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RESUMO 

A definição de processos de negócio é uma atividade importante para a organização, uma 
vez que ela permite à organização compreender, em um nível alto de abstração, seu negócio e as 
mudanças que, ocasionalmente, nele possam ocorrer. Porém, apesar de importante, não basta apenas 
definir os processos, é necessário garantir que os mesmos sejam seguidos. Desta forma, na tentativa 
de agregar qualidade aos processos de software, foram criados vários modelos, como o CMMI-
DEV e o MPS.BR. Uma prática indicada para auxiliar na tentativa de agregar qualidade aos 
processos de software, e consequentemente a dos produtos e serviços, é realizar atividades de 
garantia de qualidade de software. Essas atividades são executadas por uma equipe responsável pela 
qualidade, e seu objetivo consiste em avaliar os processos e produtos, identificar e documentar não 
conformidades e assegurar a correção das mesmas. Porém a execução destas atividades não é uma 
tarefa trivial, uma vez que é necessário garantir que a equipe responsável por essas atividades tenha 
conhecimento suficiente para executá-las. Ressalta-se que as organizações tem dificuldade em 
executar essas atividades sem o auxílio de uma abordagem ou ferramenta que possam guiar a sua 
execução. Assim, este trabalho tem objetivo de definir uma abordagem para apoiar as atividades de 
garantia da qualidade de software. Para tal, definiu-se uma abordagem para a geração de checklist 
de garantia da qualidade de software por meio de informações de um processo definido. Este 
trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para apoiar a execução da 
abordagem proposta. Como resultados adicionais, as avaliações da abordagem e da ferramenta são 
apresentadas. Por meio dos resultados da avaliação da abordagem, pode-se afirmar que a mesma 
apresenta uma estrutura que pode auxiliar as organizações a executarem as atividades de garantia da 
qualidade de software. A avaliação da ferramenta, por sua vez, apresentou resultados que 
possibilitaram concluir que a ferramenta desenvolvida pode ser utilizada pelas organizações como 
forma de apoiar as atividades de garantia da qualidade de software. 
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ABSTRACT 

The definition of business processes is an important activity for the organization, as it 
enables the organization to understand - at a high level of abstraction - its business and the changes 
that can occur in it. However, while it is important to define processes, this alone is not sufficient; it 
is also necessary to ensure that these processes are followed. Seeking to add quality to the software 
process, several models were created, such as the CMMI-DEV and MPS.BR. A recommended 
practice to assist in attempting to add quality to software processes, and consequently, to the 
products and services, is to perform activities of software quality assurance. These activities are 
performed by a team responsible for quality, whose goal is to evaluate the processes and products, 
identifying, documenting and correcting any areas of noncompliance found. However, carrying out 
these activities is no easy task; it is necessary to ensure that the staff responsible for carrying them 
out have sufficient knowledge to do so. This study therefore proposes an approach to support the 
activities of the software quality assurance team, through the definition of an approach for 
generating the software quality assurance checklist, based on information relating to the defined 
process. This work also presents the development of a computational tool to support the 
implementation of the proposed approach. Finally, it presents the evaluation of the proposed 
approach and of the developed tool. As additional results, evaluations of the approach and the tool 
are presented. Through the results of the evaluation of the approach, this study presents a 
framework that can help organizations perform activities of software quality assurance. The 
assessment tool, in turn, demonstrated that the tool developed can be of use in supporting the 
activities of software quality assurance in organizations. 
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1  INTRODUÇÃO 

Modelagem de negócio engloba um conjunto de métodos, técnicas e atividades que, quando 

executados, permitem à organização compreender, em um nível alto de abstração, seu negócio e as 

mudanças que, ocasionalmente, nele possam ocorrer (NILSSON, TOLIS & NELLBORN, 1999). 

Por meio dos resultados obtidos com a realização da modelagem de negócio, a organização pode 

realizar atividades como a melhoria de processos de software (NILSSON; TOLIS & NELLBORN, 

1999).  

Assim, evidencia-se a necessidade da modelagem de negócio, uma vez que ela representa o 

funcionamento do negócio, e detalha os objetivos e visão do mesmo, bem como define como os 

elementos do negócio devem se harmonizar (MONTEIRO & VASCONCELOS, 2004). A 

necessidade da modelagem torna-se ainda mais evidente, uma vez que a alta gerência da 

organização utiliza-se de seus resultados para realizar as tomadas de decisões (MONTONI et al, 

2006). 

Ressalta-se que a definição de um processo não é uma tarefa simples. Para realiza-la é 

necessário conhecimento e experiência na área de Engenharia de Software (OLIVEIRA et al, 2006). 

É necessário, também, levar em conta o grau de maturidade da equipe, na área de Engenharia de 

Software, bem como considerar às características da organização (MACHADO et al, 2000). 

Neste contexto, em que se percebe uma grande importância na modelagem de negócio, vale 

ressaltar que ela, por si só, não garante a qualidade de processos, produtos ou serviços em uma 

organização, ainda que essa modelagem tenha seguido padrões reconhecidos internacionalmente 

(MONTONI et al, 2006). Desta forma, na tentativa de agregar qualidade aos processos executados 

nas organizações, foram criados vários modelos, normas e guias. Neste sentido, pode-se citar os 

modelos de melhoria de processo MPS.BR (SOFTEX, 2011a), CMMI-DEV (SEI, 2010) e o guia 

PMBOK (PMI, 2008) para gerenciamento de projetos. Estes modelos e guias visam o 

amadurecimento dos processos de uma organização e, para isso, definem objetivos que as mesmas 

devem atingir.  

Porém, como dito anteriormente, somente a definição de processos ou a adoção de modelos 

de referência não garante a qualidade do processo e do produto. Assim, além de definir os processos 

é necessário garantir que eles sejam seguidos, caso contrário, o resultado será, quase sempre, a falta 
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de qualidade (PRESSMAN, 2006). Desta forma, surge a necessidade de realizar atividades para 

garantir que os processos definidos em uma organização sejam seguidos. As atividades que visam 

garantir a execução dos processos, em conformidade com o que foi definido, são denominadas 

atividades de Garantia da Qualidade. 

Qualidade de software é definida como sendo o grau de conformidade que um sistema, 

componente ou processo possui em relação aos seus respectivos requisitos (IEEE, 1990). Partindo 

desta definição de qualidade de software, o material referenciado define garantia da qualidade como 

sendo um padrão planejado e sistemático de ações que são necessárias para garantir que um item ou 

produto esteja em conformidade com suas especificações (SOMMERVILLE, 2003; PRESSMANN, 

2006). As atividades de garantia de qualidade são executadas por uma equipe de qualidade. Seus 

principais objetivos consistem em avaliar os processos e produtos, identificar e documentar não 

conformidades, prover feedback para a equipe do projeto e assegurar a correção das não 

conformidades (SOFTEX, 2011b).  

A garantia da execução dos processos definidos torna-se fundamental para se conseguir 

aumentar a eficiência e a eficácia dos mesmos e, consequentemente, aumentar a qualidade dos 

produtos de software (MONTONI et al., 2006). Desta forma, as atividades de garantia da qualidade 

podem auxiliar não apenas a garantir que o processo está sendo seguido, mas também no 

entendimento, aprendizado e melhoria dos mesmos (KATSURAYAMA & ROCHA, 2008). 

Neste contexto, este trabalho procura contribuir para a área de garantia de qualidade de 

processo. Para tal define-se uma abordagem para apoiar as atividades de garantia da qualidade por 

meio da utilização de informações advindas de um processo definido. Neste trabalho, também, é 

proposto o desenvolvimento de um mecanismo de automação da abordagem proposta, por meio de 

um processo definido utilizando o meta-modelo SPEM. Por último, foi desenvolvida uma 

ferramenta para apoiar a execução da abordagem proposta, bem como se realizou uma avaliação das 

mesmas. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O aumento crescente na demanda de novos softwares faz com que a complexidade e a 

quantidade de requisitos que devem ser atendidos por eles também aumentem (DUARTE & 

FALBO, 2000). Assim, verifica-se que não basta somente desenvolver softwares, mas é necessário 
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também garantir que os produtos desenvolvidos consigam atender o mínimo de requisitos, 

garantindo assim a qualidade final do produto (KATSURAYAMA & ROCHA, 2008). 

A qualidade de software, no Brasil, vem sendo acompanhada pelo MCT/SEPIN desde o ano 

de 1993 (WEBER et al, 2004). O número de organizações preocupadas com a qualidade em seus 

processos de desenvolvimento de software e com a qualidade do produto desenvolvido aumentou 

(MCT, 2011). Este fato pode ser observado, devido ao número crescente de organizações 

submetidas a avaliações de seus processos em relação a modelos de melhoria de processos e 

também quanto ao nível de conhecimento das organizações em relação à norma e modelos.  

No ano de 2009, uma pesquisa realizada pelo MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia) 

informou novos indicadores em relação ao panorama da qualidade de software no Brasil (MCT, 

2009). Na pesquisa realizada foram encontrados indicadores que confirmam que a preocupação das 

organizações brasileiras de desenvolvimento de software em relação à qualidade de seus produtos e 

processos continua aumentando. A Figura 1 ilustra a distribuição de 105 organizações de acordo 

com a situação em relação à avaliação usando o modelo MPS.BR.  

 

Figura 1. Distribuição das organizações de acordo com a situação em relação à avaliação  MPS 

Fonte: Adaptada de MCT (2009). 

A Figura 2 apresenta um gráfico similar, mas em relação à avaliação no modelo CMMI. 

Neste gráfico, foram consideradas 55 organizações (MCT, 2009). 
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Figura 2. Distribuição das organizações de acordo com a situação em relação à avaliação usando o 
modelo de referência CMMI 

Fonte: MCT (2009). 

Observando os gráficos (Figura 1 e Figura 2) pode-se observar a preocupação das 

organizações com a qualidade de seus processos. Ressalta-se que a qualidade de um produto de 

software está fortemente ligada à qualidade do processo de produção que foi definido para uma 

organização (MACHADO et al, 2000). Desta forma, não se deve focar somente na qualidade do 

produto, é necessário entender que tanto o produto quanto o processo devem ter qualidade 

(ROCHA, MALDONADO & WEBER, 2001). Cabe ressaltar que, por meio da definição de um 

processo, torna-se possível a definição de medições e de coleta de dados de execução, assim como 

permite conhecer a maneira pela qual os produtos são planejados e produzidos. Neste sentido, 

entende-se que a definição de um processo de produção de software torna-se um requisito básico 

para que se possam desenvolver produtos de software com qualidade (OLIVEIRA et al, 2006).  

A atividade de definição de processos organizacionais não é uma atividade trivial 

(BERTOLLO & FALBO, 2003). Os processos devem ser definidos um a um, levando em 

consideração as especificidades da organização, de seus projetos, das tecnologias envolvidas, do 

grau de maturidade da organização e também o grau de maturidade da equipe, principalmente na 

área de engenharia de software (BERTOLLO & FALBO, 2003). 
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Porém, como mencionado anteriormente, somente realizar a definição dos processos não 

garante a qualidade dos mesmos, bem como a de seus produtos ou serviços (MONTONI et al, 

2006). Assim, é necessário executar as atividades de Garantia da Qualidade, no intuito de 

acompanhar a execução processo e garantir que o mesmo está sendo seguido como foi definido 

(ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001).  

Ressalta-se que executar as atividades da garantia da qualidade não é uma tarefa simples. 

Assim a primeira dificuldade encontrada é a de formar um grupo de garantia de qualidade, uma vez 

que é necessário garantir que a equipe responsável por essas atividades tenha conhecimento 

suficiente para executá-las (MONTONI et al., 2006). Além disso, geralmente as organizações 

possuem pouca disponibilidade de pessoal, em tempo integral, para a execução destas atividades. A 

execução destas atividades requer dedicação exclusiva, uma vez que elas são executadas em 

múltiplos projetos, coletando medidas para monitoração do processo e relatando os dados para 

fornecer uma visão objetiva do andamento da implantação dos processos (KATSURAYAMA & 

ROCHA, 2008). 

Ressalta-se que existe uma significativa dificuldade, por parte das organizações, em executar 

as atividades de garantia da qualidade sem o auxílio de uma abordagem ou ferramenta que possam 

guiar a sua execução (KATSURAYAMA & ROCHA, 2008). Além de guiar a execução dessas 

atividades, Katsurayama e Rocha (2008) afirmam que a utilização de uma abordagem ou ferramenta 

garante a praticidade de execução das mesmas. 

1.1.1  Solução Proposta 

Com o intuito de contribuir para a área de garantia de qualidade de software e auxiliar os 

responsáveis pela execução das atividades da mesma, este trabalho apresenta uma abordagem para a 

geração de um checklist de garantia da qualidade a partir de informações advindas de um processo 

definido. 

Para apoiar a abordagem proposta, é apresentado um mecanismo para realizar a automação 

da mesma. Além disso, uma ferramenta é desenvolvida para permitir que os checklists de garantia 

de qualidade sejam gerados e também para dar apoio à execução das atividades de garantia da 

qualidade na organização.  
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Neste contexto, as seguintes hipóteses são levantadas: 

Hipótese 1. Checklists de garantia da qualidade podem ser gerados automaticamente a partir 

de informações advindas do processo de uma organização e serem adequados às práticas e 

resultados esperados do MPS.BR e CMMI ? 

Hipótese 2. A geração automatizada dos checklists de garantia da qualidade, quando apoiada 

por uma ferramenta computacional, que também apoie as atividades de garantia da qualidade, irá 

contribuir para a implementação deste processo em uma organização? 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

O escopo deste trabalho está limitado a apoiar as atividades de garantia da qualidade de 

software por meio de informações advindas de um processo definido. Para tal, é desenvolvida uma 

abordagem para a geração de checklists de garantia da qualidade. Além disto, também é 

desenvolvida uma ferramenta computacional para apoiar a abordagem de garantia da qualidade 

proposta neste trabalho. Não faz parte do escopo deste trabalho desenvolver uma ferramenta para a 

definição de processos. 

1.1.3  Justificativa 

Conforme mencionado, as organizações apresentam dificuldades para executar as atividades 

de garantia da qualidade de software. A primeira delas é a necessidade de se ter um grupo de 

garantia da qualidade com dedicação exclusiva para a execução das mesmas (MONTONI et al., 

2006; KATSURAYAMA & ROCHA, 2008).  

Outra dificuldade está na execução das atividades de garantia da qualidade, por parte das 

organizações, sem o auxílio de uma abordagem ou uma ferramenta para guiar a execução delas 

(KATSURAYAMA & ROCHA, 2008). Exaltando-se o uso de ferramentas, Bertollo e Falbo (2003) 

informam que o uso das mesmas, principalmente para apoiar as atividades de engenharia de 

software, possibilita um aumento na produtividade da organização. 

Na tentativa de encontrar abordagens e ferramentas que contribuíssem para a execução das 

atividades de garantia da qualidade de software, foi realizado um mapeamento sistemático, que por 

sua vez é descrito no Capítulo 3 . Como resultado deste mapeamento sistemático, identificaram-se 
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abordagens e também ferramentas para apoiar a garantia da qualidade. O recurso mais utilizado nos 

trabalhos encontrados, por meio da execução do mapeamento sistemático, foi a técnica de checklists 

de garantia da qualidade. Ressalta-se que dos trabalhos selecionados, somente um apresentou uma 

abordagem com grau de automação para a realização das atividades de garantia da qualidade, porém 

a mesma é diferente da proposta deste trabalho. Um maior detalhamento dos trabalhos selecionados 

é observado no Capítulo 3 . 

A abordagem, e ferramenta desenvolvida para a mesma, possuem a intenção de auxiliar as 

atividades de garantia da qualidade. Assim, permite-se que as mesmas sejam executadas com mais 

praticidade, que, segundo Bertollo e Falbo (2003), é o que se deve esperar de uma ferramenta de 

apoio a Engenharia de Software.  
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1.2 OBJETIVOS 

Esta seção formaliza os objetivos do trabalho, conforme descrito a seguir. 

1.2.1  Objetivo Geral 

Criar uma abordagem apoiada por um ferramental computacional para a geração de 

checklists utilizados em auditorias de garantia da qualidade, a partir de informações de um processo 

definido. 

1.2.2  Objetivos Específicos 
 

Para alcançar o objetivo geral definido anteriormente, será necessário que os seguintes 

objetivos específicos sejam atendidos: 

1. Fazer um mapeamento sistemático a respeito das abordagens e ferramentas para auxiliar 

as atividades de garantia da qualidade de software. 

2. Desenvolver uma abordagem para a extração automática das perguntas utilizadas em 

auditorias de garantia da qualidade de processo e de produtos de trabalho a partir de um 

processo modelado. 

3. Desenvolver uma ferramenta computacional para automatizar a abordagem desenvolvida 

e apoiar a execução das atividades do processo de garantia da qualidade. 

4. Avaliar a abordagem e a ferramenta computacional desenvolvida a partir de especialistas 

e no contexto de empresas de software. 

1.3 METODOLOGIA 

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

Uma metodologia se caracteriza por ser um conjunto de processos ou operações que são 

aplicados em uma pesquisa. A metodologia indica qual a linha de raciocínio será aplicada durante a 

pesquisa (SILVA & MENEZES, 2001). Neste trabalho, dos cinco tipos de métodos de pesquisas 

citados por Silva e Menezes (2001), foi adotado o método de pesquisa indutivo e o hipotético-
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dedutivo. O método indutivo propõe explicar, por meio de uma cadeia de raciocínios lógicos, o 

conteúdo das premissas. Utilizando este método, pretende-se estabelecer uma sequência de 

raciocínios lógicos que permitam responder as hipóteses de pesquisas deste trabalho. O método 

hipotético-dedutivo propõe a definição de hipóteses que devem ser testadas ou falseadas. 

Este trabalho, do ponto de vista da sua natureza, caracteriza-se como sendo uma pesquisa 

aplicada. Segundo Silva e Menezes (2001), uma pesquisa aplicada caracteriza-se por gerar 

conhecimentos para a aplicação prática e também para serem utilizados na solução de problemas 

específicos. Neste contexto, o desenvolvimento de uma abordagem, que apoie as atividades de 

garantia da qualidade de software, permite avaliar a eficiência da mesma, assim como possibilita 

que equipes de garantia da qualidade a utilizem como ferramenta de apoio a qualidade de software. 

Sob o ponto de vista da forma de abordagem, este trabalho possui o caráter qualitativo. A 

pesquisa qualitativa caracteriza-se por ser descritiva, ela considera a relação que existe entre o 

mundo real e o sujeito. Este tipo de pesquisa não requer o uso de técnicas estatísticas e considera o 

pesquisador como sendo o instrumento chave para a pesquisa, assim como o mundo natural sendo a 

fonte de coleta de dados (SILVA & MENEZES, 2001). Neste aspecto, uma avaliação subjetiva será 

realizada na abordagem proposta e na ferramenta desenvolvida, considerando sua eficiência em 

relação ao apoio as atividades de garantia qualidade de software. 

Por último, esta pesquisa enquadra-se como exploratória, sobre o ponto de vista dos seus 

objetivos. Segundo Silva e Menezes (2001), a pesquisa exploratória caracteriza-se por proporcionar 

uma maior familiaridade para com o problema, tornando-o explícito e possibilitando a construção 

de hipóteses. Este tipo de pesquisa envolve o levantamento bibliográfico. Assim, neste trabalho são 

levantadas hipóteses de pesquisa que constam na Seção 1.1.1 e também são realizadas pesquisas 

bibliográficas, a fim de desenvolver uma base teórica sobre os temas abordados. 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho foi desenvolvido em quatro etapas. Na primeira etapa, foram realizados o 

levantamento e o estudo da fundamentação teórica, abordando os temas de processos de software e 

garantia da qualidade de software. Para a execução desta etapa, o procedimento adotado foi o de 

pesquisa bibliográfica. O objetivo desta etapa é descrever os principais conceitos relacionados aos 

assuntos abordados neste trabalho.  
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A segunda etapa foi destinada as atividades de análise de trabalhos correlatos, para tal os 

trabalhos foram selecionados por meio de critérios definidos. Assim, nesta etapa foi adotado o 

procedimento técnico de mapeamento sistemático. O objetivo desta etapa foi selecionar trabalhos 

correlatos que contribuiram para o desenvolvimento desta dissertação. Esta etapa envolve o objetivo 

específico número um deste trabalho. 

A terceira etapa deste trabalho foi destinada a definição da abordagem de geração de 

checklist de garantia da qualidade por meio de informações de um processo definido. Além disto, 

nesta etapa, foi desenvolvido um mecanismo para realizar a automação da abordagem definida. 

Também foi desenvolvida uma ferramenta para apoiar abordagem definida. Nesta etapa, 

selecionou-se a ferramenta e a notação para a modelagem de processos que foram utilizadas no 

estudo de caso descrito na Seção 4.3 desta dissertação. Esta etapa está relacionada com os objetivos 

específicos dois e três. 

Na quarta e última etapa, foram realizadas as atividades relacionadas com a avaliação da 

abordagem proposta, bem como da ferramenta desenvolvida para apoiar a mesma. A avalição de 

ambas deu-se em dois momentos. A avaliação da abordagem foi inicialmente realizada por 

especialistas, e num segundo momento avaliadas por organizações de desenvolvimento de software. 

A avaliação da ferramenta foi inicialmente realizada com base em critérios previamente definidos, 

em seguida, num segundo momento, foi realizada a avaliação da ferramenta por organizações de 

desenvolvimento de software. Esta etapa está relacionada com o quarto objetivo específico desta 

dissertação. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está estruturado em seis capítulos.  

No Capítulo 1, Introdução, o contexto do tema de pesquisa selecionado para este trabalho é 

apresentado. No mesmo capítulo são apresentados a solução proposta, a delimitação de escopo, a 

justificativa, o objetivo geral e os específicos, e a também a metodologia utilizada para este 

trabalho. 
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O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica sobre os temas selecionados a este trabalho. 

Assim, na Fundamentação Teórica, são apresentados os temas de processo de software e garantia da 

qualidade de software.  

O Capítulo 3, TRABALHOS CORRELATOS, apresenta trabalhos relacionados aos temas 

definidos para este trabalho. Além disto, também é apresentada a metodologia para identificar e 

selecionar os trabalhos citados.  

O Capítulo 4 está focado na apresentação da abordagem para apoiar as atividades de garantia 

da qualidade de software. Para tal, o seu funcionamento é descrito. Neste capítulo, também, é 

apresentada uma avaliação da abordagem realizada por especialistas e uma avaliação realizada por 

meio de um estudo de caso.  

No Capítulo 5, é apresentada a ferramenta de apoio à abordagem proposta neste trabalho. 

Assim, incialmente apresenta-se a concepção da ferramenta, e em seguida descrevem-se as suas 

funcionalidades. Por último, neste capítulo, a avaliação da ferramenta é apresentada. 

No Capítulo 6, os resultados deste trabalho, bem como suas contribuições e trabalhos futuros 

são apresentados. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar conceitos dos temas de processo de negócio e de 

garantia da qualidade de software. Assim, na primeira parte deste capítulo apresentam-se os 

conceitos relacionados ao tema processo de negócio. Em seguida, são apresentados os conceitos 

relacionados à garantia da qualidade de software, bem como é apresentada a maneira como a 

mesma é executada segundo o MPS.BR e o CMMI-DEV. 

2.1 PROCESSO DE NEGÓCIO 

Um processo é definido como sendo uma sequência de passos que são realizados para que 

se possa atingir um determinado objetivo (IEEE, 1990). Para Telecken (2003), um processo é 

caracterizado como sendo um conjunto de atividades que possuem o mesmo objetivo e que mantém 

ligação lógica entre si.  

Ainda conceituando o termo processo, Gonçalves (2000) afirma que todo o produto ou 

serviço gerado em uma organização obrigatoriamente passou por um processo. O mesmo autor 

completa seu pensamento informando que um processo é qualquer atividade que recebe uma 

entrada (input), agrega valor e fornece uma saída (output) a um cliente específico. Neste mesmo 

sentido, um processo pode ser definido como um conjunto de atividades lógicas, que por sua vez 

possuem relação entre si e uma sequencia a fim de agregar valor a uma entrada, transformando-a 

em um produto final, que será entregue a um determinado cliente (HARRINGTON, 1997 apud 

TESSARI, 2008). Para completar o conceito de processos, Araújo et al (2004) afirmam que por 

meio da visualização de seus processos, uma organização deve poder responder as seguintes 

perguntas: O que é feito? Quem faz? Quando faz? Onde faz? Porque faz? Como faz? A Figura 3 

exemplifica a afirmação do referido autor. 
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Figura 3 - Exemplo de definição de processos e as perguntas a serem respondias pela organização 

Fonte: ARAÚJO et al (2004) 

Por meio da utilização de processos, é possível agregar valores aos produtos e serviços 

prestados por uma organização (CORREIA, LEAL & ALMEIDA, 2002). Os mesmos autores citam 

que, com toda a importância dada aos processos, é necessário que haja uma preocupação das 

organizações com os mesmos. 

Tessari (2008), afirma que os processos são importantes em uma organização, uma vez que 

por meio dos mesmos é possível alcançar melhorias no custo, tempo e qualidade, o que resulta 

benefícios para à organização, tais como a flexibilidade e possibilidade de mudanças. Para 

Gonçalves (2000) um processo em uma organização fornece uma visão abrangente e integrada do 

comportamento gerencial. O mesmo autor afirma que os processos organizacionais são capazes de 

gerar informações importantes para verificar o bom funcionamento dos mesmos. 

Dando ênfase à importância dos processos para as organizações, Araújo et al (2004) citam 

que com a mudança provocada pela globalização, em que o foco das organizações, que antes era 

voltado para os produtos e a produção em massa, mudou para as necessidades dos clientes, a 

modelagem de processos permite que as organizações entendam mais detalhadamente o 

funcionamento de seus negócios, para que assim possam melhor gerenciá-lo. 
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No mesmo sentido, Montini et al (2006) destaca a importância da modelagem de processos 

organizacionais, uma vez que a alta gerência das mesmas utiliza as informações provenientes da 

observação da execução dos processos para tomar decisões de negócios. O referido autor menciona  

que por meio da observação da execução dos processos, é possível conhecer a qualidade dos 

mesmos bem como a qualidade dos produtos que serão entregues para os clientes. 

A importância da modelagem dos processos organizacionais evidencia-se uma vez que um 

processo bem definido é capaz de reduzir o esforço no desenvolvimento de um produto, bem como 

é capaz de aumentar a produtividade da equipe envolvida no mesmo (MIRELES & JACOBO, 

2001). Cabe ressaltar que um processo, quando definido, possibilita a sua própria reengenharia, uma 

vez que por meio da visualização de sua execução é possível observar e fazer questionamentos a seu 

respeito, possibilitando assim que seja realizada a sua melhoria. 

Katsurayama e Rocha (2008), afirma que não é somente aceito que uma organização 

desenvolva produtos, é necessário que estes tenham qualidade. O referido autor cita que para um 

produto ser desenvolvido com qualidade, é necessário observar a qualidade dos processos que 

envolvem sua produção, pois, para o autor, a qualidade do produto e a qualidade do processo estão 

diretamente está relacionada. Assim, a modelagem de processo torna-se fundamental para que se 

alcance o mínimo de qualidade do produto final, que será entregue ao cliente (BERTOLLO & 

FALBO, 2003).  

Porém a atividade de modelagem de processos, não é uma atividade simples de ser 

realizada. Esta atividade envolve realizar o levantamento de uma grande quantidade informações, 

bem como é preciso ter uma forma de representa-la (ARAÚJO et al, 2004). Para o autor citado, a 

modelagem de processos é realizada caso a caso, levando sempre em consideração as características 

e especificidades do projeto e da organização em questão.  

Relacionando as atividades de modelagem de processos com a área de desenvolvimento de 

software, foco principal deste trabalho, Oliveira et al (2006) colocam que, para realizar as 

atividades de definição de processos de software é necessário possuir um vasto conhecimento a 

cerca de engenharia de software. Além deste fator, o mesmo autor assegura também, que a 

impossibilidade de ter-se um processo genérico para todas as organizações dificulta ainda mais esta 

tarefa, uma vez que o responsável por definir os processos organizacionais deve ter conhecimento 

de diversos padrões de processos. 
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Na área de desenvolvimento de software, com o intuito realizar as atividades de 

modelagem de processos, é preciso considerar e realizar a adequação das tecnologias que serão 

envolvidas no mesmo (ROCHA, MALDONADO & WEBER, 2001). O referenciado autor afirma  

que as adequações feitas devem levar em consideração o tipo de software que será desenvolvido, 

bem como, o domínio da aplicação, o grau de maturidade da equipe responsável pela modelagem, e 

também as características da organização, do projeto e equipe de desenvolvimento. 

Dada a devida importância aos processos de uma organização, bem como a modelagem 

dos mesmos, cabe ressaltar que a modelagem gráfica dos processos é uma das formas pelos quais os 

processos podem ser definidos. Assim, na tentativa de auxiliar nesta atividade, e ao mesmo tempo 

criar um padrão para a mesma, surgiram algumas linguagens de definição de processos, bem como 

algumas notações gráficas que possuem este objetivo. Neste sentido, a próxima seção explora a 

notação que será adotada no contexto deste trabalho. 

2.2 NOTAÇÃO PARA MODELAGEM DE PROCESSO 

Atualmente, existem diferentes notações que podem ser utilizadas para modelar processos. 

Algumas destas notações, reconhecidas internacionalmente são: BPMN (OMG, 2011a), UML 

(OMG, 2011b) e SPEM (OMG, 2008). 

A notação BPMN1 é uma notação gráfica para a modelagem de diferentes tipos de processos 

de negócio (OMG, 2011a). Embora ela tenha sido concebida para ser uma notação de fácil leitura e 

compreensão por todos os envolvidos, a notação permite a modelagem de processos de negócio 

complexos (TESSARI, 2008). 

A UML 2 (OMG, 2011b) é uma linguagem desenvolvida inicialmente para a modelagem de 

projetos de software orientados a objeto. Embora a UML não tenha sido criada inicialmente com 

elementos específicos para a modelagem de processos de negócio (HEUMANN, 2001), suas 

versões recentes permitem modelar processos complexos por meio de diagramas de atividade. Além 

disso, extensões como a proposta por Eriksson e Penker (2000) tem sido fornecidas. 

                                                 
 
 
 
1 Business Process Modeling Notation (Notação para Modelagem de Processos de Negócio). 
2 Unified Modeling Language (Linguagem Unificada de Modelagem) 
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O SPEM3 (OMG, 2008) é um meta-modelo para permitir a descrição de processos de 

software por meio da definição de estereótipos UML, representando a unificação de diferentes 

metodologias de modelagem (GENVIGIR, SANT’ANNA & BORREGO, 2003). Por apresentar 

uma especificação de meta-modelo, empresas desenvolvedoras de ferramentas tem utilizado o 

SPEM. 

No contexto deste trabalho, foi adotado o SPEM como a notação utilizada para a modelagem 

de processos. O SPEM define elementos básicos que permitem a modelagem de processos de 

desenvolvimento de software, sem a necessidade de adicionar quaisquer elementos ou 

características específicas de negócio ou domínio. Além disto, o SPEM é uma notação que foi 

especificamente definida para a definição de processos de software e apresenta elementos que 

permitem a reutilização dos mesmos (OMG, 2008). O SPEM apresenta elementos básicos para a 

modelagem de processos, o que facilita o entendimento e a definição dos mesmos. Ressalta-se que o 

SPEM apresenta elementos semelhantes aqueles utilizados na abordagem proposta no Capítulo 4 . 

O SPEM é a notação utilizada pela ferramenta utilizada no estudo de caso apresentado na Seção 4.3. 

A próxima seção apresenta uma visão geral do SPEM e de seus principais elementos. 

2.2.1  Visão geral do Meta-Modelo Spem 

O SPEM (OMG 2008), como mencionado, é um meta-modelo definido pela OMG para a 

descrição de processos de software, que também pode ser utilizado como notação para a 

modelagem de processos. O SPEM está inserido em um modelo proposto pela OMG que apresenta 

uma arquitetura em quatro camadas. Estas camadas podem ser observadas na Figura 4. 

                                                 
 
 
 
3 Software Process Engineering Metamodel (Metamodelo para a Engenharia de Processos de Software) 
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Figura 4 - Arquitetura do modelo definido pela OMG 

Fonte: MENDES (2004) 

Das camadas representadas na Figura 4, a camada M0 representa um processo que está em 

execução, ou seja, um processo instanciado que está sendo usado em um projeto. A camada M1 

representa os processos definidos em uma organização. Exemplos de processos definidos são o 

RUP, Open UP e XP. A camada M2 é responsável por apresentar os meta-modelos, que por sua vez 

definem os elementos para permitir que processos possam ser definidos. O SPEM é exemplo desta 

camada, uma vez que ele permite descrever processos. Por último, tem-se a camada M3. Esta 

camada é responsável por apresentar elementos que permitem a descrição de meta-modelos (OMG, 

2008). 

Desta forma, o foco deste trabalho está na camada M1 (Process Model) e M2 (Process 

Metamodel). A camada M1 representa os processos específicos definidos, e que são utilizados na 

abordagem proposta neste trabalho. A camada M2 representa as notações que permitem a 

especifição de um processo, O SPEM está inserido nesta camada, sendo um meta-modelo definido 

com base no conceito de que um processo de desenvolvimento de software é uma interação entre 

entidades ativas ou papéis (roles) com entidades concretas, chamadas de produtos de trabalho 

(workproducts). Essa interação é realizada por meio de operações, chamadas de atividades 

(activities) (OMG, 2008). Até a data de conclusão deste trabalho, a versão mais atual do SPEM é a 
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2.0. Nesta versão o meta-modelo está estruturado em sete pacotes, que são ilustrados na Figura 5 

(OMG, 2008). Cada pacote do SPEM é definido para tratar um assunto específico. 

 

Figura 5 - Estrutura do Meta-Modelo SPEM 

Fonte: OMG (2008) 

O primeiro pacote da estrutura do SPEM é o pacote Core. Este pacote apresenta classes e 

abstrações que fornecem todas as estruturas necessárias que formam a base para todos os outros 

pacotes do meta-modelo (OMG, 2008). Todos os demais pacotes dependem direta ou indiretamente 

do pacote Core. 

O pacote Process Structure define elementos que formam a base para todos os modelos de 

processo. Sua estrutura é formada por um fluxo de atividades composto por outros elementos, 

como: Activity BreakdownElement, Role, WorkProduct e Milestone (OMG, 2008). No pacote 

Process Structure, o elemento principal é BreakdownElement. Ele é uma abstração generalizada e 

pode representar qualquer tipo de elemento em um processo, como uma atividade, um marco, um 
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papel ou um produto de trabalho. Outro elemento do pacote em questão é o elemento Activity, que 

define uma unidade básica de trabalho dentro de um processo de desenvolvimento. Neste pacote, 

tem-se o elemento Milestone, que representa um evento importante em um processo. Outro 

elemento deste pacote é o Role, que define um papel que será responsável por executar uma 

atividade. Por último, tem-se o WorkProduct, este elemento é responsável por representar um 

produto de trabalho que é resultado da execução de uma atividade (OMG, 2008). 

O pacote Process Behavior representa o comportamento dos processos modelados pelas 

estruturas fornecidas pelo pacote Process Structure. Cabe ressaltar que o SPEM não possui 

estruturas para realizar a modelagem comportamental dos processos, desta forma as estruturas deste 

pacote permitem que documentos externos sejam vinculados ao processo modelado, como por 

exemplo, um documento UML (OMG, 2008). 

O pacote Managed Content define estruturas abstratas que permitem a gestão textual das 

descrições do processo e dos elementos dos processos. Este pacote é utilizado por outros pacotes, 

como o Process Structure. Assim, os elementos definidos no pacote Process Structure podem ser 

descritos textualmente por meio das abstrações do pacote Managed Content (OMG, 2008). 

O pacote Method Content também fornece elementos textuais para os usuários SPEM. 

Porém, este pacote é destinado ao detalhamento e especificação de elementos do processo. Assim, 

esse pacote é utilizado para realizar a definição das tarefas e produtos de trabalho de um processo 

(OMG, 2008). 

O pacote Process With Methods compartilha os elementos dos pacotes Process Structure e 

Method Content, realizando a integração dos elementos do processo. Desta forma, este pacote cria 

ou redefine elementos dos processos utilizando a estrutura do pacote Process Structure com base 

nos conceitos definidos nos elementos o pacote Method Content (OMG, 2008). 

O pacote Method Plugin está destinado a flexibilizar a definição dos processos, 

possibilitando que uma grande variedade de processos possa ser definida. Este pacote possui um 

elemento chamado Method Configuration, que é responsável por definir uma estrutura relevante 

para o usuário do SPEM. Assim, o usuário pode criar uma configuração somente com as bibliotecas 

do SPEM que sejam do seu interesse, não necessitando definir todas as bibliotecas do meta-modelo 

para definir o seu processo (OMG, 2008).  
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Para auxiliar na modelagem de processos, o meta-modelo SPEM apresenta um conjunto de 

elementos gráficos. Esses elementos estão agrupados em um plugin, conhecido como base plugin. 

Este plugin, por sua vez, é uma especificação do pacote Method Plugin, ou seja, elementos gráficos 

pré-definidos para serem utilizados como base e fornecer informação comum para os usuários 

(OMG, 2008). A seguir, no Quadro 1, são apresentados os principais elementos do base plugin que 

podem ser utilizados para a modelagem de processos. 

Quadro 1 - Elementos do SPEM para Modelagem de Processo 
Elemento Descrição Gráfico 

Fase 

Representa uma fase do processo, ou seja, um 
período significativo, como por exemplo, entre o 
início do desenvolvimento de um sistema e um 
determinado marco.  

Iteração 
Este elemento informa que um determinado grupo 
de atividades ou tarefas será repetido uma ou mais 
vezes.  

Processo 
Representa uma estrutura de processo completa, 
com atividades, regras, artefatos e papéis. 

 

Padrão de 
Processo 

Um padrão de processo representa um processo 
especial que descreve um conjunto de atividades 
que pode ser reutilizável.  

Marco 
Este marcador representa um evento significante 
que ocorre no decorrer do projeto. 

 

Tarefa Representa uma tarefa executada em um processo. 
 

Papel 
Representa um papel que será desempenhado por 
um ou mais membros da equipe envolvida no 
processo.  

Artefato 
Representa um produto de trabalho que é gerado 
durante a execução de uma atividade ou tarefa. 

 

Atividade 
Representa uma atividade executada em um 
processo. 

 

Os elementos gráficos apresentados no Quadro 1, pré-definidos no base plugin, podem ser 

utilizados pelas organizações que pretendem realizar a modelagem de seus processos de negócios. 

Para tal, basta que a organização defina o seu processo utilizando os elementos apresentados no 
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Quadro 1 de forma coerente. A Figura 6 e a Figura 7 exemplificam o uso dos elementos definidos, 

no Quadro 1, para a modelagem de processos. 

 

Figura 6 - Modelagem das fases de processo utilizando o SPEM 

Fonte: Adaptada de OMG (2008) 

 

Figura 7 - Detalhamento de uma fase de um processo e detalhamento de uma atividade utilizando o 
SPEM 

Fonte: Adaptada de OMG (2008) 

Observa-se, na Figura 6 e na Figura 7, que a modelagem gráfica de um processo utilizando 

os elementos do base plugin se assemelham a definição de um fluxo de atividades (OMG, 2008). 
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2.3 GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE 

Nas seções anteriores foram apresentados assuntos relacionados a processos de negócios, 

definindo seus conceitos, bem como foram apresentados conceitos relacionados à sua modelagem e 

notações que permitem tal tarefa. Além de definir os processos é necessário garantir que eles sejam 

seguidos, caso contrário, o resultado será, quase sempre, a falta de qualidade (PRESSMAN, 2006). 

As atividades que visam garantir a execução dos processos, em conformidade com o que foi 

definido, são denominadas atividades de Garantia da Qualidade. Assim, esta seção apresenta 

assuntos relacionados ao tema citado, abordando seus conceitos e descrevendo como essas 

atividades podem ser executadas segundo os modelos MPS.BR e CMMI. 

O termo garantia da qualidade é entendido como um padrão planejado e sistemático de ações 

que são necessárias para garantir que um item ou produto foi desenvolvido em conformidade com 

os requisitos técnicos que foram estabelecidos (IEEE, 1990; PRESSMAN, 2006; BARTIÉ, 2002). 

Ainda, segundo IEEE (1990), o mesmo termo pode ser compreendido como um conjunto de 

atividades destinado a avaliar os processos pelos quais os produtos são desenvolvidos. Uma 

definição de garantia da qualidade voltada para a área de software é feita por Sommerville (2003), o 

autor afirma que o termo é entendido como um processo em que são definidas as formas pela qual a 

qualidade esperada de um software pode ser alcançada. O mesmo autor acrescenta que o mesmo 

processo é utilizado para definir os métodos pelos quais uma organização de desenvolvimento 

saberá se o software atingiu o nível de qualidade definido para o mesmo. 

Em Softex (2011b), é citado que a execução das atividades da garantia da qualidade de 

software tem como objetivo garantir que os processos e os produtos resultantes de sua execução 

estão em conformidade com os critérios que foram predefinidos.  

Pressman (2006) classifica as diversas atividades que compreendem o processo de garantia 

da qualidade em sete grupos: (1) aplicação de métodos técnicos; (2) realização de revisões técnicas 

formais; (3) atividades de testes de softwares; (4) aplicação de padrões; (5) controle de mudanças; 

(6) medição; (7) manutenção de registros. O mesmo autor cita, ainda, que essas atividades devem 

ser executadas desde o início do processo de desenvolvimento de software e deve acompanha-lo até 

o seu término.  
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Bartié (2002) divide as atividades de garantia da qualidade em três grandes grupos: 

planejamento, garantia da qualidade e controle da qualidade. O grupo de planejamento tem como 

objetivo identificar e determinar os padrões de qualidade para o processo. O segundo grupo, 

garantia da qualidade, é responsável pela execução das atividades que visam garantir a adequação 

do processo aos padrões de qualidade definidos. O último grupo, controle da qualidade, tem o 

objetivo de monitorar o processo e avaliar se o mesmo está sendo executado dentro dos padrões 

mínimo de qualidade definidos. As atividades deste grupo são contínuas, e visam o 

acompanhamento do processo e criação de ações corretivas e preventivas para manter o nível de 

qualidade desejado. Observa-se que as atividades definidas por Pressman (2006) podem ser 

enquadradas nos grupos definidos por Bartié (2002). Assim, os grupos definidos por Pressman 

(2006) são descritos a seguir. 

O primeiro grupo de atividades proposto por Pressman (2006) visa projetar a qualidade do 

produto ou sistema de software desde seu início, e não somente no decorrer do andamento do 

mesmo. Nesse grupo são executadas atividades que definem e especificam os métodos e 

ferramentas que serão utilizados no decorrer do projeto, bem como são definidas as medidas de 

qualidades que serão adotadas. As atividades executadas neste grupo são as resposáveis por guiar 

todo o processo de Garantia da Qualidade durante a execução do projeto (PRESSMAN, 2006). 

Depois de concluída a etapa de definição e especificação do projeto, iniciam-se as atividades 

do grupo seguinte, realização de revisões técnicas formais. Essas revisões tem o objetivo de 

encontrar problemas na qualidade do projeto. Uma revisão é um processo de análise que necessita 

de pessoas devidamente treinadas para ser executada, como exemplo cita-se a revisão isolada e a 

revisão formal (BARTIÉ, 2002).  

As revisões isoladas são executadas antes mesmo de um artefato estar totalmente acabado e 

deve ser executada por uma pessoa diferente daquela que é o autor do artefato. O objetivo principal 

deste tipo de revisão é detectar erros durante o desenvolvimento, possibilitando as devidas 

correções durante a fase de concepção (BARTIÉ, 2002). Diferente da revisão isolada, a revisão 

formal é realizada por um grupo de revisores e somente tem a intervenção do autor do artefato se a 

mesma for requisitada pelo grupo revisor. Neste tipo de revisão deve-se garantir que todos os 

revisores tenham afinidade com o processo e com o artefato que estão revisando, assim garante-se 

que um maior número de informações seja coletado (BARTIÉ, 2002). Essas revisões, em alguns 
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casos, atingem um grau de efetividade semelhante às atividades do grupo seguinte, os testes 

(PRESSMAN, 2006). 

As atividades que compreendem o grupo de teste de softwares têm como função realizar a 

detecção de falhas no projeto. Desta forma, é utilizada uma estratégia que combina uma variedade 

de etapas dos mais diversos métodos de projetos de casos de teste, visando sempre uma detecção 

efetiva dos erros. Infelizmente, a execução dessas atividades não elimina a necessidade da execução 

dos demais grupos, uma vez que, mesmo ela sendo bem definida e executada, ela não garante que o 

projeto não possui erros (PRESSMAN, 2006). Bartié (2002) cita que, ao contrário do que muitas 

organizações imaginam, os testes podem ser aplicados, também, aos processos de desenvolvimento 

e não somente aos produtos de software. Desta forma, eles podem ser aplicados, por exemplo, aos 

artefatos dos processos, com o intuito de verificar ao final de cada fase se os mesmos atingiram um 

nível mínimo de qualidade, caso contrário a fase pode até mesmo ser reexecutada. 

O grupo de atividade que segue, segundo Pressman (2006), é o de aplicação de padrões. O 

objetivo deste grupo é definir quais os padrões que serão adotados pela organização durante o 

desenvolvimento de um produto. Os padrões podem ser impostos pela própria organização, por 

clientes ou por normas regulamentadoras. Depois de definidos os padrões, é estabelecida uma 

atividade responsável por garantir que os mesmo sejam seguidos. Desta forma, uma auditoria é 

realizada pelo grupo responsável por essa atividade (PRESSMAN, 2006). O principal objetivo das 

auditorias de qualidade é avaliar se as atividades estão sendo executas em conformidade com o que 

foi definido no processo (BARTIÉ, 2002).  Ressalta-se que para a auditoria ser realizada de modo 

correto, é necessário que controles, padrões e procedimentos organizacionais sejam bem definidos, 

caso isso não ocorra os auditores podem não ter parâmetros para utilizarem na avaliação de um 

processo (BARTIÉ, 2002). 

O objetivo do próximo grupo de atividades, controle de mudanças, é contribuir para a 

qualidade do projeto. Para isso, padrões e métodos são definidos para serem utilizados durante a 

formalização de um pedido de mudança, avaliar a mudança e controlar o impacto da mudança. 

Desta forma, esse grupo de atividades é requisitado sempre que uma mudança é solicitada 

(PRESSMAN, 2006).  

A fim de garantir que os métodos e padrões adotados estejam sendo devidamente seguidos 

durante a execução do projeto, é necessário que algumas métricas sejam coletadas durante o 
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decorrer do mesmo. Assim, a coleta delas é realizada no grupo de atividades de medição. Por meio 

da utilização das métricas coletadas é possível avaliar o impacto da qualidade do produto, bem 

como o impacto dos padrões adotados na qualidade do projeto (PRESSMAN, 2006). 

Realizar a execução de todos os grupos de atividades descritos anteriormente não é 

suficiente para garantir a qualidade. É necessário, também, que todos os envolvidos no projeto 

estejam cientes de tudo o que ocorre no decorrer do mesmo. Assim, esse é o objetivo do último 

grupo de atividades proposto por Pressman (2006), manutenção de registros. Por meio da execução 

destas atividades os resultados das revisões, auditorias e controle de mudanças, além de outras 

atividades que são executadas durante o projeto, são devidamente registrados, no histórico do 

projeto, e em seguida são levados ao conhecimento de todos os envolvidos (PRESSMAN, 2006). 

Para que essas atividades sejam executadas, Pressman (2006) sugere que um grupo de 

pessoas seja definido para ser o responsável por executá-las. O mesmo autor sugere ainda que, esse 

grupo será o representante do cliente dentro da organização, garantindo que os padrões de qualidade 

sejam seguidos.  

No intuito de apoiar as atividades de garantia de qualidade, Bartié (2002) cita a aplicação de 

checklist. Um checklist é um instrumento poderoso para ser aplicado tanto nas revisões de 

documentos como na auditoria de processos (BARTIÉ, 2002). Ele possibilita avaliar a qualidade de 

um documento de forma única e padronizada. Essa possibilidade é garantida uma vez que o 

checklist é projetado para orientar a execução das auditorias e verificações de forma a reduzir a 

subjetividade da avaliação (BARTIÉ, 2002).  

Um checklist tem sua estrutura formada por um conjunto de questões que, por sua vez, são 

utilizadas com o intuito de detectar defeitos e, ou, inconsistências em um processo ou produto de 

software (PINHEIRO & PEDREIRA, 2009). O Quadro 2 representa um exemplo de um checklist de 

garantia da qualidade. 

Quadro 2- Exemplo de checklist 
PERGUNTA DE CHECKLIST SIM NÃO 

O processo XYZ segue o cronograma proposto pela organização?   
Foi definida uma política para acompanhamento do processo XYZ e suas 
atividades? 

  

Os modelos de artefatos e relatórios para o processo XYZ estão sendo seguidos?   
O Plano para o processo XYZ está sendo seguido?   
Os riscos para o processo XYZ foram previstos?   
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As mudanças no decorrer da execução do processo XYZ são registradas?   
As decisões são comunicadas a todos os envolvidos no processo XYZ ?   
A fase ZYX está sendo cumprida dentro do prazo estipulado?   
O andamento da fase ZYX está sendo acompanhado?   
A auditoria da fase ZYX foi planejada?   
Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da fase ZYX estão sendo 
registrados? 

  

Os desvios encontrados na auditoria da fase ZYX  são comunicados?   
São definidas ações para correção dos desvios encontrados na fase ZYX ?   
As ações corretivas para a fase ZYX são acompanhadas?   
A fase ZYX gerou os artefatos Plano de trabalho ?   

Um checklist pode ser utilizado em várias fases do processo de desenvolvimento de 

software, porém cabe ressaltar que ele não deve ser utilizado de forma isolada, ou seja, ele deve ser 

utilizado como forma de guiar as atividades de garantia da qualidade (BARTIÉ, 2002). Assim, o 

profissional que executa as atividades de garantia da qualidade pode utilizar os checklist para guiar 

a avaliação do processo, avaliando a aderência do que foi definido com o que está sendo executado. 

A seguir, nas próximas seções, são abordados o conceito de garantia de qualidade segundo o 

MPS.BR e também segundo o CMMI-DEV. 

2.3.1  Garantia da Qualidade (GQA) no MPS.BR 

O MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) é um programa criado no ano de 

2003 e coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 

(SOFTEX), e conta com apoio governamental e de outras instituições (SOFTEX, 2011a). Seu 

objetivo é prover a melhoria de processo do software brasileiro. Este trabalho não possui o objetivo 

de detalhar a forma pela qual o modelo MPS.BR está estruturado, assim somente é descrito o 

processo GQA, segundo a visão do mesmo. 

O processo de GQA tem o objetivo de, segundo o modelo MPS.BR, garantir a conformidade 

da execução dos processos, bem como dos seus produtos de trabalho em relação aos planos e 

recursos predefinidos (SOFTEX, 2011b). Esse processo também agrega valor à equipe de projeto, 

uma vez que tem a função de ajudar a preparar e rever os procedimentos, bem como os planos e 

padrões de projeto, do seu início até o seu término. Ressalta-se que, o processo GQA não deve 

incidir somente sobre os processos que envolvem o desenvolvimento de software de uma 

organização, e sim ser utilizado nos mais diversos processos da mesma, como mecanismo que 
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permita à organização o controle de seus processos. Os principais objetivos do processo de garantia 

da qualidade são (SOFTEX, 2011b): 

• Avaliar objetivamente os processos executados, produtos de trabalho e serviços em 

relação à descrição de processos aplicáveis, padrões e procedimentos; 

• Identificar e documentar itens de não-conformidades; 

• Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes como resultado das atividades de 

Garantia da Qualidade; e 

• Assegurar que as não-conformidades são corrigidas. 

Durante a etapa de planejamento do processo de garantia da qualidade de software, é 

importante definir os artefatos que serão avaliados pelo grupo ou pessoa responsável pela mesma, 

bem como em que fases do projeto a GQA irá atuar (SOFTEX, 2011b). Para a seleção dos artefatos, 

o modelo sugere que a seleção se de por meio de amostragem ou, se for o caso, por meio de 

critérios definidos pela própria organização, desde que os mesmo sejam compatíveis com as 

políticas organizacionais e com as necessidades do projeto. 

Cabe ressaltar que a execução das atividades de avaliação no processo de garantia da 

qualidade não é trivial, cabendo às mesmas serem executadas de forma objetiva (SOFTEX, 2011b). 

Para tal, recomenda-se que a pessoa, ou grupo, responsável por realizar essas atividades não esteja 

envolvida nas atividades de elaboração de documentos e das atividades que serão auditadas. O 

modelo ressalta que para aumentar a objetividade da auditoria e diminuir a influência do auditor, é 

aconselhável a utilização de critérios previamente definidos, como é o caso da utilização de 

checklist.  

No MPS.BR, o processo de Garantia da Qualidade possui quatro resultados que são 

esperados a partir da sua execução. Esses resultados esperados correspondem ao que se pretende 

observar em um processo quando o mesmo atinge o seu propósito (SOFTEX, 2011a). Os resultados 

esperados do processo GQA são descritos a seguir. 
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GQA1 - A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos 
aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues ao cliente e em 
marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto. 

Neste resultado esperado do processo GQA espera-se que a organização tenha selecionado 

os seus produtos de trabalho que serão avaliados. Inicialmente, para empresas com baixo grau de 

maturidade de seus processos, indica-se que todos os produtos de trabalho devem ser submetidos à 

GQA, porém em organizações com maior maturidade, devido ao grande número de avaliações, os 

produtos de trabalho devem ser previamente selecionados (SOFTEX, 2011b). Cabe ressaltar que, 

independente dos critérios utilizados pela organização para a seleção, os produtos de trabalho 

devem ser selecionados no início do projeto, a fim de que todos os envolvidos no projeto estejam 

conscientes e concordem com a forma de seleção.  

Ainda é esperado que a organização tenha definido critérios objetivos para conduzir a 

avaliação de seus produtos de trabalho, de forma a diminuir a subjetividade e o viés do avaliador 

(SOFTEX, 2011b). Segundo Softex (2011b), a objetividade durante as avaliações é conseguida por 

meio da definição e utilização de checklists, questionários e ferramentas automatizadas de 

verificação. É importante frisar que quaisquer mudanças que ocorram nos padrões ou 

procedimentos organizacionais, devem ser informadas ao grupo de GQA, para que a avaliação dos 

produtos de trabalho não seja prejudicada. 

Para que este resultado seja satisfeito, espera-se que exista um plano de Garantia de 

Qualidade que indique os marcos do ciclo de vida do projeto em que as auditorias de GQA devem 

ser executadas. Recomenda-se que as auditorias ocorram sempre antes de o produto ser entregue ao 

cliente, seja ele interno ou externo. No caso dos clientes internos, é importante que sejam realizadas 

avaliações a fim de verificar a aderência do produto antes de os mesmos serem repassados para as 

atividades posteriores do ciclo de vida do projeto. 

GQA2 - A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e 
procedimentos é avaliada objetivamente. 

Neste resultado esperado, entende-se que os processos utilizados tanto para os projetos 

quanto para a compreensão das atividades de apoio devem ser encaminhados para a avaliação de 

GQA, com o objetivo de garantir que suas execuções estejam de acordo com o estabelecido 

(SOFTEX. 2011b).  
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A avaliação objetiva dos processos pode ocorrer por meio da utilização de checklists, com 

base na descrição dos processos ou por meio de entrevistas realizadas com pessoas que executam as 

atividades que são auditadas (SOFTEX, 2011b). 

GQA3 - Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e comunicados. 

Com este resultado espera-se que depois de realizadas as avaliações dos produtos de 

trabalhos, bem como dos processos executados, os problemas e não conformidades, entre o que foi 

definido e o que está sendo realizado, sejam identificados, registrados e comunicados aos 

interessados (SOFTEX, 2011b). 

Como forma de apoiar esse resultado, recomenda-se a utilização de ferramentas 

automatizadas ou o uso de planilhas. Independente da escolha é importante que os registros sejam 

devidamente registrados e que sejam comunicados a todos os interessados. Além de registrar os 

problemas e não conformidades é interessante anotar quando os mesmos aconteceram e em que 

situações ocorreram. Desta forma, é possível realizar a rastreabilidade dos problemas, bem como 

prover a possibilidade de alterações nos padrões e processos. 

GQA4 - Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e acompanhadas até as 
suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalonamento das ações corretivas para níveis 
superiores é realizado, de forma a garantir sua solução. 

Não basta somente realizar o registro das não conformidades encontradas, é necessário que 

ações sejam definidas para que as mesmas sejam corrigidas. Espera-se que ações sejam definidas 

para que os problemas encontrados possam ser corrigidos. Existem algumas formas de corrigir os 

problemas e não conformidades encontrados, dentre elas o MPS.BR (2001b) destaca as seguintes: 

• Fazer o produto ou processo executado satisfazer o processo descrito, padrão, 

procedimento ou requisito;  

• Alterar o processo descrito, padrão ou procedimento para torná-lo eficaz; e 

• Tomar uma decisão executiva de não satisfazer o processo descrito, padrão, 

procedimento ou requisito. 
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Ao detalhar uma ação corretiva, alguns cuidados devem ser levados em consideração, como 

informar o que a não conformidade pretende tratar, quem é o responsável por executá-la, qual será o 

prazo para que a ação seja finalizada e a solução que foi adotada para resolver o problema 

(SOFTEX, 2011b).  

Além de tomar ações corretivas para corrigir não conformidades, é importante que a 

execução das mesmas seja acompanhada até sua conclusão. Durante o acompanhamento da 

execução da ação corretiva, é importante verificar se a ação está sendo efetiva e se seu prazo não 

está expirado em relação ao que foi planejado. Caso uma das duas situações ocorra, recomenda-se 

que medidas mais rígidas sejam aplicadas na tentativa de resolver a não conformidade (SOFTEX, 

2011b). 

Depois de concluída a ação corretiva, e corrigida a não conformidade, é necessário registrar 

o sucesso da mesma. Porém, algumas vezes a ação corretiva é executada por alguém que não está 

designado a fazê-la. Desta forma sugere-se que exista um mecanismo que possibilite o registro 

desse tipo de situação e comunique aos superiores (SOFTEX, 2011b). 

Ainda neste resultado, é importante que exista uma estratégia definida na organização caso 

alguma não conformidade identificada não seja corrigida. Desta forma, a estratégia deve, por 

exemplo, definir quais serão os níveis hierárquicos que deverão ser informados e quem serão 

responsáveis pelas próximas atitudes a serem tomadas em relação a não conformidade. Realizar o 

efetivo controle das ações corretivas é fundamental para as atividades de Garantia da Qualidade, 

pois, segundo o MPS.BR (SOFTEX, 2001b), ela só será efetiva se todas as não conformidades 

encontradas forem solucionadas. 

Nesta seção, foram apresentados os conceitos de garantia de qualidade segundo o modelo 

MPS.BR, bem como foram apresentados os resultados que são esperados da execução do processo 

GQA em uma organização. Na seção seguinte, são descritos esses conceitos do ponto de vista do 

framework CMMI-DEV. 

2.3.2  Garantia da Qualidade (PPQA) no CMMI-DEV 

O CMMI - Capability Maturity Model Integration (SEI, 2010) é um modelo que foi criado 

com o intuito de auxiliar na melhoria dos processos de desenvolvimento e serviços. Nele constam as 
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melhores práticas que podem ser utilizadas durante o desenvolvimento de um projeto. Cabe 

ressaltar que essas práticas, no CMMI, cobrem todo o ciclo de vida de um projeto.  

O modelo CMMI é divido em três modelos diferentes, cada um voltado para uma área 

específica de atuação: CMMI voltado para o desenvolvimento, CMMI voltado para serviços e 

CMMI voltado para aquisição. Destes três modelos, este trabalho abordará os conceitos referentes 

ao modelo voltado para o desenvolvimento, mais especificamente no desenvolvimento de software, 

o CMMI-DEV (SEI, 2010). Cabe ressaltar que este trabalho não tem a intenção de conceituar e 

detalhar a forma como o CMMI-DEV está organizado e estruturado, portanto nesta seção são 

apresentados somente os conceitos de garantia da qualidade na visão do modelo referenciado. 

No modelo CMMI-DEV a área de processo que trata das atividades de garantia da qualidade 

é chamada de Garantia da Qualidade de Processo e Produto (PPQA). Esta área de processo tem o 

propósito de prover à equipe do projeto e à gerência do mesmo uma visão clara em torno do que 

acontece com os processos e seus produtos de trabalhos.  

A área de processo Garantia da Qualidade de Processo e Produto fornece a equipe de 

projeto, bem como aos gerentes, a devida visibilidade a respeito dos processos e seus produtos de 

trabalhos (SEI, 2010). Assim, a PPQA oferece suporte à entrega de produtos e serviços com um alto 

nível de qualidade. 

Assim como no MPS.BR, no modelo CMMI-DEV, realizar as avaliações com objetividade 

também é considerado um ponto crucial para o sucesso do projeto. Desta forma, recomenda-se que 

as avaliações sejam realizadas a partir de critérios bem definidos e de forma independente. A 

independência na realização das avaliações é conseguida por meio da definição de um grupo de 

garantia da qualidade que não faça parte do projeto a ser avaliado (SEI, 2010). A objetividade das 

avaliações pode ser alcançada, ainda, com a utilização de métodos formais, e alguns exemplos de 

avaliações objetivas (SEI, 2010):  

• Realizar auditorias formais com equipes de garantia da qualidade independentes; 

• Realizar revisões por pares com diversos níveis de formalidade; e 

• Realizar revisões detalhadas no local onde o trabalho é realizado. 
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As atividades de garantia da qualidade, segundo o CMMI-DEV (SEI, 2010), devem ser 

executadas desde o início do projeto, em que, neste momento, são estabelecidos os planos, 

processos, padrões e procedimentos com o objetivo de agregar valor e satisfazer aos requisitos do 

projeto e às políticas organizacionais (SEI, 2010). Os membros designados para realizar as 

atividades de garantia da qualidade, neste momento, participam nas atividades de definição com o 

objetivo de garantir que os planos e padrões estabelecidos estejam de acordo com as necessidades 

do projeto e que poderão ser utilizados na execução das avaliações de garantia da qualidade (SEI, 

2010). Ainda, nesta fase são escolhidos e definidos quais os produtos de trabalho e processos devem 

ser avaliados pela equipe de garantia da qualidade. Essa seleção pode ser feita por amostragem ou 

com base em critérios previamente definidos (SEI, 2010). 

Durante a execução das atividades de garantia da qualidade, não conformidades no processo 

e em seus produtos de trabalho podem ser encontradas. Segundo o CMMI-DEV, essas não 

conformidades, primeiramente, devem ser tratadas no domínio do projeto. Caso não seja possível 

resolver a não conformidade no âmbito do projeto, a mesma deve ser encaminhada para o nível 

gerencial responsável por tomar uma decisão (SEI, 2010). 

No CMMI-DEV, a área de processo de Garantia da Qualidade de Processo e Produto 

(PPQA) é subdividida em duas metas a serem cumpridas, sendo que cada uma delas possui práticas 

específicas que devem ser executadas. Essas metas e práticas específicas são (SEI, 2010): 

• SG 1 Avaliar Objetivamente processos e Produtos de Trabalho 

o SP 1.1 Avaliar Objetivamente os Processos; e 

o SP 1.2 Avaliar Objetivamente Produtos de Trabalho e Serviços. 

• SG 2 Fornecer um Entendimento Objetivo 

o SP 2.1 Comunicar e Garantir a Solução de não conformidades; e 

o SP 2.2 Estabelecer Registros. 
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SG 1 - Avaliar Objetivamente processos e Produtos de Trabalho 

Essa é a primeira meta dentro do processo de PPQA no CMMI-DEV. Nela a aderência dos 

processos e produtos do trabalho é avaliada objetivamente com o intuito de garantir que as mesmas 

estejam de acordo com o que foi descrito e definido no início do projeto (SEI, 2010). Essa meta 

possui duas práticas específicas: Avaliar Objetivamente os Processos e Avaliar Objetivamente 

Produtos de Trabalho e Serviços. 

A primeira prática específica (SP 1.1) será responsável por avaliar objetivamente os 

processos selecionados em relação ao que foi definido. A primeira atividade a ser realizada nesta 

prática específica é a de criar e manter de forma clara os critérios que serão utilizados para a 

avaliação. Os critérios são definidos com base nas necessidades de negócio da organização, como 

por exemplo: o que será avaliado, quando ou com que frequência um processo será avaliado, como 

a avaliação será conduzida e quem precisa ser envolvido na avaliação. 

Depois de definidos todos os critérios que serão utilizados nas avaliações, os mesmos são 

utilizados durante a avaliação dos processos. Neste momento as não conformidades são registradas 

para que possam ser tratadas. Por último, nesta prática são identificadas e registradas algumas ações 

que podem melhor a qualidade dos processos futuros (SEI, 2010). 

A segunda prática específica (SP 1.2) tem o objetivo de avaliar de forma objetiva se os 

produtos de trabalhos e serviços previamente selecionados estão em conformidade com o que foi 

definido. A primeira atividade a ser realizada nesta prática é a de definição de critérios com base 

nas necessidades de negócio da organização, como por exemplo: O que será avaliado durante a 

avaliação de um produto de trabalho, quando ou com que frequência um produto de trabalho será 

avaliado, como a avaliação será conduzida e quem precisa ser envolvido na avaliação (SEI, 2010). 

Depois de concluída a definição de critérios, os mesmos são utilizados para avaliar os 

produtos antes que eles sejam entregues para o cliente. Os critérios definidos também serão 

utilizados para avaliar os produtos de trabalho nos marcos definidos durante o seu desenvolvimento 

(SEI, 2010). 
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Ambas as práticas específicas (SP 1.1 e SP 1.2) possuem produtos de trabalhos em comum. 

São eles:  

• Relatórios de avaliação; 

• Relatórios de não conformidades; e 

• Ações corretivas. 

SG 2 - Fornecer uma Visão Objetiva 

A segunda meta da área de PPQA está relacionada com o rastreamento, correção e 

comunicação dos problemas relativos as não conformidades encontradas. Essa meta possui duas 

práticas específicas, são elas: comunicar e garantir a solução de não conformidades e estabelecer 

registros. 

A primeira prática específica desta meta (SP 2.1) tem o objetivo de garantir que as não 

conformidades sejam corrigidas e de comunicar à equipe sobre os eventuais problemas de 

qualidade. Nesta prática, primeiramente são realizadas as atividades de correção das não 

conformidades. Em seguida, aquelas que eventualmente não puderem ser corrigidas são 

documentadas e encaminhadas para um nível gerencial mais elevado e responsável por resolver este 

tipo de não conformidade.  

Depois de realizadas as avaliações e correções das não conformidades, é importante garantir 

que todos os envolvidos no projeto estejam cientes dos resultados das avaliações. Além disso, é 

importante revisar periodicamente cada não conformidade, bem como rastreá-las até que as mesmas 

sejam corrigidas. Esta prática específica (SP 2.1) possui os seguintes produtos de trabalho (SEI, 

2010):  

• Relatórios de ações corretivas; 

• Relatórios de avaliações; e 

• Tendências de qualidade. 
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A segunda prática específica desta meta (SP 2.2) é responsável por estabelecer e manter os 

registros das atividades de garantia da qualidade com detalhes suficientes que tanto seus estados 

como os seus resultados sejam conhecidos. Além dessa responsabilidade, nesta prática é importante 

executar atividades que visem revisar o status e o histórico das atividades de garantia da qualidade, 

sempre que for necessário (SEI, 2010). Esta prática possui os seguintes itens de trabalho:  

• Registros de avaliações; 

• Relatórios de garantia da qualidade; 

• Relatórios de estado de ações corretivas; e 

• Relatórios sobre tendências em relação à qualidade. 

Nesta seção, foram apresentados os conceitos de garantia de qualidade segundo o modelo 

CMMI-DEV, bem como foram apresentados suas metas e práticas específicas.  

2.4 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo foram apresentados, inicialmente, conceitos relacionados aos processos de 

negócio organizacionais, e em seguida apresentaram-se os conceitos do meta-modelo para a 

modelagem de processo, o SPEM. Esses conceitos e informações formam a base para a 

continuidade deste trabalho, uma vez que eles são fundamentais para o correto entendimento do 

projeto proposto para o mesmo. 

Para auxiliar no desenvolvimento deste trabalho, bem como auxiliar no entendimento do 

mesmo, ainda foram apresentados os conceitos relacionados à garantia da qualidade e como a 

mesma é executada segundo o MPS.BR e o CMMI-DEV.  

Na tentativa de identificar e ao mesmo tempo coletar informações que auxiliem na 

elaboração deste trabalho, realizou-se uma pesquisa com o intuito de selecionar trabalhos 

relacionados aos assuntos abordados anteriormente. Assim, no capítulo seguinte são apresentados 

os trabalhos analisados. 
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3  TRABALHOS CORRELATOS 

Este capítulo apresenta o estudo realizado sobre os trabalhos correlatos ao tema da 

dissertação, por meio de um mapeamento sistemático com o objetivo de identificar, analisar e 

avaliar estudos referentes à garantia de qualidade de software. Um mapeamento sistemático é 

definido como uma metodologia específica de pesquisa, que é desenvolvida com o objetivo de 

recolher e avaliar as evidências disponíveis em relação a um tema específico (BIOLCHINI et al, 

2005). 

O mapeamento sistemático definido neste trabalho foi executado em três etapas. A primeira 

etapa foi destinada a definição do protocolo de busca. Assim, definiram-se as perguntas de 

pesquisa, as fontes e strings de busca, os critérios de seleção de trabalhos correlatos e os dados a 

serem extraídos dos mesmos. Em seguida, realizou-se a etapa de execução do protocolo de 

pesquisa. A última etapa deste protocolo é a de apresentação e análise dos resultados obtidos. 

3.1 PROTOCOLO DE BUSCA  

O protocolo de busca é um plano que descreve a maneira como o mapeamento sistemático é 

realizado (KITCHENHAM & CHARTERS, 2007). A primeira etapa para a criação da estrutura do 

protocolo de busca foi a definição das perguntas de pesquisa. As perguntas de pesquisa são 

responsáveis por conduzir a metodologia do mapeamento sistemático, elas auxiliam no processo de 

extração de dados, que deve extrair os itens necessários para responder às perguntas, bem como 

auxiliam no processo de análise de dados, que deve sintetizar os mesmo de tal maneira que as 

perguntas possam ser respondidas (KITCHENHAM & CHARTERS, 2007). Assim, as perguntas de 

pesquisa definidas foram: 

• P1 - Quais as abordagens existentes para apoiar o processo de garantia da qualidade? 

• P2 - Quais as abordagens que oferecem algum grau de automação do processo de 

garantia da qualidade? 

• P3 - Quais ferramentas computacionais têm sido utilizadas para apoiar o processo de 

garantia da qualidade? 
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Além das perguntas, foram definidos outros elementos para compor a estrutura do protocolo 

de busca em questão. Assim, os seguintes elementos foram definidos: 

• População: Publicações que tratem do tema de garantia da qualidade de software. 

• Intervenção: Apoio às atividades de garantia da qualidade de software. 

• Resultados: Abordagens, ferramentas ou técnicas para apoiar às atividades de garantia da 

qualidade de software. 

Depois de definidas as perguntas de pesquisa, buscou-se a definição das fontes de busca bem 

como dos termos que seriam utilizados nos mecanismos de busca das mesmas As fontes definidas 

para este protocolo de busca estão listadas no Quadro 3. 

Quadro 3 - Lista de fontes de busca e seus endereços eletrônicos 
Fonte Endereço 

Compendex (em modo Expert Search) http://www.engineeringvillage2.org 
ACM (em modo Advanced Search) http://portal.acm.org/dl.cfm 
Elsevier (em modo Search do Science Direct)  http://www.sciencedirect.com 
IEEE (em modo Advanced Search) http://ieeexplore.ieee.org 
Springer http://www.springerlink.com 
Google Scholar http://scholar.google.com 

Uma vez definidas as fontes, os termos de busca foram elaborados a partir das perguntas de 

pesquisa definidas. Ressalta-se que os termos foram definidos tanto para o idioma Português quanto 

para o Inglês e podem ser observados no Quadro 4. 

Quadro 4 -  Termos de busca definidos 
Termos em Inglês Termos em Português 

Quality Assurance Garantia da Qualidade 
Software Software 
Checklist Checklist 
Tool Ferramenta 
Process Processo 
Automation Automação 
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A partir dos termos de busca, as strings de busca foram definidas a partir da combinação de 

termos e operadores lógicos. O Quadro 5 exibe a lista de strings de busca em Português4. 

Quadro 5 – Strings de busca em Português 
Strings de Busca 

"garantia da qualidade de software" AND checklist 
"garantia da qualidade de software" AND ferramenta 
"garantia da qualidade de software" AND automação 
"garantia da qualidade de software" AND processo 
"garantia da qualidade de software" AND spem 

Antes de iniciar a pesquisa por trabalhos correlatos, foram ainda estabelecidos critérios com 

o objetivo de auxiliar a atividade de seleção dos trabalhos encontrados: 

1. Título do trabalho:  o título do trabalho encontrado deve conter algum dos termos de 

busca definidos pelo protocolo de busca. 

2. Resumo: verificar (análise subjetiva) se o resumo apresenta alguma relação com o 

tema de estudo e com as perguntas de pesquisa. 

3. Conclusão: verificar se os resultados obtidos com a execução do trabalho são claros 

e coerentes com o problema de pesquisa apresentado pelo mesmo.  

4. Conteúdo do trabalho: verificar o trabalho por completo, avaliando o conteúdo do 

mesmo e verificando se ele possui relação com o tema de estudo e com as perguntas 

de pesquisa.  

5. Ano de Publicação: os trabalhos devem ter sua data de publicação superior ao ano 

de 2002 e inferior ao ano de 2012. 

Cabe ressaltar que estes critérios estão listados em ordem de prioridade, assim o primeiro 

critério a ser analisado será o título do trabalho, a partir deste momento, somente os trabalhos 

selecionados pelo título são analisados quanto ao critério seguinte, e assim por diante. 

                                                 
 
 
 
4 Estas mesmas strings de busca também foram montadas em Inglês.  
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Depois de definida a forma de seleção dos trabalhos correlatos, foram estabelecidos critérios 

para a extração de dados dos mesmos. O objetivo, destes critérios, é padronizar a maneira pela qual 

a atividade de extração dos dados dos trabalhos selecionados será realizada. Os dados serão 

extraídos de acordo com os seguintes itens: 

• Identificação do trabalho: identificador do trabalho composto por um número 

sequencial. 

• Título do Trabalho: extraído diretamente do trabalho selecionado. 

• Referência: este item está relacionado com a referência do trabalho selecionado, 

bem como trabalhos adicionais que contribuíram para o mesmo e que estejam 

alinhados a esta pesquisa. 

• Principais Descobertas: este item da extração representa uma descrição dos 

resultados encontrados pelos autores do trabalho. 

A partir das etapas apresentadas, elaborou-se o protocolo de busca. A seguir é apresentado o 

resultado da execução do protocolo. 

3.2 EXECUÇÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

A execução do protocolo de busca foi realizada conforme descrito na seção anterior e, desta 

forma, as Strings de buscas foram utilizadas nos mecanismos de busca das fontes definidas na seção 

anterior. A seguir, no Quadro 6, são listados os dados do resultado da execução do protocolo de 

pesquisa em cada uma das fontes de pesquisa. 

Quadro 6 - Lista de resultados da execução do protocolo de pesquisa 
FONTE DE PESQUISA 

 

TERMOS DE  
PESQUISA 

Compendex ACM Elsevier IEEE Springer 
Google 
 Scholar 

"quality assurance software" AND 
checklist 

10 4 2 11 1 203 

"quality assurance software" AND 
tool 

5 23 16 81 25 1080 

"quality assurance software" AND 
process 

0 26 18 95 29 285 

"quality assurance software" AND 
automation 

2 4 3 19 7 389 
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"quality assurance software" AND 
spem 

0 7 0 2 0 14 

"garantia da qualidade de software" 
AND checklist 

0 0 0 0 0 47 

"garantia da qualidade de software" 
AND ferramenta 

0 0 0 0 0 209 

"garantia da qualidade de software" 
AND automação 

0 0 0 0 0 226 

"garantia da qualidade de software" 
AND processo 

0 0 0 0 0 16 

"garantia da qualidade de software" 
AND spem 

0 0 0 0 0 98 

Pode ser observado no Quadro 6 que, no caso da fonte de pesquisa Google Scholar, a 

quantidade de trabalhos retornados foi alta para a maioria das strings de busca. O mesmo aconteceu 

em outras fontes de pesquisa, mas em número reduzido. Desta forma, somente os cinquenta (50) 

primeiros resultados foram considerados. 

Ao analisar os resultados, percebe-se a única fonte de pesquisa que retornou trabalhos em 

Português foi o Google Scholar. Isto já era esperado, uma vez que as demais fontes são 

internacionais, com foco na língua inglesa. Percebe-se, também, que este sistema de busca foi o que 

mais apresentou resultados. Porém, isso não implica afirmar que esta fonte de pesquisa é superior às 

demais. Na verdade, esta é uma fonte mais genérica que apresenta uma variedade maior de 

trabalhos, nem sempre qualificados. Esta afirmação pôde ser confirmada na avaliação dos trabalhos, 

pois a maioria deles não foi selecionada quando os critérios foram aplicados. 

No final da execução da pesquisa por trabalhos correlatos, foram pré-selecionados 07 (sete) 

artigos. Estes trabalhos foram selecionados segundo o critério de títulos. Seguindo com a execução 

do protocolo, os artigos pré-selecionados foram submetidos aos demais critérios propostos e 

somente 04 (quatro) foram selecionados5. O Quadro 7 exibe a lista dos trabalhos selecionados. 

 

 

                                                 
 
 
 
5 Um quadro completo com a relação dos artigos pré-selecionados e o motivo de suas exclusões são listados no 
APÊNDICE A. 
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Quadro 7 - Trabalhos correlatos selecionados 

ID TÍTULO REFERÊNCIA PRINCIPAIS DESCOBERTAS 

1 

Uma abordagem de 
garantia de qualidade 

de processos e 
produtos de software 

com apoio de gerência 
de conhecimento na 

estação taba. 

(MONTINI et al, 
2006) 

Apresenta uma abordagem para apoiar o 
processo de garantia da qualidade de software 
utilizando a ferramenta TABA. 

2 

Apoio à garantia da 
qualidade do processo 

e do produto em 
ambientes de 

desenvolvimento de 
software orientados a 

organização 

(KATSURAYAMA 
& ROCHA, 2008). 

 

Apresenta uma abordagem para apoiar o 
processo de garantia da qualidade de software 
em conformidade com o MPS.BR e o CMMI-
DEV. Também apresenta uma ferramenta para 
apoiar as atividades de garantia da qualidade. 

3 
A Quality Assurance 
Model for Analysis 

Phase 

(EJAZ &; NASMEEN 
& ZAFAR, 2010) 

Apresenta uma abordagem para executar as 
atividade de garantia da qualidade. A 
abordagem faz uso de checklists. 

4 

Spider-Qa: A 
systematic approach 
for quality assurance 

process 

(TELES & 
OLIVEIRA, 2011) 

Apresenta uma ferramenta para garantia da 
qualidade de software, SPIDER-QA. 

Depois da seleção dos trabalhos correlatos, foi realizada uma análise comparativa dos 

mesmos. A próxima seção deste capítulo apresenta os resultados desta análise, bem como descreve 

as contribuições de cada trabalho correlato para esta dissertação. 

3.3 ANÁLISE COMPARATIVA 

O Quadro 8 apresenta a relação entre os trabalhos selecionados e as perguntas de pesquisa 

definidas inicialmente para este mapeamento sistemático.  
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Quadro 8. Análise comparativa dos trabalhos correlatos 
     Pergunta 

 
Referência 

Apresenta alguma 
abordagem para 

garantia da qualidade? 

Apresenta algum grau de 
automação das atividades 
de garantia da qualidade? 

Apresenta ferramentas 
para garantia da 

qualidade? 
(MONTINI et al, 

2006) 
SIM SIM SIM 

(KATSURAYAMA 
& ROCHA, 2008). 

 

SIM NÃO SIM 

(EJAZ &; 
NASMEEN & 
ZAFAR, 2010) 

SIM NÃO NÃO 

(TELES & 
OLIVEIRA, 2011) 

SIM NÃO SIM 
 

Em Montini et al (2006), a abordagem proposta é para apoiar as atividades de garantia da 

qualidade por meio da geração de checklists. Para isso, é apresentada a ferramenta TABA e o 

desenvolvimento de um módulo para a mesma. Este módulo prevê a utilização de conceitos de 

gerência de conhecimento para auxiliar a geração dos checklists. Assim, ao definir um processo de 

negócio, o usuário pode utilizar uma base de conhecimentos para informar se um elemento do 

processo deve ou não fazer parte do checklist da auditoria de processo. Este trabalho correlato é o 

único que apresenta algum mecanismo de automação, que é a geração dos checklists. A diferença, 

entre estre trabalho e a abordagem apresentada nesta dissertação, dá-se da forma como o checklist é 

gerado. Em Montini et al (2006) o usuário pode utilizar uma base de conhecimento para decidir se 

um elemento do processo irá ou não fazer parte de um checklist, já a abordagem apresentada nesta 

dissertação, prevê a geração de um checklist levando em consideração todos os elementos do 

processo, sem que seja necessário o usuário informar quaisquer informações adicionais. Este 

trabalho contribuiu para esta dissertação, uma vez que auxiliou no processo da geração de checklist 

proposto na abordagem apresentada na mesma. 

No trabalho correlato Katsurayama e Rocha (2008), a abordagem propõe a execução das 

atividades de garantia da qualidade com base nos modelos MPS.BR e CMMI-DEV a partir da união 

de práticas destes dois modelos. Este trabalho também apresenta um survey a respeito de garantia da 

qualidade e também sobre o que se esperar de uma ferramenta para apoiar as atividades de garantia 

da qualidade.  
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Para realizar aplicação do survey foi definido, em Katsurayama e Rocha (2008), o perfil das 

organizações participantes do mesmo. Deste modo, definiu-se as que as organizações de 

desenvolvimento de software que foram avaliadas no nível F do MPS.BR ou nível 2 do CMMI, 

seriam o público alvo do survey. Cabe ressaltar que também se considerou, como critério para 

definir o publico alvo do survey, o fato de as organizações apresentarem áreas e profissionais 

específicos para as atividades de garantia da qualidade do processo e do produto. 

O survey foi realizado com 25 instituições de desenvolvimento de software, que se 

enquadram no perfil de público alvo definido em Katsurayama e Rocha (2008). Depois de 

analisados os resultados do survey, Katsurayama e Rocha (2008) listam as principais dificuldades 

das organizações relacionadas à garantia da qualidade, e sugerem alguns aspectos que uma 

abordagem de garantia da qualidade deve apresentar. 

Neste survey, também é listada uma série de ferramentas que as organizações participantes 

utilizam: Bugzilla, Mantis, TestLink, SCARAB, Microsoft Excel, MindManager Pro, ClearQuest e 

a Estação Taba. Observa-se por meio desta survey que, 43% das organizações utilizam algumas das 

ferramentas citadas, 52% possuem ferramentas próprias e apenas 5% não utilizam ferramenta para 

apoiar as atividades de garantia da qualidade. Estes dados evidenciam a importância do uso de uma 

ferramenta de apoio às atividades de garantia da qualidade. O trabalho, ainda, apresenta o 

desenvolvimento de uma ferramenta para apoio dessas atividades. Este trabalho apresentou uma 

abordagem de execução das atividades de garantia alinhada ao MPS.BR e ao CMMI-DEV, o que 

difere da abordagem para a geração de checklist apresentada nesta dissertação. A contribuição deste 

trabalho para esta dissertação foi quanto às funcionalidades da ferramenta desenvolvida para apoiar 

a abordagem de geração de checklist apresentada nesta dissertação. Ainda, o survey apresentado 

neste trabalho, contribuiu para a formação de critérios, que permitiu uma primeira avaliação da 

ferramenta computacional desenvolvida nesta dissertação. 

Em Ejaz, Nasmeen e Zafar (2010), é apresentada uma abordagem para executar as 

atividades de garantia da qualidade na fase de análise de um ciclo de vida de um projeto. Para isso, 

a abordagem utiliza os checklists como ferramenta fundamental para execução da mesma. Assim, a 

abordagem proposta é divida em quatro etapas, em que, para cada uma, um checklist deve ser 

definido manualmente para, em seguida, ser utilizado. A diferença, da abordagem apresentada nesta 

dissertação em relação à definida neste trabalho, é observada na forma de geração dos checklists. 

Na abordagem do trabalho em questão os mesmo são gerados de forma manual, enquanto na 
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abordagem apresentada nesta dissertação, esta tarefa é executada de forma automatizada. A 

contribuição deste trabalho, para essa dissertação, deu-se no fato de definir um checklist para cada 

etapa da abordagem. Assim, os checklists gerados, por meio da automação da abordagem 

apresentada nesta dissertação, são divididos em categorias. 

 No último trabalho selecionado como trabalho correlato, é apresentada uma abordagem de 

garantia da qualidade utilizando a ferramenta Spider-QA (TELES & OLIVEIRA, 2011). A 

ferramenta Spider-QA é apresentada, listando suas funcionalidades e como as mesmas podem ser 

utilizadas para apoiar as atividades de garantia da qualidade. Este trabalho não apresenta uma 

abordagem para automatizar as atividades de garantia da qualidade, somente apresenta uma 

abordagem de execução dessas atividades em uma ferramenta computacional. Este trabalho 

contribuiu para o desenvolvimento da ferramenta computacional desenvolvida nesta dissertação. 

Essa contribuição deu-se por meio da observação de suas funcionalidades.  

Os trabalhos selecionados nesta seção como correlatos não apresentam total semelhança 

com a abordagem proposta nesta dissertação. Porém, ressalta-se que os mesmos apresentaram 

aspectos relevantes para a definição da abordagem apresentada no Capítulo 4 . O principal aspecto 

apresentados pelos trabalhos, foi a utilização de checklists como principal ferramenta para apoiar as 

atividades de garantia da qualidade, o que reforça a utilização dos mesmos. Outro aspecto relevante 

foi o desenvolvimento de ferramentas, apresentadas nos trabalhos. Por meio delas foi possível 

identificar funcionalidades, e assim desenvolver uma própria ferramenta para apoiar a abordagem 

proposta nesta dissertação. 

3.4 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo foi apresentado o mapeamento sistemático realizado para identificar e 

analisar trabalhos correlatos ao tema desta dissertação. O principal objetivo foi demonstrar a 

contribuição do trabalho proposto em relação a outras pesquisas desenvolvidas na área de garantia 

da qualidade. Para tal, uma análise comparativa demonstrando as diferenças de cada trabalho em 

relação à pesquisa proposta foi apresentada. Os resultados obtidos foram relevantes, pois 

permitiram a continuação da pesquisa e contribuíram para a elaboração da abordagem que é 

apresentada no Capítulo 4 , bem como contribuíram para o desenvolvimento da ferramenta 

computacional apresentada no Capítulo 5 . 
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4  ABORDAGEM DESENVOLVIDA 

No capítulo anterior foi apresentado o estudo de trabalhos relacionados ao tema principal 

desta dissertação. Neste capítulo é apresentada a abordagem desenvolvida para apoiar a execução 

das atividades de garantia da qualidade de software. O principal objetivo desta abordagem é a 

extração automatizada de perguntas para apoiar a auditoria do processo e dos produtos de trabalho 

(na forma de um checklist) a partir de um processo definido. 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL DA ABORDAGEM 

A abordagem é descrita nesta seção na forma de uma sequência de atividades conforme 

apresentado na Figura 8. A primeira atividade da abordagem é a definição e seleção do processo da 

organização. Esta atividade é essencial para a execução da abordagem, uma vez que as informações 

dos elementos definidos no processo são utilizadas na mesma. Desta forma, a abordagem considera 

que a organização já possui um processo organizacional definido. Caso contrário, será necessário 

modelar o processo da organização antes de iniciar a aplicação da abordagem. 

A segunda atividade da abordagem é a extração dos elementos do processo definido. Para 

isso, o usuário6 necessita extrair os elementos do processo em questão. Ressalta-se que a abordagem 

proposta comporta os seguintes elementos de um processo: fases, atividades, tarefas, marcos, papéis 

e artefatos. Assim, os dados extraídos pelo usuário devem estar de acordo com os elementos 

citados. Nesta versão da abordagem, a informação que o usuário deve extrair do elemento do 

processo definido é o nome que o descreve, como o nome do processo, da fase, da atividade, da 

tarefa, do marco, do papel e do artefato. 

Seguindo o fluxo apresentado na Figura 8, a próxima atividade é seleção de um elemento do 

processo definido. Esta atividade é destinada a selecionar um elemento, da lista de elementos 

extraídas por meio da execução da atividade anterior, para em seguida submete-lo a revisão das 

perguntas genéricas. Esta atividade faz-se necessário, pois desta forma a revisão das perguntas 

genéricas torna-se mais fácil, uma vez que é executada elemento a elemento. Assim, para cada 
                                                 
 
 
 
6 O termo usuário no contexto deste capítulo refere-se ao usuário da abordagem, responsável por sua aplicação no 
contexto de uma organização. 
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elemento do processo selecionado, o usuário deverá revisar as perguntas genéricas previamente 

definidas pela abordagem, identificando aquelas que abrangem o elemento selecionado. As 

perguntas genéricas representam um componente fundamental para a abordagem, uma vez que por 

meio delas as perguntas do checklist de garantia da qualidade são geradas. 

 

Figura 8 – Sequencia de atividades da abordagem proposta 

A pergunta genérica é o resultado da combinação de dois elementos: elementos textuais 

(estático) e elementos genéricos (dinâmico). A Figura 9 exemplifica a estrutura de uma pergunta 

genérica da abordagem, bem com demonstra o processo de formação de uma pergunta de checklist 

utilizando a abordagem proposta. Para facilitar o entendimento, o elemento genérico pode ser 

reconhecido por estar entre os símbolos << e >>. Esta notação será adotada ao longo do capítulo. 
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Figura 9 - Processo de formação de uma pergunta genérica 

É possível perceber na Figura 9 que, após a aplicação da abordagem, os elementos textuais 

(estáticos) permanecem com seus valores inalterados, enquanto que o elemento genérico (dinâmico) 

tem seu valor modificado de acordo com a informação extraída do processo organizacional. Os 

elementos genéricos representam informações específicas que estão presentes no processo definido 

da organização. Na geração das perguntas, os elementos genéricos são substituídos de acordo com 

os valores correspondentes presentes no processo (fases, atividades, tarefas, marcos, artefatos e 

papéis). Ressalta-se que técnica de substituição de tags voltada para o apoio das atividades de 

garantia da qualidade é a contribuição desta abordagem, uma vez que esta técnica já é utilizada, em 

outras áreas, para outros fins.  

Como parte da abordagem, um conjunto inicial de perguntas genéricas é fornecido. O termo 

inicial é utilizado uma vez que a organização pode revisar este conjunto de perguntas, considerando 

a inclusão de novas perguntas e/ou exclusão ou alteração de perguntas.  

Na especificação das perguntas genéricas, a abordagem considera  três informações 

complementares: objetivo, tipo e elemento afetado. O objetivo descreve o propósito da pergunta, 

auxiliando o usuário da abordagem no entendimento de sua relevância para a auditoria do processo. 

O objetivo funciona também como uma orientação em relação à implementação de modelos de 

qualidade como MPS (SOFTEX, 2011a) e CMMI (SEI, 2010), uma vez que ele procura explicar a 

necessidade da pergunta. O tipo é uma informação para indicar se a pergunta é voltada para avaliar 

se o processo está sendo seguido (tipo = Processo) ou se ela é voltada para avaliar se o produto de 

trabalho está sendo elaborado conforme esperado pelo processo (tipo = Artefato). Novamente, a 
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definição do tipo permite ao usuário da abordagem confirmar que a cobertura está adequada para 

atender o processo de garantia da qualidade. O elemento afetado é definido para auxiliar o usuário a 

identificar qual o elemento do processo deve ser considerado em uma determinada pergunta 

genérica da abordagem. Assim, ao selecionar uma pergunta, o usuário pode identificar quais os 

elementos do seu processo que serão afetados pela mesma. 

A seguir, o conjunto inicial, de perguntas genéricas, proposto pela abordagem é apresentado 

(Quadro 9, Quadro 10 e Quadro 11).  

Quadro 9 - Lista de perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de planejamento  

Pergunta Objetivo Tipo 
Elemento 
Afetado 

Foi definido um cronograma para 
a execução do processo 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se um cronograma é 
definido para a execução do processo 
definido. 

Processo Processo 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi planejada 
(verificar se existe 
correspondência entre esta 
atividade no processo e alguma 
atividade no projeto)? 

Identificar se o planejamento do 
projeto foi realizado com base nas 
atividades definidas pelo processo. Na 
versão atual desta abordagem, todas 
as atividades seriam verificadas. 
Entretanto, é possível customizar esta 
pergunta para que ela seja feita de 
forma genérica para uma fase. Neste 
caso, a pergunta seria “As atividades 
da fase <<elemento genérico>> 
foram planejadas (verificar se existe 
correspondência entre as atividades 
desta fase no processo com as 
atividades do projeto)?” 

Processo Atividade 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi planejada com um 
colaborador definido com o papel 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se uma atividade foi 
planejada para um colaborador 
definido com o papel esperado pelo 
processo. 

Processo Atividade 

O colaborador planejado para a 
atividade <<elemento 
genérico>> possui os 
conhecimentos e habilidades 
mínimos estabelecidos pelo papel 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se o colaborador planejado 
para a atividade tem os conhecimentos 
e habilidades definidos para o papel 
responsável.  

Processo Atividade 
e Papel 

Os prazos definidos para a Identificar se os colaboradores são Processo Atividade 
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execução da atividade 
<<elemento genérico>> 
respeitam a disponibilidade do 
colaborador definido para o papel 
responsável? 

planejados conforme sua 
disponibilidade. Esta pergunta verifica 
se houve consulta ao calendário dos 
recursos para o planejamento do 
colaborador da atividade. 

A tarefa <<elemento genérico>> 
foi planejada (verificar se existe 
correspondência entre esta tarefa 
no processo e alguma tarefa no 
projeto)? 

Identificar se o planejamento do 
projeto foi realizado com base nas 
tarefas definidas pelo processo. Na 
versão atual desta abordagem, todas 
as tarefas seriam verificadas. 
Entretanto, é possível customizar esta 
pergunta para que ela seja feita de 
forma genérica para uma fase. Neste 
caso, a pergunta seria “As tarefas da 
fase <<elemento genérico>> foram 
planejadas (verificar se existe 
correspondência entre as tarefas desta 
fase no processo com as tarefas do 
projeto)?” 

Processo Tarefa 

A tarefa <<elemento genérico>> 
foi planejada com um 
colaborador definido com o papel 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se uma tarefa foi planejada 
para um colaborador definido com o 
papel esperado pelo processo. 

Processo Tarefa 

O colaborador planejado para a 
tarefa <<elemento genérico>> 
possui os conhecimentos e 
habilidades mínimos 
estabelecidos pelo papel 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se o colaborador planejado 
para a tarefa tem os conhecimentos e 
habilidades definidos para o papel 
responsável.  

Processo Tarefa e 
Papel 

Os prazos definidos para a 
execução da tarefa <<elemento 
genérico>> respeitam a 
disponibilidade do colaborador 
definido para o papel 
responsável? 

Identificar se os colaboradores são 
planejados conforme sua 
disponibilidade. Esta pergunta verifica 
se houve consulta ao calendário dos 
recursos para o planejamento do 
colaborador da tarefa. 

Processo Tarefa 

O armazenamento, nível de 
controle de acesso e política de 
backup do artefato <<elemento 
genérico>> foram planejados? 

Identificar se há um plano de dados 
que compreende o artefato em 
questão. O plano de dados deve 
informar questões referentes ao 
armazenamento e nível de controle de 
acesso, além de uma política de 

Artefato Artefato 
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backup que permita a recuperação do 
artefato gerado. 

Os templates de artefatos e 
relatórios para o processo 
<<elemento genérico>> foram 
planejados? 

Identificar se templates apara a 
geração de artefatos e relatórios foram 
definidos para serem seguidos 

Artefato Processo 

Existe, pelo menos, uma revisão 
planejada que considera o marco 
<<elemento genérico>>? 

Verificar se existe uma revisão para o 
marco em questão. 

Processo Marco 

Os riscos do projeto (processo) 
<<elemento genérico>>) foram 
identificados, qualificados (em 
relação a sua probabilidade de 
ocorrência e impacto no projeto) 
e priorizados? 

Identificar se os riscos do projeto 
foram identificados, qualificados e 
priorizados. A necessidade desta 
pergunta pode ser avaliada pelo 
usuário. Caso o processo tenha uma 
atividade explícita do tipo “Identificar 
riscos do projeto”, esta pergunta 
ficaria redundante. Entretanto, a 
presença desta pergunta força a 
organização a verificar se o processo 
definido realmente considera a 
identificação de riscos. Em caso 
negativo, o checklist força a empresa a 
executar esta atividade. 

Processo Processo 

Há um plano de resposta 
(prevenção e/ou contingência) 
para os riscos identificados no 
projeto (processo <<elemento 
genérico>>)? 

Identificar se foi definido um plano de 
resposta aos riscos do projeto para o 
processo utilizado. A necessidade 
desta pergunta dependerá do grau de 
maturidade da organização, uma vez 
que em modelos como CMMI e MPS, 
o plano de resposta aos riscos não é 
exigido nos níveis iniciais de 
maturidade. 

Processo Processo 

Quadro 10 - Lista de perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de monitoração 

Pergunta Objetivo Tipo Elemento 
Afetado 

O Plano para o processo <<elemento 
genérico>> é seguido? 

Identificar se o plano definido 
para o processo está sendo 
seguido. 

Processo Processo 

A atividade <<elemento genérico>> 
é acompanhada e controlada?  
 

Identificar se o acompanhamento 
do projeto está sendo realizado. 
Na versão atual desta abordagem, 

Processo Atividade 
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todas as atividades seriam 
verificadas. Entretanto, é possível 
customizar esta pergunta para que 
ela seja feita de forma genérica 
para uma fase. Neste caso, a 
pergunta seria “As atividades da 
fase <<elemento genérico>> são 
acompanhadas e controladas?” 

A atividade <<elemento genérico>> 
gerou os artefatos <<elemento 
genérico>>? 

Identificar se uma atividade gerou 
os artefatos definidos para ela no 
processo. 

Processo 
e 

Artefato 

Atividade 

O armazenamento, nível de controle 
de acesso e política de backup do 
artefato <<elemento genérico>> 
foram realizados de acordo com o 
planejado? 

Identificar se os artefatos gerados 
no processo são armazenados e 
tiveram controle de acesso e 
cópias de segurança conforme o 
plano de dados. 

Artefato Artefato 

A atividade <<elemento genérico>> 
foi executada pelo colaborador 
planejado com o papel <<elemento 
genérico>>? 

Identificar se uma atividade foi 
realmente executada pelo papel 
definido no processo.  

Processo Atividade 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da atividade 
<<elemento genérico>> são 
registrados? 

Identificar se foi realizado um 
registro das variações encontradas 
durante o acompanhamento de 
uma atividade do processo. A 
abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
atividades agrupadas por fase. 
Neste caso, a pergunta seria 
“Desvios encontrados na 
execução das atividades da fase 
<<elemento genérico>> são 
registrados?” 

Processo Atividade 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da atividade 
<<elemento genérico>> são 
comunicados conforme plano de 
comunicação?  

Identificar se as variações 
encontradas durante o 
acompanhamento de uma 
atividade do processo são 
comunicadas. A abordagem 
poderia ser customizada para 
tratar todas as atividades 
agrupadas por fase. A pergunta 
genérica seria “Desvios 

Processo 
 

Atividade 
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encontrados na execução das 
atividades da fase <<elemento 
genérico>> são comunicados 
conforme plano de 
comunicação?” 

Pelo menos uma ação corretiva foi 
registrada para cada desvio 
encontrado na execução da atividade 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se ações corretivas são 
definidas para corrigir os desvios 
encontrados na execução das 
atividades. A abordagem poderia 
ser customizada para tratar todas 
as atividades agrupadas por fase. 
A pergunta genérica seria “Pelo 
menos uma ação corretiva foi 
registrada para cada desvio 
encontrado na execução das 
atividades da fase <<elemento 
genérico>>?” 

Processo Atividade 

As ações corretivas registradas para a 
atividade <<elemento genérico>> 
são acompanhadas? 

Identificar se as ações corretivas 
registradas para cada um dos 
desvios encontrados são 
acompanhadas A abordagem 
poderia ser customizada para 
tratar todas as atividades 
agrupadas por fase. A pergunta 
genérica seria “As ações 
corretivas registradas para cada 
desvio encontrado na execução 
das atividades da fase 
<<elemento genérico>> são 
acompanhadas?” 

Processo Atividade 

A efetividade das ações corretivas 
registradas para o respectivo 
desvio/problema da atividade 
<<elemento genérico>> é avaliada? 

Verificar se o problema/desvio foi 
realmente resolvido. A 
abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
atividades agrupadas por fase. A 
pergunta genérica seria “A 
efetividade das ações corretivas 
registradas para o respectivo 
desvio encontrado na execução 
das atividades da fase 
<<elemento genérico>> é 
avaliada?” 

Processo Atividade 
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O marco <<elemento genérico>> foi 
revisado? 

Identificar se houve uma revisão 
que considerou os resultados dos 
marcos definidos pelo processo. 

Processo Marco 

Desvios encontrados nas revisões de 
marcos do projeto são registrados? 

Verificar se os desvios 
encontrados nas revisões dos 
marcos estão sendo registradas. 

Processo Marco 

A tarefa <<elemento genérico>> é 
acompanhada e controlada?  
 

Identificar se o acompanhamento 
do projeto está sendo realizado. 
Na versão atual desta abordagem, 
todas as tarefas seriam 
verificadas. Entretanto, é possível 
customizar esta pergunta para que 
ela seja feita de forma genérica 
para uma fase. Neste caso, a 
pergunta seria “As tarefas da fase 
<<elemento genérico>> são 
acompanhadas e controladas?” 

Processo Tarefa 

A tarefa <<elemento genérico>> 
gerou os artefatos <<elemento 
genérico>>? 

Identificar se uma tarefa gerou os 
artefatos definidos para ela no 
processo. 

Processo 
e 

Artefato 

Tarefa 

Os templates de artefatos e relatórios 
para o processo <<elemento 
genérico>> estão sendo seguidos? 

Identificar se os modelos 
definidos pela organização estão 
sendo seguidos no processo 
definido. 

Artefato Processo 

A tarefa <<elemento genérico>> foi 
executada pelo colaborador 
planejado com o papel <<elemento 
genérico>>? 

Identificar se uma tarefa foi 
realmente executada pelo papel 
definido no processo.  

Processo Tarefa 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da tarefa 
<<elemento genérico>> são 
registrados? 

Identificar se foi realizado um 
registro das variações encontradas 
durante o acompanhamento de 
uma tarefa do processo. A 
abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
tarefas agrupadas por fase. Neste 
caso, a pergunta seria “Desvios 
encontrados na execução das 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>> são registrados?” 

Processo Tarefa 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da tarefa 

Identificar se as variações 
encontradas durante o 

Processo 
 

Tarefa 
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<<elemento genérico>> são 
comunicados conforme plano de 
comunicação?  

acompanhamento de uma tarefa 
do processo são comunicadas. A 
abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
tarefas agrupadas por fase. A 
pergunta genérica seria “Desvios 
encontrados na execução das 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>> são comunicados 
conforme plano de 
comunicação?” 

Pelo menos uma ação corretiva foi 
registrada para cada desvio 
encontrado na execução da tarefa 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se ações corretivas são 
definidas para corrigir os desvios 
encontrados na execução das 
tarefas. A abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
tarefas agrupadas por fase. A 
pergunta genérica seria “Pelo 
menos uma ação corretiva foi 
registrada para cada desvio 
encontrado na execução das 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>>?” 

Processo Tarefa 

As ações corretivas registradas para a 
tarefa <<elemento genérico>> são 
acompanhadas? 

Identificar se as ações corretivas 
registradas para cada um dos 
desvios encontrados são 
acompanhadas A abordagem 
poderia ser customizada para 
tratar todas as tarefas agrupadas 
por fase. A pergunta genérica 
seria “As ações corretivas 
registradas para cada desvio 
encontrado na execução das 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>> são acompanhadas?” 

Processo Tarefa 

A efetividade das ações corretivas 
registradas para o respectivo 
desvio/problema da tarefa 
<<elemento genérico>> é avaliada? 

Verificar se o problema/desvio foi 
realmente resolvido. A 
abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
tarefas agrupadas por fase. A 
pergunta genérica seria “A 
efetividade das ações corretivas 

Processo Tarefa 
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registradas para o respectivo 
desvio encontrado na execução 
das tarefas da fase <<elemento 
genérico>> é avaliada?” 

Os riscos do projeto (processo) 
<<elemento genérico>> foram 
acompanhados (observar inclusão ou 
exclusão de riscos, alteração na 
probabilidade ou impacto, bem como 
ocorrência)? 

Identificar se os riscos do projeto 
foram acompanhados. 

Processo Processo 

Para cada risco ocorrido do projeto, 
há pelo menos uma ação planejada 
conforme o plano de resposta aos 
riscos? 

Identificar se foi definido um 
plano de resposta aos riscos do 
projeto para o processo utilizado. 
A necessidade desta pergunta 
dependerá do grau de maturidade 
da organização, uma vez que em 
modelos como CMMI e MPS, o 
plano de resposta aos riscos não é 
exigido nos níveis iniciais de 
maturidade. 

Processo Processo 

Quadro 11 - Lista de perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de Avaliação do Processo 

Pergunta Objetivo Tipo Elemento 
Afetado 

A auditoria da Atividade 
<<elemento genérico>> foi 
planejada? 

Identificar se existe uma politica 
que prevê a auditoria de uma 
atividade. 

Processo Atividade 

A auditoria da Atividade 
<<elemento genérico>> foi 
executada conforme o planejado? 

Identificar se a auditoria 
planejada para ser executada em 
uma atividade do processo foi 
executada conforme o planejado. 

Processo Atividade 

A auditoria da Tarefa <<elemento 
genérico>> foi planejada? 

Identificar se existe uma politica 
que prevê a auditoria de uma 
tarefa. 

Processo Tarefa 

A auditoria da Tarefa <<elemento 
genérico>> foi executada conforme 
o planejado? 

Identificar se a auditoria 
planejada para ser executada em 
uma tarefa do processo foi feita 
conforme o planejado. 

Processo Tarefa 

Foi definida uma política para 
acompanhamento do processo 
<<elemento genérico>> e suas 
atividades? 

Identificar se existe uma politica 
organizacional que defina como é 
realizado o monitoramento do 
processo definido. 

Processo Processo 
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Os problemas na execução do 
processo <<elemento genérico>> 
são registrados? 

Identificar se os problemas 
encontrados durante o 
acompanhamento do processo são 
devidamente registrados. 

Processo Processo 

Os problemas na execução do 
processo <<elemento genérico>> 
são comunicados? 

Identificar se os problemas 
encontrados durante o 
acompanhamento do processo são 
devidamente comunicados aos 
envolvidos. 

Processo Processo 

Vale observar que as perguntas listadas apresentam estruturas que estão demarcadas pelo 

elemento <<elemento genérico>>, que na execução da abordagem são substituídas por 

informações encontradas nos elementos do processo definido. Desta forma, criam-se perguntas 

genéricas, porém personalizadas conforme as informações do processo que foi definido pelo 

usuário. 

Ressalta-se que, dependendo do processo que foi definido pelo usuário da abordagem, 

algumas perguntas tornam-se semelhantes ou repetitivas. Cita-se como exemplo o fato de o usuário 

ter definido uma atividade específica chamada “PLANEJAR RISCOS”. Caso isso ocorra, perguntas 

como “Os riscos do projeto (processo) <<elemento genérico>>) foram identificados, qualificados 

(em relação a sua probabilidade de ocorrência e impacto no projeto) e priorizados?” tornam-se 

redundantes, uma vez que uma atividade “PLANEJAR RISCOS” deve considerar os itens da 

pergunta em questão.  

Se o exemplo mencionado anteriormente acontecer, cabe ao usuário da abordagem utilizar 

ou não uma pergunta genérica do checklist. Assim, ressalta-se que, utilizar todas as perguntas 

listadas nos quadros (Quadro 9, Quadro 10 e Quadro 11) pode não ser necessário, cabendo ao 

usuário da abordagem selecionar somente aquelas que achar necessário para o seu processo. É 

importante destacar, que a abordagem da a possibilidade de o usuário utilizar a abordagem 

detalhadas por atividades e tarefas, ou somente generalizar a auditoria do seu processo ao nível de 

uma fase. 

Nesta seção, foi apresentada a abordagem para a geração de um checklist de garantia da 

qualidade de forma genérica, utilizando para isso um conjunto de perguntas pré-definidas e as 

informações de um processo organizacional. Na seção seguinte, é apresentado um mecanismo de 

automação da abordagem. 
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4.2 AUTOMAÇÃO DA ABORDAGEM 

Como visto na seção anterior, a abordagem proposta pode ser aplicada por qualquer usuário 

que entenda os elementos de seu processo definido. Porém, até mesmo com a utilização da 

abordagem a execução da tarefa de geração de checklist de garantia da qualidade, com base nas 

informações de um processo definido, torna-se uma tarefa que, dependendo do tamanho do 

processo, pode levar um tempo considerável para ser executada.  

Neste cenário, é importante que exista um mecanismo que auxilie o usuário a gerar um 

checklist de garantia da qualidade de forma mais rápida. Assim, a existência dessa necessidade, 

aliada com o fato de que existem diversas ferramentas que auxiliam o usuário a definir os seus 

processos, sugere que o mecanismo a ser utilizado para auxiliar na geração de checklist de garantia 

da qualidade seja computacional. 

Uma vez que um mecanismo computacional seja utilizado para aplicar a abordagem 

proposta neste trabalho, é importante ressaltar que o mesmo deve executar os passos da abordagem 

citados na seção anterior, a fim de garantir a automação da geração do checklist. Desta forma, o 

primeiro passo deste mecanismo é a interpretação dos dados do processo definido pelo usuário, em 

uma ferramenta de definição de processos. Assim, é importante que as informações do processo 

definido pelo usuário, por meio da utilização de uma ferramenta computacional, estejam 

armazenadas de forma padronizada e que o processo tenha sido definido em conformidade com a 

abordagem proposta. 

Para executar a tarefa de automação da geração de checklist de garantia da qualidade, neste 

trabalho, indica-se a utilização de uma ferramenta de definição de processo que utilize a notação 

gráfica SPEM. Esta notação apresenta elementos semelhantes aos utilizados na abordagem e, além 

disso, armazena de forma padronizada as informações do processo definido. Com o processo 

definido armazenado em uma estrutura de dados padronizada, o acesso às informações do processo 

é facilitado, assim o trabalho para a construção de um mecanismo computacional para a extração 

dos dados do processo é reduzido.  

Ressalta-se que os elementos definidos pelo SPEM, mesmo sendo semelhante aos utilizados 

na abordagem, apresentam uma nomenclatura que difere daquela adotada para os elementos 

afetados, presentes nas perguntas genéricas da abordagem. Desta forma, relacionaram-se os 

elementos do SPEM com os elementos utilizados na abordagem para facilitar a extração das 
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informações do processo definido utilizando a notação SPEM. Esta relação se faz necessária, pois 

ao ler o elemento do SPEM, e verificando seu correspondente na abordagem, é possível que o 

mecanismo de automação identifique as perguntas que deve selecionar para o elemento em questão. 

O Quadro 12 exibe a lista de elementos utilizados na abordagem e seu correspondente no SPEM. 

Quadro 12 - Elementos da Abordagem X Elementos do SPEM 
Elemento da Abordagem Elemento Correspondente no SPEM 

Processo Process 

Fase Phase 

Atividade Activity 

Tarefa TaskDescriptor 

Marco Milestone 

Papel RoleDescriptor 

Artefato WorkProductDescriptor 

Uma vez que as informações do processo tenham sido extraídas do processo definido, inicia-

se o procedimento de geração do checklist, atividades 3 e 4 da abordagem, conforme a Figura 8. 

Assim, o mecanismo de automação realiza a leitura do elemento do processo definido e identifica o 

tipo do elemento do processo. Depois de identificado o tipo do elemento, o mecanismo deve 

selecionar uma lista de perguntas que apresentam um “elemento afetado” semelhante ao tipo do 

elemento do processo. Depois de selecionar as perguntas, é realizada a combinação dos elementos, 

a fim de gerar uma pergunta para o checklist. Ressalta-se que o mecanismo de automação deve 

realizar esses passos para cada elemento definido no processo, gerando assim perguntas de checklist 

para cada item do mesmo. 

Neste momento é importante destacar que, as perguntas definidas na abordagem são 

armazenadas em um arquivo XML, facilitando assim a leitura, interpretação das mesmas e a 

geração das perguntas genéricas. Assim, foram definidas no arquivo XML estruturas para 

representar as perguntas da abordagem. Desta forma, definiu-se uma estrutura chamada 

ChecklistQuestions responsável por armazenar todas as perguntas da abordagem. As perguntas da 

abordagem, por sua vez, são representadas pela estrutura Question, em que as estruturas description 

e goal representam, respectivamente, a descrição e o objetivo da pergunta. Também foi definida 

uma estrutura elements responsável por armazenar os elementos afetados, por uma pergunta 

genérica. A Figura 10 ilustra a estrutura do arquivo XML em questão. 
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Figura 10 - Estrutura do XML de armazenagem das perguntas de checklist 

Neste trabalho, foi desenvolvido um mecanismo para realizar a automação da abordagem 

proposta. Este mecanismo foi desenvolvido baseado nas informações do processo definido na 

ferramenta de definição de processo EPF Composer7. Esta ferramenta foi utilizada devido ao fato de 

que a mesma apresenta a possibilidade de definir um processo utilizando a notação SPEM. Este 

mecanismo foi desenvolvido seguindo os passos descritos nesta seção, e posteriormente foi 

acoplado como sendo um módulo da ferramenta de apoio às atividades de garantida da qualidade de 

software que é tratada no Capítulo 5 .  

4.3 ESTUDO DE CASO COM A FERRAMENTA EPF 

Com o intuito de exemplificar o funcionamento do mecanismo de execução da abordagem 

proposta, definiu-se um estudo de caso. Assim, ele trata da geração de um checklist de garantia da 

qualidade de um processo definido, por meio da utilização do mecanismo de automação descrito na 

seção anterior. 

Como mencionado na seção anterior, o mecanismo de automação foi desenvolvido baseado 

nas informações de um processo definido na ferramenta EPF Composer. O EPF Composer é um 

framework que tem o objetivo de fornecer ferramentas que possibilitem aos engenheiros de 

softwares a definição e customização de um processo de software (EPF COMPOSER, 2011). O 

EPF7 é uma ferramenta open-source, foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação 

JAVA. Cabe ressaltar que o funcionamento da ferramenta EPF Composer não é objetivo deste 

                                                 
 
 
 
7http://www.eclipse.org/epf/  
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trabalho, no entanto, como a abordagem proposta necessita desta ferramenta, alguns passos de sua 

utilização são mostrados no decorrer da apresentação da abordagem proposta. 

Assim, o estudo de caso realizado nesta seção utiliza a ferramenta citada para definir um 

processo e em seguida exportar suas informações. Desta forma, inicialmente definiu-se um processo 

utilizando a ferramenta EPF Composer. O processo escolhido para ser definido nesta ferramenta, foi 

o processo OpenUP8. Porém, como o objetivo deste estudo de caso é somente exemplificar a 

abordagem e a automação da mesma, somente a fase de iniciação do referido processo foi definida. 

A Figura 11 mostra a fase de iniciação, do processo mencionado, definida na ferramenta EPF. 

                                                 
 
 
 
8 http://epf.eclipse.org/wikis/openup/ 
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Figura 11 - Fase de Iniciação do Processo OpenUP 

Depois de definido o processo na ferramenta EPF Composer é necessário realizar a 

exportação de suas informações, para que as mesmas possam ser utilizadas pelo mecanismo de 

automação da abordagem. Esta exportação dá-se em forma de um arquivo XML padronizado pela 

notação SPEM. O processo de exportação de um arquivo XML é apresentado na seção 4.3.1 . Na 
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seção 4.3.2  a estrutura do arquivo XML exportado é apresentada e na seção 4.3.3 a estrutura de 

suporte ao mecanismo de automação.  

Depois de definido e devidamente exportado, o processo foi submetido ao mecanismo de 

automação para a aplicação automatizada da abordagem, com o intuito de gerar um checklist de 

garantia da qualidade. O Quadro 13 exibe parte do checklist, e suas perguntas, gerados por meio da 

utilização da automação da abordagem proposta. O quadro completo das perguntas geradas pode ser 

encontrado no APÊNDICE B. 

Quadro 13 - Perguntas geradas utilizando a abordagem proposta, utilizando as informações da fase de 
iniciação do processo OpenUP 

PERGUNTA 
 A atividade Desenvolver arquitetura está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 A Atividade Desenvolver arquitetura está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Atividade Desenvolver arquitetura está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Atividade Desenvolver arquitetura foi planejada? 
 A auditoria da Atividade Desenvolver arquitetura foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Desenvolver arquitetura estão sendo 
registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Atividade Desenvolver arquitetura são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Atividade Desenvolver 
arquitetura ? 
 As ações corretivas para a Atividade Desenvolver arquitetura são acompanhadas? 
 Quem executou a Atividade Desenvolver arquitetura foi o papel Arquiteto ? 
 Para a Atividade Desenvolver arquitetura , o papel Arquiteto  respeita o cronograma de atividades 
da organização? 
 Quem executou a Fase Desenvolver arquitetura foi o papel Arquiteto? 
 Para a Fase Desenvolver arquitetura , o papel Arquiteto respeita o cronograma de atividades da 
organização? 
 A Atividade Desenvolver arquitetura  gerou os artefatos Arquitetura ? 
 A Fase Desenvolver arquitetura  gerou os artefatos Arquitetura ? 
 O armazenamento do artefato Arquitetura  foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Arquitetura ? 

No Quadro 13, observa-se as perguntas geradas para a fase de iniciação do processo 

OpenUP. Neste quadro, as palavras marcadas em negrito substituíram as tags <<elemento 

genérico>>, possibilitando assim a criação de um checklist genérico para o processo mencionado.  

Observa-se que a utilização da abordagem proposta, combinada com a utilização de um 

mecanismo de automação da mesma, facilita e torna mais rápida a tarefa de geração de checklist de 

um processo definido. Uma vez que, em alguns segundos, um checklist, com uma quantidade 

considerável de perguntas, é gerado para a utilização do usuário. 
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4.3.1  Exportação do processo definido na ferramenta EPF 

A ferramenta EPF, possui duas formas de definição de um processo de negócio. A primeira 

delas permite a definição de um processo por meio de modelagem gráfica. E a segunda forma, 

permite que um processo seja definido como uma EAP (Estrutura Analítica de Projeto). Cabe 

ressaltar que, se o processo for modelado graficamente, a EPF automaticamente define a EAP do 

processo modelado, porém o contrário não é possível. Não é objetivo deste trabalho demonstrar o 

funcionamento completo da ferramenta EPF, assim somente são apresentados os passos essenciais 

para a definição de um processo e sua exportação. 

Para se definir um processo na ferramenta EPF, deve-se inicialmente criar uma “Method 

Library”  e em seguida criar um “Method Plugin”. A partir deste momento, algumas informações 

são criadas e exibidas pela ferramenta EPF, porém a que diz respeito à abordagem proposta neste 

trabalho encontra-se no pacote “Delivery Process”. É neste pacote que o processo pode ser 

definido. Para tal, basta adicionar um processo dentro do pacote mencionado, utilizando a seguinte 

a opção “NEW -> Delivery Process” do menu de contexto. 

Depois de criado o “Delivery Process”, basta que o processo seja definido, seja por 

modelagem gráfica ou por meio da definição da EAP. Não é objetivo deste trabalho detalhar, ou 

explicar, como um processo deve ser definido. A Figura 12 ilustra a tela da ferramenta EPF que 

exibe as informações de um processo definido. 
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Figura 12 - Visualização do processo na ferramenta EPF Composer 

A abordagem proposta neste trabalho presume que o processo organizacional já esteja 

definido na ferramenta EPF, faltando apenas que o mesmo seja exportado. A exportação do 

processo definido não pode ser executada de qualquer maneira, para que ele possa ser utilizado pelo 

mecanismo de automação da abordagem proposta o mesmo deve ser exportado em formato XML 

padronizado. Assim, os passos para a devida exportação do processo definido na ferramenta EPF 

são descritos a seguir. 

A primeira etapa para a correta exportação do processo na ferramenta EPF é abrir a “Method 

Library” que possui o processo definido. Feito isto, é necessário acessar o menu “File” e em 

seguida clicar na opção “Export”. Depois de realizada esta etapa, uma tela (Figura 13) será exibida 

e nela a opção que deve ser selecionada é a XML. 
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Figura 13 - Seleção de tipo de exportação 

Com a opção “XML” selecionada, é necessário avançar o processo de exportação. Ao 

avançar no processo, uma nova tela é exibida (Figura 14), e nela um “Method Plugin” deve ser 

selecionado para a exportação. Depois de tê-lo selecionado, deve-se avançar até a tela de seleção de 

destino da exportação (Figura 15). Nesta tela deve-se definir o local em que o arquivo XML 

exportado deve ser armazenado. Neste momento, é importante destacar que o local escolhido deve 

ser um diretório vazio, caso contrário os arquivos dentro do mesmo são excluídos e só depois o 

arquivo XML é salvo. 
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Figura 14 - Tela de seleção de Method Plugin 

 

Figura 15 - Tela de seleção de destino da exportação 

Os passos descritos nessa seção são necessários para realizar a exportação do arquivo XML 

que será interpretado e utilizado pelo mecanismo de automação da abordagem proposta neste 

trabalho. Desta forma, eles devem ser seguidos e executados da forma como foram descritos. A 

seguir, a estrutura do arquivo XML exportado será exibida. 
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4.3.2  Estrutura do arquivo XML exportado 

Na seção anterior foram apresentadas as etapas necessárias para executar a exportação de 

um arquivo XML da ferramenta EPF, arquivo este que contém as informações a respeito do 

processo definido e que será utilizado na abordagem proposta neste trabalho. 

Uma vez o processo definido e devidamente exportado em um arquivo XML, fez-se 

necessário entender a estrutura do mesmo, para que fosse possível definir uma estrutura de dados 

capaz de interpreta-lo. Desta forma, esta seção aborda a estrutura do arquivo XML exportado, bem 

como explica os elementos da mesma, que são utilizados pelo mecanismo de automação da 

abordagem proposta. 

O arquivo exportado, além das informações do processo que foi definido, traz informações 

adicionais a respeito de tudo que foi cadastrado na Method Library. Desta forma, somente as tags 

XML que são utilizadas pelo mecanismo de automação são apresentadas. Assim, o arquivo 

exportado apresenta três tags como estruturas principais, são elas: MethodLibrary, MethodPlugin e 

MethodPackage. A primeira dessas tags representa toda a Melhod Library e é composta pela tag 

MethodPlugin, que representa as informações a cerca de um Method Plugin específico. Por último, 

existem as tags MethodPackage que armazenam informações a respeito de cada pacote existente 

dentro de um Method Plugin. A Figura 16 exibe a estrutura básica do XML exportado da 

ferramenta EPF. 

 

Figura 16 - Estrutura básica do arquivo XML exportado 
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Além da estrutura básica apresentada (Figura 16), o arquivo XML exportado apresenta 

outras tags. Como o foco deste trabalho é voltado para a abordagem proposta, a seguir são 

demonstradas somente as tags que são utilizadas pela mesma.  

Como a abordagem baseia-se nas informações do processo de negócio definido na 

ferramenta EPF, as tags essenciais a serem interpretadas pelo mecanismo de automação, encontram-

se dentro das tags MethodPackage que, por sua vez, possuem o atributo “xsi:type” com o valor de 

“uma:ProcessComponent”. Este elemento da estrutura do XML exportado contém as informações 

do processo definido. Essas informações encontram-se dentro de uma nova tag chamada de 

Process. 

A tag que contém informações a respeito do processo definido, “Process”, é compostas por 

outras tags, chamadas de BreakdownElement. Essa tag é responsável por representar todos os 

elementos definidos para um processo. Desta forma, elementos de um processo como fase, 

atividade, tarefa, produto de trabalho e papéis são representados por esta tag. Na Figura 17 pode-se 

observar a estrutura da tag Process e da tag BreakdownElement. 

 

Figura 17 - Estrutra da tag BreakdownElement 

Na estrutura da tag BreakdownElement, Figura 17, pode-se observar que existem alguns 

atributos. Dos atributos, da tag em questão, o mais importante é o “xsi:type”. Este atributo é 

responsável por identificar o tipo de elemento do processo que está sendo visualizado e que é 

interpretado na abordagem proposta. Desta forma, o atributo “xsi:type” pode assumir valores como 
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“Phase”, “TaskDescriptor”, “Activity”, “WorkProductDescriptor” e “RoleDescriptor”. Esses 

valores representam respectivamente uma fase, uma tarefa, uma atividade, um produto de trabalho 

ou um papel no processo definido. Além dos atributos, a tag BreakdownElement pode conter outras 

informações armazenadas em tags internas a ela, como por exemplo a tag SuperActivity. Esta tag  

faz referência a uma tag em um nível superior, na qual o elemento em questão está inserido.  

Para finalizar a apresentação da estrutura do arquivo XML exportado, a partir da ferramenta 

EPF Composer, deve-se ressaltar que a tag BreakdownElement pode apresentar uma ou mais tags 

do mesmo tipo em sua estrutura. Desta forma, esta tag é responsável por manter a estrutura lógica 

de apresentação dos elementos do processo, mantendo sua ordem de apresentação, bem como os 

seus níveis. 

Nesta seção, foram apresentados os elementos da estrutura do arquivo XML exportado da 

ferramenta EPF Composer e que são utilizados na abordagem proposta neste trabalho. Estes 

elementos contêm informações importantes a respeito do processo definido e sua correta 

interpretação é essencial para que possam ser utilizados corretamente pelo mecanismo de 

automação da abordagem em questão. 

4.3.3  Estrutura de dados para dar suporte ao mecanismo de Automação 

Com o intuito de auxiliar o processo de automação da abordagem proposta, foi necessário 

desenvolver um mecanismo para ler e interpretar o arquivo exportado, e em seguida armazenar as 

informações do arquivo XML em uma estrutura de dados. 

A estrutura de dados definida para dar suporte ao mecanismo de automação, da abordagem 

proposta neste trabalho, tem como função representar a hierarquia de dados extraídos do arquivo 

XML. O objetivo da criação desta estrutura de dados é facilitar o acesso aos dados, realizando a 

consulta em memória e não diretamente ao arquivo XML, fazendo, deste modo, somente uma vez a 

leitura do mesmo. 

Desta forma, foram definidas duas estruturas de dados para armazenar as informações do 

processo, são elas: Process, ProcessElement. Ambas as estruturas são classes implementadas 

utilizando a linguagem de programação PHP. A Figura 18 exibe a estrutura dessas duas classes. 
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Figura 18 - Classes Process e ProcessElement 

A classe Process representa o processo modelado, ela possui um atributo pra identificar o 

nome do processo. Ela também possui um array de objetos da classe ProcessElement, que por sua 

vez representam todos os elementos presentes dentro da estrutura do processo. A classe 

ProcessElement possui seis atributos que são os responsáveis por armazenar as informações dos 

elementos contidos no processo. Além desses atributos, esta classe também possui um array de 

objetos da classe ProcessElement, isso se faz necessário uma vez que um elemento do processo 

pode conter outros elementos de processos em sua estrutura. 

Definida a estrutura de dados responsável por armazenar os dados extraídos do arquivo 

XML exportado, é necessário explicar o processo de extração dos mesmos. O processo de 

interpretação e extração dos dados do arquivo XML é implementada na classe XMLController. Ela 

possui métodos para a leitura do processo e também para a leitura de seus elementos. A extração de 

dados é representada no diagrama de sequencia a seguir (Figura 19). 
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Figura 19 - Diagrama de sequencia da extração de dados do arquivo XML 

Para iniciar a leitura do arquivo XML, é utilizado o método readXMLProcess() da classe 

XMLController. Ao iniciar a interpretação do arquivo XML, o mecanismo, primeiramente, localiza 

a estrutura Process contida no arquivo em questão e, para cada elemento process, retira as 

informações necessárias, armazenando as mesmas na estrutura de dados representada pela classe 

Process. Depois de concluído este passo, inicia-se a leitura dos elementos conhecidos como 

breakdownElements, esses por sua vez têm suas informações armazenadas na classe 

ProcessElement.  

A leitura dos breakdownElements é realizada utilizando o método readBreakdownElement() 

da classe XMLController. Cabe ressaltar que um breakdownElement pode possuir em sua estrutura 

outros breakdownElements, desta forma o método readBreakdownElement() foi implementado para 

alcançar o último nível da estrutura do arquivo XML. Desta forma, garante-se que nenhuma 

informação seja deixada de lado. 

 



84 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM 

Na seção anterior a abordagem para apoiar as atividades de garantia da qualidade de 

software foi apresentada. Assim, esta seção tem o objetivo de apresentar a avaliação que foi 

realizada sobre a abordagem proposta. 

A abordagem proposta neste trabalho tem o objetivo de apoiar as atividades de garantia da 

qualidade de software. Este apoio é conseguido por meio da geração de um checklist de garantia da 

qualidade. O checklist é gerado por meio da combinação das informações de um processo definido 

com o principal elemento da abordagem, a pergunta genérica. 

Desta forma, a avaliação da abordagem foi definida para avaliar o principal elemento da 

mesma, a pergunta genérica. A avaliação foi realizada de forma empírica, assim a abordagem foi 

submetida a especialistas para que os mesmos pudessem avaliar as perguntas genéricas e fazer 

comentários sobre as mesmas.  

Para guiar os especialistas na avaliação das perguntas genéricas da abordagem proposta, foi 

definido um questionário. Este questionário é divido em duas etapas. Na primeira etapa do 

questionário tem-se a caracterização do especialista. Esta etapa é importante para a avaliação, pois 

descreve o perfil do especialista, indicando o grau de familiaridade que o mesmo possui em relação 

à garantia da qualidade. O Apêndice C apresenta o formulário de caracterização do especialista, 

primeira etapa do questionário de avaliação da abordagem. 

A segunda etapa do questionário de avaliação da abordagem é avaliação das perguntas 

genéricas. Para tal tarefa definiu-se um quadro com a pergunta genérica, seu objetivo, o elemento 

do processo que a pergunta genérica afeta e uma coluna de avaliação. A coluna de avaliação é a 

única que é preenchida pelo especialista durante a avaliação das perguntas genérica. Assim, nela o 

especialista informa se concorda ou não que a pergunta genérica em questão deve ser utilizada em 

um checklist de garantia da qualidade. Na coluna de avaliação, é possível que o especialista 

acrescente um comentário a respeito da avaliação da pergunta genérica. Ao final da avaliação das 

perguntas genéricas é possibilitado ao especialista propor novas perguntas que o mesmo julgue 

necessárias para um checklist de garantia da qualidade. O Apêndice D apresenta formulário de 

avaliação das perguntas genéricas da abordagem proposta. 
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Depois de definido o questionário de avaliação da abordagem proposta, encaminhou-se o 

mesmo, juntamente com o texto descritivo da abordagem, para os especialistas avaliarem. Foram 

convidados um total de quatro especialistas, e destes, três responderam ao questionário enviado. 

Assim, o resultado obtido por meio dos questionários respondidos pelos especialistas é apresentado 

na seção a seguir. 

4.4.1  Resultados da Avaliação dos especialistas 

Na seção anterior foi apresentada a descrição da avaliação das perguntas da abordagem 

proposta neste trabalho. A seguir, nesta seção, são apresentados os resultados desta avaliação. 

Depois de obter o questionário de avaliação preenchido pelos especialistas, a primeira etapa 

a ser realizada foi montar o perfil de cada avaliador, conforme definido no formulário de 

caracterização (APÊNDICE C). Assim, o Quadro 14 demonstra o perfil dos especialistas que 

avaliaram as perguntas genéricas da abordagem. 

Quadro 14 - Caracterização dos especialistas 
Especialistas 

Caracterização Especialista 1 Especialista2 Especialista 3 

Familiaridade com o Assunto Muito Familiar Muito Familiar Muito Familiar 

Experiência na área 

2 anos e 9 meses (SQA) 
 

6 anos (consultora em melhoria de 
processos) 

7 Anos 2 anos 

Implementador MPS.BR SIM SIM SIM 
Avaliador MPS.BR SIM SIM NÃO 
Quantidade de Implementações 25 19 2 
Quantidade de Avaliações 55 14 0 

Observa-se no Quadro 14 que os especialistas selecionados, para avaliar as perguntas 

genéricas da abordagem, apresentam um perfil que agrega um grau considerável de confiabilidade 

em relação a suas avaliações. Todos os especialistas apresentam um grau elevado de familiaridade 

com o assunto garantia da qualidade e também apresentam um tempo considerável de experiência 

na área.  

Nota-se que os especialistas desta abordagem possuem conhecimento a respeito do tema de 

melhoria de processos de software, pois os mesmo ou são avaliadores e, ou, implementadores deste 

modelo. Para ressaltar a confiabilidade do perfil dos especialistas, destaca-se que todos apresentam 

implementações ou avaliações do modelo MPS.BR. 
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Depois de elaborado o perfil dos especialistas, e observada a sua confiabilidade, iniciou-se a 

segunda etapa da elaboração dos resultados da avaliação. Para tal, realizou-se a comparação das 

avaliações feitas pelos especialistas a respeito de cada pergunta genérica definida na abordagem. O 

APÊNDICE E apresenta a compilação completa dos dados das avaliações dos especialistas. A 

seguir (Quadro 15), são listadas as modificações definidas para as perguntas genéricas da 

abordagem (Quadro 9, Quadro 10 e Quadro 11), realizadas com base nas avaliações dos 

especialistas. Ressalta-se que as modificações, listadas no Quadro 15, referem-se àquelas que 

afetam a forma como o checklist, gerado pela abordagem proposta, é apresentado. Assim, as demais 

modificações somente alteram o texto da pergunta, possibilitando um maior detalhamento e 

entendimento das mesmas. Essas modificações podem ser verificadas no Apêndice E. 

Quadro 15 -  Modificações realizadas nas perguntas genéricas da abordagem 
Pergunta Original Pergunta Alterada Motivo da Alteração 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi planejada com 
um colaborador definido com o 
papel <<elemento genérico>>? 

Foi definido um papel 
responsável para a atividade 
<<elemento genérico>> 

A alteração da pergunta foi 
realizada, pois segundo um dos 
especialistas o nível de detalhe 
desta questão é grande e não se 
justificaria o custo-benefício 
associado à verificação. Além 
disto, outro especialista não 
concordou com a pergunta 
original. 
 

A tarefa <<elemento 
genérico>> foi planejada com 
um colaborador definido com o 
papel <<elemento genérico>>? 

Foi definido um papel 
responsável para a tarefa 
<<elemento genérico>> 

A alteração da pergunta foi 
realizada, pois segundo um dos 
especialistas o nível de detalhe 
desta questão é grande e não se 
justificaria o custo-benefício 
associado à verificação. Além 
disto, outro especialista não 
concordou com a pergunta 
original. 
 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi executada pelo 
colaborador planejado com o 
papel <<elemento genérico>>? 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi executada pelo 
papel responsável definido? 

Segundo os especialistas, o 
nível de detalhe desta questão é 
grande e não se justificaria o 
custo-benefício associado à 
verificação. 
 

A tarefa <<elemento 
genérico>> foi executada pelo 
colaborador planejado com o 
papel <<elemento genérico>>? 

A tarefa <<elemento 
genérico>> foi executada pelo 
papel responsável definido? 

Segundo os especialistas, o 
nível de detalhe desta questão é 
grande e não se justificaria o 
custo-benefício associado à 
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verificação. 
 

A auditoria da Atividade 
<<elemento genérico>> foi 
planejada? / A auditoria da 
Tarefa <<elemento genérico>> 
foi planejada? 

A auditoria do Processo 
<<elemento genérico>> foi 
planejada? 

Segundo os especialistas, não 
faz sentido executar para cada 
atividade ou tarefa. 

A auditoria da Atividade 
<<elemento genérico>> foi 
executada conforme o 
planejado? / A auditoria da 
Tarefa <<elemento genérico>> 
foi executada conforme o 
planejado? 

A auditoria do processo 
<<elemento genérico>> foi 
executada conforme o 
planejado? 

Segundo os especialistas, não 
faz sentido executar para cada 
atividade ou tarefa. 

Além das modificações mencionadas, foi possibilitada aos especialistas a sugestão de novas 

perguntas para a abordagem. Desta forma as seguintes perguntas foram adicionadas: 

• As documentações do processo <<Elemento Genérico>> foram criadas e armazenadas 

no local devido? 

• As documentações do processo <<Elemento Genérico>> foram elaboradas de acordo 

com o modelo especificado? 

• As documentações do processo <<Elemento Genérico>> foram aprovadas conforme 

estabelecido? 

• Existe evidência de que os eventos planejados para o processo <<Elemento Genérico>> 

estão ocorrendo? 

• Os eventos planejados para o processo <<Elemento Genérico>> estão ocorrendo na 

periodicidade definida? 

• Os participantes têm comparecido aos eventos planejados para o processo <<Elemento 

Genérico>>? 

• Os assuntos que deveriam ser tratados nos eventos planejados para o processo 

<<Elemento Genérico>> estão sendo? 

Depois de analisadas as modificações, e adicionadas às novas perguntas genéricas, elaborou-

se um novo conjunto de perguntas genéricas para a abordagem proposta. Deste modo, o novo 

conjunto de perguntas genéricas é observado a seguir (Quadro 16, Quadro 17 e Quadro 18): 
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Quadro 16 – Nova lista de perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de planejamento  

Pergunta Objetivo Tipo 
Elemento 
Afetado 

Foi definido um item no 
cronograma para a execução do 
processo <<elemento 
genérico>>? 

Identificar se um item no cronograma 
é definido para a execução do 
processo definido. 

Processo Processo 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi planejada 
(verificar se existe 
correspondência entre esta 
atividade no processo e alguma 
atividade no projeto)? 

Identificar se o planejamento do 
projeto foi realizado com base nas 
atividades definidas pelo processo. Na 
versão atual desta abordagem, todas 
as atividades seriam verificadas. 
Entretanto, é possível customizar esta 
pergunta para que ela seja feita de 
forma genérica para uma fase. Neste 
caso, a pergunta seria “As atividades 
da fase <<elemento genérico>> 
foram planejadas (verificar se existe 
correspondência entre as atividades 
desta fase no processo com as 
atividades do projeto)?” 

Processo Atividade 

Foi definido um papel 
responsável para a atividade 
<<elemento genérico>> 

Identificar se um responsável foi 
definido para uma atividade. 

Processo Atividade 

O colaborador planejado para a 
atividade <<elemento 
genérico>> possui os 
conhecimentos e habilidades 
mínimos estabelecidos pelo papel 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se o colaborador planejado 
para a atividade tem os conhecimentos 
e habilidades definidos para o papel 
responsável.  

Processo Atividade 
e Papel 

Os prazos definidos para a 
execução da atividade 
<<elemento genérico>> 
respeitam a disponibilidade do 
colaborador definido para o papel 
responsável? 

Identificar se os colaboradores são 
planejados conforme sua 
disponibilidade. Esta pergunta verifica 
se houve consulta ao calendário dos 
recursos para o planejamento do 
colaborador da atividade. 

Processo Atividade 

A tarefa <<elemento genérico>> 
foi planejada (verificar se existe 
correspondência entre esta tarefa 
no processo e alguma tarefa no 
projeto)? 

Identificar se o planejamento do 
projeto foi realizado com base nas 
tarefas definidas pelo processo. Na 
versão atual desta abordagem, todas 
as tarefas seriam verificadas. 
Entretanto, é possível customizar esta 

Processo Tarefa 
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pergunta para que ela seja feita de 
forma genérica para uma fase. Neste 
caso, a pergunta seria “As tarefas da 
fase <<elemento genérico>> foram 
planejadas (verificar se existe 
correspondência entre as tarefas desta 
fase no processo com as tarefas do 
projeto)?” 

Foi definido um papel 
responsável para a tarefa 
<<elemento genérico>> 

Identificar se um responsável foi 
definido para uma tarefa. 

Processo Tarefa 

O colaborador planejado para a 
tarefa <<elemento genérico>> 
possui os conhecimentos e 
habilidades mínimos 
estabelecidos pelo papel 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se o colaborador planejado 
para a tarefa tem os conhecimentos e 
habilidades definidos para o papel 
responsável.  

Processo Tarefa e 
Papel 

Os prazos definidos para a 
execução da tarefa <<elemento 
genérico>> respeitam a 
disponibilidade do colaborador 
definido para o papel 
responsável? 

Identificar se os colaboradores são 
planejados conforme sua 
disponibilidade. Esta pergunta verifica 
se houve consulta ao calendário dos 
recursos para o planejamento do 
colaborador da tarefa. 

Processo Tarefa 

O armazenamento, nível de 
controle de acesso e política de 
backup do artefato <<elemento 
genérico>> foram planejados? 

Identificar se há um plano de dados 
que compreende o artefato em 
questão. O plano de dados deve 
informar questões referentes ao 
armazenamento e nível de controle de 
acesso, além de uma política de 
backup que permita a recuperação do 
artefato gerado. 

Artefato Artefato 

Os templates de artefatos e 
relatórios para o processo 
<<elemento genérico>> foram 
planejados? 

Identificar se templates para a geração 
de artefatos e relatórios foram 
definidos para serem seguidos 

Artefato Processo 

Existe, pelo menos, uma revisão 
planejada que considera o marco 
<<elemento genérico>>? 

Verificar se existe uma revisão para o 
marco em questão. 

Processo Marco 

Os riscos do projeto (processo) 
<<elemento genérico>> foram 
identificados, qualificados (em 

Identificar se os riscos do projeto 
foram identificados, qualificados e 
priorizados. A necessidade desta 

Processo Processo 
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relação a sua probabilidade de 
ocorrência e impacto no projeto) 
e priorizados (considerando o 
grau de exposição, resultante da 
combinação entre a probabilidade 
e o impacto)? 

pergunta pode ser avaliada pelo 
usuário. Caso o processo tenha uma 
atividade explícita do tipo “Identificar 
riscos do projeto”, esta pergunta 
ficaria redundante. Entretanto, a 
presença desta pergunta força a 
organização a verificar se o processo 
definido realmente considera a 
identificação de riscos. Em caso 
negativo, o checklist força a empresa a 
executar esta atividade. 

Há um plano de resposta 
(prevenção e/ou contingência) 
para os riscos identificados no 
projeto (processo <<elemento 
genérico>>)? 

Identificar se foi definido um plano de 
resposta aos riscos do projeto para o 
processo utilizado. A necessidade 
desta pergunta dependerá do grau de 
maturidade da organização, uma vez 
que em modelos como CMMI e MPS, 
o plano de resposta aos riscos não é 
exigido nos níveis iniciais de 
maturidade. 

Processo Processo 

Quadro 17 – Nova lista de perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de monitoração 

Pergunta Objetivo Tipo Elemento 
Afetado 

O planejamento para o processo 
<<elemento genérico>> é seguido? 

Identificar se o plano definido 
para o processo está sendo 
seguido. 

Processo Processo 

A atividade <<elemento genérico>> 
é acompanhada e controlada?  
 

Identificar se o acompanhamento 
do projeto está sendo realizado. 
Na versão atual desta abordagem, 
todas as atividades seriam 
verificadas. Entretanto, é possível 
customizar esta pergunta para que 
ela seja feita de forma genérica 
para uma fase. Neste caso, a 
pergunta seria “As atividades da 
fase <<elemento genérico>> são 
acompanhadas e controladas?” 

Processo Atividade 

A atividade <<elemento genérico>> 
gerou os artefatos <<elemento 
genérico>>? 

Identificar se uma atividade gerou 
os artefatos definidos para ela no 
processo. 

Processo 
e 

Artefato 

Atividade 

A denominação, a armazenamento, Identificar se os artefatos gerados Artefato Artefato 



91 

 

nível de controle de acesso e política 
de backup do artefato <<elemento 
genérico>> foram realizados de 
acordo com o planejado? 

no processo são armazenados e 
tiveram controle de acesso e 
cópias de segurança conforme o 
plano de dados. 

A atividade <<elemento genérico>> 
foi executada pelo papel responsável 
definido? 

Identificar se uma atividade foi 
realmente executada pelo papel 
definido no processo.  

Processo Atividade 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da atividade 
<<elemento genérico>> são 
registrados? 

Identificar se foi realizado um 
registro das variações encontradas 
durante o acompanhamento de 
uma atividade do processo. A 
abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
atividades agrupadas por fase. 
Neste caso, a pergunta seria 
“Desvios encontrados na 
execução das atividades da fase 
<<elemento genérico>> são 
registrados?” 

Processo Atividade 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da atividade 
<<elemento genérico>> são 
comunicados conforme definido? 

Identificar se as variações 
encontradas durante o 
acompanhamento de uma 
atividade do processo são 
comunicadas. A abordagem 
poderia ser customizada para 
tratar todas as atividades 
agrupadas por fase. A pergunta 
genérica seria “Desvios 
encontrados na execução das 
atividades da fase <<elemento 
genérico>> são comunicados 
conforme plano de 
comunicação?” 

Processo 
 

Atividade 

Pelo menos uma ação corretiva foi 
registrada para cada desvio 
encontrado na execução da atividade 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se ações corretivas são 
definidas para corrigir os desvios 
encontrados na execução das 
atividades. A abordagem poderia 
ser customizada para tratar todas 
as atividades agrupadas por fase. 
A pergunta genérica seria “Pelo 
menos uma ação corretiva foi 

Processo Atividade 
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registrada para cada desvio 
encontrado na execução das 
atividades da fase <<elemento 
genérico>>?” 

As ações corretivas registradas para a 
atividade <<elemento genérico>> 
são acompanhadas? 

Identificar se as ações corretivas 
registradas para cada um dos 
desvios encontrados são 
acompanhadas A abordagem 
poderia ser customizada para 
tratar todas as atividades 
agrupadas por fase. A pergunta 
genérica seria “As ações 
corretivas registradas para cada 
desvio encontrado na execução 
das atividades da fase 
<<elemento genérico>> são 
acompanhadas?” 

Processo Atividade 

A efetividade das ações corretivas 
registradas para o respectivo 
desvio/problema da atividade 
<<elemento genérico>> é avaliada? 

Verificar se o problema/desvio foi 
realmente resolvido. A 
abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
atividades agrupadas por fase. A 
pergunta genérica seria “A 
efetividade das ações corretivas 
registradas para o respectivo 
desvio encontrado na execução 
das atividades da fase 
<<elemento genérico>> é 
avaliada?” 

Processo Atividade 

O marco <<elemento genérico>> foi 
revisado? 

Identificar se houve uma revisão 
que considerou os resultados dos 
marcos definidos pelo processo. 

Processo Marco 

Desvios encontrados nas revisões de 
marcos do projeto são registrados e 
tratados? 

Verificar se os desvios 
encontrados nas revisões dos 
marcos estão sendo registradas. 

Processo Marco 

A tarefa <<elemento genérico>> é 
acompanhada e controlada?  
 

Identificar se o acompanhamento 
do projeto está sendo realizado. 
Na versão atual desta abordagem, 
todas as tarefas seriam 
verificadas. Entretanto, é possível 
customizar esta pergunta para que 

Processo Tarefa 
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ela seja feita de forma genérica 
para uma fase. Neste caso, a 
pergunta seria “As tarefas da fase 
<<elemento genérico>> são 
acompanhadas e controladas?” 

A tarefa <<elemento genérico>> 
gerou os artefatos <<elemento 
genérico>>? 

Identificar se uma tarefa gerou os 
artefatos definidos para ela no 
processo. 

Processo 
e 

Artefato 

Tarefa 

Os templates de produtos de trabalho 
relevantes para o processo 
<<elemento genérico>> estão sendo 
seguidos? 

Identificar se os modelos 
definidos pela organização estão 
sendo seguidos no processo 
definido. 

Artefato Processo 

A tarefa <<elemento genérico>> foi 
executada pelo papel responsável 
definido? 

Identificar se uma tarefa foi 
realmente executada pelo papel 
definido no processo.  

Processo Tarefa 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da tarefa 
<<elemento genérico>> são 
registrados? 

Identificar se foi realizado um 
registro das variações encontradas 
durante o acompanhamento de 
uma tarefa do processo. A 
abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
tarefas agrupadas por fase. Neste 
caso, a pergunta seria “Desvios 
encontrados na execução das 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>> são registrados?” 

Processo Tarefa 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da atividade 
<<elemento genérico>> são 
comunicados conforme definido? 

Identificar se as variações 
encontradas durante o 
acompanhamento de uma tarefa 
do processo são comunicadas. A 
abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
tarefas agrupadas por fase. A 
pergunta genérica seria “Desvios 
encontrados na execução das 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>> são comunicados 
conforme plano de 
comunicação?” 

Processo 
 

Tarefa 

Pelo menos uma ação corretiva foi 
registrada para cada desvio 

Identificar se ações corretivas são 
definidas para corrigir os desvios 

Processo Tarefa 
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encontrado na execução da tarefa 
<<elemento genérico>>? 

encontrados na execução das 
tarefas. A abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
tarefas agrupadas por fase. A 
pergunta genérica seria “Pelo 
menos uma ação corretiva foi 
registrada para cada desvio 
encontrado na execução das 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>>?” 

As ações corretivas registradas para a 
tarefa <<elemento genérico>> são 
acompanhadas? 

Identificar se as ações corretivas 
registradas para cada um dos 
desvios encontrados são 
acompanhadas A abordagem 
poderia ser customizada para 
tratar todas as tarefas agrupadas 
por fase. A pergunta genérica 
seria “As ações corretivas 
registradas para cada desvio 
encontrado na execução das 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>> são acompanhadas?” 

Processo Tarefa 

A efetividade das ações corretivas 
registradas para o respectivo 
desvio/problema da tarefa 
<<elemento genérico>> é avaliada? 

Verificar se o problema/desvio foi 
realmente resolvido. A 
abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
tarefas agrupadas por fase. A 
pergunta genérica seria “A 
efetividade das ações corretivas 
registradas para o respectivo 
desvio encontrado na execução 
das tarefas da fase <<elemento 
genérico>> é avaliada?” 

Processo Tarefa 

Os riscos do projeto (processo) 
<<elemento genérico>> foram 
acompanhados (observar inclusão ou 
exclusão de riscos, alteração na 
probabilidade ou impacto, bem como 
ocorrência)? 

Identificar se os riscos do projeto 
foram acompanhados. 

Processo Processo 

Para cada risco ocorrido no projeto 
(processo) <<elemento genérico>>, 

Identificar se foi definido um 
plano de resposta aos riscos do 

Processo Processo 
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há pelo menos uma ação planejada e 
acompanhada conforme o plano de 
resposta aos riscos? 

projeto para o processo utilizado. 
A necessidade desta pergunta 
dependerá do grau de maturidade 
da organização, uma vez que em 
modelos como CMMI e MPS, o 
plano de resposta aos riscos não é 
exigido nos níveis iniciais de 
maturidade. 

Quadro 18 - Nova de perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de Avaliação do Processo 

Pergunta Objetivo Tipo Elemento 
Afetado 

A auditoria do Processo <<elemento 
genérico>> foi planejada? 

Identificar se existe uma politica 
que prevê a auditoria de uma 
atividade. 

Processo Processo 

A auditoria do processo <<elemento 
genérico>> foi executada conforme 
o planejado? 

Identificar se a auditoria 
planejada para ser executada em 
uma atividade do processo foi 
executada conforme o planejado. 

Processo Processo 

Foi definida uma política para 
acompanhamento do processo 
<<elemento genérico>> e suas 
atividades? 

Identificar se existe uma politica 
organizacional que defina como é 
realizado o monitoramento do 
processo definido. 

Processo Processo 

Os problemas na execução do 
processo <<elemento genérico>> 
são registrados? 

Identificar se os problemas 
encontrados durante o 
acompanhamento do processo são 
devidamente registrados. 

Processo Processo 

Os problemas na execução do 
processo <<elemento genérico>> 
são comunicados e tratados? 

Identificar se os problemas 
encontrados durante o 
acompanhamento do processo são 
devidamente comunicados aos 
envolvidos. 

Processo Processo 

As documentações do processo 
<<elemento genérico>> foram 
criadas e armazenadas no local 
devido? 

Identificar se as documentações 
do processo foram criadas e 
armazenadas devidamente. 

Processo Processo 

As documentações do processo 
<<elemento genérico>> foram 
elaboradas de acordo com o modelo 
especificado? 

Identificar se as documentações 
foram elaboradas seguindo os 
modelos especificados. 

Processo Processo 

As documentações do processo 
<<elemento genérico>> foram 
aprovadas conforme estabelecido? 

Identificar se as documentações 
foram aprovadas. 

Processo Processo 
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Existe evidência de que os eventos 
planejados para o processo 
<<elemento genérico>> estão 
ocorrendo? 

Identificar evidências de que os 
eventos planejados estão sendo 
executados. 

Processo Processo 

Os eventos planejados para o 
processo <<elemento genérico>> 
estão ocorrendo na periodicidade 
definida? 

Identificar se os eventos 
planejados estão sendo 
executados na periodicidade 
definida. 

Processo Processo 

Os participantes têm comparecido 
aos eventos planejados para o 
processo <<elemento genérico>> 

Identificar se os participantes 
estão comparecendo aos eventos 
planejados. 

Processo Processo 

Os assuntos que deveriam ser 
tratados nos eventos planejados para 
o processo <<elemento genérico>> 
estão sendo? 

Identificar se os assuntos que 
deveriam ser tratados nos eventos 
planejados estão remente estão 
sendo abordados. 

Processo Processo 

Apesar das modificações realizadas nas perguntas genéricas da abordagem, os especialistas 

afirmaram que tanto a abordagem quanto as perguntas genéricas definidas estão bem estruturadas e 

pensadas. Foi mencionado também que, devido ao grande número de perguntas genéricas, é 

possível que o nível de detalhamento seja exagerado para uma auditoria de qualidade de um projeto 

corriqueiro e não crítico. 

Depois de realizada a avaliação dos especialistas, em relação às perguntas genéricas da 

abordagem, pode-se considerar que a abordagem proposta neste trabalho tornou-se mais confiável. 

Deste modo, o novo conjunto de perguntas genéricas foi adicionado a ferramenta desenvolvida, e 

apresentada no capítulo 5 , possibilitando assim a geração de checklists de garantia da qualidade 

com um nível alto de confiabilidade. A seguir, são apresentados os estudos de casos realizados com 

organizações reais. 

4.4.2  Avaliação da abordagem por organizações de desenvolvimento de 
software 

Além da avaliação realizada com especialista, realizou-se uma nova avaliação da abordagem 

proposta neste trabalho. Esta nova avaliação foi realizada em duas organizações de software. Dessas 

organizações, uma é considerada de grande porte e a outra de pequeno porte. 

A avaliação foi realizada, na organização de grande porte, com dois representantes da 

mesma, ressalta-se que a avaliação realizada com esses representantes foi feita individualmente e 
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em momentos diferentes. Na empresa de pequeno porte, a avaliação foi realizada somente com um 

representante. 

A primeira etapa da avaliação foi a de apresentação da abordagem. Desta forma, descreveu-

se o funcionamento da mesma e exemplificou-se a maneira como a mesma gera um checklist de 

garantia da qualidade. Para tal, realizou-se a geração do checklist de um processo previamente 

definido na ferramenta EPF Composer. Na organização de pequeno porte, o processo que deu 

origem ao checklist foi definido pela própria organização, sendo assim um processo real. Na 

organização de grande porte também foi utilizado um processo real, porém o mesmo não pertence à 

organização. O processo utilizado na avaliação feita pela organização de grande porte foi definido 

por uma terceira organização, que não participou da avaliação desta abordagem. Os checklists 

foram gerados de duas formas: generalizando por fases e detalhados por atividades e tarefas. 

Depois de apresentada a abordagem e também o checklist gerado pela mesma, foi submetido 

um formulário9 para que os representantes das organizações pudessem avaliar a abordagem 

proposta. Neste formulário, primeiramente é solicitado que o avaliador preencha um formulário de 

caracterização de perfil. Assim, os perfis dos avaliadores podem ser observados no Quadro 19. 

Quadro 19 - Perfil dos representantes das organizações  
Especialistas 

Caracterização Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Familiaridade com o Assunto Muito Familiar Muito Familiar Bom Conhecimento 
Experiência na área 5 anos 7 anos 1 ano 
Tempo de serviço na Organização 5 anos 5 anos 2 anos e 6 meses 

Função executada na Organização Analista de 
Qualidade 

Analista de qualidade e 
processo 

Desenvolvedora e 
Auxilia nas 

Atividades de 
Garantia da 
Qualidade 

Ressalta-se que os avaliadores 1 e 2 são os representantes da organização de grande porte e o 

avaliador 3 da organização de pequeno porte. Observa-se que os perfis dos avaliadores são 

adequados para que os mesmos pudessem avaliar a abordagem proposta nesta dissertação, uma vez 

que todos possuem um bom conhecimento a respeito do tema de garantia da qualidade e também 

por executarem atividades de qualidade em suas organizações. 

                                                 
 
 
 
9 O formulário de avaliação pode ser observado no APÊNDICE F. 
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Depois de preencher o formulário de caracterização do perfil, o formulário de avaliação da 

abordagem foi preenchido pelos avaliadores. O Quadro 20 exibe os resultados da avaliação da 

abordagem proposta. Ressalta-se que neste quadro, os valores CT, CP, IND, DP e DT representam 

respectivamente os seguintes valores: Concordo Totalmente, Concordo Parcialmente, Indiferente, 

Discordo Parcialmente e Discordo Totalmente. 

Quadro 20 - Resultado da avaliação da abordagem 
Pergunta Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

O checklist gerado atende às necessidades da sua organização, 
considerando o processo atualmente modelado. 

CT CT CP 

O checklist gerado apresenta perguntas relevantes para sua 
organização. 

CT CT CP 

O checklist gerado apresenta perguntas que não são relevantes 
para sua organização. 

DP DT DP 

Você adicionaria perguntas ao checklist, para que o mesmo 
atendesse melhor as necessidades de sua organização 

CT CP CT 

O checklist generalizado por fase é mais relevante para a 
organização, do que o checklist detalhado por atividade e tarefas. 

DT DT CT 

Observa-se no Quadro 20 que o checklist gerado, por meio da utilização da abordagem 

proposta, atende tanto as necessidades da organização de grande porte, como também a de pequeno 

porte. Ressalta-se que as organizações consideraram que o checklist apresenta perguntas que são 

relevantes para a organização.  

Destaca-se que, apesar de considerarem o checklist relevante para a sua organização, os 

avaliadores consideraram que algumas perguntas geradas são desnecessárias para a mesma. 

Observa-se, também, que os avaliadores adicionariam mais perguntas ao checklist gerado pela 

abordagem. Neste momento, cabe ressaltar que segundo os comentários dos avaliadores, as 

perguntas adicionadas, seriam perguntas mais específicas a respeito do contexto da sua organização. 

Por último, destaque-se a significativa diferença entre as opiniões dos avaliadores da 

organização de grande porte daquela do avaliador da organização de pequeno porte a respeito da 

última pergunta do Quadro 20. Esta observação evidencia uma diferença na cultura organizacional 

existente entre as empresas de grande porte das de pequeno porte. Deste modo, percebe-se que uma 

empresa de grande porte deseja que seu checklist seja o mais detalhado possível, enquanto uma 

empresa de pequeno porte não exige o mesmo nível de detalhamento. 

Analisando os resultados obtidos por esta avaliação, pode-se afirmar que a utilização da 

abordagem proposta neste trabalho pode ser utilizada pelas organizações como forma de apoiar as 
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atividades de garantia da qualidade de software, uma vez que a ela foi bem avaliada pelos 

representantes organizacionais. 

4.5 CONSIDERAÇÕES  

Neste capítulo foi apresenta a abordagem para a geração de checklist de garantia da 

qualidade. Além disto, apresentou-se a definição de um mecanismo que possibilita a automação da 

abordagem definida. Para exemplificar o uso da automação da abordagem, definiu-se e apresentou-

se um estudo de caso. Este estudo de caso deu-se da exportação de um processo definido na 

ferramenta EPF e em seguida submetido ao mecanismo de automação da abordagem. Como 

resultado deste estudo de caso, obteve-se a geração automatizada de um checklist de garantia da 

qualidade. 

Foram apresentadas duas avaliações da abordagem proposta. A primeira abordagem foi 

realizada com especialista, com intuito de avaliar as perguntas genéricas da abordagem, 

assegurando um alto nível de confiabilidade as mesmas.  

A segunda avaliação foi feita com representantes de organizações reais. Esta avaliação 

apresentou resultados que mostram que a abordagem proposta pode trazer benefícios para uma 

organização. 

. 
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5  FERRAMENTA DESENVOLVIDA 

No capítulo anterior, a abordagem para apoiar as atividades de garantia da qualidade foi 

apresentada. Neste capítulo, é apresentada a ferramenta desenvolvida para apoiar as atividades de 

garantia da qualidade. Assim, é apresentada sua estrutura, suas principais funcionalidades, bem 

como a avaliação da mesma. A ferramenta foi desenvolvida para a web na linguagem PHP10 versão 

5.4 e utiliza o banco de dados MySQL11 na versão 5. Para apoiar o desenvolvimento da interface 

gráfica com usuário, foi também utilizada à biblioteca javascript JQUERY12. 

5.1 DESCRIÇÃO GERAL DA FERRAMENTA 

A ferramenta SQUASS foi desenvolvida para apoiar a abordagem definida no Capítulo 4 

deste trabalho e para apoiar as atividades de garantia da qualidade em qualquer organização.  

A ferramenta é organizada de modo que um usuário possa realizar e gerenciar diferentes 

auditorias sobre o processo definido da organização. Ela suporta a geração de checklists padrão, por 

meio de informações de um processo definido, que podem ser reutilizados a cada auditoria. Esta 

flexibilidade permite inclusive que outros tipos de auditoria baseados em checklist possam ser 

também gerenciados pela ferramenta (por exemplo, auditorias de configuração). A integração com a 

abordagem definida é realizada por meio da importação de um arquivo XML, com informações de 

um processo definido na ferramenta EPF Composer. 

As funcionalidades gerais visam aumentar a automação das atividades de garantia da 

qualidade, fornecendo a gerência de diferentes auditorias ao longo do ciclo de vida dos projetos, 

bem como cadastramento de não conformidades. Para cada não conformidade registrada, o usuário 

pode cadastrar uma ou mais ações corretivas que podem ser acompanhadas de acordo com seu 

prazo de execução. Outra característica relevante da ferramenta é a possibilidade de estabelecer uma 

política de escalonamento para não conformidades que não tiverem sido resolvidas no prazo 

estabelecido. Vale ressaltar que os papéis considerados para o cadastramento da política de 

                                                 
 
 
 
10 http://www.php.net/ 
11 http://www.mysql.com/ 
12 http://jquery.com/ 
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escalonamento também são importados do processo definido na organização, reduzindo a 

possibilidade de inconsistências. 

As próximas seções apresentam a modelagem, projeto e implementação da ferramenta 

SQUASS em detalhes. 

5.1.1  Funcionalidades da Ferramenta SQUASS 

Para realizar a apresentação das funcionalidades da ferramenta desenvolvida, definiu-se um 

conjunto de dez casos de usos. Os casos de uso que definem as funcionalidades da ferramenta 

desenvolvida foram subdivididos por módulo e podem ser observados na Figura 20. 

 

Figura 20 - Casos de uso da ferramenta para apoio da abordagem 

Ressalta-se que um caso de uso não representa somente uma funcionalidade da ferramenta, 

em alguns casos um caso de uso pode representar mais de uma funcionalidade. Assim, para 

apresentar todas as funcionalidades desenvolvidas na ferramenta, a seguir, os casos de usos da 

mesma são detalhados. 

• UCS.01 – Cadastrar Usuário: Este caso de uso representa as operações relacionadas aos 

usuários do sistema. A principal funcionalidade deste caso de uso é o cadastro de 

usuários. Este caso de uso também descreve outras funcionalidades relacionadas ao 

usuário do sistema, como: a exibição dos usuários cadastrados, a edição e a exclusão de 
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um usuário da ferramenta. Ressalta-se que as funcionalidades deste caso de uso somente 

podem ser executadas por um usuário com perfil de administrador (Usuário QA). A tela 

de cadastro e edição de usuário é ilustrada na Figura 21, enquanto a tela de listagem de 

usuário é demonstrada na Figura 22. 

 

Figura 21 - Tela de cadastro de Usuário 

 

Figura 22 - Tela de Listagem de Usuário 

• UCS.02 – Efetuar Login: Este caso de uso descreve  o controle de acesso a ferramenta 

desenvolvida. O acesso à ferramenta é realizado por meio da informação de um nome de 
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usuário e uma senha. A tela de login é ilustrada na Figura 23. Caso os dados informados 

pelo usuário sejam validados, o acesso à ferramenta é concedido. Se por algum motivo 

os dados informados não forem validados, uma mensagem de erro é informada. 

 

Figura 23 - Tela de Login 

• UCS.03 – Alterar Senha: Este caso de uso descreve a funcionalidade da ferramenta que 

possibilita a alteração da senha de um usuário. Assim, com o intuito de garantir a 

segurança ao acesso do usuário, este caso de uso permite que o mesmo altere sua senha 

sempre que achar necessário. Ressalta-se que esta não é uma funcionalidade obrigatória, 

assim o usuário não é obrigado a alterar a sua senha. A tela de alteração de senha pode 

ser observa na Figura 24. 
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Figura 24 - Tela de Alteração de Senha 

• UCS.04 – Resolver Não Conformidades: Este caso de uso descreve a forma como um 

usuário realiza a tarefa de resolução de uma não conformidade. Esta funcionalidade é 

realizada em dois momentos. No primeiro momento, o usuário deve selecionar uma não 

conformidade a ser resolvida, esta seleção é realizada na tela de listagem de não 

conformidade (Figura 25). No segundo momento, depois de ter selecionado uma não 

conformidade, o usuário deve preencher os dados referentes à resolução da mesma. A 

Figura 26 exibe a tela de resolução de não conformidade. 

 

Figura 25 - Tela Inicial ou Tela de Listagem de Não Conformidades 
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Figura 26 - Tela de Resolução de Não conformidades e Escalonamentos 

• UCS.05 – Gerar Template de Auditoria: Este caso de uso descreve as funcionalidades da 

ferramenta que utilizam o mecanismo de automação da abordagem proposta neste 

trabalho. A primeira funcionalidade deste caso de uso trata da importação do arquivo 

XML exportado da ferramenta EPF Composer. Esta funcionalidade exige a interação do 

usuário. A Figura 27 ilustra a tela de importação do arquivo XML. Observa-se na Figura 

27 que o usuário pode optar por gerar um checklist generalizado por fase, ou detalhar o 

mesmo por atividade e, ou, tarefa. A segunda funcionalidade deste caso de uso ocorre 

sem a interferência do usuário, neste momento o mecanismo de automação da 

abordagem proposta é executado e um checklist é exibido para que o usuário (Figura 28). 

Neste momento o usuário pode salvar o checklist gerado ou descartar o mesmo, 

cancelando a execução deste caso de uso.  
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Figura 27 - Tela de Importação de Arquivo XML 

 

Figura 28 - Tela de visualização do checklist gerado 

• UCS.06 – Cadastrar Política de Escalonamento: Este caso de uso descreve a 

funcionalidade relacionada a definição da política de escalonamento dos papéis 

encontrados no processo definido. Ressalta-se que este caso de uso é imediatamente 

executado depois de o usuário ter salvado seu template de checklist. A Figura 29 exibe a 

tela de cadastro de política de escalonamento. Nesta tela, para definir a política de 

escalonamento, basta que o usuário ordene os papéis exibidos, clicando sobre os mesmos 

e arrastando-os até a devida posição no escalonamento. 
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Figura 29 - Tela de definição de política de escalonamento 

• UCS.07 – Cadastrar Auditoria: Este caso de uso descreve a funcionalidade de cadastro de 

auditoria. Esta atividade apresenta dois pré-requisitos que devem ser atendidos para que 

a mesma possa ser executada. Assim, é necessário que exista no mínimo um template de 

checklist cadastrado, bem como um projeto. A Figura 30 exibe a tela de cadastro de 

auditoria. 

 

Figura 30 - Tela de cadastro de Auditoria 
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• UCS.08 – Cadastrar Projeto: Como mencionado, para poder realizar uma auditoria é 

necessário que um projeto tenha sido previamente cadastrado. Assim, este caso de uso 

descreve a funcionalidade de cadastro de um projeto. Para realizar esta funcionalidade, 

na tela de cadastro de auditoria (Figura 30) o usuário deve clicar no botão “Novo 

Projeto”, para que a tela de cadastro de projeto (Figura 31) seja exibida. Observa-se nesta 

tela que o usuário que estiver cadastrando um projeto deve realizar a associação de um 

usuário cadastrado na ferramenta com um papel do template de checklist selecionado. 

Caso o usuário não realize esta associação, o escalonamento de não conformidades torna-

se impossível. 

 

Figura 31 - Tela de Cadastro de Projeto 

• UCS.09 – Realizar Auditoria: Este caso de uso descreve as funcionalidades relacionadas 

a realização de uma auditoria. Estas funcionalidades só podem ser executadas depois que 

uma auditoria tenha sido cadastrada. Antes de executar a principal funcionalidade deste 

caso de uso, o usuário deve executar a funcionalidade de seleção de auditoria. Esta 

funcionalidade é executada na tela de listagem de auditorias, Figura 32. Depois de 

selecionada a auditoria, o usuário pode iniciar a principal funcionalidade deste caso de 

uso. Ela consiste em permitir que o usuário audite todos os itens do template de 

checklist, definido no cadastro da auditoria. A tela que permite ao usuário realizar a 

auditoria dos itens do template de checklist é observada na (Figura 33). Desta forma, 

para cada item do template de checklist definido é possível que o usuário verifique as 
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não conformidades do mesmo, bem como realize o cadastro de uma nova não 

conformidade. Ressalta-se que este caso de uso também representa as funcionalidades de 

acompanhamento de uma auditoria, pois o usuário pode verificar, a qualquer momento, o 

andamento da resolução de cada não conformidade cadastrada para um item do template 

de checklist definido. 

 

Figura 32 - Tela de Listagem de Auditorias Cadastradas 

 

Figura 33 - Tela de Realização de Auditoria, com informações do template e de não conformidades 
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• UCS.10 – Cadastrar não conformidades: Este caso de uso descreve a funcionalidade 

relacionadas a uma não conformidade. A principal funcionalidade deste caso de uso é o 

cadastro de uma não conformidade. Ela é acionada sempre que o usuário, na tela de 

realização de auditoria (Figura 33), clica no botão “Nova Não Conformidade”. Ao fazer 

isto a tela de cadastro de não conformidade é exibida (Figura 34). Nesta tela, além de 

realizar o cadastro de uma não conformidade, o usuário pode executar outras 

funcionalidades deste caso de uso, como: acompanhar a resolução de uma não 

conformidade, realizar um escalonamento ou visualizar os escalonamentos realizados. A 

funcionalidade de acompanhamento de uma não conformidade é realizada por meio da 

observação do campo de texto chamado de “Nota de resolução”. Nele o auditor pode 

verificar o que foi realizado pelo responsável por executar a correção da não 

conformidade. O auditor pode realizar o escalonamento de uma não conformidade 

clicando no botão “Cadastrar Escalonamento”. Além disto, os escalonamentos 

cadastrados podem ser visualizados em forma de tabela, conforme pode ser observado na 

Figura 34. 

 

Figura 34 - Tela de Não Conformidades 

Nesta seção foram apresentadas as funcionalidades da ferramenta desenvolvida para apoiar 

as atividades de garantia da qualidade, bem como apoiar a abordagem proposta. As funcionalidades 

foram descritas em formas de casos de uso e detalhadas. Na seção seguinte é apresentada a 

modelagem da estrutura da ferramenta desenvolvida. 
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5.1.2  Modelagem da Ferramenta  

Nesta seção são apresentadas as estruturas definidas para possibilitar a execução das 

funcionalidades descritas na seção 5.1.1 . Desta forma, visando possibilitar o apoio às atividades de 

garantia da qualidade mencionadas, a seguinte estrutura foi desenvolvida (Figura 35). 

 

Figura 35 - Representação UML da estrutura de classes da Ferramenta proposta 

Observa-se na Figura 35 que a estrutura da ferramenta foi dividida de duas formas, 

separadas por cores diferentes. Esta divisão foi realizada para distinguir o módulo da automação da 

abordagem do restante da estrutura da ferramenta. Assim, as classes da estrutura que estão 

destacadas pela cor azul representam o módulo da automação da abordagem, e, portanto, são 

executadas de forma automática. 

Como dito, as classes em azul representam a estrutura da abordagem proposta. Desta forma 

a classe AuditTemplate representa o checklist gerado pela automação da abordagem proposta. A 

classe ChecklistSectionHead é responsável por dividir o checklist, definindo assim várias seções 

para o mesmo. A classe ChecklistItem representa um item do checklist gerado, ou seja, ela define 
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uma pergunta que foi adicionada ao mesmo. A última classe destacada é a Rolename. Esta classe é 

responsável por definir cada papel, que foi encontrado pela automação da abordagem, presente no 

processo organizacional definido. 

As demais classes representadas na Figura 35 são destinadas a apoiar as atividades de 

garantia da qualidade. Desta forma, a classe Audit representa uma auditoria realizada em um 

processo. Esta classe, por sua vez, exige que ao menos um projeto esteja vinculado a ela. Assim, 

para representar um projeto, a classe Project foi definida. Uma auditoria realizada em um processo, 

pode gerar não conformidades, assim para representar as não conformidades encontradas, durante a 

auditoria de um processo, definiu-se a classe NonComplianceItem. Outra classe definida na 

estrutura da ferramenta foi a classe EscalatingItem. Esta classe está vinculada a uma não 

conformidade, e representa um escalonamento feito sobre a mesma. Desta forma, se por algum 

motivo uma não conformidade não pode ser corrigida, ela pode ser escalonada. 

A última classe da estrutura de classes apresentada é a classe Worker. Esta classe representa 

um usuário da ferramenta, podendo este ser um usuário comum ou um usuário com mais 

privilégios. Ela também é responsável por realizar o controle de acesso à ferramenta, assim foram 

definidos, para a mesma, os atributos login e senha. Cabe ressaltar,  que esta classe está associada a 

uma não conformidade e a um escalonamento, esta associação é necessária para definir quem será o 

responsável por executar a correção dos mesmos. 

Além da estrutura de classes apresentada na Figura 35, definiu-se, também, uma estrutura de 

ER para representar o banco de dados da ferramenta. Este banco de dados é responsável por 

armazenar as informações presentes nas estruturas de dados apresentados na Figura 35. Assim, a 

Figura 3613 representa a estrutura de banco de dados da ferramenta de apoio às atividades de 

garantia da qualidade. 

                                                 
 
 
 
13 O dicionário de dados da estrutura definida pode ser observado no APÊNDICE G. 
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Figura 36 - Modelagem ER do banco de dados da ferramenta de apoio às atividades garantia da 
qualidade 

Nesta seção apresentaram-se a estrutura de classe da ferramenta desenvolvida, bem como a 

estrutura do banco de dados da mesma. A seguir, é apresentada a avaliação da ferramenta 

desenvolvida. 

5.2 AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA 

Para realizar a avaliação da ferramenta, desenvolvida neste trabalho, utilizou-se como base 

os resultados de um survey definido e aplicado em Katsurayama e Rocha (2008). Este survey define 

os principais requisitos que uma abordagem de apoio às atividades de garantia da qualidade do 

processo e do produto deve atender.  
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Assim, neste trabalho, utilizou-se dos aspectos sugeridos por Katsurayama e Rocha (2008) 

para formar critérios para a avaliação da ferramenta de garantia de qualidade desenvolvida. O 

Quadro 21 lista os critérios definidos para avaliação da ferramenta desenvolvida. 

Quadro 21 - Critério para avaliação da ferramenta 
ID Critério Forma de avaliação 

1 
Mecanismo para apoiar o escalonamento para níveis 
superiores da hierarquia das ações não resolvidas dentro 
do prazo estabelecido. 

Verificar se a ferramenta apresenta 
um mecanismo que possibilita o 
escalonamento de ações corretivas. 

2 
Guia com critérios para avaliação da conformidade tanto 
para processos quanto para produtos. 

Verificar se a ferramenta auxilia o 
usuário a avaliar uma ação 
corretiva. 

3 

Mecanismo integrado de geração de laudos e relatórios 
com menor interferência dos membros do grupo de 
garantia da qualidade, restando-lhe apenas fazer uma 
análise e um resumo executivo para a alta gerência. 

Verificar se a ferramenta 
proporciona algum mecanismo 
automatizado para a geração de 
relatórios, com o intuito de 
minimizar a interferência dos 
membros do grupo de qualidade. 

4 Mecanismo automático de verificação dos documentos. 
Verificar se a ferramenta apresenta 
apoio automatizado para avaliar os 
documentos do processo. 

5 
Mecanismo de apoio que facilite o treinamento dos 
membros do grupo de garantia da qualidade.  

Verificar se a ferramenta oferece 
algum tipo de treinamento em 
relação a garantia da qualidade. 

6 
Mecanismo de integração das atividades de 
planejamento e monitoração de garantia da qualidade 
com as avaliações de conformidade.  

Verificar se a ferramenta realiza a 
integração das não conformidades 
com as atividades que as 
originaram. 

7 
Identificação da causa das principais não-conformidades 
para facilitar a elaboração do plano de ação.  

Verificar se a ferramenta 
possibilita que o usuário 
identifique a causa de uma não 
conformidade. 

8 
Adaptação do processo contendo critérios específicos 
que são definidos a partir de características específicas 
do projeto. 

Verificar se a ferramenta oferece à 
possibilidade de adaptar o apoio à 
garantia da qualidade dependendo 
do contexto do projeto. 

9 Checklists focados nos aspectos realmente importantes.  
Verificar se a ferramenta apresenta 
checklists que apresentem aspectos 
importantes para a organização. 

10 
Auditorias realizadas em momentos diferentes do 
projeto e com objetivos distintos.  

Verificar se a ferramenta 
possibilita a auditoria de um 
projeto em momentos diferentes. 

11 
Mecanismo de automatização das atividades de garantia 
da qualidade.  

Verificar se a ferramenta apresenta 
um mecanismo que automatize as 
atividades de garantia da qualidade. 

12 Mecanismo de apoio desde a elaboração de um plano de Verificar se a ferramenta oferece 
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ação até a sua aprovação.  apoio à elaboração do plano de 
ação. 

13 
Mecanismo automático de notificação das pendências 
não solucionadas no prazo estabelecido.  

Verificar se a ferramenta oferece a 
possibilidade de notificar as 
pendencias não solucionadas. 

14 
Mecanismo de integração do plano de ação com as 
atividades do projeto.  

Verificar se a ferramenta integra o 
plano de ações com as atividades 
do projeto. 

15 
Mecanismo para assegurar que todos os produtos de 
trabalho necessários foram gerados e avaliados.  

Verificar se a ferramenta apresenta 
um mecanismo que assegura que 
todos os produtos de trabalho são 
avaliados. 

Ressalta-se que, segundo Katsurayama e Rocha (2008), o aspecto em que as organizações 

participantes do survey têm mais dificuldades, durante a realização de auditorias de garantia da 

qualidade, é o de assegurar que todos os produtos de trabalho necessários foram gerados e 

avaliados, ou seja, o critério com ID 15 do Quadro 21. 

5.2.1  Resultados da Avaliação 

A avaliação da ferramenta foi realizada seguindo a sequência de aplicação dos critérios 

definidos no Quadro 21. O resultado desta avaliação pode ser observado no Quadro 22. Neste 

quadro, a coluna ID representa o ID do critério definido no Quadro 21. O Quadro 22 tem uma 

coluna chamada de “AVALIAÇÃO”, que é preenchida com os valores AT (Atende Totalmente), 

AP (Atende Parcialmente) e NA (Não Atende). O valor AT é atribuído quando a ferramenta atende 

100% do critério definido, enquanto o AP é utilizado para atendimento parcial, ou seja, que abrange 

somente parte do critério, e NA para não atendimento do critério. A coluna “DESCRIÇÃO DA 

AVALIAÇÃO” foi definida para demonstrar como a ferramenta atende ao respectivo critério. 

Quadro 22 - Resultados da avaliação da ferramenta 
ID AVALIAÇÃO  DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

1 AT 
A ferramenta permite que uma não conformidade ou escalonamento, caso 
não sejam solucionados, possam ser escalonados14. Ressalta-se que a 
ferramenta possibilita ao usuário definir o nível que ele deseja escaloná-los. 

2 AP 
A ferramenta não possui um guia, porém apresenta um checklist de garantia 
de qualidade que serve de critério para a avaliação do processo em que o 

                                                 
 
 
 
14 No caso de um escalonamento de um escalonamento existente, a ferramenta segue a política de escalonamento 
previamente definida. 
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projeto está inserido. Quando usada em conjunto com a abordagem 
apresentada no capítulo 4, o checklist é gerado automaticamente a partir do 
processo definindo, reduzindo a possibilidade de inconsistências. 

3 NA 
A ferramenta não apresenta mecanismo de geração de relatórios. Somente 
permite ao usuário visualizar as não conformidades registradas e realizar o 
acompanhamento das mesmas. 

4 AP 
A ferramenta não avalia o conteúdo dos documentos de um processo, 
porém apresenta perguntas de checklist que exigem o usuário verifique se 
os documentos estão em concordância com os templates definidos. 

5 NA A ferramenta desenvolvida não tem o intuito de realizar treinamentos.  

6 AP 

A ferramenta mantém a integração das não conformidades encontradas com 
as atividades do projeto, uma vez que os checklist são gerados com base 
nas atividades definidas em um processo organizacional. A ferramenta 
também apresenta um mecanismo para realizar a monitoração das não 
conformidades.  

7 AT 
A ferramenta possibilita que o usuário informe uma descrição da não 
conformidade, permitindo registrar a causa da mesma. 

8 AT 
A ferramenta gera um checklist de garantia da qualidade com base nas 
informações de um processo, assim os checklists gerados sempre são 
adaptados para cada processo em que um projeto está inserido.  

9 AT 
A ferramenta possibilita que o usuário altere as perguntas genéricas da 
abordagem, permitindo que os checklists gerados apresentem perguntas 
relevantes para a organização. 

10 AT 
A ferramenta mantém o registro de todas as auditorias realizadas. Também 
permite que várias auditorias sejam realizadas sobre um mesmo projeto, 
independente do momento em que ela seja realizada. 

11 AP 
A ferramenta não apresenta automação para todas as atividades de garantia 
da qualidade, porém apresenta automação na geração do checklist de 
garantia da qualidade. 

12 NA 
A ferramenta não apresenta qualquer mecanismo que possibilite ao usuário 
definir um plano de ação. 

13 AP 
A ferramenta exibe uma lista de pendências do usuário sempre que o 
mesmo acessa a tela inicial da ferramenta. Porém a ferramenta não informa 
ao usuário que a pendência está atrasada. 

14 NA 
A ferramenta não apresenta qualquer mecanismo que possibilite ao usuário 
definir um plano de ação e também para integrar o mesmo com as 
atividades do projeto. 

15 AT 

Como a ferramenta gera uma checklist com as informações do processo 
definido pelo usuário, e também permite que o mesmo defina as perguntas 
do checklist que são relevantes para a organização, garante-se que, ao 
utilizar o checklist para identificar não conformidade, todos os produtos de 
trabalho necessários são gerados e avaliados.  

A partir dos resultados da avaliação, percebe-se que a ferramenta não apresenta qualquer 

tipo de apoio para somente quatro critérios. Entretanto, um destes critérios (ID = 5) não faz parte do 

contexto do trabalho. Em cinco critérios, a ferramenta apresenta apoio parcial e nos seis critérios 
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restantes, a ferramenta atende totalmente. Vale ressaltar que a ferramenta apresentou apoio total 

para o critério definido por Katsurayama e Rocha (2006) como sendo o que as organizações mais 

têm dificuldade de executar (ID = 15). Ressalta-se que a ferramenta permite que o usuário gere e 

avalie todos os produtos de trabalho, porém este critério (ID = 15) somente é atendido totalmente 

(AT) se a organização utilizar o checklist gerado pela ferramenta, caso contrário o critério deixa de 

ser atendido. 

Observando os resultados da avaliação, com base nos critérios definidos, pode-se afirmar 

que a ferramenta apresentou um grau significativo de apoio a atividade de garantia da qualidade, 

uma vez que ofereceu algum tipo de apoio para onze dos quinze critérios definidos para a avaliação 

da ferramenta. 

5.2.2  Avaliação da abordagem por organizações de desenvolvimento de 
software 

Além da avaliação realizada com base em critérios, realizou-se uma nova avaliação da 

ferramenta desenvolvida nesta dissertação. Esta nova avaliação foi realizada com as duas 

organizações de softwares mencionadas na Seção 4.4.2 . 

A primeira etapa da avaliação foi a de apresentação da ferramenta. Desta forma, 

apresentaram-se todas as funcionalidades da mesma, iniciando pela funcionalidade de automação da 

abordagem proposta nesta dissertação. Assim, realizou-se a geração automatizada de um checklist 

de um processo, previamente definido na ferramenta EPF Composer. Ressalta-se que os processos 

utilizados para a geração de checklist são os mesmos que foram utilizados na seção 4.4.2 . 

Depois de apresentada a ferramenta e suas funcionalidades, foi submetido um formulário15 

para que os representantes das organizações pudessem avaliar a mesma. Este formulário, também 

apresentou a caracterização de perfil dos representantes. Como os avaliadores da abordagem e da 

ferramenta foram os mesmos, seus perfis podem ser observados no Quadro 19. Assim, é possível 

afirmar os perfis dos avaliadores são adequados para que os mesmos pudessem avaliar a ferramenta 

desenvolvida. 

                                                 
 
 
 
15 O formulário de avaliação pode ser observado no APÊNDICE F. 
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Além do formulário de caracterização, o formulário de avaliação da ferramenta foi 

preenchido pelos avaliadores. O Quadro 23 exibe os resultados da avaliação da ferramenta proposta. 

Ressalta-se quem neste quadro, os valores CT, CP, IND, DP e DT representam respectivamente os 

seguintes valores: Concordo Totalmente, Concordo Parcialmente, Indiferente, Discordo 

Parcialmente e Discordo Totalmente. 

Quadro 23 - Resultado da avaliação da abordagem 
Pergunta Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

A ferramenta pode ser utilizada para apoiar as atividades de 
garantia da qualidade na sua organização. 

CT CT CT 

A ferramenta atende completamente as necessidades da sua 
organização em relação às atividades de garantia da qualidade. 

CP CT CP 

As funcionalidades presentes na ferramenta auxiliam nas 
atividades de garantia da qualidade 

CT CT CT 

A geração automatizada do checklist agrega valor em relação à 
execução das atividades de garantia da qualidade. 

CT CT CT 

Observa-se no Quadro 23 que a ferramenta apresentada foi bem aceita, tanto pelos 

avaliadores da organização de grande porte, quanto pelo representante da organização de pequeno 

porte. Ressalta-se que todos os representantes afirmaram que a ferramenta poderia ser utilizada em 

suas organizações para apoiar as atividades de garantia da qualidade de software. 

Cabe mencionar que ao avaliar individualmente as funcionalidades da ferramenta, todos os 

avaliadores afirmaram que elas atendem as necessidades de suas organizações e que podem ser 

utilizadas para apoiar as atividades de garantia da qualidade de software. 

É importante destacar que na última pergunta do Quadro 23 todos os avaliadores afirmaram 

que a geração de um checklist automatizado agrega valor a execução das atividades de garantia da 

qualidade. Assim, evidencia-se a importância da automação da abordagem proposta nesta 

dissertação. 

Além da avaliação da ferramenta, os representantes responderam perguntas relacionadas à 

caracterização da organização em que trabalham. Assim, destaca-se que ambas as organizações 

utilizam a ferramenta Excel para apoiar as suas atividades de garantia da qualidade, e que estão 

satisfeitas com o uso dela. 

Para finalizar a avaliação da ferramenta, é importante mencionar os comentários feitos pelos 

avaliadores. Estes comentários são relacionados a melhorias para a ferramenta e são contribuições 
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para os trabalhos futuros desta dissertação. Desta forma, as seguintes melhorias foram sugeridas 

para a ferramenta: 

• Cadastro de histórico de ações corretivas executadas, com o intuito de formar uma 

biblioteca de lições aprendidas; 

• Geração de relatórios gerenciais; 

• Cadastro de ações preventivas, como intuito de minimizar a ocorrência de não 

conformidades; 

• Possibilitar a definição da criticidade de uma não conformidade; e 

• Possibilitar a edição das perguntas genéricas da abordagem por meio da ferramenta. 

Mesmo com essas sugestões de melhorias, pode-se afirmar com base nos resultados obtidos, 

que o uso da ferramenta traz benefícios para a organização, podendo assim ser utilizada para apoiar 

as atividades de garantia da qualidade. 

5.3 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo foi apresentada a ferramenta desenvolvida para apoiar as atividades de 

garantia da qualidade, bem como foi apresentada a avaliação da mesma. A apresentação da 

ferramenta descreveu a forma como a mesma foi desenvolvida, bem como descreveu suas 

funcionalidades. 

Dando continuidade ao capítulo, apresentou-se a avaliação da ferramenta desenvolvida. 

Assim, primeiramente definiram-se os critérios de avaliação da ferramenta e em seguida 

apresentaram-se os resultados da mesma. Assim, por meio dos resultados, pode-se constatar que a 

ferramenta oferece um grau significativo em relação às atividades de garantia da qualidade. Assim, 

pode-se afirmar que a ferramenta pode ser utilizada para esse fim. 
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6  CONCLUSÕES 

Para que este trabalho pudesse ser realizado foi necessário realizar um estudo bibliográfico a 

respeito dos temas definidos para o mesmo. Desta forma, elaborou-se um capítulo de 

fundamentação teórica que abordou os temas processo de software e garantia da qualidade de 

software. 

Após o estudo sobre os temas citados, realizou-se a execução de um mapeamento 

sistemático com o intuito de selecionar trabalhos correlatos aos temas deste trabalho. Para tal, 

elaborou-se um protocolo de pesquisa e apresentou-se seu resultado. Ao final da execução do 

mapeamento sistemático, atingiu-se o objetivo específico número um desta dissertação (1- Fazer um 

mapeamento sistemático a respeito das abordagens e ferramentas para auxiliar as atividades de 

garantia da qualidade de software). 

Logo após a apresentação dos trabalhos correlatos, deu-se inicio a apresentação da 

abordagem proposta. Assim, a abordagem principal deste trabalho, apoiar a geração de um checklist 

de garantia da qualidade de software, foi apresentada. A apresentação da abordagem deu-se em duas 

etapas. A primeira etapa apresentou abordagem deste trabalho, para apoiar a geração de um 

checklist genérico. A segunda etapa apresentou um mecanismo para realizar a automação da 

mesma. A definição da abordagem é o segundo objetivo específico deste trabalho (2- Desenvolver 

uma abordagem para a extração automática das perguntas utilizadas em auditorias de garantia da 

qualidade de processo e de produtos de trabalho a partir de um processo modelado). 

Depois de apresentada a abordagem, iniciou-se a apresentação da ferramenta proposta para 

apoiar a abordagem em questão. Assim, foram apresentadas as estruturas da ferramenta e também 

foram descritas as suas funcionalidades. Neste momento, atingiu-se o terceiro objetivo específico 

desta dissertação (3- Desenvolver uma ferramenta computacional para automatizar a abordagem 

desenvolvida e apoiar a execução das atividades do processo de garantia da qualidade). 

Ressalta-se que foram realizadas duas avaliações para a abordagem proposta e duas 

avaliações para a ferramenta desenvolvida, assim atingiu-se o objetivo específico número quatro 

desta dissertação (4- Avaliar a abordagem e a ferramenta computacional desenvolvidos a partir de 

especialistas e no contexto de empresas reais de software). A primeira avaliação realizada na 

abordagem proposta foi com base nos conhecimentos dos especialistas selecionados, e seu objetivo 
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foi agregar confiabilidade às perguntas genéricas da abordagem. Em seguida, a abordagem foi 

avaliada por representantes de organizações de desenvolvimento de software. A ferramenta, 

inicialmente foi avaliada por meio de critérios e também foi avaliada pelos mesmos representantes 

das organizações que avaliaram a abordagem. 

É importante ressaltar que os resultados obtidos com as avaliações foram positivos, tanto 

para a abordagem proposta, como para a ferramenta desenvolvida. A avaliação da abordagem 

realizada por especialistas apresentou resultados que contribuíram para aumentar o grau de 

confiabilidade das perguntas genéricas definidas, uma vez que as mesmas foram bem avaliadas e 

que somente algumas delas sofreram alterações, tornando-as ainda mais alinhadas ao MPS.BR e ao 

CMMI. Destaca-se, também, a avaliação da abordagem realizada pelas organizações reais. Nesta 

avaliação observou-se que a abordagem desenvolvida pode vir a ser utilizada por uma organização 

real, no intuito de auxiliar a execução das atividades de garantia da qualidade. 

A avaliação da ferramenta também apresentou resultados positivos em relação ao uso da 

mesma. A primeira avaliação, feita por meio de critérios definidos, demonstrou que a ferramenta 

apresenta características que são esperadas, por organizações de desenvolvimento de software, de 

uma ferramenta para auxiliar as atividades de garantia da qualidade. A segunda avaliação da 

ferramenta confirma a primeira avaliação, uma vez que ela foi realizada com organizações reais, e 

que essas, por sua vez, consideraram que a ferramenta e suas funcionalidades podem ser úteis no 

auxilio da execução das atividades de garantia da qualidade de software. 

 Assim, pode-se afirmar que tanto a abordagem, como a ferramenta, podem ser utilizadas 

por organizações de desenvolvimento de software para auxiliar na execução das atividades de 

garantia da qualidade. 

Além de possibilitar atingir o quarto objetivo específico deste trabalho, as avaliações 

realizadas contribuíram para responder as hipóteses de pesquisa levantadas para esta dissertação. 

Assim, é possível afirmar que a hipótese 1 deste trabalho é valida, uma vez que os checklist de 

garantia da qualidade, gerados por meio das informações de um processo organizacional, podem ser 

adequados às práticas do MPS.BR e do CMMI. Esta hipótese pode ser validada pela avaliação 

realizada pelos especialistas, em que, em sua maioria apresentam um perfil que garante um alto 

nível de conhecimento a respeito dos modelos citados. 
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A segunda hipótese de pesquisa levantada neste trabalho também pode ser considerada 

válida. A validade desta hipótese pode ser observada na avaliação realizada pelos representantes das 

organizações de desenvolvimento de software. Nesta avaliação, os representantes consideraram que 

a abordagem proposta pode ser utilizada para apoiar as atividades de garantia da qualidade, 

principalmente se for executada de forma automatizada. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Este trabalho apresentou contribuições para a área de garantia da qualidade de software. 

Essas contribuições são: 

• A definição e execução de um mapeamento sistemático a respeito das abordagens 

existentes para a execução das atividades de garantia da qualidade, com ou sem 

automação, e a respeito das ferramentas desenvolvidas para auxiliar estas atividades; 

• A definição de uma abordagem para a geração de checklists de garantia da qualidade de 

software com base nas informações de um processo organizacional definido; 

• A definição de um mecanismo para automatizar a abordagem proposta, possibilitando a 

criação de checklists de garatantia da qualidade de software de forma mais rápida do que 

a geração manual de checklist de garantia da qualidade.. 

• A definição, modelagem e implementação de uma ferramenta para apoiar a abordagem 

definida nesta dissertação, bem como apoiar as atividades de auditoria de processo, 

possibilitando a identificação, registros e resolução de não conformidades. 

As contribuições que este trabalho gerou são relevantes para a área de garantia da qualidade 

de software, uma vez que ela definiu uma abordagem e desenvolveu uma ferramenta computacional 

que podem auxiliar as organizações de software a apoiar as suas atividades de garantia da qualidade 

de software. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Alguns trabalhos futuros foram identificados, tendo como objetivo aprimorar a abordagem 

proposta para apoiar as atividades de garantia da qualidade de software, bem como aprimorar a 

ferramenta desenvolvida. 
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Como trabalho futuro, indica-se avaliar a abordagem proposta com um número maior de 

organizações, a fim de se ter um retorno maior a respeito da relevância das perguntas genéricas 

definidas. Em relação à abordagem, indica-se a definição de mais perguntas genéricas, alinhando-as 

aos principais modelos de qualidade. 

Outros trabalhos futuros estão relacionados com a melhoria da ferramenta desenvolvida. 

Assim, a primeira melhoria é o desenvolvimento de um módulo para a modelagem de processos na 

ferramenta desenvolvida. Assim, não seria necessária a importação de um arquivo XML, o checklist 

seria gerado diretamente do processo modelado no módulo de modelagem de processos.  

Outra melhoria para a ferramenta é possibilitar ao usuário a edição das perguntas genéricas 

da abordagem. Assim, ele poderia excluir, editar ou inserir novas perguntas genéricas a abordagem, 

tornando o checklist gerado mais relevante a organização .Outras funcionalidades podem ser 

adicionadas a ferramenta, como:  

• Cadastro de histórico de ações corretivas executadas, com o intuito de formar uma 

biblioteca de lições aprendidas; 

• Geração de relatórios gerenciais; 

• Cadastro de ações preventivas, como intuito de minimizar a ocorrência de não 

conformidades; 

• Possibilitar a definição da criticidade de uma não conformidade;  

• Possibilitar a edição das perguntas genéricas da abordagem por meio da ferramenta; 

• Possibilitar que o usuário informe quando um item de checklist foi atendido, uma vez 

que na ferramenta só é possível cadastrar não conformidades; e 

• Diferenciar os itens de checklist já auditados, para que o usuário saiba quantos itens já 

foram auditados e quantos ainda faltam ser analisados. 

Por último, é interessante que haja um mecanismo de inteligência integrado ao mecanismo 

de automação da abordagem proposta. Assim, esse mecanismo trabalharia no sentido de deixar o 

checklist o mais relevante possível para uma organização. 
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APÊNDICE A   – TRABALHOS PRÉ-SELECIONADOS 

Título Principais Descobertas Motivos do Descarte 
Uma abordagem de garantia de qualidade 
de processos e produtos de software com 
apoio de gerência de conhecimento na 

estação taba. 

Uma abordagem de garantia de qualidade de 
processos e produtos de software com apoio de 

gerência de conhecimento na estação taba. 
Selecionado 

Apoio à garantia da qualidade do 
processo e do produto em ambientes de 

desenvolvimento de software orientados a 
organização 

Apoio à garantia da qualidade do processo e do 
produto em ambientes de desenvolvimento de 

software orientados a organização 
Selecionado 

A Quality Assurance Model for Analysis 
Phase 

A Quality Assurance Model for Analysis Phase Selecionado 

Spider-Qa: A systematic approach for 
quality assurance process 

Spider-Qa: A systematic approach for quality 
assurance process 

Selecionado 

Tool Supported Detection and Judgment 
of Nonconformance in Process Execution  

Descartado 

Apresenta somente técnicas de garantia da 

qualidade descritas na literatura. Não apresenta 

quaisquer abordagens ou métodos de utilização 

das mesmas, 

Software testing and preventive quality 
assurance for metrology 

Descartado 

Apresentava uma abordagem para realizar 

somente a garantia da qualidade do produto de 

software.  

OOMeter - A Software Quality Assurance 
Tool 

Descartado 

Apresenta, somente, uma ferramenta que 

realiza a garantia da qualidade dos artefatos de 

software. 
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APÊNDICE B   – Perguntas Geradas Para a Fase de Iniciação do 
Processo OpenUP 

Perguntas Geradas Para a Fase de Iniciação do Processo OpenUP 
O processo Processo - Ciclo de vida segue o cronograma proposto pela organização? 
 Foi definida uma política para acompanhamento do processo Processo - Ciclo de vida e suas 
atividades? 
 Os problemas na execução do processo Processo - Ciclo de vida são registrados? 
 Os problemas na execução do processo Processo - Ciclo de vida são comunicados? 
 Os modelos de artefatos e relatórios para o processo Processo - Ciclo de vida estão sendo seguidos? 
 Foi definido um cronograma para a execução do processo Processo - Ciclo de vida 
 Existe um documento detalhando a execução do processo Processo - Ciclo de vida ? 
 O Plano para o processo Processo - Ciclo de vida está sendo seguido? 
 Os riscos para o processo Processo - Ciclo de vida foram previstos? 
 A estratégia de mitigação e contingência para os riscos previstos no processo Processo - Ciclo de 
vida ? 
 Existe uma política de dados do processo Processo - Ciclo de vida ? 
 As mudanças no decorrer da execução do processo Processo - Ciclo de vida são registradas? 
 As mudanças no decorrer da execução do processo Processo - Ciclo de vida são comunicadas? 
 As decisões são comunicadas a todos os envolvidos no processo Processo - Ciclo de vida ? 
 Existe uma política de comunicação no processo Processo - Ciclo de vida ? 
 A Fase Concepção está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Fase Concepção está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Fase Concepção foi planejada? 
 A auditoria da Fase Concepção foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Fase Concepção estão sendo registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Fase Concepção são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Fase Concepção ? 
 As ações corretivas para a Fase Concepção são acompanhadas? 
 A atividade Modelagem de Negócios está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 A Atividade Modelagem de Negócios está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Atividade Modelagem de Negócios está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Atividade Modelagem de Negócios foi planejada? 
 A auditoria da Atividade Modelagem de Negócios foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Atividade Modelagem de Negócios estão 
sendo registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Atividade Modelagem de Negócios são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Atividade Modelagem de Negócios ? 
 As ações corretivas para a Atividade Modelagem de Negócios são acompanhadas? 
 Quem executou a Atividade Modelagem de Negócios foi o papel Analista de Negócio ? 
 Para a Atividade Modelagem de Negócios , o papel Analista de Negócio respeita o cronograma de 
atividades da organização? 
 Quem executou a Fase Modelagem de Negócios foi o papel Analista de Negócio ? 
 Para a Fase Modelagem de Negócios , o papel Analista de Negócio respeita o cronograma de 
atividades da organização? 
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 A Atividade Modelagem de Negócios gerou os artefatos Documento de visão ? 
 A Fase Modelagem de Negócios gerou os artefatos Documento de visão ? 
 O armazenamento do artefato Documento de visão foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Documento de visão ? 
 A atividade Levantamento de Requisitos está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 A Atividade Levantamento de Requisitos está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Atividade Levantamento de Requisitos está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Atividade Levantamento de Requisitos foi planejada? 
 A auditoria da Atividade Levantamento de Requisitos foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Atividade Levantamento de Requisitos estão 
sendo registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Atividade Levantamento de Requisitos são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Atividade Levantamento de 
Requisitos ? 
 As ações corretivas para a Atividade Levantamento de Requisitos são acompanhadas? 
 Quem executou a Atividade Levantamento de Requisitos foi o papel Analista de Requisitos ? 
 Para a Atividade Levantamento de Requisitos , o papel Analista de Requisitos respeita o 
cronograma de atividades da organização? 
 Quem executou a Fase Levantamento de Requisitos foi o papel Analista de Requisitos ? 
 Para a Fase Levantamento de Requisitos , o papel Analista de Requisitos respeita o cronograma de 
atividades da organização? 
 A Atividade Levantamento de Requisitos gerou os artefatos Documento de requisitos ? 
 A Fase Levantamento de Requisitos gerou os artefatos Documento de requisitos ? 
 O armazenamento do artefato Documento de requisitos foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Documento de requisitos ? 
 O armazenamento do artefato Plano de trabalho foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Plano de trabalho ? 
 A Fase Elaboração está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Fase Elaboração está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Fase Elaboração foi planejada? 
 A auditoria da Fase Elaboração foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Fase Elaboração estão sendo registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Fase Elaboração são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Fase Elaboração ? 
 As ações corretivas para a Fase Elaboração são acompanhadas? 
 A atividade Detalhamento de requisitos está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 A Atividade Detalhamento de requisitos está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Atividade Detalhamento de requisitos está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Atividade Detalhamento de requisitos foi planejada? 
 A auditoria da Atividade Detalhamento de requisitos foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Atividade Detalhamento de requisitos estão 
sendo registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Atividade Detalhamento de requisitos são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Atividade Detalhamento de 
requisitos ? 
 As ações corretivas para a Atividade Detalhamento de requisitos são acompanhadas? 
 Quem executou a Atividade Detalhamento de requisitos foi o papel Analista de Requisitos ? 
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 Para a Atividade Detalhamento de requisitos , o papel Analista de Requisitos respeita o cronograma 
de atividades da organização? 
 Quem executou a Fase Detalhamento de requisitos foi o papel Analista de Requisitos ? 
 Para a Fase Detalhamento de requisitos , o papel Analista de Requisitos respeita o cronograma de 
atividades da organização? 
 Quem executou a Atividade Detalhamento de requisitos foi o papel Analista de Negócios ? 
 Para a Atividade Detalhamento de requisitos , o papel Analista de Negócios respeita o cronograma 
de atividades da organização? 
 Quem executou a Fase Detalhamento de requisitos foi o papel Analista de Negócios ? 
 Para a Fase Detalhamento de requisitos , o papel Analista de Negócios respeita o cronograma de 
atividades da organização? 
 A Atividade Detalhamento de requisitos gerou os artefatos Documento de especificação de 
requisitos ? 
 A Fase Detalhamento de requisitos gerou os artefatos Documento de especificação de requisitos ? 
 O armazenamento do artefato Documento de especificação de requisitos foi realizado de maneira 
correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Documento de especificação de requisitos ? 
 A atividade Análise e projeto está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 A Atividade Análise e projeto está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Atividade Análise e projeto está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Atividade Análise e projeto foi planejada? 
 A auditoria da Atividade Análise e projeto foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Atividade Análise e projeto estão sendo 
registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Atividade Análise e projeto são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Atividade Análise e projeto ? 
 As ações corretivas para a Atividade Análise e projeto são acompanhadas? 
 Quem executou a Atividade Análise e projeto foi o papel Analista de Sistema ? 
 Para a Atividade Análise e projeto , o papel Analista de Sistema respeita o cronograma de 
atividades da organização? 
 Quem executou a Fase Análise e projeto foi o papel Analista de Sistema ? 
 Para a Fase Análise e projeto , o papel Analista de Sistema respeita o cronograma de atividades da 
organização? 
 A Atividade Análise e projeto gerou os artefatos Modelo de Dados ? 
 A Fase Análise e projeto gerou os artefatos Modelo de Dados ? 
 A Atividade Análise e projeto gerou os artefatos Documento de definição da arquitetura do 
software ? 
 A Fase Análise e projeto gerou os artefatos Documento de definição da arquitetura do software ? 
 O armazenamento do artefato Modelo de Dados foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Modelo de Dados ? 
 O armazenamento do artefato Documento de definição da arquitetura do software foi realizado de 
maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Documento de definição da arquitetura do software ? 
 O armazenamento do artefato Plano de Implementação foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Plano de Implementação ? 
 A Fase Construção está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Fase Construção está sendo acompanhado? 
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 A auditoria da Fase Construção foi planejada? 
 A auditoria da Fase Construção foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Fase Construção estão sendo registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Fase Construção são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Fase Construção ? 
 As ações corretivas para a Fase Construção são acompanhadas? 
 A atividade Implementação está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 A Atividade Implementação está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Atividade Implementação está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Atividade Implementação foi planejada? 
 A auditoria da Atividade Implementação foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Atividade Implementação estão sendo 
registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Atividade Implementação são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Atividade Implementação ? 
 As ações corretivas para a Atividade Implementação são acompanhadas? 
 Quem executou a Atividade Implementação foi o papel Desenvolvedor ? 
 Para a Atividade Implementação , o papel Desenvolvedor respeita o cronograma de atividades da 
organização? 
 Quem executou a Fase Implementação foi o papel Desenvolvedor ? 
 Para a Fase Implementação , o papel Desenvolvedor respeita o cronograma de atividades da 
organização? 
 A Atividade Implementação gerou os artefatos Notas de Build ? 
 A Fase Implementação gerou os artefatos Notas de Build ? 
 O armazenamento do artefato Notas de Build foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Notas de Build ? 
 A Fase Transição está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Fase Transição está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Fase Transição foi planejada? 
 A auditoria da Fase Transição foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Fase Transição estão sendo registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Fase Transição são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Fase Transição ? 
 As ações corretivas para a Fase Transição são acompanhadas? 
 A atividade Testes está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 A Atividade Testes está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Atividade Testes está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Atividade Testes foi planejada? 
 A auditoria da Atividade Testes foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Atividade Testes estão sendo registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Atividade Testes são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Atividade Testes ? 
 As ações corretivas para a Atividade Testes são acompanhadas? 
 Quem executou a Atividade Testes foi o papel Desenvolvedor ? 
 Para a Atividade Testes , o papel Desenvolvedor respeita o cronograma de atividades da 
organização? 
 Quem executou a Fase Testes foi o papel Desenvolvedor ? 
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 Para a Fase Testes , o papel Desenvolvedor respeita o cronograma de atividades da organização? 
 Quem executou a Atividade Testes foi o papel Testador ? 
 Para a Atividade Testes , o papel Testador respeita o cronograma de atividades da organização? 
 Quem executou a Fase Testes foi o papel Testador ? 
 Para a Fase Testes , o papel Testador respeita o cronograma de atividades da organização? 
 A Atividade Testes gerou os artefatos Plano de testes ? 
 A Fase Testes gerou os artefatos Plano de testes ? 
 A Atividade Testes gerou os artefatos Log de relatórios de execução dos testes ? 
 A Fase Testes gerou os artefatos Log de relatórios de execução dos testes ? 
 O armazenamento do artefato Plano de testes foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Plano de testes ? 
 O armazenamento do artefato Log de relatórios de execução dos testes foi realizado de maneira 
correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Log de relatórios de execução dos testes ? 
 A atividade Implantação está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 A Atividade Implantação está sendo cumprida dentro do prazo estipulado? 
 O andamento da Atividade Implantação está sendo acompanhado? 
 A auditoria da Atividade Implantação foi planejada? 
 A auditoria da Atividade Implantação foi executada conforme o planejado? 
 Os relatórios dos desvios encontrados na auditoria da Atividade Implantação estão sendo 
registrados? 
 Os desvios encontrados na auditoria da Atividade Implantação são comunicados? 
 São definidas ações para correção dos desvios encontrados na Atividade Implantação ? 
 As ações corretivas para a Atividade Implantação são acompanhadas? 
 Quem executou a Atividade Implantação foi o papel Desenvolvedor ? 
 Para a Atividade Implantação , o papel Desenvolvedor respeita o cronograma de atividades da 
organização? 
 Quem executou a Fase Implantação foi o papel Desenvolvedor ? 
 Para a Fase Implantação , o papel Desenvolvedor respeita o cronograma de atividades da 
organização? 
 Quem executou a Atividade Implantação foi o papel Analista de negócio ? 
 Para a Atividade Implantação , o papel Analista de negócio respeita o cronograma de atividades da 
organização? 
 Quem executou a Fase Implantação foi o papel Analista de negócio ? 
 Para a Fase Implantação , o papel Analista de negócio respeita o cronograma de atividades da 
organização? 
 A Atividade Implantação gerou os artefatos Plano de Implantação ? 
 A Fase Implantação gerou os artefatos Plano de Implantação ? 
 A Atividade Implantação gerou os artefatos Manual de Instalação ? 
 A Fase Implantação gerou os artefatos Manual de Instalação ? 
 A Atividade Implantação gerou os artefatos Manual de Utilização ? 
 A Fase Implantação gerou os artefatos Manual de Utilização ? 
 A Atividade Implantação gerou os artefatos Notas de release ? 
 A Fase Implantação gerou os artefatos Notas de release ? 
 O armazenamento do artefato Plano de Implantação foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Plano de Implantação ? 
 O armazenamento do artefato Manual de Instalação foi realizado de maneira correta? 
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 Foi realizada uma auditoria do artefato Manual de Instalação ? 
 O armazenamento do artefato Manual de Utilização foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Manual de Utilização ? 
 O armazenamento do artefato Notas de release foi realizado de maneira correta? 
 Foi realizada uma auditoria do artefato Notas de release ? 
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APÊNDICE C   – Formulário de Caracterização do Avaliador 

Perfil do Avaliador  
Familiaridade do avaliador com Garantia da Qualidade:   
  (   ) Muito Familiar (Especialista no assunto)  

  (   ) Bom Conhecimento  

  (   ) Moderadamente Familiar  

  (   ) Pouco Familiar  

Tempo de prática ou experiência em Garantia da Qualidade: ___ anos e ___ meses 

Implementador MPS.BR  (   ) SIM (   ) NÃO Avaliador MPS.BR (   ) SIM (   ) NÃO 

Quantidade de Implementações realizadas (CMMI ou MPS): ____ Quantidade de avaliações realizadas (CMMI ou MPS): ____ 
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APÊNDICE D   – Formulário de avaliação das perguntas genéricas da abordagem proposta 

Quadro 24 - Lista de perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de planejamento  

Pergunta Objetivo Tipo 
Elemento 
Afetado 

Avaliação Comentários 

Foi definido um 
cronograma para a 
execução do processo 
<<elemento genérico>> 

Identificar se um cronograma é 
definido para a execução do 
processo definido. 

Processo Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi planejada 
(verificar se existe 
correspondência entre esta 
atividade no processo e 
alguma atividade no 
projeto)? 

Identificar se o planejamento do 
projeto foi realizado com base nas 
atividades definidas pelo processo. 
Na versão atual desta abordagem, 
todas as atividades seriam 
verificadas. Entretanto, é possível 
customizar esta pergunta para que 
ela seja feita de forma genérica para 
uma fase. Neste caso, a pergunta 
seria “As atividades da fase 
<<elemento genérico>> foram 
planejadas (verificar se existe 
correspondência entre as atividades 
desta fase no processo com as 
atividades do projeto)?” 

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi planejada 
com um colaborador 
definido com o papel 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se uma atividade foi 
planejada para um colaborador 
definido com o papel esperado pelo 
processo. 

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

O colaborador planejado 
para a atividade 
<<elemento genérico>> 
possui os conhecimentos e 

Identificar se o colaborador 
planejado para a atividade tem os 
conhecimentos e habilidades 
definidos para o papel responsável.  

Processo Atividade 
e Papel 

(   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 
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habilidades mínimos 
estabelecidos pelo papel 
<<elemento genérico>>? 
Os prazos definidos para a 
execução da atividade 
<<elemento genérico>> 
respeitam a disponibilidade 
do colaborador definido 
para o papel responsável? 

Identificar se os colaboradores são 
planejados conforme sua 
disponibilidade. Esta pergunta 
verifica se houve consulta ao 
calendário dos recursos para o 
planejamento do colaborador da 
atividade. 

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A tarefa <<elemento 
genérico>> foi planejada 
(verificar se existe 
correspondência entre esta 
tarefa no processo e alguma 
tarefa no projeto)? 

Identificar se o planejamento do 
projeto foi realizado com base nas 
tarefas definidas pelo processo. Na 
versão atual desta abordagem, todas 
as tarefas seriam verificadas. 
Entretanto, é possível customizar 
esta pergunta para que ela seja feita 
de forma genérica para uma fase. 
Neste caso, a pergunta seria “As 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>> foram planejadas 
(verificar se existe correspondência 
entre as tarefas desta fase no 
processo com as tarefas do 
projeto)?” 

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A tarefa <<elemento 
genérico>> foi planejada 
com um colaborador 
definido com o papel 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se uma tarefa foi 
planejada para um colaborador 
definido com o papel esperado pelo 
processo. 

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

O colaborador planejado 
para a tarefa <<elemento 
genérico>> possui os 
conhecimentos e 

Identificar se o colaborador 
planejado para a tarefa tem os 
conhecimentos e habilidades 
definidos para o papel responsável.  

Processo Tarefa e 
Papel 

(   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 
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habilidades mínimos 
estabelecidos pelo papel 
<<elemento genérico>>? 
Os prazos definidos para a 
execução da tarefa 
<<elemento genérico>> 
respeitam a disponibilidade 
do colaborador definido 
para o papel responsável? 

Identificar se os colaboradores são 
planejados conforme sua 
disponibilidade. Esta pergunta 
verifica se houve consulta ao 
calendário dos recursos para o 
planejamento do colaborador da 
tarefa. 

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

O armazenamento, nível de 
controle de acesso e política 
de backup do artefato 
<<elemento genérico>> 
foram planejados? 

Identificar se há um plano de dados 
que compreende o artefato em 
questão. O plano de dados deve 
informar questões referentes ao 
armazenamento e nível de controle 
de acesso, além de uma política de 
backup que permita a recuperação do 
artefato gerado. 

Artefato Artefato (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Os templates de artefatos e 
relatórios para o processo 
<<elemento genérico>> 
foram planejados? 

Identificar se templates para a 
geração de artefatos e relatórios 
foram definidos para serem seguidos 

Artefato Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Existe, pelo menos, uma 
revisão planejada que 
considera o marco 
<<elemento genérico>>? 

Verificar se existe uma revisão para 
o marco em questão. 

Processo Marco (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Os riscos do projeto 
(processo) <<elemento 
genérico>>) foram 
identificados, qualificados 
(em relação a sua 
probabilidade de ocorrência 
e impacto no projeto) e 
priorizados? 

Identificar se os riscos do projeto 
foram identificados, qualificados e 
priorizados. A necessidade desta 
pergunta pode ser avaliada pelo 
usuário. Caso o processo tenha uma 
atividade explícita do tipo 
“Identificar riscos do projeto”, esta 
pergunta ficaria redundante. 

Processo Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 
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Entretanto, a presença desta pergunta 
força a organização a verificar se o 
processo definido realmente 
considera a identificação de riscos. 
Em caso negativo, o checklist força a 
empresa a executar esta atividade. 

Há um plano de resposta 
(prevenção e/ou 
contingência) para os riscos 
identificados no projeto 
(processo <<elemento 
genérico>>)? 

Identificar se foi definido um plano 
de resposta aos riscos do projeto 
para o processo utilizado. A 
necessidade desta pergunta 
dependerá do grau de maturidade da 
organização, uma vez que em 
modelos como CMMI e MPS, o 
plano de resposta aos riscos não é 
exigido nos níveis iniciais de 
maturidade. 

Processo Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Quadro 25 - Lista de perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de monitoração 

Pergunta Objetivo Tipo Elemento 
Afetado Avaliação Comentários 

O Plano para o processo 
<<elemento genérico>> é 
seguido? 

Identificar se o plano definido para 
o processo está sendo seguido. 

Processo Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A atividade <<elemento 
genérico>> é  acompanhada 
e controlada?  
 

Identificar se o acompanhamento 
do projeto está sendo realizado. Na 
versão atual desta abordagem, todas 
as atividades seriam verificadas. 
Entretanto, é possível customizar 
esta pergunta para que ela seja feita 
de forma genérica para uma fase. 
Neste caso, a pergunta seria “As 
atividades da fase <<elemento 
genérico>> são acompanhadas e 
controladas?” 

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A atividade <<elemento Identificar se uma atividade gerou Processo Atividade (   )Concordo  
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genérico>> gerou os 
artefatos <<elemento 
genérico>>? 

os artefatos definidos para ela no 
processo. 

e 
Artefato 

(   ) Não 
Concordo 

O armazenamento, nível de 
controle de acesso e política 
de backup do artefato 
<<elemento genérico>> 
foram realizados de acordo 
com o planejado? 

Identificar se os artefatos gerados 
no processo são armazenados e 
tiveram controle de acesso e cópias 
de segurança conforme o plano de 
dados. 

Artefato Artefato (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi executada 
pelo colaborador planejado 
com o papel <<elemento 
genérico>>? 

Identificar se uma atividade foi 
realmente executada pelo papel 
definido no processo.  

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da 
atividade <<elemento 
genérico>> são registrados? 

Identificar se foi realizado um 
registro das variações encontradas 
durante o acompanhamento de uma 
atividade do processo. A 
abordagem poderia ser customizada 
para tratar todas as atividades 
agrupadas por fase. Neste caso, a 
pergunta seria “Desvios 
encontrados na execução das 
atividades da fase <<elemento 
genérico>> são registrados?” 

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da 
atividade <<elemento 
genérico>> são 
comunicados conforme 
plano de comunicação?  

Identificar se as variações 
encontradas durante o 
acompanhamento de uma atividade 
do processo são comunicadas. A 
abordagem poderia ser customizada 
para tratar todas as atividades 
agrupadas por fase. A pergunta 
genérica seria “Desvios 
encontrados na execução das 

Processo 
 

Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 
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atividades da fase <<elemento 
genérico>> são comunicados 
conforme plano de comunicação?” 

Pelo menos uma ação 
corretiva foi registrada para 
cada desvio encontrado na 
execução da atividade 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se ações corretivas são 
definidas para corrigir os desvios 
encontrados na execução das 
atividades. A abordagem poderia 
ser customizada para tratar todas as 
atividades agrupadas por fase. A 
pergunta genérica seria “Pelo 
menos uma ação corretiva foi 
registrada para cada desvio 
encontrado na execução das 
atividades da fase <<elemento 
genérico>>?” 

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

As ações corretivas 
registradas para a atividade 
<<elemento genérico>> são 
acompanhadas? 

Identificar se as ações corretivas 
registradas para cada um dos 
desvios encontrados são 
acompanhadas A abordagem 
poderia ser customizada para tratar 
todas as atividades agrupadas por 
fase. A pergunta genérica seria “As 
ações corretivas registradas para 
cada desvio encontrado na 
execução das atividades da fase 
<<elemento genérico>> são 
acompanhadas?” 

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A efetividade das ações 
corretivas registradas para o 
respectivo desvio/problema 
da atividade <<elemento 
genérico>> é avaliada? 

Verificar se o problema/desvio foi 
realmente resolvido. A abordagem 
poderia ser customizada para tratar 
todas as atividades agrupadas por 
fase. A pergunta genérica seria “A 
efetividade das ações corretivas 
registradas para o respectivo desvio 

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 
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encontrado na execução das 
atividades da fase <<elemento 
genérico>> é avaliada?” 

O marco <<elemento 
genérico>> foi revisado? 

Identificar se houve uma revisão 
que considerou os resultados dos 
marcos definidos pelo processo. 

Processo Marco (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Desvios encontrados nas 
revisões de marcos do 
projeto são registrados? 

Verificar se os desvios encontrados 
nas revisões dos marcos estão 
sendo registradas. 

Processo Marco (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A tarefa <<elemento 
genérico>> é  acompanhada 
e controlada?  
 

Identificar se o acompanhamento 
do projeto está sendo realizado. Na 
versão atual desta abordagem, todas 
as tarefas seriam verificadas. 
Entretanto, é possível customizar 
esta pergunta para que ela seja feita 
de forma genérica para uma fase. 
Neste caso, a pergunta seria “As 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>> são acompanhadas e 
controladas?” 

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A tarefa <<elemento 
genérico>> gerou o artefato 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se uma tarefa gerou os 
artefatos definidos para ela no 
processo. 

Processo 
e 

Artefato 

Tarefa e 
Artefato 

(   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Os templates de artefatos e 
relatórios para o processo 
<<elemento genérico>> 
estão sendo seguidos? 

Identificar se os modelos definidos 
pela organização estão sendo 
seguidos no processo definido. 

Artefato Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A tarefa <<elemento 
genérico>> foi executada 
pelo colaborador planejado 
com o papel <<elemento 
genérico>>? 

Identificar se uma tarefa foi 
realmente executada pelo papel 
definido no processo.  

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da tarefa 

Identificar se foi realizado um 
registro das variações encontradas 

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
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<<elemento genérico>> são 
registrados? 

durante o acompanhamento de uma 
tarefa do processo. A abordagem 
poderia ser customizada para tratar 
todas as tarefas agrupadas por fase. 
Neste caso, a pergunta seria 
“Desvios encontrados na execução 
das tarefas da fase <<elemento 
genérico>> são registrados?” 

Concordo 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da tarefa 
<<elemento genérico>> são 
comunicados conforme 
plano de comunicação?  

Identificar se as variações 
encontradas durante o 
acompanhamento de uma tarefa do 
processo são comunicadas. A 
abordagem poderia ser customizada 
para tratar todas as tarefas 
agrupadas por fase. A pergunta 
genérica seria “Desvios 
encontrados na execução das 
tarefas da fase <<elemento 
genérico>> são comunicados 
conforme plano de comunicação?” 

Processo 
 

Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Pelo menos uma ação 
corretiva foi registrada para 
cada desvio encontrado na 
execução da tarefa 
<<elemento genérico>>? 

Identificar se ações corretivas são 
definidas para corrigir os desvios 
encontrados na execução das 
tarefas. A abordagem poderia ser 
customizada para tratar todas as 
tarefas agrupadas por fase. A 
pergunta genérica seria “Pelo 
menos uma ação corretiva foi 
registrada para cada desvio 
encontrado na execução das tarefas 
da fase <<elemento genérico>>?” 

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

As ações corretivas 
registradas para a tarefa 
<<elemento genérico>> são 

Identificar se as ações corretivas 
registradas para cada um dos 
desvios encontrados são 

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 
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acompanhadas? acompanhadas A abordagem 
poderia ser customizada para tratar 
todas as tarefas agrupadas por fase. 
A pergunta genérica seria “As 
ações corretivas registradas para 
cada desvio encontrado na 
execução das tarefas da fase 
<<elemento genérico>> são 
acompanhadas?” 

A efetividade das ações 
corretivas registradas para o 
respectivo desvio/problema 
da tarefa <<elemento 
genérico>> é avaliada? 

Verificar se o problema/desvio foi 
realmente resolvido. A abordagem 
poderia ser customizada para tratar 
todas as tarefas agrupadas por fase. 
A pergunta genérica seria “A 
efetividade das ações corretivas 
registradas para o respectivo desvio 
encontrado na execução das tarefas 
da fase <<elemento genérico>> é 
avaliada?” 

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Os riscos do projeto 
(processo) <<elemento 
genérico>> foram 
acompanhados (observar 
inclusão ou exclusão de 
riscos, alteração na 
probabilidade ou impacto, 
bem como ocorrência)? 

Identificar se os riscos do projeto 
foram acompanhados. 

Processo Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Para cada risco ocorrido do 
projeto, há pelo menos uma 
ação planejada conforme o 
plano de resposta aos riscos? 

Identificar se foi definido um plano 
de resposta aos riscos do projeto 
para o processo utilizado. A 
necessidade desta pergunta 
dependerá do grau de maturidade 
da organização, uma vez que em 
modelos como CMMI e MPS, o 

Processo Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 
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plano de resposta aos riscos não é 
exigido nos níveis iniciais de 
maturidade. 

Quadro 26 - Lista de perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de Avaliação do Processo 
Pergunta Objetivo Tipo Element

o 
Afetado 

 Comentários 

A auditoria da Atividade 
<<elemento genérico>> foi 
planejada? 

Identificar se existe uma politica que 
prevê a auditoria de uma atividade. 

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A auditoria da Atividade 
<<elemento genérico>> foi 
executada conforme o 
planejado? 

Identificar se a auditoria planejada 
para ser executada em uma atividade 
do processo foi executada conforme 
o planejado. 

Processo Atividade (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A auditoria da Tarefa 
<<elemento genérico>> foi 
planejada? 

Identificar se existe uma politica que 
prevê a auditoria de uma tarefa. 

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

A auditoria da Tarefa 
<<elemento genérico>> foi 
executada conforme o 
planejado? 

Identificar se a auditoria planejada 
para ser executada em uma tarefa do 
processo foi feita conforme o 
planejado. 

Processo Tarefa (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Foi definida uma política 
para acompanhamento do 
processo <<elemento 
genérico>> e suas 
atividades? 

Identificar se existe uma politica 
organizacional que defina como é 
realizado o monitoramento do 
processo definido. 

Processo Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Os problemas na execução 
do processo <<elemento 
genérico>> são registrados? 

Identificar se os problemas 
encontrados durante o 
acompanhamento do processo são 
devidamente registrados. 

Processo Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 

 

Os problemas na execução 
do processo <<elemento 
genérico>> são 

Identificar se os problemas 
encontrados durante o 
acompanhamento do processo são 

Processo Processo (   )Concordo 
(   ) Não 
Concordo 
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comunicados? devidamente comunicados aos 
envolvidos. 

Sugestões de novas perguntas: 

Caso você tenha alguma sugestão de pergunta que deva fazer parte da abordagem proposta, e gostaria de compartilhar e permitir o seu uso 
na mesma, preencha a tabela abaixo. 

Pergunta Objetivo Elemento Afetado 
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APÊNDICE E   – Compilação das avaliações dos especialistas 

Quadro 27 - Avaliação das perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de planejamento 
Pergunta Especialista 1 Especialista 2  Especialista 4  Decisão 

Foi definido um 
cronograma para a 
execução do processo 
<<elemento genérico>> 

Propôs a seguinte alteração:  
Foi definido um item no cronograma para a 
execução do processo <<elemento genérico>>? 
 
Observação do Especialista: 
 Não seria um novo cronograma, mas um item 
dentro de um cronograma já existente. 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi 
planejada? (verificar se 
existe correspondência 
entre esta atividade no 
processo e alguma 
atividade no projeto) 

Concordou com a pergunta do checklist Concordou com a 
pergunta do checklist 

Concordou com a 
pergunta do checklist 

Manter a pergunta 
inicial. 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi 
planejada com um 
colaborador definido 
com o papel 
<<elemento 
genérico>>? 

Observação do Especialista: 
O nível de detalhe desta questão é grande e não se 
justificaria o custo-benefício associado à 
verificação. 
 
Sugestão: 
Foi definido um papel responsável para a 
atividade <<elemento genérico>> 

Concordou com a 
pergunta do checklist 

Não concordou com a 
pergunta do checklist e 
não fez comentários 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

O colaborador 
planejado para a 
atividade <<elemento 
genérico>> possui os 
conhecimentos e 
habilidades mínimos 
estabelecidos pelo papel 
<<elemento 
genérico>>? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 
Observação do Especialista: 
Quem deve realizar esta tarefa é o gerente de 
projetos ao selecionar a equipe do projeto. 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 
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Os prazos definidos 
para a execução da 
atividade <<elemento 
genérico>> respeitam a 
disponibilidade do 
colaborador definido 
para o papel 
responsável? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

A tarefa <<elemento 
genérico>> foi 
planejada ? (verificar se 
existe correspondência 
entre esta tarefa no 
processo e alguma 
tarefa no cronograma 
projeto) 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

A tarefa <<elemento 
genérico>> foi 
planejada com um 
colaborador definido 
com o papel 
<<elemento 
genérico>>? 

Observação do Especialista: 
O nível de detalhe desta questão é grande e não se 
justificaria o custo-benefício associado à 
verificação. 
 
Sugestão: 
Foi definido um papel responsável para a tarefa  
<<elemento genérico>>? 

Concordou com a 
pergunta do checklist 

Não concordou com a 
pergunta do checklist e 
não fez comentários 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

O colaborador 
planejado para a tarefa 
<<elemento genérico>> 
possui os 
conhecimentos e 
habilidades mínimos 
estabelecidos pelo papel 
<<elemento 
genérico>>? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 
Observação do Especialista: 
Quem deve realizar esta tarefa é o gerente de 
projetos ao selecionar a equipe do projeto. 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Os prazos definidos 
para a execução da 
tarefa <<elemento 
genérico>> respeitam a 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 
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disponibilidade do 
colaborador definido 
para o papel 
responsável? 
O armazenamento, nível 
de controle de acesso e 
política de backup do 
artefato <<elemento 
genérico>> foram 
planejados? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Os templates de 
artefatos e relatórios 
para o processo 
<<elemento genérico>> 
foram planejados? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Existe, pelo menos, uma 
revisão planejada que 
considera o marco 
<<elemento 
genérico>>? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 
Observação do Especialista 
É relevante, porém quem deve verificar isto é o 
gerente de projetos ao elaborar o cronograma 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Os riscos do projeto 
(processo) <<elemento 
genérico>> foram 
identificados, 
qualificados (em 
relação a sua 
probabilidade de 
ocorrência e impacto no 
projeto) e priorizados? 

Sugestão: 
Os riscos do projeto (processo) <<elemento 
genérico>>  foram identificados, qualificados 
(em relação a sua probabilidade de ocorrência e 
impacto no projeto) e priorizados (considerando 
o grau de exposição, resultante da combinação 
entre a probabilidade e o impacto)? 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

Há um plano de 
resposta (prevenção 
e/ou contingência) para 
os riscos identificados 
no projeto (processo) 
<<elemento 
genérico>>? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 
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Quadro 28 -  - Avaliação das perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de monitoração 
Pergunta Especialista 1 Especialista 2  Especialista 4  Decisão 

O Plano para o processo 
<<elemento genérico>> 
é seguido? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 
Sugestão: 
”O planejamento para o processo <<elemento 
genérico>> é seguido?” 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

A atividade <<elemento 
genérico>> é  
acompanhada e 
controlada?  
 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

A atividade <<elemento 
genérico>> gerou os 
artefatos <<elemento 
genérico>>? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

O armazenamento, nível 
de controle de acesso e 
política de backup do 
artefato <<elemento 
genérico>> foram 
realizados de acordo 
com o planejado? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 
Sugestão: 
A denominação, a armazenamento, nível de 
controle de acesso e política de backup do 
artefato <<elemento genérico>> foram 
realizados de acordo com o planejado? 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

A atividade <<elemento 
genérico>> foi 
executada pelo 
colaborador planejado 
com o papel 
<<elemento 
genérico>>? 

Observação do Especialista: 
O nível de detalhe desta questão é grande e não 
se justificaria o custo-benefício associado à 
verificação. 
 
Sugestão: 
A atividade <<elemento genérico>> foi 
executada pelo papel responsável definido? 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Não concordou com a 
pergunta do checklist e 
não fez comentários 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da 
atividade <<elemento 
genérico>> são 
registrados? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Desvios encontrados no Concordou com a pergunta do checklist. Concordou com a Concordou com a Alterar o texto da 
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acompanhamento da 
atividade <<elemento 
genérico>> são 
comunicados conforme 
plano de comunicação?  

 
Sugestão: 
Desvios encontrados no acompanhamento da 
atividade <<elemento genérico>> são 
comunicados conforme definido? 

pergunta do checklist. 
 

pergunta do checklist. 
 

pergunta como 
propôs o Avaliador1 

Pelo menos uma ação 
corretiva foi registrada 
para cada desvio 
encontrado na execução 
da atividade 
<<elemento 
genérico>>? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

As ações corretivas 
registradas para a 
atividade <<elemento 
genérico>> são 
acompanhadas? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

A efetividade das ações 
corretivas registradas 
para o respectivo 
desvio/problema da 
atividade <<elemento 
genérico>> é avaliada? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

O marco <<elemento 
genérico>> foi 
revisado? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Desvios encontrados 
nas revisões de marcos 
do projeto são 
registrados? 

 
Concordou com a pergunta do checklist. 
 
Sugestão: 
Desvios encontrados nas revisões de marcos do 
projeto são registrados e tratados? 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

A tarefa <<elemento 
genérico>> é  
acompanhada e 
controlada?  
 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 
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A tarefa <<elemento 
genérico>> gerou o 
artefato <<elemento 
genérico>>? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Os templates de 
artefatos e relatórios 
para o processo 
<<elemento genérico>> 
estão sendo seguidos? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 
Sugestão: 
Os templates de produtos de trabalho relevantes 
para o processo <<elemento genérico>> estão 
sendo seguidos? 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

A tarefa <<elemento 
genérico>> foi 
executada pelo 
colaborador planejado 
com o papel 
<<elemento 
genérico>>? 

Observação do Especialista: 
O nível de detalhe desta questão é grande e não 
se justificaria o custo-benefício associado à 
verificação. 
 
Sugestão: 
A tarefa <<elemento genérico>> foi executada 
pelo papel responsável definido? 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Não concordou com a 
pergunta do checklist e 
não fez comentários 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da 
tarefa <<elemento 
genérico>> são 
registrados? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Desvios encontrados no 
acompanhamento da 
tarefa <<elemento 
genérico>> são 
comunicados conforme 
plano de comunicação?  

Concordou com a pergunta do checklist. 
 
Sugestão: 
Desvios encontrados no acompanhamento da 
atividade <<elemento genérico>> são 
comunicados conforme definido? 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

Pelo menos uma ação 
corretiva foi registrada 
para cada desvio 
encontrado na execução 
da tarefa <<elemento 
genérico>>? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

As ações corretivas 
registradas para a tarefa 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 

Manter a pergunta 
inicial. 
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<<elemento genérico>> 
são acompanhadas? 

  

A efetividade das ações 
corretivas registradas 
para o respectivo 
desvio/problema da 
tarefa <<elemento 
genérico>> é avaliada? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Os riscos do projeto 
(processo) <<elemento 
genérico>> foram 
acompanhados ? 
(observar inclusão ou 
exclusão de riscos, 
alteração na 
probabilidade ou 
impacto, bem como 
ocorrência) 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Para cada risco ocorrido 
do projeto, há pelo 
menos uma ação 
planejada conforme o 
plano de resposta aos 
riscos? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 
Sugestão: 
Para cada risco ocorrido, há pelo menos uma ação 
planejada e acompanhada conforme o plano de 
resposta aos riscos? 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

 
Quadro 29 -  Avaliação das perguntas genéricas da abordagem relacionadas a área de Avaliação do Processo 

Pergunta Especialista 1  Especialista 2  Especialista 4  Decisão 
A auditoria da 
Atividade <<elemento 
genérico>> foi 
planejada? 

Não concordou completamente com a pergunta. 
 
Observação do Especialista: 
Em geral uma auditoria não é planejada atividade 
a atividade 

Não concordou 
completamente com a 
pergunta. 
 
Observação do 
Especialista: 
Não faz sentido executar 
para cada atividade 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
Porém achou repetitivo 
para cada atividade 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

A auditoria da 
Atividade <<elemento 

Não concordou completamente com a pergunta. 
 

Não concordou 
completamente com a 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 

Pergunta removida. 
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genérico>> foi 
executada conforme o 
planejado? 

Observação do Especialista: 
Em geral uma auditoria não é planejada atividade 
a atividade 

pergunta. 
 
Observação do 
Especialista: 
Não faz sentido executar 
para cada atividade 

Porém achou repetitivo 
para cada atividade 

A auditoria da Tarefa 
<<elemento genérico>> 
foi planejada? 

Não concordou completamente com a pergunta. 
 
Observação do Especialista: 
Em geral uma auditoria não é planejada atividade 
a atividade 

Não concordou 
completamente com a 
pergunta. 
 
Observação do 
Especialista: 
Não faz sentido executar 
para cada atividade 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
Porém achou repetitivo 
para cada tarefa 

Pergunta removida. 

A auditoria da Tarefa 
<<elemento genérico>> 
foi executada conforme 
o planejado? 

Não concordou completamente com a pergunta. 
 
Observação do Especialista: 
Em geral uma auditoria não é planejada atividade 
a atividade 

Não concordou 
completamente com a 
pergunta. 
 
Observação do 
Especialista: 
Não faz sentido executar 
para cada atividade 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
Porém achou repetitivo 
para cada tarefa 

Pergunta removida. 

Foi definida uma 
política para 
acompanhamento do 
processo <<elemento 
genérico>> e suas 
atividades? 

Não concordou completamente com a pergunta. 
Sugestão: 
Foi definida uma política para o processo 
<<elemento genérico>> e suas atividades? 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 

Os problemas na 
execução do processo 
<<elemento genérico>> 
são registrados? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Manter a pergunta 
inicial. 

Os problemas na 
execução do processo 
<<elemento genérico>> 
são comunicados? 

Concordou com a pergunta do checklist. 
Sugestão: 
Os problemas na execução do processo 
<<elemento genérico>> são comunicados e 
tratados? 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Concordou com a 
pergunta do checklist. 
 

Alterar o texto da 
pergunta como 
propôs o Avaliador1 
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APÊNDICE F   – Formulários de avaliação da abordagem e da 
ferramenta desenvolvida 

 
Formulário de Avaliação do Checklist da Abordagem 

Perfil do Avaliador  
Familiaridade do avaliador com Garantia da Qualidade:   
  (   ) Muito Familiar (Especialista no assunto)  

  (   ) Bom Conhecimento  

  (   ) Moderadamente Familiar  

  (   ) Pouco Familiar  

Função executada na organização: 

Tempo de serviço na organização: 

Tempo de prática ou experiência em Garantia da Qualidade: ___ anos e ___ meses 

 
1. O checklist gerado atende às necessidades da sua organização, considerando o processo 
atualmente modelado. 
(   ) Concordo Totalmente 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Indiferente 
(   ) Discordo Parcialmente 
(   ) Discordo Totalmente 
Comentários: 
 

 
2. O checklist gerado apresenta perguntas relevantes para sua organização. 
(   ) Concordo Totalmente 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Indiferente 
(   ) Discordo Parcialmente 
(   ) Discordo Totalmente 
Comentários: 
 

 
3. O checklist gerado apresenta perguntas que não são relevantes para sua organização. 
(   ) Concordo Totalmente 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Indiferente 
(   ) Discordo Parcialmente 
(   ) Discordo Totalmente 
Comentários: 
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4. Você adicionaria perguntas ao checklist, para que o mesmo atendesse melhor as 
necessidades de sua organização. 
(   ) Concordo Totalmente 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Indiferente 
(   ) Discordo Parcialmente 
(   ) Discordo Totalmente 
Comentários: 
 

 
5. O checklist generalizado por fase é mais relevante para a organização, do que o 
checklist detalhado por atividade e tarefas. 
(   ) Concordo Totalmente 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Indiferente 
(   ) Discordo Parcialmente 
(   ) Discordo Totalmente 
Comentários: 
 

 
 

Formulário de avaliação da Ferramenta 
Perfil do Avaliador  
Familiaridade do avaliador com Garantia da Qualidade:   
  (   ) Muito Familiar (Especialista no assunto)  

  (   ) Bom Conhecimento  

  (   ) Moderadamente Familiar  

  (   ) Pouco Familiar  

Função executada na organização: 

Tempo de serviço na organização: 

Tempo de prática ou experiência em Garantia da Qualidade: ___ anos e ___ meses 
 
1. A ferramenta pode ser utilizada para apoiar as atividades de garantia da qualidade na 
sua organização. 
(   ) Concordo Totalmente 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Indiferente 
(   ) Discordo Parcialmente 
(   ) Discordo Totalmente 
Comentários: 
 

 
2. A ferramenta atende completamente as necessidades da sua organização em relação às 
atividades de garantia da qualidade. 
(   ) Concordo Totalmente 
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(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Indiferente 
(   ) Discordo Parcialmente 
(   ) Discordo Totalmente 
Comentários: 
 

 
3. As funcionalidades presentes na ferramenta auxiliam nas atividades de garantia da 
qualidade 
(   ) Concordo Totalmente 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Indiferente 
(   ) Discordo Parcialmente 
(   ) Discordo Totalmente 
Comentários: 
 

 
4. A geração automatizada do checklist agrega valor em relação à execução das atividades 
de garantia da qualidade. 
(   ) Concordo Totalmente 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Indiferente 
(   ) Discordo Parcialmente 
(   ) Discordo Totalmente 
Comentários: 
 
 
Contextualização 
Atualmente, nossa organização já tem uma ferramenta para apoiar a garantia da 
qualidade. 
(   ) Sim, uma específica para esta atividade 
(   ) Sim, uma genérica para apoiar a atividade (por exemplo, planilha Excel) 
(   ) Não 
Especifique a ferramenta (específica ou não): 
 

 
Estou totalmente satisfeito(a) com a ferramenta utilizada para apoiar as atividades de 
garantia da qualidade. 
(   ) Concordo Totalmente 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Indiferente 
(   ) Discordo Parcialmente 
(   ) Discordo Totalmente 
Comentários: 
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Indique as funcionalidades que você julga necessárias para uma ferramenta de apoio às 
atividades de garantia da qualidade. 
(   ) Extração automática de perguntas a partir da modelagem do processo. 
(   ) Escalonamento 
(   ) Registro de Não Conformidades 
(   ) Acompanhamento de Não Conformidade 
(   ) Auditoria de Processo 
Outras: 
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APÊNDICE G   – Dicionário de Dados 

Entidade:Audit Classe PHP: Audit 
Representa uma auditoria realizada em um template de checklist 

Atributo Tipo Descrição 
id Integer Representa o identificador da auditoria 
project_id Integer Representa o identifica do projeto que está sendo 

auditado 
template_id Integer Representa o identificador do template de checklist 

que está sendo utilizado na auditoria 
startdate Date Representa a data de início da auditoria 
finishdate Date Representa a data de término da auditoria 
name String Representa o nome da auditoria 
situation String Representa a situação atual da auditoria (Aberta ou 

Encerrada) 
Entidade:AuditTemplate Classe PHP: AuditTemplate 
Repesenta um template de checklist cadastrado na ferramenta 

Atributo Tipo Descrição 
id Integer Representa o identificador de um Template 
description String Representa uma descrição a respeito do template de 

checklist 
processversion String Representa a versão de um template de checklist 
kind String Representa o tipo de template de checklist. (Ex. 

template de Configuração, template de 
Planejamento) 

Entidade:ChecklistItem Classe PHP: ChecklistItem 
Representa uma pergunta de um template de checklist 

Atributo Tipo Descrição 
id Integer Representa o identificador de uma pergunta de um 

template de checklist 
checklistsectionhead_id Integer Representa o identificador da seção do template  de 

checklist que uma pergunta de checklist está 
inserida. 

sequence Integer Representa a ordem de apresentação de uma 
pergunta de checklist 

description String Representa a descrição da pergunta de checklist 
goal String Representa o objetivo da pergunta de checklist 
Entidade:ChecklistSectionHead Classe PHP: ChecklistSectionHead 
Representa uma seção de um template de checklist 

Atributo Tipo Descrição 
id Integer Representa o identificador de uma seção de um 

template de checklist 
template_id Integer Representa o identificador do template  de checklist 

que uma seção de checklist está inserida. 
sequence Integer Representa a ordem de apresentação de uma seção 

de checklist 
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title String Representa o título de uma seção de checklist 
Entidade:EscalatinItem Classe PHP: 
Representa um escalonamento realizado em uma não conformidade 

Atributo Tipo Descrição 
id Integer Represente o identificador de um escalonamento 
noncomplianceitem_id Integer Representa o identificador da não conformidade que 

originou o escalonamento. 
worker_id Integer Representa o responsável por realizar a o 

escalonamento 
checklistitem_id Integer Representa o a pergunta de checklist que gerou a não 

conformidade relacionada a um escalonamento. 
decision String Representa a decisão que foi tomada em relação ao 

escalonamento. 
newdeadline Date Representa a nova data limite para a resolução do 

escalonamento 
situation String Representa a situação do escalonamento 
resolutionnote String Representa a descrição da resolução de um 

escalonamento 
Entidade:NonComplianceItem Classe PHP: NonComplianceItem 
Representa uma não conformidade identificada em uma auditoria 
Atributo Tipo Descrição 
id Integer Represente o identificador de uma não conformidade 
worker_id Integer Representa o responsável por realizar a correção de 

uma não conformidade 
checklistitem_id Integer Representa o a pergunta de checklist que gerou a não 

conformidade 
decision String Representa a decisão que foi tomada em relação a 

não conformidade. 
interviewminutes String Representa a descrição das memórias de reunião 
description String Representa a descrição de uma não conformidade 
resolutiondeadline Date Representa a data limite de resolução da não 

conformidade 
resolutiondate Date Representa a data de resolução de uma não 

conformidade 
resolutionnote String Representa a descrição da resolução de uma não 

conformidade 
situation String Representa a situação em que se encontra uma não 

conformidade 
wasresolved Boolean Representa o indicador que informa se uma não 

conformidade foi, ou não, resolvida. 
Entidade:Project Classe PHP: Project 
Representa um projeto cadastrado na ferramenta 

Atributo Tipo Descrição 
id Integer Represente o identificador de um projeto 
name String Representa o nome de um projeto 
acronym String Representa a abreviatura de um projeto 
startdate Date Representa a data de início de um projeto 
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finishdate Date Representa a data de término de um projeto 
Entidade:ProjectTeam Classe PHP: ProjectTeam 
Representa a associação de um papel com um usuário da ferramenta 

Atributo Tipo Descrição 
project_id Integer Representa o identificador de um projeto 
worker_id Integer Representa o identificar de um usuário 
rolename_id Integer Representa o identificador de um papel. 
Entidade:Rolename Classe PHP: 
Representa um papel definido em um template de checklist 

Atributo Tipo Descrição 
id Integer Represente o identificador de um papel 
template_id Integer Representa o identificador de um template de 

checklist, em que o papel está inserido 
name String Representa o nome do papel 
description String Representa a descrição do papel 
escalatingpolicylevel String Representa o nível do papel na política de 

escalonamento do template de checklist 
Entidade:Worker Classe PHP: Worker 
Representa um usuário da ferramenta desenvolvida 

Atributo Tipo Descrição 
id Integer Represente o identificador de um usuário da 

ferramenta 
name String Representa o nome de um usuário 
phone String Representa o telefone de um usuário 
cellphone String Representa o telefone celular de um usuário 
email String Representa o email de um usuário 
login String Representa o login de um usuário 
password String Representa o senha de um usuário 
isqa Boolean Representa se o usuário tem ou não privilégios de 

administrador 
active Boolean Representa se o usuário está ou não ativo na 

ferramenta. 
 


