
Plataforma SI
Software Intelligence

Kuscos é uma plataforma SI - Software Intelligence para 
equipes de desenvolvimento, gestores e executivos, 
fornecendo uma variedade de ferramentas de análise e 
relatórios de auxílio às equipes, permitindo-as desenvolver 
com produtividade e qualidade cada vez maiores.

Fornece informação-chave relativa a módulos de código 
fonte e a membros de equipe, desde documentação de 
design a dependências até código duplicado e violação 
de regras de qualidade. Oferece ainda uma supervisão de 
atividades de equipe, desde commits para repositórios à 
análise de chamados.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa do Standish Group revela que impressionantes 31.1% dos projetos serão 
cancelados antes da sua conclusão. Os resultados indicam também que 52.7% 

dos projetos custarão 189% do seu custo estimado original. 

Em 2004, a relação média de sucesso em desenvolvimento de software (uma 
indústria com mais de 40 anos) subiu somente 34%. 

The Standish Group Chaos Report 1995

The Standish Group Chaos Report 2014.
www.standishgroup.com

O custo relacionado a projetos de software que são cancelados, falham em prazos ou têm problemas de 
orçamento não pode ser desvalorizado. Na realidade, em grandes empresas, a probabilidade de projetos 
cumprirem as metas e orçamentos apresenta uma queda, de acordo com o Standish Group. Neste sentido, 
pode-se concluir que existem lições importantes a se aprender e melhorias a serem feitas nas práticas 
atuais de desenvolvimento de software.

MELHORAR O DESENVOLVIMENTO

A evolução dos processos de desenvolvimento de software tem verificado uma crescente adoção de processos 
agile, onde o software “aumenta”, em vez de ser desenvolvido, através de disparos rápidos, um ciclo de 
feedback mais eficiente e a confiança na capacidade da equipe de desenvolvimento para atingir os objetivos. 

Apesar das aparentes melhorias, as pesquisas do Standish Group sugerem que ainda há um longo 
caminho a percorrer até se atingir a maturidade. À medida que diversas melhorias são testadas, continua 
havendo uma necessidade geral de dar autonomia aos desenvolvedores para que possam completar as 
suas tarefas da melhor forma, fornecendo-lhes a informação certa no tempo adequado.

Os gestores necessitam ter capacidade de alocar os seus recursos de forma eficiente. Os executivos 
precisam de uma supervisão adequada de todos os projetos para, assim, supervisionar os seus desempenhos 
de forma contínua. A informação é essencial. As melhorias dos processos só podem ser confirmadas se 
tiverem sido medidas e testadas de forma adequada. As métricas desempenham aqui um papel importante, 
mas são frequentemente pouco utilizadas por serem consideradas um “luxo” para as equipes, ficando muitas 
vezes esquecidas. Se as empresas estiverem empenhadas em melhorar as suas práticas de desenvolvimento, 
devem olhar além do horizonte de apenas “atingir os objetivos mínimos” e começar a olhar para a 
informação de que dispõem, de que necessitam e na forma de a obter eficientemente.

MELHORAR O CONHECIMENTO

O cenário atual do desenvolvimento envolve uma série de novas tecnologias e é bastante erosivo, no 
entanto, a necessidade dos sistemas legados e antigos continua presente, necessitando de renovação e 
rejuvenescimento, através de desenvolvimentos adicionais e novas funcionalidades reescritas e reelaboradas. 
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Tais sistemas legados nem sempre são originados na organização, mas podem ser adquiridos por compra ou 
por fusão de empresas. Nestas situações em que é necessário haver novo desenvolvimento (ex.: a fusão de 
dois ou mais sistemas), existe o risco real da transferência de tecnologia e/ou conhecimento ser deficiente.

Os sistemas legados, em particular, são conhecidos por não ter documentação adequada, que 
proporcione aos gestores de projeto a capacidade de planejar e executar adequadamente novos ciclos de 
desenvolvimento e manutenção. 

Segundo o estudo do instituto de pesquisa Gartner sobre conversão de código, seria lógico assumir 
que a responsabilidade deste tipo de projetos consumir tempo excessivo não deve ser creditada ao 
desenvolvedor. Portanto, é relativamente simples adquirir uma compreensão básica do código em 
quase qualquer linguagem, sendo também relativamente descomplicado escrever algo equivalente na 
linguagem apropriada. Como tal, o problema deve residir não no código em si, mas na forma como os 
módulos se interligam, dependem e impactam entre si. 

Identificamos então dois problemas que necessitam solução: 

•  Que tipo de informação é necessária para compreender as dinâmicas do processo de desenvolvimento 
de software, que possa ser coletada facilmente, analisada eficientemente e que leve a melhorias na 
gestão de projetos?

•  Como o conhecimento da equipe e a compreensão dos sistemas existentes podem ser melhorados, 
de forma que os riscos sejam minorados, as decisões tenham resultados eficazes, e o desenvolvimento 
seja mais eficiente?

ONDE SE ENQUADRA O KUSCOS

Kuscos é a solução para ambas as situações. A MORPHIS apelidou-a de uma plataforma SI – “Software 
Intelligence”, tal como BI (Business Intelligence) é uma ferramenta para melhorar o entendimento no 
processo de decisão. Kuscos ajuda-o a entender melhor o seu software: da arquitetura a métricas-chave, 
de dependências até à qualidade e ao envolvimento de equipe.

O Kuscos é uma plataforma, não apemas uma ferramenta. Enquadra-se dentro do seu ambiente de 
desenvolvimento através de várias integrações com os seus sistemas, com suporte para várias linguagens 
dentro de um mesmo sistema. É totalmente customizável para os objetivos que se deseja atingir e 
traz consigo um elevado número de ferramentas. Ajuda os designers e arquitetos, ao analisar artefatos 
de software, a elaborar relatórios sobre os projetos, interações, complexidades, dependências e outras 
informações essenciais dos mesmos.

Possibilita os desenvolvedores verificar automaticamente a qualidade do seu código e se está de acordo 
com os padrões (standards). Auxilia os gestores de projeto a tomar as melhores decisões de alocação e 
desenvolvimento da sua equipe ao monitorizar as contribuições da mesma para o projeto. Proporciona 
a diretores e gestores melhores formas de produzir relatórios visuais e KPI (Key Performance Indicators), 
monitorizar o progresso e identificar e mitigar potenciais riscos. Auxilia executivos a criar benchmarks para 
futuras previsões para melhorar futuramente a performance das equipes e divisões de desenvolvimento.

Kuscos é mais que uma mera ferramenta de inspeção do sistema. Tendo como objetivo criar 
conhecimento no sistema e seus processos, foi projetado para ajudar na contribuição de todos os 
intervenientes no processo de desenvolvimento, ajudando-os a compreender cada vez mais e melhor.

Neste paper, vamos analisar alguns dos atuais desafios da indústria de desenvolvimento de software para 
os quais o Kuscos é a solução. Analisando artefatos de software e apresentando os resultados ao usuário, 
mostramos como o Kuscos funciona.
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PRINCIPAIS DESAFIOS

No início deste ensaio (paper), introduzimos o tema inspeção do sistema/software como meio dispendioso 
no processo de melhoria. Também discutimos a necessidade da existência de ferramentas que nos 
ajudem a entender o software para o qual pouca ou nenhuma documentação está disponível. Vamos 
agora analisar estas situações num ambiente de desenvolvimento moderno e identificar os principais 
desafios que as equipes de desenvolvimento enfrentam.

MELHORAR OS PROCESSOS

As metodologias em software continuam, desde há muito tempo, a serem melhoradas a fim de obter os 
melhores resultados almejados. “Melhores resultados”, que poderá ser o software entregue dentro dos 
prazos estabelecidos, sem erros, e que atenda aos requisitos do cliente, sendo estes alguns dos fatores 
que contribuem para o retorno do investimento (ROI - Return on Investment). Também se entende por 
“melhores resultados” não apenas a entrega final do software, mas o atual e também futuro processo de 
manutenção e/ou sustentabilidade. Software funcional e performaticamente correto, mas desenvolvido 
com código de má qualidade, poderá ser visto pelo cliente como um mau investimento. Os fatores projeto, 
arquitetura, desenvolvimento, teste e posição vão contribuir para o processo de melhoria do sistema.

Métodos de análise como a revisão de código dos aplicativos são uma possibilidade, mas por norma, só são 
aplicados quando a empresa tem disponibilidade para fazer um investimento alto em tempo e esforço.

A adoção cada vez mais habitual de processos Agile também poderá contribuir para que as equipes de 
desenvolvimento implementem apenas o que é necessário, em vez do que é ideal. Os gestores de TI muitas 
vezes estão mais focados no número de erros ou incidentes de elevada prioridade, e os métodos de análise de 
código tendem a ser utilizados por apenas poucos.

Processos agile são hoje adotados em quase todos os ambientes de desenvolvimento de software, partindo 
do princípio que o processo agile conduz a um desenvolvimento mais eficiente e eficaz nos projetos. 
Atualmente, as expectativas dos clientes estão focadas nos resultados imediatos, em vez de módulos com 
entregas espaçadas. Inspira mais confiança ao cliente quando a trajetória até ao final do projeto não está 
totalmente delineada. Capacidade de adaptação é essencial, obrigando que as equipes de desenvolvimento 
tenham flexibilidade suficiente para alterar suas respostas aos requisitos, por mais complexos que eles sejam.

O relacionamento entre clientes e equipes de desenvolvimento são essenciais e complexos. No entanto, o maior 
desafio é possibilitar que os processos de desenvolvimento evoluam de forma natural e simples, aprendendo 
com comportamentos passados e fixando objetivos novos coerentes. A forma mais eficiente e efetiva de atingir 
este ponto de qualidade é ter a informação certa, com as pessoas certas e no momento certo. A confiança nas 
equipes não pode ser acompanhada com ingenuidade. As métricas dos processos são igualmente importantes 
para as equipes como são para os seus gestores, pois ambos partilham os mesmos objetivos.

Sendo assim, é importante reconhecer que, para que as melhorias sejam implementadas, testadas 
e aprovadas, devem primeiro ser mensuradas, de forma correta. Medidas, ou métricas como são 
conhecidas, são indicadores de performance. Combinados de forma lógica, ajudam a compreender o 
processo em diferentes etapas. Por outro lado, é difícil de imaginar uma equipe de pessoas “medindo” 
o seu próprio sistema. Provavelmente, só acontecerá se existirem ferramentas adequadas que o 
possibilitem. Métricas de software por si só não trazem nenhuma melhoria, mas são uma ferramenta 
importante de informação para o processo de decisão ao indicarem os impactos das mudanças. São uma 
fonte de informação que ajuda a entender o resultado das alterações, mitigando o risco.

O Kuscos, com a informação que providencia às equipes, permite-lhes ter uma resposta rápida, 
adaptar as suas práticas e realocar os recursos, de forma a responder às necessidades específicas de 
cada projeto. Processos agile só podem ser implementados eficazmente se a informação certa estiver 
disponível no momento certo.
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TECNOLOGIAS E AMBIENTES HETEROGÊNEOS

A informação recolhida durante os projetos de desenvolvimento varia frequentemente dependendo dos 
sistemas, ferramentas e linguagens usadas. Existem hoje diversas ferramentas externas que podem ser 
integradas com diferentes repositórios de códigos e sistemas de chamados, mas as ferramentas de 
análise de código-fonte são específicas da linguagem. Diferentes ferramentas são necessárias para o 
mesmo tipo de análise, quando temos diferentes linguagens. Isto leva a que a informação apresentada 
seja inconsistente e incompatível. A utilização de tecnologias heterogêneas em vários projetos não pode 
ser avaliada como se fosse única.

O Kuscos soluciona este problema ao ser uma ferramenta que fornece informação totalmente 
independente da linguagem, e uma solução única de relatórios para todos os projetos. Os objetos 
do código-fonte são inicialmente convertidos para um modelo semântico a partir do qual a análise 
é efetuada. Todas as análises e relatórios são extraídos deste modelo semântico, que contém toda a 
informação necessária do código- fonte.

O Kuscos também tem em conta que as linguagens possuem características que as distinguem umas 
das outras e, portanto, contempla a possibilidade de incluir ferramentas específicas para cada linguagem 
consoante à necessidade. Como exemplo, fica a certificação: as regras de qualidade de JAVA não serão 
as mesmas que se aplicam a COBOL.

ANÁLISE DE HISTÓRICO E TENDÊNCIAS

A análise de comportamentos e padrões passados permite muitas vezes avaliar medidas a serem tomadas 
para projetos futuros. Identificar módulos críticos, padrões de desenvolvimento das equipes e chamados 
regulares, permite mitigar os riscos e melhorar a preparação das equipes em cada novo projeto.

O estabelecimento de KPI (Key Performance Indicators) é a chave – identificar as metas permite definir 
objetivos que são imperiosos para uma melhoria contínua.

A aplicação de ferramentas de análise em vários projetos, em um determinado período de tempo, 
permite aos gestores e executivos avaliar a evolução da performance da organização ou do departamento, 
fornecendo informação crucial para descobrir pontos críticos que necessitam ser averiguados de forma 
imediata, ou recorrentes, que poderão reaparecer no futuro.

Uma perspectiva de equipe, com a possibilidade de detalhar a contribuição de cada pessoa, é uma 
mais valia para o crescimento profissional, possibilitando aos gestores identificar em quem investir mais, 
em nível de formação, quem está apto a ser promovido e quem poderá ser um potencial elemento que 
atrasar a equipe. Permite também ajudar a identificar a alocação atual de cada membro, que poderá ser 
diferente do inicialmente previsto. 

PROVENDO FERRAMENTAS E DELEGANDO PODERES À EQUIPE

Os processos agile são baseados no princípio que as equipes se auto organizam e são compostas por 
indivíduos motivados e responsabilizados para desenvolver o seu trabalho. Este princípio não significa que 
os indivíduos não possam recorrer ao auxílio das ferramentas certas, que os poderão tornar ainda mais 
eficientes nas suas tarefas, aumentando significativamente a sua produtividade e qualidade profissional, 
necessitando de menos fiscalização e supervisão do inicialmente esperado.

Um dos maiores desafios que as organizações enfrentam nos dias de hoje é conseguir extrair todo 
o potencial das suas equipes. Cada desenvolvedor tem características diferentes e, quando alocado 
corretamente, poderá ter um rendimento significativamente superior. Em oposição ao desenvolvedor 
alocado incorretamente, poderá conduzir a um empobrecimento do processo de desenvolvimento e 
aumentar as dificuldades em concretizar os objetivos do projeto. 
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ABORDAGEM KUSCOS

Kuscos é uma plataforma SI – “Software Intelligence” -  desenhada para equipes de desenvolvimento, 
que providencia um amplo universo de relatórios de análise composto de ferramentas para aumentar 
a produtividade e qualidade. Fornece informação essencial sobre o código-fonte e sobre membros das 
equipes, que vão desde métricas de código, documentação técnica e dependências, código duplicado e 
morto, até   violação de regras de qualidade do código.

Nesta seção exploramos as possibilidades que o Kuscos oferece e como fornece a informação correta de 
forma assertiva. 

A QUEM SE DESTINA?

A capacidade do Kuscos em fornecer informação acerca dos sistemas e processos existentes significa que 
pode ser utilizado virtualmente por todas as empresas que se dedicam ao desenvolvimento de software. 
No entanto, prevemos que as seguintes organizações serão as mais beneficiadas pela sua utilização.

ORGANIZAÇÕES E INTEGRADORES DE SISTEMAS

Organizações com elevado número de equipes de desenvolvimento que procuram um meio de 
monitorização do progresso em múltiplos projetos, irão se beneficiar de uma informação de supervisão que 
o Kuscos providencia. As métricas permitirão que os projetos sejam medidos comparativamente, de forma a 
determinar as melhores práticas e melhorias-chave que possam ser testadas, confirmadas e implementadas.

Integradores de Sistemas têm frequentemente o desafio extra de trabalhar com sistemas que não foram 
desenvolvidos por eles, necessitando assim de um mecanismo com o qual consigam rapidamente 
compreender a arquitetura, análises de impacto e interdependências, etc. As métricas e processos de 
análise de dependências do Kuscos irão fornecer essa informação, sendo um grande benefício.

EMPRESAS COM TECNOLOGIAS LEGADAS

Como consideramos na introdução, tecnologias legadas apresentam um desafio único ao 
desenvolvimento de software, tendo em conta cada vez menor fonte de recursos com qualificação 
para manter tais sistemas. A documentação é por norma escassa e assim, tal como acontece com os 
Integradores de Sistemas, um meio que permita uma rápida compreensão do sistema é imperativo para 
que o desenvolvimento seja efetivo e eficiente.

 Ao ter acesso a esta informação sobre a atividade da equipe, que inclui commits, chamados solucionados 
e módulos frequentemente alterados, o gestor de projeto poderá facilmente identificar o perfil de cada 
integrante e assinalar as tarefas mais adequadas. Esta informação será também um auxílio para construir 
um roadmap para o contínuo desenvolvimento profissional dos desenvolvedores, com a finalidade de 
obter a melhor performance da equipe em projetos futuros.
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COMPRADORES DE SOFTWARE

Estas empresas irão frequentemente recorrer à terciarização para desenvolver software, podendo isso 
implicar um offshore do desenvolvimento ou não. A informação do processo poderá não ser tão importante, 
no entanto compreender que um sistema está sendo construído de acordo com especificações acordadas 
é extremamente importante. Se o acordado for para a construção de um sistema e não para manutenção 
e sustentabilidade, torna-se ainda mais importante assegurar que o sistema atinge valores positivos para as 
métricas associadas com a manutenção. Nesta situação, a empresa não está simplesmente comprando um 
software funcional, mas também o seu potencial de desenvolvimento futuro.

FORNECEDORES DE SOFTWARE

Os fornecedores de software podem se beneficiar do uso do Kuscos da mesma forma que as grandes 
organizações o fazem, supervisionando diversos projetos, processos e mudanças. Além disso, o Kuscos 
pode ser usado para gerar inúmeros relatórios para os clientes, proporcionando um método de feedback e 
análise fácil entre fornecedor e cliente.

SUPORTE MULTILINGUAGEM

Como resposta ao desafio-chave apresentado pelas tecnologias heterogêneas, o Kuscos foi desenhado 
para ser independente da linguagem, uma vez que todos os processos de análise são realizados numa 
abstração do código-fonte alvo, a que nos referimos como AST (Abstract Syntax Tree). Através desta 
abstração, o Kuscos não se limita a examinar meramente o código, examinando também as suas 
dependências. O Kuscos suporta já um elevado número de linguagens, incluindo:

Devido à extensibilidade do Kuscos, podem ser suportadas novas linguagens com o mesmo conjunto de 
processos analíticos. Como exemplo: irão ser usadas regras de certificação diferentes para COBOL e C#.

METODOLOGIA

Kuscos é uma plataforma SI, disponível via SaaS e direcionada para o seu ambiente.  A importação dos 
projetos é feita através de integrações existentes com ferramentas líderes de mercado (Git, SVN) e gestor 
de chamados (i.e. JIRA). As análises e resultados do Kuscos podem ser acessados através de um portal 
web, não sendo necessário qualquer investimento em hardware ou software.

Fotografias do sistema podem ser programadas de acordo com as necessidades, mas tipicamente são 
efetuadas diariamente ou semanalmente para criar um histórico. Ao visitar o web portal Kuscos, visualizará 
informação relativa à última análise dos seus projetos, de acordo com as suas preferências.

Os relatórios do Kuscos são um recurso que pode ser acessado regularmente. A análise feita pelo Kuscos 
não é invasiva, não obriga à suspensão das atividades do projeto, nem a análises formais do código-fonte. 
É um mecanismo bastante leve e performático que permite aos desenvolvedores e gestores acessar a 
informação que necessitam, quando a necessitam. Neste aspeto, o Kuscos é uma plataforma que permite 
uma análise contínua de todos os seus projetos.

•  Cobol
•  Embedded SQL (DB2) in Cobol
•  JCL
•  SAP ABAP
•  PL/1
•  Java
•  JavaScript
•  PL/SQL

•  T-SQL
•  VB6 (and variations)
•  Delphi
•  Powerbuilder
•  C#
•  VB.NET
•  ASP
•  ASP.NET
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DETALHES DO ARTEFATO

Basta selecionar um artefato (utilizando o botão 
direito do mouse) para ir para a tela de detalhe 
desse artefato. Esse detalhe inclui:

•  Documentação, com diagramas de desenho, 
execução, UML;

•  Commits efetuados no repositório de 
versionamento;

•  Chamados, através de integração com um 
sistema de chamados como o JIRA;

•  Métricas de código;
•  Diagramas de execução e dependências;

DASHBOARD

O dashboard abaixo (do projeto Morphis Foundation) 
fornece um sumário do projeto nos seguintes aspetos:

•  Métricas de código (módulos com maior 
complexidade ciclomática – CC - e linhas de 
código - LOC);

•  Regras de certificação de código mais violadas;
•  Usuário com mais commits no repositório;
•  Sumário das métricas de todo o projeto;
•  Lista das fotografias mais recentes do sistema.

A partir deste ponto é possível fazer uma análise 
mais profunda e detalhada das métricas, artefatos 
e integrantes da equipe. Vários dashboards 
estão disponíveis para cada perspectiva, sendo 
totalmente customizáveis de acordo com o que o 
usuário pretende.

PERSPECTIVAS

Kuscos possibilita um universo de visualizações de acordo com a análise que se pretende. Estas 
visualizações incluem: gráficos, matrizes, tabelas. Nesta seção introduzimos cada uma das perspectivas 
que o Kuscos oferece.
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DEPENDÊNCIAS

Visualizações de dependências, tipicamente 
gráficos, estão disponíveis para todos os conjuntos 
de artefatos. No exemplo acima, pode-se 
visualizar as dependências de execução entre 
um grupo de classes, com um artefato específico 
selecionado (verde para chamados e vermelho 
para chamadores). Para gráficos complexos, isto 
possibilita uma forma mais simples de visualização 
e compreensão, mostrando de onde e como os 
artefatos dependem uns dos outros.

Os diferentes tipos de dependência disponíveis são:

•  Dependências entre pacotes;
•  Dependência CRUD;
•  Gráfico de execução;
•  Hierarquia;
•  Operações anuladas;

•  Criação de objetos;
•  Dependência de encerramento de avanço e recuo. 

Sendo possível a análise individual do artefato ou 
por pacotes / módulos, permitindo gerar relatórios 
com um elevado nível de customização. 

GESTÃO DE CÓDIGO

O objetivo da perspectiva de code management é 
oferecer um sumário claro de como o software evolui 
ao longo do tempo, comparando as métricas obtidas 
das diferentes fotografias ao sistema e commits, 
de modo a identificar quais os módulos que mais 
sofreram alterações e por quem.

Compreendendo quais os módulos que sofreram 
mais alterações e os usuários que estão fazendo 
alterações aos mesmos e que tiveram o maior 
número de chamados, é possível obter informações 
importantes para um melhor planejamento futuro do 
projeto: serão estes os módulos que irão necessitar 
de mais investimento, em tempo e análise, de forma 
a reduzir os riscos.

Adicionalmente, a combinação de toda esta gama 
de informação ao longo do ciclo de vida do projeto 
permite obter uma visão da estabilidade dos módulos 
e do seu potencial para se tornarem hotspots.

Mudar para a perspetiva management também 
permite que se definam KPIs (Key Performance 
Indicators), ao combinar métricas de forma a seguir 
e medir diferentes aspectos dos projetos e seus 
progressos. Combinar KPIs com análises temporais 
dá aos gestores uma forma eficaz de verificar a 
performance e se os objetivos estão sendo atingidos. 
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CERTIFICAÇÃO

Certificação é a validação do código-fonte contra um 
conjunto de regras de codificação pré-definidas: o 
código-fonte considera-se “certificado” quando não 
viola qualquer regra em um determinado cenário. 
Estas regras ajudam a eliminar o que é conhecido 
como más práticas, ou seja, má codificação que 
conduz a deficientes níveis de compreensão do 
código, que obriga a mais tempo para efetuar 
alterações nesse mesmo código, conduzindo a 
maiores custos para efetuar alterações e manutenção.

Uma regra de certificação pode ser sinônimo de 
uma má prática numa dada linguagem. As regras 
servem para procurar no código-fonte (sendo a regra 
independente da linguagem, possibilitando suporte 
para várias linguagens) más práticas de codificação 
e programação. O objetivo será sempre obter zero 
ocorrências de uma dada regra numa certificação.

As regras de certificação são criadas em bibliotecas, 
existindo tipicamente uma biblioteca por linguagem. 
É possível adicionar e remover regras criadas 
pelo usuário e assim customizar estas bibliotecas, 
selecionando quais desejamos aplicar, quando e 
onde. Em condições normais o Kuscos irá analisar 
todos os artefatos e verificar as ocorrências das regras 
de uma dada biblioteca disponível. As regras podem 
ser catalogadas em diversas categorias: segurança, 
performance, etc. Torna-se assim fácil para os 
desenvolvedores e gestores verificar se o código 
desenvolvido está dentro dos padrões de qualidade.

Quando existem regras regularmente violadas é 
possível, utilizando a perspectiva people do Kuscos, 
identificar o universo de pessoas que poderão ter 

efetuado modificações não conformes que levam a 
mais violações.

A construção e posterior visualização de um histórico 
da evolução e melhoria do software pode ser obtido 
com a utilização regular do processo de certificação. 
Este histórico é uma ferramenta para os gestores 
séniores e clientes, que podem, através de um 
relatório visual, verificar as melhorias e progressos que 
estão a ser feitos.

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do software de um sistema é 
automaticamente gerada pelo Kuscos: UML de 
classes, diagramas de sequência e de pacotes, 
gráficos de execução. Os diagramas de classes 
são gerados a partir da análise das variáveis, 
rotinas, funções e dependências do código 
fonte. Os diagramas de sequência são gerados 
através da análise dos gráficos de dependências 
e dependências entre módulos, com chamados 
feitos e recebidos.

Uma vez que o Kuscos gera a informação utilizando 
um modelo abstrato de código, o processo de 
geração de documentação está disponível para 
todas as linguagens que o Kuscos suporta. Isto 
significa que até para COBOL é possível gerar 
diagramas de sequência automaticamente.

O dashboard de certificação tem uma barra de 
ferramentas para visualização de relatórios de fácil 
usabilidade e com acesso a todos os resultados dos 
processos de certificação.

Estão já disponíveis bibliotecas de regras para 
COBOL, Embedded SQL (DB2) em COBOL, Java, 
C# e PL/SQL. É possível os utilizadores do Kuscos 
criarem as suas próprias bibliotecas de regras, alterar 
as existentes ou parametrizar as regras em diferentes 
configurações; significando isso que diferentes 
níveis de certificação podem ser levados a cabo em 
diferentes alturas do processo de desenvolvimento.
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MÉTRICAS

Risco em software é a medida que quantifica o custo 
da alteração, especialmente se essas alterações 
não são efetuadas da maneira correta e causam 
impactos futuros. A conhecida equação do risco = 
probabilidade de incidência*impacto continua a ser 
válida em desenvolvimento de software (enquanto o 
impacto não é fácil de reduzir, a probabilidade pode 
ser menos impactante). Isto é feito ao compreender 
melhor o sistema de software e tal conhecimento 
pode ser adquirido através de métricas.

O processo de análise do Kuscos ajuda a um melhor 
entendimento do software para os gestores e 
engenheiros, através do conjunto variado de métricas 
que gera. Como exemplo, no Kuscos é possível 
definir um critério para identificar módulos críticos. 
Estes critérios podem incluir: elevada complexidade, 
elevado número de dependências, profundidade 
de chamadas na execução, e elevado número de 
commits ao longo de um intervalo de tempo. 
Ao se definir estes critérios, é possível identificar 
quais os módulos mais críticos e, consequentemente, 
que deverão ser analisados com mais cuidado 
devido ao impacto que terão em todo o sistema. 
Também se poderia argumentar que o integrante 
da equipe responsável por um módulo crítico deverá 
ser considerado um elemento importante e definir 
critérios para identificar estas pessoas.

É possível “medir” os artefatos de software por meio 
de mais de 50 métricas disponíveis: complexidade 
ciclomática, complexidade de desenvolvimento, 
profundidade de chamadas a outros módulos na 
execução e várias métricas de Halstead. 
A capacidade de gerar relatórios baseados em 
métricas ajuda a gerir e avaliar a evolução global 
do projeto. 

Ao identificar áreas de risco no planejamento do 
projeto com recurso a métricas, gestores e diretores 
podem assinalar melhor as tarefas de forma a mitigar 
os riscos e garantir que o projeto obedeça a padrões 
de qualidade e aos prazos estabelecidos. Métricas 
são também um fator importante para comprovar a 
qualidade do software – um componente essencial 
do desenvolvimento, que é terceirizado.

Um exemplo específico de como as métricas são 
um auxiliar precioso e aumentam a eficiência é a 
possibilidade de fazer uma análise de impacto antes 
de se fazer uma refatorização do código.

Quando um conjunto de métricas mostra áreas de 
elevada dificuldade, definimos estas áreas como 
“hotspots” de código – áreas que devem ser tratadas 
com atenção adicional antes de qualquer alteração.

Lista de métricas atualmente disponíveis inclui:

•  Blocos de códigos inativos
•  Tamanho de classe
•  Encaixe entre dois módulos
•  Fator de encaixe
•  Complexidade ciclomática
•  Complexidade de dados
•  Profundidade da estrutura das chamadas
•  Profundidade da herança da Árvore

•  Posicionamentos GOTOs
•  Nível de dificuldade Halstead
•  Nível de esforço Halstead
•  Tempo estimado de duração Halstead
•  Tempo de duração Halstead
•  Percentual de pureza da implementação 

de Halstead
•  Característica do vocabulário Halstead
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•  Propriedade de volume Halstead
•  Índice de variação de código
•  Complexidade da Informação
•  Complexidade de informação Fan-In
•  Complexidade de informação Fan-In Fan-Out
•  Complexidade de informação Fan-Out
•  Falta de coesão nos métodos
•  Linhas de códigos
•  Linhas de comentários
•  Índice de manutenção
•  Método de fator de herança
•  Número de derivações
•  Número de conexões
•  Número de módulos críticos
•  Número de commandos de database
•  Número de rotinas inativas
•  Número de rotinas declaradas
•  Número de variáveis declaradas
•  Número de módulos
•  Número de operações adicionadas por 
   uma subclasse

•  Número de operações rejeitadas
•  Número de clones em potencial
•  Número de posicionamentos
•  Número de módulos não utilizados
•  Número de atributos utilizados
•  Instabilidade da solução
•  Fator de polimorfismo
•  Resposta para uma classe
•  Linhas de arquivo-fonte
•  White Line do Arquivo-fonte
•  Índice de especialização
•  Complexidade da estrutura Fan-In
•  Complexidade da estrutura Fan-Out
•  Eventos UI Click
•  Variáveis não inicializadas
•  Variáveis não utilizadas
•  Posicionamentos sem utilidade
•  Métodos ponderados por classe
•  Variáveis escritas, mas não lidas

PESSOAS

A perspectiva de people é especialmente 
importante para gestores e diretores que queiram 
analisar a alocação e performance das suas 
equipes. Permite um olhar mais analítico sobre o 
trabalho desenvolvido pelos times: onde podem 
necessitar de mais auxílio e onde demonstram 
potencial para ter mais responsabilidade. 
O desenvolvimento de cronogramas de projeto com 
acesso a estas informações torna-se mais assertivo 
e facilitado.

Integração com sistemas de chamados como o 
JIRA permite fazer a análise dos chamados durante 
o desenvolvimento.
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CONCLUSÃO

Kuscos é uma plataforma com um conjunto de ferramentas que permite implementar um ambiente de 
software intelligence para tomar melhores decisões: métricas, certificações, arquitetura, documentação e 
performance da equipe de desenvolvimento, que permitem um melhor entendimento do sistema e auxílio 
à gestão da mudança e desenvolvimento do sistema.

A certificação ajuda a compreender a qualidade da codificação e assegura que o código será de fácil 
manutenção (baixo custo) e entendimento.

Métricas quantificam o código-fonte e possibilitam identificar os módulos mais complexos e os quais 
necessitam de maior investimento; os módulos que necessitam ser analisados e refatorizados para se 
tornarem mais simples; e os módulos que poderão ser “hotspots” e necessitam também de especial atenção.

As dependências ajudam a entender como o código-fonte dos módulos se integram entre si. Ajudam a 
adquirir o conhecimento para uma análise de impacto em todo o sistema (i.e. quais os módulos que são 
afetados pela alteração em outro). Esta preocupação estende-se a dependências de dados (dados que 
são “passados” entre módulos) e dependências com o banco de dados (ex.: quando é necessário alterar 
o esquema do banco de dados).

O detalhe do artefato permite uma análise detalhada dos módulos e como são construídos. O processo 
de geração de documentação extrai diagramas UML, que em sistemas legados e com alguma 
antiguidade dificilmente existem, mas que são necessários e essenciais para um entendimento do 
sistema em questão. A informação de commits e gestão de chamados permite uma visão detalhada da 
atividade em módulos de software específicos.

As perspectivas people e management oferecem uma visão mais ampla do progresso do desenvolvimento, 
indicando como as equipes estão alocadas e interagindo; identificando onde e em que módulos e tarefas as 
pessoas estão utilizando o seu tempo; e a identificação e classificação de KPI (Key Performance Indicators), 
que são uma ferramenta para gerar relatórios, que demostram o progresso feito de uma forma simples.

Kuscos é um sistema que auxilia ao fornecer a informação certa, da forma certa, às pessoas certas, 
no tempo certo. A sua utilização aumenta a produtividade, aumenta a qualidade do software, facilita a 
gestão das equipes e diminui os custos de sustentabilidade e manutenção. Com o Kuscos as equipes de 
desenvolvimento de software podem finalmente atingir o seu máximo potencial e maximizar o retorno de 
investimento - ROI (Return on Investment) do seu software.
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