, CURTY, et al., 2017). 

No que diz respeito à questão em aberto sobre se consideraram os dados cross-

company úteis para o DCA, os três participantes concordaram. Participante # 1, por exemplo, 

mencionou "Eu concordo. Principalmente porque se não tivéssemos as causas sugeridas 

poderíamos limitar nossa análise às causas que nos lembramos, sem considerar as causas 

relevantes que podem ter acontecido em nosso contexto. Os dados suportam a análise, 

tornando-a mais rápida e eficaz ". 

 

 

4.5 Considerações Finais do Capítulo 
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Nesse capítulo apresentamos a estratégia de avaliação industrial baseada em um 

modelo de transferência de tecnologia. 

Apresentamos duas das três avaliações usando o Modelo de Aceitação de Tecnologia 

(Technology Acceptance Model-TAM) (DAVIS, 1989): na academia, e com representantes da 

industria. 

No próximo capítulo vamos apresentar a terceira avaliação usando o Modelo de 

Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model-TAM) (DAVIS, 1989), num estudo 

de caso industrial real (validação dinâmica).  
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5 Estudo de Caso na Indústria 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados da avaliação final do ciclo do modelo de transferência de 

tecnologia, a aplicação da técnica de DCA usando a rede Bayesiana para determinar as principais causas dos 

defeitos dentro de um ciclo de vida de projeto real para analisar causas de problemas relacionados com defeitos 

reais. 

 

 

5.1 Introdução 

 

 

 A avaliação final, tal como sugerido pelo modelo de transferência de tecnologia 

(GORSCHEK, GARRE, et al., 2006), foi uma validação dinâmica num estudo de caso 

industrial aplicando a nossa abordagem DCA que se apoia em dados cross-company, dentro 

de um ciclo de vida de projeto real para analisar causas de problemas relacionados com 

defeitos reais.  

 O presente capítulo vai esclarecer os objetivos desse estudo de caso, o contexto do 

projeto Garantias que foi o objeto do estudo, a experiência dos participantes, as características 

do projeto Garantias, suas fases, complexidades e dificuldades, a adaptação do processo 

sistemático descrito por CARD (2005) em relação a nossa abordagem no BNDES, os 

procedimentos, as características dos defeitos encontrados, a reunião de análise causal e o 

aprendizado da equipe que pôde ser observado, os resultados encontrados, assim como a 

avaliação de aceitação repetida conforme os outros dois estudos pregressos, na academia e 

com representantes da indústria. 

É possível observar que a descrição do estudo de caso aqui apresentado foi baseada em 

diretrizes disponíveis no livro Case Study Research in Software Engineering de RUNESON et 

al (2012), como por exemplo, coleta de dados de forma planejada e consistente, exploração do 

fenômeno e produção de explicação, descrição ou análise causal do fenômeno, entre outras, 

além de uma abordagem sistemática às ameaças à validade que poderá ser vista no capítulo 

seguinte.  
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5.2 Objetivo do estudo de caso 

 

 

 O estudo de caso investiga a aceitação do uso de nossa abordagem de DCA com 

suporte a dados cruzados para conduzir sessões de DCA dentro de um projeto de 

desenvolvimento de software real. Além da aceitação, desta vez também estávamos 

interessados nos resultados da sessão DCA (por exemplo, causas identificadas).  

 

 

5.3 Contexto do projeto 

 

 

 A oportunidade de realizar a avaliação em um projeto real de desenvolvimento de 

software ocorreu no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O 

BNDES é o principal agente financeiro para o desenvolvimento econômico e social no Brasil, 

financiando importantes investimentos para o crescimento do país.  

O objetivo do projeto, Garantias, é desenvolver software para gerenciar informações 

sobre as garantias oferecidas pelas organizações ao BNDES, como contrapartida ao apoio 

financeiro. As garantias referem-se à dívida adquirida quando o apoio financeiro é aprovado e 

visam proporcionar segurança ao cumprimento das obrigações contratuais. Assim, o projeto 

envolve parte importante do core business do BNDES. 

O projeto foi dividido em dois módulos, cada um desenvolvido usando um ciclo de 

vida incremental e iterativo. Os requisitos foram especificados durante a fase de elaboração 

no formato dos casos de uso. A DCA foi aplicada a defeitos nas descrições de casos de uso do 

segundo módulo, que incluiu três iterações consecutivas de elaboração (EL1, EL2 e EL3). 

O levantamento (elicitação) de requisitos foi realizada internamente no BNDES e a 

especificação com casos de uso e protótipos foi realizada por funcionários de uma empresa 

terceirizada, trabalhando em conjunto com os representantes internos. Após a especificação, 

os revisores do BNDES realizaram as inspeções e registraram os defeitos. O tamanho de cada 

uma dessas fases de elaboração em número de casos de uso e Pontos de Função (PF) é 

mostrado na Tabela 7. Esta tabela também mostra o esforço de inspeção total e o número de 

defeitos encontrados. 
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Tabela 7 - Tamanho da fase de elaboração. 

ID #Casos de Uso Total PF Esforço de Inspeção (horas) #Defeitos Encontrados 

EL1 8 69 29 69 

EL2 25 292 88 181 

EL3 35 416 77 214 

 

 

A equipe da DCA envolveu o Proprietário do Produto do BNDES (PO), dois revisores 

do BNDES e três funcionários de terceiros que trabalharam nas especificações do caso de uso. 

A experiência dos membros da equipe é mostrada na Tabela 8. 

 

 

Tabela 8 - Experiência dos participantes do DCA. 

# Experiência ER(anos) #Projetos Empresa Experiência na Empresa (anos) 

1 3 6 BNDES 8 

2 2 2 BNDES 7 

3 0.75 1 BNDES 0.75 

4 10 10 Terceirizada 3.5 

5 8 9 Terceirizada 2 

6 3 3 Terceirizada 1.5 

 

 

5.4 Instrumentação e procedimentos 

 

 

 Fomos envolvidos no projeto durante a fase de elaboração do EL2. Como primeira 

etapa, durante o EL2, melhoramos o processo de inspeção projetando uma lista de verificação 

baseada em defeitos (para categorias de defeitos: ambiguidade, informações estranhas, 

informações inconsistentes, fato incorreto e omissão) e uma planilha para registrar os defeitos, 

suas categorias, e o esforço despendido para encontrar os defeitos. Introduzimos também 

reuniões de validação de inspeção. Como queríamos entender o quadro completo, 

retrospectivamente, classificamos os defeitos encontrados durante a fase EL1 e também os 
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registramos na planilha. Para iterações EL2 e EL3 a planilha foi usada diretamente durante as 

inspeções. No final do EL3 tivemos todos os dados de defeito e descobrimos a oportunidade 

de conduzir DCA. 

Para preparar a sessão de DCA, realizamos os três primeiros passos da nossa 

abordagem, primeiramente selecionando a amostra dos defeitos, depois classificando defeitos 

selecionados com referência em suas descrições, para por fim identificar erros sistemáticos. 

Para não ser repetitivo, descreveremos como essas etapas foram conduzidas para a maior das 

iterações, a EL3.  

Ao selecionar a amostra de defeitos, analisamos cada amostra usando dois gráficos U 

(gráficos de controle de processo estatístico sugeridos pelas diretrizes (KALINOWSKI, 

CARD e TRAVASSOS, 2012) que mostram limites de controle variados, considerando o 

tamanho da amostra, para ajudar a entender as métricas de defeito, uma vez que os defeitos 

seguem uma distribuição de Poisson), uma relativa ao número de defeitos por PF e a outra ao 

número de defeitos por hora de inspeção. Os gráficos permitiram identificar casos de uso com 

maiores taxas de defeitos e comparar a qualidade dos requisitos das diferentes fases de 

elaboração. O gráfico em U, ou U-chart, que tem o número de defeitos por PF para cada um 

dos 35 casos de uso de EL3 é mostrada na Fig. 13. Pode-se observar que o número médio de 

defeitos por PF foi de 0,5 e que alguns casos de uso concentraram mais defeitos. 

Posteriormente, as discussões esclareceriam que esses eram os casos de uso com as regras de 

negócios mais complexas. 

 

 

 Figura 13 - Defeitos por pontos de função na EL3. 
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Como o número total de defeitos era gerenciável, e estávamos interessados também na 

melhoria do conhecimento da equipe na confecção de artefatos de software para levantamento 

de requisitos, resolvemos focar nas causas comuns, ou seja, utilizamos todos os defeitos como 

amostra para cada iteração e plotamos gráficos de Pareto sobre as categorias de defeitos de 

toda a amostra. Quanto à classificação dos defeitos selecionados, a classificação nas 

categorias já estava ocorrendo durante as inspeções nas quais os defeitos foram revelados, 

portanto, não impacto de tempo nessa fase. O gráfico de Pareto para EL3 pode ser visto na 

Fig. 14. Nesta iteração, foram selecionados os defeitos de omissão de categorias e de fato 

incorreto (que juntos representaram mais de 60% dos defeitos) para identificação de erros 

sistemáticos. 

 

 

Figura 14 - Gráfico de Pareto com os defeitos da EL3. 

 

 

Para identificar os erros sistemáticos lemos através dos 76 defeitos do tipo omissão e 

46 do tipo fato incorreto, tentando entender o que exatamente foi omitido ou mal 

compreendido. Agrupar esses defeitos em clusters ajudou a identificar os erros sistemáticos 

para os quais as causas devem ser determinadas na sessão DCA. A listagem de todos os tipos 

de omissões e factos incorretos que ocorreram cinco ou mais de 5 vezes é mostrada na Tabela 

9. Os principais erros sistemáticos encontrados para cada iteração e o número de defeitos 

produzidos pelo erro são mostrados na Tabela 10. 
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Tabela 9 - Detalhamento de defeitos do tipo Omissão e Fato Incorreto. 

Tipo Detalhe Quantidade 

Omissão Regra de Negócio 11 

Omissão Referência para Regra de Negócio 10 

Omissão Ator 10 

Omissão Detalhamento no protótipo 10 

Omissão Campo de formulário 7 

Omissão Identificação de campo obrigatório 5 

Fato Incorreto Entendimento errado 19 

Fato Incorreto Referência para regra de negócio errada 6 

Fato Incorreto Erro de fluxo para outro caso de uso 6 

Fato Incorreto Protótipo errado 5 

 

 

Tabela 10 - Principais Erros sistemáticos. 

Interação Categoria de Defeitos Erro Sistemático (Número de defeitos) 

EL1 Ambiguidade Requisitos sem especificação (7) 

EL1 Omissão Omissão de links entre casos de uso (5) 

EL2 Omissão Omissão de links para regras de negócio (21) 

EL2 Omissão Omissão de detalhes de regras de negócio (7) 

EL2 Fato Incorreto Referência para regra de negócio incorreta (7) 

EL3 Omissão Omissão de detalhes de regras de negócio (11) 

EL3 Omissão Omissão de links para regras de negócio (10) 

EL3 Fato Incorreto Fato incorreto devido a problemas de comunicação 

(19) 

EL3 Fato Incorreto Referência para regra de negócio incorreta (6) 

 

 

Para a determinação das principais causas, os erros sistemáticos foram levados à 

reunião do DCA, juntamente com as amostras de defeitos relacionados a eles. Na reunião 
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(descrita na Fig. 15), eles foram discutidos entre o Professor orientador Marcos Kalinowski e 

o Orientando Pablo Curty e os seis participantes da DCA. Essas discussões foram apoiadas 

pelas descrições de defeitos e as inferências diagnósticas do modelo causa-efeito Bayesiano 

cross-company. Durante este processo, nós nos referimos a inferências diagnósticas para 

causas comuns de três problemas ER: requisitos incompletos/ocultos, requisitos não 

especificados e problemas de comunicação. 

 

 

 

Figura 15 - Reunião DCA no BNDES para determinar as causas dos erros sistemáticos da 

EL1, EL2 e EL3. 

 

 

Após determinar as principais causas dos erros sistemáticos, as etapas finais da 

abordagem foram realizadas através do desenvolvimento de propostas de ação e 

documentando os resultados da reunião.  

 

 

5.5 Resultados 

 

 

 Os participantes estavam confiantes em determinar as principais causas dos erros 

sistemáticos das três fases de elaborações que já haviam acontecido (EL1, El2, El3). As 
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principais causas são apresentadas na Tabela 11. As causas que já estavam incluídas no 

modelo causa-efeito por conta dos dados cross-company estão destacadas em negrito na 

mesma Tabela 11. 

 Algumas causas que aparecem para erros sistemáticos de todas as iterações podem ser 

associadas ao fato de que esta foi a primeira reunião da DCA, e portanto, a primeira vez que 

se utilizou o suporte do modelo causa-efeito com dados cross-company no projeto Garantias 

do BNDES. Algumas causas, no entanto, foram informalmente abordadas ao longo do tempo 

(principalmente com base na aprendizagem inerente quando da realização de inspeções, e a 

adoção de reuniões de feedback de defeitos da equipe do BNDES para com a equipe 

terceirizada), resultando em melhorias ao longo das iterações. De fato, as taxas de defeito 

reduziram de 1 defeito por PF em EL1 para 0,6 defeitos por PF em EL2 e 0,5 defeitos por PF 

em EL3 (redução de 50%). A eficiência das inspeções manteve-se praticamente estável, com 

uma ligeira melhoria em relação à detecção de 2,4 defeitos por hora em EL1, 2,1 em EL2 e 

2,8 em EL3, lembrando que a ordem das inspeções foram EL2, EL1, EL3, revelando assim 

uma evolução na técnica. 

 Vale ressaltar que as habilidades dos membros da equipe de ER parecem ter 

melhorado durante as iterações, resultando em uma redução de ambiguidades (que foram a 

principal categoria de defeitos somente em EL1). Além disso, enquanto as revisões por pares 

já eram utilizadas no EL1, as reuniões de inspeção foram introduzidas na EL2 e EL3. 

Finalmente, durante as discussões, foi mencionado que EL2 e EL3 tinham casos de uso 

inerentemente mais complexos quando comparados com EL1, o que explica por que o fato 

incorreto era uma categoria relevante para essas iterações. Também foi mencionado que 

durante EL3 mudanças de requisitos foram mais frequentes. 

 

 

Tabela 11 - Principais causas de erros sistemáticos. 

Erro Sistemático Causas Principais 

Requisitos  

não especificados 

 Ausência de reuniões de inspeção 

(validação) durante a EL1. 

 Falta de experiência com ER da equipe. 

 Falta de tempo. 

Omissão de referências  Ausência de reuniões de inspeção 
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entre casos de uso (validação) durante a EL1. 

 Falta de experiência com ER da equipe. 

 Descuido, distração. 

Omissão de referências para 

regras de negócio 

 Regras de negócio criadas para o primeiro 

módulo por outra equipe. 

 Grande quantidade de regras de negócios. 

 Falta de conhecimento no domínio. 

Omissão de detalhes de 

regra de negócio 

 Domínio complexo. 

 Falta de conhecimento no domínio. 

 Ausência de verificação de integridade 

ausente (checklist). 

Referência para regra de 

negócio incorreta 

 Regras de negócio criadas para o primeiro 

módulo por outra equipe. 

 Grande quantidade de regras de negócios. 

 Descuido, distração. 

Fato incorreto devido a 

problemas de comunicação 

 Mudanças na equipe entre as interações 

(EL). 

 Mudanças de requisitos na EL3. 

 Domínio complexo. 

 Falta de conhecimento no domínio. 

 

 

As propostas de ação sugeridas para tratar das causas foram: (i) ter o PO fornecendo 

treinamento adicional no domínio de negócios, (ii) fornecer uma apresentação geral sobre as 

regras de negócios já documentadas para tornar os membros da equipe de ER cientes das 

mesmas e das necessidades que levaram a criação das mesmas, (iii) publicar os erros 

sistemáticos mais frequentes e exemplos de defeitos relacionados, e (iv) melhorar o checklist 

de verificação de inspeção para assegurar que os defeitos associados aos erros sistemáticos 

estão sendo capturados. 

Como a EL3 foi a última iteração do projeto, a efetividade dessas ações não pode ser 

medida diretamente. No entanto, conforme mencionado por um dos participantes (#2) "as 
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causas identificadas e as propostas de ação nos ajudarão a levar as melhorias alcançadas ao 

longo das iterações do projeto Garantias a um nível organizacional". 

As respostas dos participantes às perguntas da TAM são mostradas na Tabela 12. Esta 

tabela mostra um cenário geral de aceitação quanto à utilidade, facilidade de uso e intenção de 

adoção ou selfpredicted future use. A única resposta ligeiramente negativa foi dada pelo 

participante #6 com relação à pergunta S2, indicando que ele provavelmente não preferiria 

usar o suporte da rede bayesiana, contrastando a opinião dos outros participantes. 

Infelizmente, não foram fornecidas mais explicações. 

Como nos outros dois estudos, na pergunta aberta sobre se os dados entre empresas 

eram úteis, aconteceu um consenso, apesar de um dos participantes se omitir a responder à 

pergunta. O participante #2 mencionou "Sim, acredito que as causas são comuns e as 

estatísticas ajudam muito na análise", referindo-se às probabilidades diagnósticas da rede 

bayesiana. O Participante #4 também elaborou a resposta "Sim, a comparação durante as 

discussões facilita a identificação das causas". Atualmente, estamos aprimorando a descrição 

da abordagem DCA para disponibilizá-la juntamente com o suporte da rede bayesiana. 

 

 

Tabela 12 -  Questões por contagem de frequência escala de Lickert no BNDES. 

 1 2 3 4 5 6 7 Total 

U1 1 4 1 0 0 0 0 6 

U2 2 4 0 0 0 0 0 6 

U3 1 4 1 0 0 0 0 6 

U4 2 1 3 0 0 0 0 6 

U5 1 3 2 0 0 0 0 6 

U6 3 3 0 0 0 0 0 6 

E1 4 1 1 0 0 0 0 6 

E2 1 5 0 0 0 0 0 6 

E3 4 2 0 0 0 0 0 6 

E4 2 4 0 0 0 0 0 6 

E5 3 3 0 0 0 0 0 6 

E6 3 3 0 0 0 0 0 6 

S1 2 3 1 0 0 0 0 6 

S2 2 2 1 0 1 0 0 6 
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5.6 Considerações Finais do Capítulo 

 

 

Neste capítulo apresentamos a investigação da aceitação do uso de nossa abordagem 

de DCA com suporte a dados cross-company para conduzir sessões de DCA dentro de um 

projeto de desenvolvimento de software real no BNDES, descrevendo o contexto do projeto, 

as características dos membros da equipe, assim como o procedimento e a instrumentação da 

implementação do DCA. 

Foram apresentados resultados da reunião de DCA, revelando causas que também 

estavam incluídas no modelo de causa-efeito cross-company, reforçando a aceitação.  

Vimos também propostas de ações relevantes para sanar as causas reveladas. 

O próximo capítulo contém as considerações finais deste trabalho. 
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6 Considerações Finais. 

 

 

 Neste capítulo são apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa realizada, incluindo as ameaças à 

validade, as contribuições, as limitações e os próximos passos a serem realizados com a continuidade da 

pesquisa.  

 

 

6.1 Introdução 

 

 

Esta pesquisa representa a complementação de uma estratégia de avaliação sobre o uso 

de dados entre empresas para apoiar DCA. Para tanto, definimos uma abordagem que utiliza 

inferências diagnósticas de uma rede bayesiana, construída com base em dados cruzados entre 

empresas, durante DCA. 

 Para avaliar nossa abordagem, aplicamos o modelo de transferência de tecnologia 

sugerido por GORSCHEK et al (2006). Três avaliações consecutivas em diferentes contextos 

foram realizadas: (i) no meio acadêmico, (ii) com representantes da indústria envolvidos em 

um projeto de desenvolvimento de software real no Centro de Projetos Fraunhofer da UFBA, 

e a de nossa responsabilidade, (iii) que se deu em um estudo de caso industrial no Banco 

Nacional de Desenvolvimento Social, com coleta e análise de dados, e com defeitos reais. 

 É necessário que se faça uma conjectura sobre os possíveis riscos à validade da 

avaliação, medindo suas possíveis ameaças. Ameaças à validade são influências que podem 

limitar a habilidade de interpretar ou de descrever resultados dos dados obtidos. Pesquisadores 

têm a responsabilidade de discutir quaisquer limitações de seus estudos.  

 Um detalhamento das ameaças se encontra a seguir. 

 

 

6.2 Ameaças à validação 

 

 



 

67 

 

 Em relação às categorias de ameaças descritas por RUNESON et al (2012), a validade 

externa, que procura generalizar os resultados de forma a investigar seus impactos e a mesma 

relação causal em diferentes situações, foi aprimorada com o uso de dados NaPiRE, 

cuidadosamente analisados para construir o modelo cross-company e seguindo o modelo de 

transferência de tecnologia (GORSCHEK, GARRE, et al., 2006), que envolveu a realização 

de estudos na academia, com representantes da indústria e em um verdadeiro estudo de caso 

industrial. Vale ressaltar que todos os participantes avaliaram os dados cross-company 

positivamente. 

 Em relação à validade de construção, que foca na relação entre a teoria do experimento 

e a percepção e observação do experimento, avaliamos a aceitação utilizando o modelo TAM, 

amplamente utilizado para esse fim (TURNER, KITCHENHAM e BRERETON, 2010). Além 

disso, triangulamos a percepção do questionário TAM com questões abertas para análises 

qualitativas adicionais e comparativas. Porem o modelo TAM está sujeito a uma série de 

ameaças de validade que ainda não foram resolvidas, pois prioriza a percepção do usuário em 

formato de auto relato.  

  A validade interna define se o relacionamento observado entre o tratamento e o 

resultado não é devido à influência de outros fatores que não foram controlados ou mesmo 

não foram medidos. Para mitigar as ameaças à validade interna, realizamos os estudos com 

supervisão direta dos pesquisadores para permitir a observação de possíveis fatores de 

confusão, visto que, um mal-entendido pode afetar os resultados negativamente.  

Finalmente, a confiabilidade do último estudo pode estar ligeiramente comprometida 

dado que dois pesquisadores participaram da sessão de DCA. No entanto, isso era necessário, 

pois era um parceiro real da indústria e os participantes não tinham experiência na condução 

de DCA. Encorajamos outros pesquisadores a replicar o estudo com seus parceiros da 

indústria.  

 

 

6.3 Contribuições  

 

 

 Os resultados sobre a aceitação da tecnologia foram muito positivos e os dados entre 

empresas foram considerados por unanimidade úteis para a determinação das causas 

principais pelos participantes das três avaliações. Portanto, as principais contribuições desta 
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pesquisa são: (i) os resultados indicando que os dados cross-company podem ser úteis para 

apoiar sessões DCA, e (ii) os dados cross-company apoiou a abordagem DCA. 

 Entre as principais contribuições deste trabalho destacamos: 

 Complementa a estratégia de avaliação conduzindo um estudo de caso industrial.  

 Fornece uma revisão bibliográfica a respeito de Análise Causal de defeitos. 

 Descreve de forma detalhada uma abordagem para apoiar DCA com base em dados 

cross-company. 

 Descreve a instanciação de uma estratégia de avaliação para a abordagem. 

 

 Os resultados gerais das duas primeiras avaliações denotaram feedback positivo, assim 

também foi na avaliação conduzida na indústria, e a abordagem que ora fora considerada útil 

para determinar as causas dos defeitos de software nas duas primeiras avaliações, também foi 

considerada útil na avaliação industrial no BNDES.  

Os resultados reforçam a confiança de que a abordagem de DCA proposta, com o 

apoio de dados cross-company, é promissora e deve ser investigada mais a fundo. 

 

 

6.3 Limitações  

 

 

 A divisão do projeto Garantias em duas partes foi uma limitação interessante no 

contexto. Como muitos deles não participaram da primeira fase, e muitos dos artefatos, como 

protótipo e regras de negócio por exemplo, vieram como herança da primeira fase, ficou 

difícil ter um número exato sobre o real ganho de conhecimento. 

 Por não ter acesso aos dados da fase 1 do projeto também não foi possível levantar os 

defeitos da mesma. 

 A saída do orientando Pablo Curty do projeto Garantias e do BNDES impossibilitou 

de aferir exatamente o que ficou na base de conhecimento corporativo como benefício 

entregue pela DCA, assim como de verificar se as ações para mitigar as causas dos defeitos 

foram implementadas conforme sinalizado inicialmente. 
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6.4 Trabalhos Futuros 

 

  

 O trabalho futuro abrange a extensão da abordagem e do seu modelo intercomunitário 

(por exemplo, com dados de organizações de outros países e fatores de contexto) e a 

realização de replicações do estudo de caso industrial com outros parceiros da indústria.  

Seria interessante ter dados cross-company por características do projeto, como 

tamanho, domínio (financeiro, jogos, leis, almoxarifado, etc...), complexidade, etc... , e com 

isso tipificar um pouco mais a rede Bayesiana, de maneira que ela tenha perfis de tipos de 

projetos. 

A rede Bayesiana poderia destacar melhor os nós selecionados, talvez utilizando cores 

e contornos, além de esconder os nós que não estão em foco no momento, melhorando assim 

a visualização, tornando-a mais amistosa.  

Criar um software que gerencie todo ciclo de vida do DCA, que implemente as seis 

etapas do processo DCA de maneira unificada, e possa implementar a rede Bayesiana com o 

modelo causa-efeito de dados cross-company, além de abrigar a possibilidade de incrementar 

os dados com os dados internos a cada reunião de DCA. 
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