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Resumo 
 
A organização de uma máquina de processo é um dos 
fatores relevantes para a concepção de uma fábrica 
de software. A máquina quando organizada deve dar 
subsídios para a administração de todo o ciclo de 
vida do componente. Ao organizar e institucionalizar 
uma máquina, a fábrica pode obter não só a 
melhoria do processo de produção de software, mas 
sim a institucionalização do mesmo. Este artigo 
apresenta a organização de uma máquina de 
processo e a valida-a por meio de experimento 
controlado. 
 

1 Introdução  
Atualmente, o mercado de desenvolvimento de 

software brasileiro trava uma batalha constante na 
busca pela qualidade e produtividade. Esta 
informação pode ser comprovada ao analisar-se os 
vários programas de incentivo promovido pelo 
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), através 
da Secretaria de Política em Informática (SEPIN), 
onde o governo estabeleceu na Política Industrial 
Tecnológica que Software é um dos quatro temas 
prioritários (Software, Semicondutores, Indústria de 
Base e Fármacos). Entre tais programas, é possível 
destacar o SOFTEX (Sociedade para Promoção da 
Excelência do Software Brasileiro), cujos objetivos 
são: situar o Brasil entre os 5 (cinco) maiores 
produtores e exportadores de software do mundo e 
alcançar padrão internacional de qualidade e 
produtividade. 

Além destes programas, o MCT e a SEPIN 
desenvolvem, periodicamente, uma pesquisa para 
verificar atributos de qualidade e produtividade do 
mercado brasileiro de desenvolvimento de software. 
A última delas foi publicada em 2006 e, ao efetuar 
uma análise nos dados, é possível chegar às seguintes 
conclusões: no Brasil existem cerca de 11.000 
empresas com atividades relacionadas ao 
desenvolvimento e comercialização de software, estas 
empresas empregam 158.353 pessoas. Cerca de 25% 

das empresas possuem um programa de qualidade 
definido, outras 26% sentem a necessidade de 
estabelecer um programa de qualidade, isso 
comprova que o mercado brasileiro está tomando 
consciência da necessidade da qualidade em seus 
produtos (contexto software) MCT-SEPIN (2002) 
[10]. 

Paralelamente, a tais fatos, existe uma discussão, 
nos âmbitos empresarial e acadêmico, sobre o tema 
“fábrica de software”: muitas empresas classificam o 
processo de desenvolvimento de software 
convencional como sendo fabril; a maioria destas 
empresas não possui um processo que prime por 
produtividade e qualidade e; um processo de 
desenvolvimento que não atenda a estas 
características não pode ser considerado fabril. 

Costa (2003) [3], apresenta uma pesquisa 
envolvendo 31 empresas, as mais significativas, que 
atuam no mercado brasileiro utilizando o modelo de 
Fábrica de Software. Destas, apenas 41% aplicam um 
ciclo completo de desenvolvimento de software para 
seus produtos; 45% aplicam metodologia própria; 
16% utilizam ferramentas de controle de projetos; 
14% possuem certificação CMMI ou ISO; 13% 
utilizam ferramentas CASES e 10% aplicam métricas 
de qualidade. 

Há, evidentemente, no mercado confusão com 
relação à compreensão do que seja Fábrica de 
Software. Pode ser feito um paralelo com a 
manufatura na qual Fábrica trata da produção 
repetitiva de um determinado produto. O conceito de 
componente é largamente utilizado nesta área. Uma 
montadora, como diz o nome, monta componentes 
fabricados por terceiros para produzir veículos: 
sistema de freios, sistema de injeção, suspensão, entre 
outros. Na indústria eletrônica o mesmo é aplicado 
em vários níveis de abstração: o componente, circuito 
integrado, é montado em uma placa de circuito 
impresso que forma um componente padronizado, 
por exemplo: uma placa de assinante. A placa é 
montada em um bastidor formando, assim, a central 
telefônica que possui configuração exclusiva para 



cada fornecimento de cada cliente. Portanto, embora 
cada central telefônica seja única, suas partes são 
formadas por componentes padronizados obtidos no 
mercado ou construídos, internamente. 

Este trabalho foi desenvolvido com base no 
contexto acima e com o objetivo de relacionar a 
organização de uma máquina de processo à melhoria 
do processo de produção de software, em um 
contexto de fábrica. Para atingir o objetivo proposto, 
o trabalho apresenta: na seção 2, a formalização do 
conceito de fábrica de software; na seção 3, são 
relatados os conceitos inerentes a componentes de 
software (teoria que dá subsídios para que a máquina 
possa ser implementada); a formalização da máquina 
é apresentada na seção 4; um experimento controlado 
da organização da máquina é relatado na seção 5 e; 
por fim, a seção 6 apresenta a relação entre a 
organização da máquina e a melhoria do processo de 
software. 

2 Formalização Conceitual sobre Fábrica 
de Software 

Na literatura, é possível encontrar vários autores 
que trabalham, diretamente, com o conceito de 
fábrica de software, dos quais destacamos as 
principais definições. 

Segundo Cusumano (1989) [4], o termo fábrica de 
software foi utilizado, pela primeira vez, na década 
de 1960, no Japão. Várias empresas associam o termo 
ao mero desenvolvimento de software; entretanto, 
empresas que não atendam características como: 
produção em larga escala; padronização de tarefas; 
padronização de controle; divisão do trabalho; 
mecanização e automatização, não podem ser 
consideradas fábricas de software. Para o autor, o 
desenvolvimento de uma fábrica implica nas boas 
práticas da engenharia de software aplicadas, 
sistematicamente. 

Já Bemer (1969) [2] define fábrica de software 
como um ambiente no qual se constrói programas e 
se efetuam testes. Neste ambiente devem existir 
ferramentas para realizar as ações de construir e 
testar. Uma fábrica deve possuir medidas de 
produtividade e qualidade, os registros financeiros 
devem ser mantidos por custo da programação e a 
forma de gerenciamento deve dar subsídios à 
previsão e à estimativa de dados de futuros projetos. 

Para Basili et. al. (1992) [1], uma organização 
com características de fábrica de software deve 
possuir uma estrutura de construção de software 
baseada em componentes. Os componentes utilizados 
podem ser desenvolvidos pela fábrica de 

componentes (ou unidade de produção de 
componentes). Através desta definição pode-se 
concluir que uma fábrica de componentes é a base 
para a implementação de uma fábrica de software. 

Segundo Li et. al. (2001) [9], uma fábrica de 
software deve possuir: um conjunto de ferramentas 
padronizadas para a construção do produto; bases 
históricas para o gerenciamento de projetos e; 
principalmente, um alto grau de reuso de código no 
processo de produção de um determinado software. 

Fernstrom et. al. (1992) [7] definem que uma 
organização fabril para o desenvolvimento de 
software deve estar calcada na questão “única do 
software”, isto é, todo software é único, porém partes 
individuais são repetidas em vários projetos. O 
conceito fabril deve alicerçar o desenvolvimento, 
armazenamento e montagem das partes repetidas em 
um produto único. 

Baseado nas definições apresentadas, este 
trabalho adota fábrica de software como uma 
organização estruturada, voltada para a produção do 
produto software, totalmente alicerçada na 
engenharia e com organização do trabalho, 
modularização de componentes e escalabilidade 
produtiva caracterizada. Deve possuir, ainda: um 
ambiente de gerenciamento de projetos; um processo 
padronizado, definido e institucionalizado; políticas 
que garantam a qualidade do produto; um conjunto de 
ferramentas para mecanizar gerenciamento de 
projeto, processo e construção; técnicas para medir e 
estimar custo, prazo e tamanho de uma equipe para 
um determinado projeto; ambiente de teste definido e 
padronizado; foco em um segmento de mercado e; 
política de desenvolvimento de recursos humanos 
(Fabri et. al. (2003) [6]). 

3 A Teoria de Componentes de Software 
Subsidiando a Organização de uma  
Máquina de Processo. 

Schaefer et. al. (1999) afirmam que a máquina de 
processo, pode ser classificada como um software 
com o objetivo de auxiliar na comunicação e 
coordenação das atividades realizadas pelos 
envolvidos no processo.  

Tendo em vista que as atividades do processo de 
produção de software possuem em sua concepção a 
idéia de componentes ou artefatos de entrada e 
resultantes. É válido afirmar que tal máquina, ao 
coordenar as atividades realizadas, está provendo um 
mecanismo de organização do trabalho que provê 
informações sobre o que foi produzido e por quem.  



De posse do fato expresso, anteriormente, os 
autores deste trabalho, encaram a máquina de 
processo como uma estrutura sistêmica de 
organização do trabalho, materializada em software, 
com o objetivo de armazenar e recuperar informações 
gerenciais relacionadas à produção de componentes 
ou artefatos dentro do contexto processual para 
software. Isto levou os autores a relacionar a 
formalização do objeto de pesquisa (a máquina) 
proposto com a teoria de componentes de software. 

Segundo Greenfield (2003) [8], o 
desenvolvimento baseado em componentes é uma das 
técnicas que as fábricas de software empregam. O 
uso desta técnica de desenvolvimento associado à 
elaboração de linhas de produtos reduz, 
significantemente, o redesenvolvimento de linhas de 
código. Para que o reuso seja eficiente em um 
ambiente de fábrica, os arquitetos procuram expressar 
os relacionamentos entre grandes unidades de design, 
tais como web services e componentes de negócio. 
As técnicas de desenvolvimento em componentes 
envolvem composição e decomposição, além disso, o 
arquiteto tem o desafio de mapear as funcionalidades 
desejadas sobre os componentes. 

Segundo Wang (2000) [12], os componentes são 
blocos de construção básicos, que alicerçam a 
engenharia de software baseada em componentes. A 
granularidade destes blocos implica na reusabilidade, 
produtividade e manutenção dos componentes. Um 
componente de software é um conjunto de código que 
encapsula uma ou mais funcionalidades.  

Para Yacoub (2005) [13], os componentes de 
software têm três descrições básicas: informal, 
externa e interna. A descrição informal busca 
responder as questões relacionais entre o homem e o 
componente.  A descrição externa define, 
formalmente, a comunicação entre o componente e a 
plataforma por este utilizado. Finalmente, as 
características internas refletem aspectos de 
implementação (quando se trata de código) e 
conceptivos (quando se trata de ativos de processo ou 
artefatos) do componente. 

Já Doucet et. al. (2002) [5] salienta que um 
componente de software é uma unidade de 
composição que pode assumir a forma de uma 
função, de um objeto, de uma biblioteca ou de um 
programa completo. Os autores propõem a 
classificação dos componentes em níveis, segundo a 
sua abstração. 

Este trabalho parte dos mesmos princípios 
propostos por Doucet et. al (2002) [5] e Wang (2000) 
[12] e, também, classifica os componentes em níveis, 

conforme mostra a Figura 1, na qual é possível 
verificar a distribuição dos níveis “específico”, 
“comum” e “infra-estrutura” pelos eixos 
“dependência do domínio” e “granularidade” e 
constatar que quanto maior a granularidade, maior o 
grau de reutilização do componente. Por exemplo: Os 
componentes classificados como “infra-estrutura” 
fazem parte da composição da maioria dos softwares 
de uma determinada empresa. Por outro lado, os 
componentes “específicos” possuem um alto grau de 
“dependência do domínio”, conseqüentemente, baixo 
grau de reutilização. 

 
Figura 1: Níveis de Abstração de um Componente 

em Relação aos Domínios da Aplicação 

Um fato de extrema importância apresentado por 
Doucet et. al. (2002) [5],  é a necessidade de 
integração dos componentes, dada a sua 
granularidade. Os autores salientam que a integração 
de componentes pode ser feita de três formas: 

• Programada: O “integrador de componentes” 
deve desenvolver um programa que compõe dois ou 
mais componentes; 

• Gráfica: A composição dos componentes se dá 
por meio de um aplicativo ou ferramenta. Integração 
esta que provê maior grau de automação no processo 
de composição e, conseqüentemente, maior 
produtividade; 

• “Script”: Necessidade de desenvolvimento de um 
“script” para a composição de dois ou mais 
componentes. 

 Complementando a definição de componentes 
proposta por Doucet et. al. (2002) [5], Seaman (1992) 
[11] e Basili et. al. (1992) [1] relatam que um 
componente não pode ser classificado somente como 
código, para eles os componentes podem ser 
classificados como formulários, templates, 
documentos (artefatos) e ativos de processo.  

Por fim, um fator que irá interferir, diretamente, 
na organização da máquina é a proposta de 



representação de um componente, elaborada por 
Wang (2000) [12]. O autor salienta que um 
componente de software deve ser representado por 
uma “sextupla” interativa1: 

(0) C = {Q, I, f, O, q0, F} 

onde C representa o componente em questão, Q 
traduz o conjunto de estados de um componente, I 
representa o conjunto de entradas, f provê a função de 
transformação de um componente, O denota o 
conjunto de saída, q0 apresenta o estado inicial e, por 
fim, F representa o estado final do componente.  

4 Formalização da Máquina de Processo 
para Fábrica de Software 

A principal função de uma máquina de processo é 
prover mecanismos de armazenamento e recuperação 
de informações a eles relacionados. Estas 
informações devem dar subsídios para que o “gerente 
de projetos” possua um controle rela de 
produtividade e qualidade. 

Partindo da necessidade de armazenamento, 
recuperação e gerenciamento de informações, e que 
todo componente tem um ciclo de vida definido 
(Sommerville (2003)), foi inferido, neste trabalho, 
um conjunto básico de informações, para 
configuração da máquina de processo, relativas: 

• à gestação do componente (o projeto de 
concepção do componente); 

• ao nascimento do componente (a 
implementação ou o instanciamento da versão 
1); 

• à evolução do componente (o crescimento), a 
qual também se dá pelo desenvolvimento das 
atividades de implementação e testes. Novas 
versões também configuram o crescimento do 
componente; 

• à reprodução do componente (um componente 
a se unido a um componente b resulta em um 
componente c); 

• à morte do componente. 

Com base nas informações acima é possível 
verificar que a máquina de processo pode ser 
representada pela seguinte “quíntupla” (alusão a 
Wang (2000) [12]): 

                                                 
1 Ressalta-se que a “sextupla” não possui relação 
com o conceito de máquina de estados, ela é, 
simplesmente, uma notação formal utilizada na 
representação interativa de um componente. 

(1) B = {G, N, E, R, M} 

onde B armazena o nome da máquina representada, G 
armazena informações sobre a gestação de um 
componente, N armazena informações relacionadas 
ao nascimento, E trata informações sobre a evolução, 
R está relacionada com a reprodução e, por fim, M 
relata se um componente está em desuso ou morto. 

Todas as variáveis, com exceção da variável M, 
da “quintupla” B derivam novas tuplas (derivação 
esta definida segundo as necessidades de 
customização da máquina), representadas a seguir: 

(2) G = {i, p, C} 

onde i armazena as informações da instituição que 
direcionou a concepção de um determinado 
componente, p retrata as informações relacionados ao 
projeto para o qual o componente foi concebido e C 
apresenta as informações de um determinado 
componente (informações estas apresentadas por 
Wang (2000) [12], na seção 3). 

(3) N = {C, v,l} 

onde v representa a versão de um determinado 
componente, o nascimento se dá após o 
estabelecimento da versão 1 e l armazena o local de 
armazenamento do componente. É importante 
salientar que as informações dos componentes são 
configuradas na gestação e no nascimento, fato que 
levou a inserção de C na tupla N. 

(4) E = {a,t} 

onde a armazena as informações relacionadas a 
atividade versus tempo, por exemplo: um 
componente levou 15 horas (tempo) na atividade de 
produção. Já t armazena informações relativas o teste. 

(5) R = {c,h} 

onde c armazena as informações de quais 
componentes foram compostos para a geração de um 
novo componente e h retrata a forma de composição 
de um componente que, segundo Doucet et. al. 
(2002) [5], pode ser classificada como programada, 
gráfica ou script. 

Por fim, na seção 5, será apresentado um 
experimento controlado da organização de uma 
máquina de processo, baseado na formalização 
apresentada nesta seção. 

5 Organização de uma Máquina de 
Processo para Fábrica de Software: Um 
Experimento Controlado 

Antes de apresentar a organização da máquina de 



processo, faz-se necessário apresentar o ambiente 
fabril na qual a mesma foi desenvolvida. 

O ambiente utilizado para a organização da 
máquina, pertence à fábrica de software do 
Departamento de Engenharia de Produção, da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, ao Centro 
de Pesquisas de Informática (CEPEIN) da Fundação 
Educacional de Município de Assis e a Fábrica de 
Software de Faculdade de Tecnologia de Ourinhos. 
No ambiente em questão um processo com 
características fabris está sendo implementado. A 
Figura 2 apresenta uma visão geral do processo de 
produção, no qual é possível verificar a presença de 5 
atividades: Negociação, Gerenciamento de Projeto, 
Construção, Teste e Entrega. 

Na atividade de negociação o diretor da fábrica de 
software fecha os contratos para o desenvolvimento 
dos produtos. Esta atividade é extremamente 
importante, pois ela proporciona a relação direta entre 
fábrica e clientes. 

A atividade de gerenciamento de projeto tem, 
como objetivos, planejar e controlar a execução do 
projeto, dentro daquilo que foi planejado. Esta 
atividade possui as seguintes tarefas: definir o escopo 
do produto a ser gerado; definir e seqüenciar 
atividades do projeto, inserindo-as na máquina (esta 
definição deve respeitar as atividades do processo); 
definir cronograma, segundo as atividades, 
previamente, seqüenciadas na tarefa anterior e; 
estabelecer os recursos necessários para a execução 
do projeto (recursos humanos, por exemplo). É 
importante salientar que a atividade de gerenciamento 
de projeto ocorre em paralelo às demais atividades do 
processo. 

A atividade de construção possui as tarefas: 1 - 
Verificar se o documento de arquitetura, advindo de 
algum dos possíveis clientes da fábrica de software, 
segue o padrão pré-estabelecido em contrato.   2 - 
Verificar se os componentes existentes na base 
atendem os requisitos materializados no documento 
de arquitetura. Se atenderem, é necessário configurar 
a ordem de montagem (esta ordem expressa quais são 
os componentes necessários para que uma 
funcionalidade do software possa ser implementada). 
Caso contrário, o componente deve ser desenvolvido. 
3 – Realizadas estas tarefas, o software entra em 
produção (tarefa montar software). Ressalta-se que 
todas informações geradas nesta atividade são 
inseridas na máquina de processo. 

Na Figura 2 também é possível verificar que as 
tarefas “desenvolver componentes” e “montar 
software” disparam a atividade de teste. O teste, na 

fábrica de software, pode ser realizado de várias 
formas, entre elas destaca-se o teste unitário (teste de 
um único componentes), o teste de integração (vários 
componentes interligados para prover uma 
funcionalidade do software) e o teste de aceitação do 
produto (software ou componente), teste este 
realizado na atividade de entrega. 

 
Figura 2: Processo Fabril de Desenvolvimento de 

Software (implementado junto ao CEPEIN). 
Legenda de Figura (bc: base de componentes; bh 

base histórica de projetos) 

É possível perceber, na Figura 2, que a fábrica de 
software desenvolvida possui duas visões, analítica e 
produção e validação de código. 

Na visão analítica, os envolvidos com o processo 
de produção analisam documentos, consultam a base 
de componentes de código, projetam casos de testes e 
preparam os dados para o mesmo. Nesta visão não é 
feito qualquer tipo de codificação. 

Na visão de produção e validação de código, os 
programadores e testadores desenvolvem 
componentes, montam softwares, executam os testes 
e comparam os resultados (validação de produto, 
segundo as especificações).   

Além do processo, o ambiente possui uma série 
de ferramentas (geradores de código, automação dos 
calculo de métricas), que auxiliam os envolvidos com 
o processo de produção de software a desenvolver 
suas tarefas. 

Após esta breve descrição sobre o ambiente 
(processo e ferramentas), os próximos parágrafos 
apresentarão a organização da máquina de processo 
relacionando-a aos conceitos apresentados nas seções 
3 e 4. 

A organização da máquina de processo segue 
todo o modelo de tuplas apresentado na seção 4, esta 
informação pode ser constatada na Figura 3. Ao 



analisar esta figura é possível constatar a correlação 
entre o modelo de dados da máquina e as tuplas G, N, 
E, R e a variável M. 
 

Na tupla G é possível verificar a presenças das 
informações dos projetos (p), das instituições (i) e 
parte das informações dos componentes (C).  

É possível verificar, na tupla N, todas as variáveis 

para representação de um componente propostas por 

 Wang (2000) [12]. Além desta representação, 
dados como: código da versão, código do 
componente, data do início e término do 
desenvolvimento e local de armazenamento da 
versão, foram inseridos nesta tupla. 
 

 

RGC: 001-c/95
Nome: <<nome do componente>>
Data Concepção: 15/01/2005
Código do Projeto: 1
Código do Tipo: 1
Palavras chaves: <<lista de 
palavra>>.

Morto [s/n] (M): n       Permissões:

Código: 1
Descrição: <<desc. 
projeto>>
Código da instituição: 1

Componentes (C)

Projetos (p)

1

1..*

Código: 1
Nome: XYZ
Endereço: 
Contato

Instituições (i)

11..*

Gestação (G)

Código Versão: 1
Código do Componente: 1

Estados (Q) = {G, N, E, R}
Entrada (I)
Função de Transformação (f)
Saída (O)
Estado Inicial de process/ (q0)
Estado final de process/ (F)
Data: 16/01/2005
Término:

Local da versão (l): c:\BC\
BibComp\Código\<<nome.ext>>

1

1..*
Código Versão: 1
Atividade: Projetar 
Data Início: 17/01/2005
Data de Término: 23/01/2005
Quantidade de Horas: 20 
Responsáveis:

versões (v,C) versões-atividades(a)

1 1..*

Nascimento 
(somente na 

versão 1) (N) Evolução (E)

Código Versão: 1
Data Início: 24/01/2005
Data de Término: 27/01/2005
Quantidade de Horas: 20
Documento de teste: c:\BC\ 
BibComp\teste\nome.ext
Status: Correto

testes (t)

1..*

Reprodução (R)

Código: 1
Código do Componente: 
008-c/94
Código do Componente 
Composto: 009-c/94
Forma de Composição: 

programada (c)

1..*

1

1..*

Composições

1

1

 
Figura 3: Organização da máquina de processo 

 
Figura 4: História de Vida do Componente. 



As informações relacionadas às atividades versus 
tempo podem ser verificadas na tupla E, por 
exemplo: o componente 001-c/95 na versão 1 
permaneceu 20 horas na atividade de projeto. As 
informações sobre a atividade de teste também estão 
relacionadas à tupla E, fato este que pode ser 
comprovado na Figura 3. 

A tupla R retrata que o componente 001-c/95 é 
resultado da união dos componentes 008-c/94 e 009-
c/94. 

Por fim a variável M (que representa a morte do 
componente) está representada em vermelho na  
Figura 4, indicando que o componente está “vivo”. 

Analisando ainda a Figura 3 é possível verificar 
que o "gerente de projeto" tem acesso a toda "história 
de vida" de qualquer componente. Uma das possíveis 
informações que a máquina fornece pode ser 
verificada por meio da Figura 4. 

Na Figura 4 é perceptível que: o “componente A” 
que possuir "Registro Geral (RGC) = 001-c/95”; foi 
"concebido" pelo “projeto Y” da “empresa XYZ”; o 
componente "nasceu" em 16/01/2005 e iniciou seu 
"crescimento" no dia 17, e o mesmo continua em 
"evolução" (Q = E). O componente 001-c/95 é 
"filho" dos componentes 008-c/94 e 009-c/94. 

Esta seção apresentou a máquina de processo de 
forma organizada. A seção 6 proverá a relação entre 
tal organização e a melhoria do processo de software. 

6 A Organização de uma Máquina de 
Processo como Ingrediente na Melhoria 
de um Processo de Software2

Um dos primeiros sinais de melhoria do processo 
de software, relacionado à customização e à 
utilização de máquina de processo, está intimamente 
ligado à definição das atividades do processo para a 
produção de um componente, fato este que pode ser 
verificado no quadro versões-atividades da Figura 3. 

Definidas as atividades do processo, um 
determinado componente irá percorrê-las durante sua 
evolução (E). Ao percorrer tais atividades, os 
envolvidos com o processo de software devem 

                                                 
2 As informações apresentadas nesta seção foram 
inferidas a partir de estudos de casos realizadas a 6 
fábricas  de softwares brasileiras (todas com 
cerificação de qualidade CMMI nível 2, no mínimo). 
Ressalta-se que todas elas possuem em sua estrutura 
organizacional uma máquina de processo 
implementada.  

informar as datas de início e término e a quantidade 
de horas que um determinado componente 
permaneceu em uma determinada atividade. De posse 
destas informações, o gerente de projeto pode 
verificar se o desenvolvimento do produto está 
respeitando questões relativas a cronograma e custo. 
Fato este que também pode melhorar o processo de 
software de uma determinada empresa ou fábrica. 

Um outro aspecto interessante, em relação à 
melhoria do processo de software, quando a máquina 
de processo é customizada e utilizada, é o das 
métricas de software: As informações relativas à 
quantidade de horas que um componente levou para 
ser desenvolvimento podem ser cruzadas com a 
quantidade de pontos por função (ou outra unidade de 
medida qualquer) resultando, assim, em uma média 
de produtividade (vide quadro evolução da Figura 3) 

Ao utilizar a máquina, um documento de teste 
deve ser configurado. O mesmo deve ser formalizado 
e customizado segundo as necessidades da empresa 
ou fábrica de software, ação esta traduzida em uma 
melhoria do processo de teste. 

O emprego de uma máquina sistemática auxilia o 
gerenciamento de configuração, mantendo a 
integridade entre os produtos de trabalho. O 
gerenciamento de configuração implica em 
determinar e manter uma baseline; estabelecer 
políticas de controle de acesso e armazenar 
solicitação de modificações. 

Com o passar do tempo e com as informações 
inseridas na máquina de processo, uma base histórica 
de projetos é formada, fato este comprovado ao 
analisar a arquitetura organizacional da máquina. 
Esta arquitetura pode prover informações do tipo: O 
projeto X com características Y possui Z componentes 
de tipo K (caso as informações de tipos de 
componentes sejam inseridas na máquina). O tempo 
de desenvolvimento do projeto X também é uma 
informação que pode ser inferida na máquina. 
Quando um novo projeto (denominado J), com 
características semelhantes a X, for desenvolvido, o 
gerente de projeto terá subsídios mais consistentes 
para prever custo e prazo para J.  

Enfim, algumas boas práticas dentro do contexto 
de produção de software são iniciadas se a máquina 
para armazenamento de componentes for 
customizada e, principalmente, utilizada de forma 
correta. 

7 Conclusões 
Este trabalho apresentou a relação entre a 

organização de uma máquina de processo e a 



melhoria do processo de produção de software em um 
ambiente fabril.  

No trabalho, foi possível verificar que a 
organização de uma máquina de processo não 
demanda um grande esforço. Toda empresa que 
trabalha com a atividade de desenvolvimento de 
software pode organizá-la, customizá-la, implementá-
la (basta possuir uma ferramenta para gerenciamento 
de banco de dados) e, principalmente, 
institucionalizá-la.   

A visão da máquina apresentada está customizada 
para uma organização com características de micro 
empresa, porém, o mesmo pode ser feito para grandes 
empresas. 

Enfim, a organização, a customização e, 
principalmente, a utilização coerente da máquina 
podem trazer a uma empresa de software a melhoria 
de seu processo de produção. A máquina quando 
utilizada provê condições para: Estabelecimento das 
atividades do processo (possibilidade de 
institucionalização do processo); Gerenciamento de 
projeto; Delimitação de métricas de produtividade; 
Gerenciamento de configurações; Desenvolvimento 
da uma base histórica de projetos. 
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