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RESUMO 

O mercado de software está cada vez mais competitivo, exigindo que as organizações dessa 
área tratem dos problemas relacionados a prazo, custo, qualidade dos produtos e satisfação de seus 

clientes. Em recentes pesquisas realizadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia os resultados 
apontam esta preocupação das empresas em ampliarem a qualidade de seus produtos investindo nos 
programas de melhoria de processo. Há diversos métodos e modelos que são utilizados para apoiar 

as iniciativas de melhoria de processos. A primeira etapa do processo de melhoria, independente da 
abordagem ou modelo adotado, é realizar um diagnóstico do estado atual do processo. De um modo 
geral, esta atividade é complexa com relação à análise dos dados (sendo realizada manualmente) e 

implica que a mesma seja realizada por um especialista. Levando em consideração que a maioria 
das empresas de software do país são formadas por micro e pequenas empresas, nem sempre é 

possível contratar um especialista para avaliar o seu processo. Sendo ass im, este trabalho propôs o 
desenvolvimento de uma abordagem de autodiagnóstico utilizando Sistemas Especialistas (SE), 
apoiado por uma ferramenta computacional para web. Os resultados apresentados na avaliação 

desta abordagem indicam que a utilização do SE permite mapear os pontos fortes e fracos do 
processo de uma organização, contribuindo como uma nova sistemática de avaliação na área de 

melhoria de processos de software. 
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ABSTRACT 

The software market is increasingly competitive, requiring organizations to address 

problems related to deadline, cost, product quality and customer satisfaction. The results of recent 
surveys conducted by the Ministry of Science and Technology indicate a concern of companies to 
improve the quality of their products, by investing in programs to improve processes. There are 

several methods and models that are used to support process improvement initiatives. The first stage 
of the improvement process, regardless of the approach or model used, is to diagnose the current 

state of the process. In general, this activity involves a complex data analysis (performed manually), 
which must be carried out by a specialist. Considering that software companies in Brazil consist 
mainly of micro or small enterprises, is not always possible for them to hire an expert to perform 

this evaluation. This paper therefore proposes a self-diagnostic approach using Expert Systems 
(ES), supported by a computational tool for the web. The results presented in the evaluation of this 

approach indicate that the use of the system enables the strengths and weaknesses of an 
organization’s process to be mapped, contributing to a new evaluation system in the area of 
software process improvement. 
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1  INTRODUÇÃO 

As mudanças no mercado de software, principalmente no que diz respeito à competitividade 

entre as organizações, acabam forçando as empresas a alterar suas estruturas organizacionais e seus 

processos de produção (SOFTEX, 2011). Torna-se necessário que a produção de software seja de 

qualidade, utilizando menos tempo e recursos, satisfazendo e fidelizando os clientes à organização 

(ZANETTI, MONTONI & ROCHA, 2009). Para alcançar a competitividade pela qualidade, as 

empresas de software precisam melhorar a qualidade de seus produtos de software, bem como de 

seus processos de produção (SOFTEX, 2011). 

O processo de software é um conjunto de atividades que estão envolvidas na produção de 

um sistema de software, onde os modelos de processo são representações abstratas desses processos 

(SOMMERVILLE, 2003). Ele pode ser classificado como maduro ou imaturo. No processo ima turo 

há uma forte dependência dos profissionais da empresa trazendo como consequência pouca 

produtividade, um alto custo de manutenção, riscos na adoção de novas tecnologias e uma 

qualidade imprevisível (SOFTEX, 2011). Já um processo maduro permite que novas tecnologias 

sejam adotadas sem comprometer a qualidade dos produtos, é possível repetí- lo, independe dos 

profissionais da organização, e também permite medições sobre o processo e o produto (SOFTEX, 

2011). 

A qualidade dos produtos de software está fortemente ligada à qualidade do processo 

utilizado na construção destes produtos (SEI, 2011). Neste sentido, as organizações estão investindo 

em projetos de melhoria de processos de software com o objetivo de tornarem-se mais competitivas, 

atendendo as necessidades dos clientes, que cada vez mais estão exigentes (CERDEIRAL, 2008). A 

melhoria de qualidade de processos é responsável por manter e evoluir os processos de software 

(ROCHA, 2009). 

Anacleto (2004) ressalta em seu trabalho que a Melhoria de Processo de Software (MPS) é 

uma ação exercida para alterar os processos de uma dada organização a fim de que os mesmos 

acompanhem as necessidades de negócio da organização e atinjam suas metas de uma forma 

eficiente. 

Atualmente, existem diversas abordagens para apoiar a implementação de melhoria de  

processo de software. Pode-se destacar: o IDEAL (Initiating, diagnosing, establishing, acting, 
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learning) desenvolvido pela SEI (Software Engineering Institute) em 1996 (ANACLETO, 2004); 

ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) também conhecido por ciclo de Deming, criado na década de 20 

por Walter A. Shewhart e aplicado por Edwards Deming na década de 50 (QUINQUIOLO, 2002); e 

QIP (Quality Improvement Paradigm). Também destacam-se alguns modelos de referência e 

normas que definem boas práticas que podem ser adotadas na melhoria de processo, são eles: 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) desenvolvido pela Universidade de Carnegie 

Mellon Pittsburgh em 2006 (SEI, 2011), o MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) 

desenvolvido pela SOFTEX (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro) em 

2003 (SOFTEX, 2011) e a norma internacional NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008).  

No entanto, para iniciar as atividades de melhoria no processo, independentemente da 

abordagem ou do modelo de referência adotado, é preciso verificar o estado atual do processo para 

que seja possível identificar os pontos fortes e fracos, conduzindo as ações de melhoria às 

características e necessidades reais da organização (ANACLETO, WANGENHEIM & 

SALVIANO, 2005). 

Essa verificação inicial é o diagnóstico do processo. De um modo geral essa atividade é 

realizada através de entrevistas com os principais atores da organização e por meio de questionários 

para extrair as características mais relevantes do processo. Após a coleta dos dados, tipicamente, é 

necessário que um especialista na abordagem ou modelo de referência adotado analise esses dados e 

emita um parecer sobre o processo. Nestas condições, a atividade torna-se complexa do ponto de 

vista da análise dos dados e informações, uma vez que apenas um profissional capacitado pode 

avaliar o resultado o diagnóstico. Outro ponto importante é o custo envolvido nesta atividade de 

avaliação que pode ser alto, principalmente para pequenas empresas, pois implica na contratação de 

mão de obra especializada. 

De acordo com à ABES (2011), entre as empresas brasileiras de software e serviços (8.523), 

24,7% (2.117) são de desenvolvimento de software, sendo 36,7% micro empresas e 57,6% são 

pequenas. De um modo geral as ações de melhoria de processos requerem um investimento 

financeiro considerável para colocá- las em prática (SANTANA, 2007). Como por exemplo, a 

contratação de consultoria especializada para definir os processos e prestar suporte na 

implementação dos mesmos (MEGA et al, 2008). Com o perfil das empresas nacionais de 

desenvolvimento (micro e pequenas empresas), este fator pode influenciar de maneira negativa, 
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visto que, nem sempre a organização disponibiliza destes recursos. Além disso, o retorno deste 

investimento não é imediato (MEGA et al, 2008). 

Neste contexto, surge a necessidade de novas alternativas para as iniciativas de melhoria de 

processo. O passo inicial de uma ação de melhoria de processo é o diagnóstico do mesmo 

(ANACLETO, WANGENHEIM & SALVIANO, 2005).  

  Para reduzir a complexidade do diagnóstico, assim como os custos dessa atividade, foi 

proposta uma abordagem para autodiagnóstico utilizando Sistemas Especialistas apoiado por uma 

ferramenta computacional com o objetivo de identificar os pontos fortes e fracos do processo de 

desenvolvimento de software.  

Dentro deste contexto, este trabalho visa contribuir para a área de Engenharia de Software 

por meio do desenvolvimento de uma abordagem de autodiagnóstico de processos de software 

utilizando IA. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A qualidade do software está relacionada com a melhoria da qualidade do processo de 

produção deste software (SEI, 2011). É necessário que as organizações desenvolvedoras de 

software implementem continuamente tecnologias inovadoras, bem como melhores práticas a fim 

de ampliarem sua capacidade em desenvolver software. As iniciativas de melhoria de processos são 

utilizadas para atender essa necessidade por meio de profissionais qualificados, com conhecimento 

especializado não apenas em engenharia de software, mas também na forma de implementação das 

boas práticas das ações de melhoria de processos de uma organização (MONTONI, 2007).  

De um modo geral, micro e pequenas empresas têm um processo de desenvolvimento de 

software informal e altamente dependente das pessoas envolvidas no processo. Sendo assim, a 

definição sistemática de processos pode subsidiar melhorias, aumentando sua competitividade e 

chances de permanência no mercado (WEBER, HAUCK & WANGENHEIM, 2005). As empresas 

deste porte apresentam problemas referentes à qualidade dos seus produtos devido à informalidade 

de seus processos e também pela falta de recursos (THIRY et al, 2006). 
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Para implantar um modelo de melhoria a organização precisa investir na contratação de 

especialistas para avaliar e adaptar os seus processos, bem como, preparar os recursos envolvidos 

no processo (MIYASHIRO, 2007).  

Segundo Campos et al (2006) as organizações de pequeno e médio porte, bem como as 

micro, precisam produzir produtos de qualidade, porém surgem diversas dificuldades desde a falta 

de recursos humanos qualificados, falta de recursos para treinamentos, falta de ferramentas e  

consultorias especializadas que prejudicam as iniciativas de melhoria de processo.  

Tratando-se das MPEs (Micro e Pequenas Empresas) onde os recursos financeiros são 

limitados (FERNANDES et al, 2007) surge à necessidade de desenvolver novas metodologias de 

avaliação de processo que dispense, em um primeiro momento, a presença de um especialista (mão-

de-obra qualificada) para realizar um diagnóstico do processo de software da empresa.  

O diagnóstico de processo de software é uma tarefa realizada para identificar o estado atual 

do processo, independentemente do modelo ou metodologia de melhoria de processo adotada. É 

nesta fase que são identificadas as principais características do processo, bem como, são elicitados 

os pontos fracos, fortes e as oportunidades de melhoria (ANACLETO, WANGENHEIM & 

SALVIANO, 2005).  

Ele é realizado manualmente e os recursos1da empresa que estão envolvidos no processo de 

desenvolvimento de software respondem ao questionário. Em seguida o especialista faz uma análise 

das respostas dos questionários e das entrevistas realizadas emitindo um relatório sobre o 

diagnóstico do processo. 

Sendo assim, percebeu-se a necessidade de uma sistemática que permitisse a realização de 

um autodiagnóstico, fazendo com que uma empresa tenha condições de avaliar seus processos sem 

a necessidade de contratar um especialista naquele momento.  

 

                                                 

 
 

 
1
 Os recursos da empresa são as pessoas envolvidas no processo. 
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1.1.1  Solução Proposta 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma abordagem para autodiagnóstico 

de processos de software utilizando Sistemas Especialistas para apoiar à melhoria de processos de 

software. Para tal, foi desenvolvida uma ferramenta computacional para web, que coleta os dados 

por meio da aplicação de questionários e entrevistas virtuais voltadas aos resultados esperados do 

MPS.BR, nível G. A partir destes dados executa-se o Sistema Especialista e apresenta-se um 

relatório com os pontos fortes e fracos do processo avaliado. 

A ferramenta computacional executa as seguintes tarefas: 

 Aplicação dos Questionários : questionários voltados à caracterização do processo para 

que todos atores2 da organização possam respondê- los simultaneamente.  

Obs.: Este questionário é uma adaptação dos questionários que são aplicados 

atualmente pela empresa implementadora de MPS de Florianópolis. 

 Emissão do Diagnóstico: o resultado é gerado a partir da aplicação dos questionários e 

das entrevistas realizadas com os atores da organização. Ele armazena a situação atual do 

processo e apresenta os pontos3 fortes e  fracos do processo. 

Diante do problema apresentado na Seção 1.1 e da solução proposta, foram estabelecidas as 

seguintes hipóteses: 

 A utilização de Sistemas Especialistas pode ser empregada no diagnóstico de software 

para extrair informações de forma automatizada trazendo como resultado uma análise do 

processo destacando-se os pontos fortes e fracos? 

 Os resultados de um autodiagnóstico podem ser considerados equivalentes aos de um 

especialista humano? 

                                                 

 
 

 
2
 Um ator é um recurso humano da organização que esteja envolvido no processo. 

3
 No contexto deste trabalho são considerados pontos fortes os resultados que atendem algum resultado esperado do 

modelo MPS.BR e/ou alguma boa prática do modelo de referência. Pontos fracos são pontos onde a organização não 

atende algum resultado esperado do modelo e/ou não possui uma boa prática para o processo em avaliação. 
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A avaliação destas hipótese foi feita a partir da utilização da ferramenta computacional 

desenvolvida em organizações de desenvolvimento de software. O resultado do diagnóstico 

apresentado pela ferramenta foi avaliado por um especialista de uma empresa implementadora. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

O escopo deste trabalho limitou-se ao desenvolvimento de uma abordagem para 

autodiagnóstico de processo de software utilizando Sistemas Especialistas e da ferramenta 

computacional que apóia essa abordagem.  

1.1.3  Justificativa 

Dada à importância que a melhoria de processos representa para as organizações de 

desenvolvimento de software é necessário que existam técnicas e ferramentas que ofereçam suporte 

e facilitem a sua implementação. 

Atualmente no país, as organizações de desenvolvimento de software estão cientes da 

necessidade de um processo bem definido, para que os produtos tenham qualidade, e elas 

permanecem no mercado tornando-se organizações mais competitivas (ALVES, 2008).  

Quando essas organizações são do tipo micro ou pequenas empresas, a necessidade de 

ferramentas e técnicas que auxiliem no processo de melhoria é ainda maior quando comparadas as 

empresas de grande porte (WEBER, HAUCK & WANGENHEIM, 2005).  

A etapa de diagnóstico neste processo é umas das fases mais importantes que demanda uma 

análise criteriosa e atenta, que seja capaz de identificar as características do processo da 

organização e principalmente os pontos que precisam ser trabalhados (ANACLETO, 

WANGENHEIM & SALVIANO, 2005). 

Neste sentido surge à necessidade de uma abordagem de diagnóstico inte ligente, apoiado por 

uma ferramenta computacional, que permita que as organizações se auto-avaliem, reduzindo os 

custos e a complexidade desta atividade.  

Considerando que a maioria das referências metodológicas dos especialistas nesta área 

baseia-se em regras, optou-se neste projeto por utilizar Sistemas Especialistas (SE).  
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Por meio do SE e da ferramenta é possível realizar o autodiagnóstico do processo por 

qualquer membro da equipe de desenvolvimento da organização que está sendo avaliada. A 

ferramenta também pode ser utilizada pelas empresas implementadoras de melhoria de processo, 

permitindo a redução dos custos na etapa do diagnóstico, uma vez que não é necessário deslocar o 

especialista da empresa até a organização que será avaliada.  

Diante das alternativas de diagnóstico de processos de software as técnicas de IA são 

aplicáveis e viáveis, assim como prometem resultados significativos neste campo de pesquisa 

justificando a proposta deste projeto.  

1.2 OBJETIVOS 

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

1.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo geral deste projeto consiste em desenvolver uma abordagem para autodiagnóstico 

de processos de software utilizando Sistemas Especialistas. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Mapear as abordagens mais relevantes de diagnóstico de processo existentes; 

2. Modelar o conhecimento referente aos resultados esperados do MPS.BR, do nível G, 

para orientar as entrevistas. 

3. Desenvolver uma ferramenta computacional para apoiar a abordagem definida ; 

4. Realizar uma avaliação de processo de software em um experimento real em uma 

empresa de desenvolvimento de software. 

1.3  METODOLOGIA 

Nesta seção, apresenta-se a metodologia de pesquisa e os procedimentos metodológicos 

adotados nesta Dissertação. 
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1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

Um método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que devem ser 

adotados na investigação, permitindo que seja definida uma linha de raciocínio para o processo de 

pesquisa (SILVA & MENEZES, 2001). Neste trabalho, será utilizado o método dedutivo cujo 

objetivo é explicar o conteúdo de premissas a partir de uma sequência de raciocínio (BARROS & 

LEHFELD, 2000). O foco estará voltado para estabelecer uma cadeia de raciocínio que permita 

confirmar as hipóteses de pesquisa apresentadas na Seção 1.1.1. 

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

pois seu objetivo é gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de determinados 

problemas (SILVA & MENEZES, 2001). Dentro deste contexto, o resultado final deste trabalho 

será uma abordagem para autodiagnóstico de processos de software, onde esta abordagem será 

inserida em uma ferramenta computacional para diagnosticar processos. A abordagem 

desenvolvida, bem como a ferramenta computacional, será disponibilizada para a comunidade de 

engenharia de software.  

Com relação ao ponto de vista da abordagem do problema, este trabalho enquadra-se como 

uma pesquisa qualitativa. Este tipo de pesquisa considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa, tornando o uso de métodos e técnicas 

estatísticas facultativos (SILVA & MENEZES, 2001). Neste caso, a avaliação da abordagem será 

dada de forma subjetiva, onde as suas atividades terão as abordagens disponíveis na literatura. 

Dentro deste contexto será realizada uma análise subjetiva das abordagens existentes, a fim de 

desenvolver uma abordagem alinhada com a literatura. Assim, o resultado desta análise será 

inserido no contexto da abordagem criada.  

Do ponto de vista dos seus objetivos, considera-se essa pesquisa como exploratória. Onde, a 

pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná- lo 

explícito ou a definir hipóteses (SILVA & MENEZES, 2001). Também será utilizado o 

procedimento técnico da pesquisa bibliográfica baseada nos materiais já publicados para realizar a 

fundamentação teórica e guiar seu desenvolvimento. Também serão utilizados livros, teses, 

dissertações, artigos de periódicos disponibilizados na Internet. 
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1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho engloba nove fases, descritas a seguir. 

Na primeira fase, foi realizada a fundamentação teórica do trabalho que abrange a área de 

Melhoria de Processo de Software, abordagens para implementação de melhoria de processo, 

abordagens existentes para diagnósticos automatizados e Sistemas Especialistas, aplicável ao 

contexto do problema. Nesta etapa foi aplicado o procedimento técnico de pesquisa bibliográfica.  

Na segunda fase, foi realizada uma pesquisa sobre trabalhos correlatos existentes na 

literatura que fazem o diagnóstico de forma automatizada, bem como os questionários existentes de 

caracterização de processos, documentado o resultado da pesquisa. Estes trabalhos foram 

selecionados e analisados por meios de critérios definidos no mapeamento sistemático. Por meio 

desta metodologia foi identificado o grau de originalidade deste trabalho e  o diferencial do trabalho 

proposto frente aos trabalhos similares. Nesta etapa foi aplicado o procedimento técnico de pesquisa 

bibliográfica.  

Na terceira fase, foi analisada a documentação gerada nas fases um e dois, a fim de 

identificar os requisitos necessários para implementar o diagnóstico automatizado de processo de 

software. O resultado desta fase foi documentado e utilizado na fase seguinte.  

Na quarta fase, foi desenvolvida à abordagem proposta para autodiagnóstico de processo de 

software. Em seguida, foi modelado o conhecimento referente aos resultados esperados do nível G 

do MPS.BR (Gerência de Requisitos e Gerência de Projetos) que são utilizados na etapa das 

entrevistas da abordagem. 

Na quinta fase foi feita a documentação da ferramenta que apoia a abordagem proposta. Para 

tal, foi gerado o documento de visão geral do projeto, ciclo de vida de desenvolvimento, documento 

de requisitos, diagramas de casos de uso, definição da tecnologia para desenvolvimento e diagrama 

de banco de dados. A documentação gerada nesta etapa serviu de base para a próxima fase.   

Na sexta fase, foi implementada a ferramenta de acordo com o projeto desenvolvido na fase 

anterior. Na sétima fase, a ferramenta foi avaliada mediante a definição de critérios ergonomicos e 

testada, em termos de confiabilidade das respostas e alcance dos objetivos estabelecidos pelas 
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metodologias implementadas, juntamente aos especialistas da área de melhoria de processos de 

software. 

Na oitava fase, foi realizado um experimento real em uma empresa de desenvolvimento de 

software. Foi realizado o diagnóstico automatizado por meio da ferramenta desenvolvida e o 

resultado foi avaliado pelo especialista da área de melhoria de processos de software. 

Por fim, na nona fase, foram registrados todos os resultados obtidos na etapa de avaliação da 

ferramenta (experimento real). Ao final desta etapa foram gerados artigos científicos para 

submissão dos congressos e conferências das áreas de engenharia de software e inteligência 

artificial. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos.  

O Capítulo 1, Introdução, apresentou o tema de pesquisa deste trabalho por meio de sua 

contextualização. Bem como, a solução proposta, a delimitação de escopo, a justificativa, os 

objetivos geral e específicos, e a metodologia utilizada neste trabalho. 

Capítulo 2, Fundamentação Teórica, apresenta uma revisão bibliográfica sobre: processo de 

software, melhoria de processo de software, modelos de referência e Sistemas Especialistas.  

O Capítulo 3, Trabalhos Relacionados, apresenta o resultado do mapeamento sistemático 

realizado para identificar e selecionar os trabalhos correlatos.  

O Capítulo 4, Desenvolvimento, apresenta-se o descritivo referente à abordagem proposta, 

as principais atividades desta abordagem. Em seguida, apresenta-se a modelagem da ferramenta de 

apoio e as definições estipuladas para o sistema especialista, tais como: shell, arquitetura e regras de 

produção. 

Capítulo 5, Resultados, apresenta resultados obtidos. 

Capítulo 6, Conclusões, apresenta as conclusões obtidas a partir do trabalho realizado e do 

experimento, bem como, os trabalhos futuros. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica realizada para obter o conhecimento e 

contextualização do trabalho. Primeiramente apresenta-se uma visão geral sobre processo de 

software e melhoria de processos de software. Em seguida, apresenta-se as abordagens e modelos 

de referência adotados para implementar a melhoria da qualidade de processos, tais como: IDEAL 

(Initiating, diagnosing, establishing, acting, learning), ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), QIP 

(Quality Improvement Paradigm) e MR-MPS (Modelo de Referência do MPS.BR). Por fim, têm-se 

a técnica de Sistemas Especialistas aplicada ao contexto do problema 

2.1 PROCESSO DE SOFTWARE 

Um processo pode ser considerado como um conjunto de tarefas ordenadas, que envolvem 

atividades, restrições e recursos a fim de atingir um determinado objetivo (PFLEEGER, 2004). 

Segundo a IEEE (1990) o processo é uma sequência de passos realizados para alcançar um 

determinado propósito, por exemplo, o processo de software.  

O processo de software é um conjunto de atividades, métodos e práticas utilizados para 

produzir um software (SOMERVILLE, 2007). A entrada do processo de desenvolvimento de 

software são os requisitos do sistema e a saída é produto fornecido (PFLEEGER, 2004).  

Os processos de software são complexos e dependem das pessoas que estão envolvidas 

(SOMERVILLE, 2007). Eles envolvem além dos procedimentos técnicos, os procedimentos de 

gerência e da organização (BUENO, 2008). Essa complexidade exige que o processo de 

desenvolvimento de software esteja descrito de forma clara, explícita e detalhada de tal maneira que 

permita o entendimento das pessoas envolvidas no processo, para que o resultado do processo tenha 

qualidade (ROCHA, 2007).  

A definição de processo de software deve indicar quais as atividades precisam ser realizadas, 

os recursos necessários, os artefatos que serão consumidos e produzidos, assim como, os métodos, 

técnicas, templates de documentos a serem utilizados, considerando também as particularidades do 

projeto (BERTOLLO, 2006), ou seja, o processo precisa ser padronizado. Os processos de software 

podem ser melhorados por meio da padronização do processo, buscando reduzir a diversidade de 

processos dentro da organização (SOMERVILLE, 2007).  
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Para que haja melhoria no processo de software faz-se necessário que ele esteja 

caracterizado e compreendido claramente. Para tal, deverá ser definido e mantido, em cada unidade 

da organização, um conjunto de processos padrão. Além disso, devem ser elaboradas as guias que 

descrevem sua aplicabilidade e as orientações para realizar customizações (WEBER, HAUCK & 

WANGENHEIM, 2005).  

Dentro deste contexto, é necessário que a organização defina seu processo mediante uma 

forma de representação, seja ela por meio de modelos de processos ou guia de processos (WEBER, 

HAUCK & WANGENHEIM, 2005). 

Segundo Somerville (2007) “um modelo de processo de software é uma representação 

abstrata de um processo de software”. Normalmente, ele possui atividades, critérios de entrada e 

saída, papéis, produtos, ferramentas, métodos e medidas, onde (WEBER, HAUCK & 

WANGENHEIM, 2005): 

 A atividade é uma etapa do processo que gera mudanças no produto de software;  

 Os critérios, tanto de entrada quanto de saída, são condições que precisam ser satisfeitas, 

ora como pré-condição ora como pós-condição;  

 Papel representa um conjunto de responsabilidades, privilégios e habilidades para 

executar uma determinada atividade no processo; 

 A ferramenta é um instrumento de trabalho utilizado para execução de uma atividade ou 

processo; 

 Um método é um conjunto de regras e critérios que orientam no momento da execução 

de uma tarefa; e 

 As medidas descrevem quantitativa ou qualitativamente uma característica de um dado 

elemento do processo. 

De um modo geral, os modelos de referência como, por exemplo, CMMI e ISO/IEC 12207 

especificam de forma genérica os processos, tarefas e atividades, ou seja, eles informam o que 

precisa ser feito e não como executá- los dentro da organização (WEBER, HAUCK & 
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WANGENHEIM, 2005). Isto é, estes modelos e normas apenas orientam o que deve ser realizado 

para atingir a melhoria e não como deve ser realizado (CERDEIRAL & ROCHA, 2009).  

Já um guia do processo é um documento estruturado para um determinado processo, 

orientado para o processo da organização, utilizado como referência para que os participantes do 

processo possam executá- lo (KELLNER et al, 1998; HAUCK, 2007). Em linhas gerais, o resultado 

da modelagem é impresso e distribuído entre os participantes do processo (HAUCK, 2007).  

Após a definição do processo, seja ela por meio de modelos ou guias de processos, é 

possível coletar dados, fazer medições permitindo aos gerentes uma visão mais realista sobre o 

andamento dos projetos (BERTOLLO, 2006). Os processos controlados são processos estáveis que 

admitem realizar um planejamento, atingir as estimativas de prazo e custo, bem como entregar um 

produto com qualidade conhecida (CAMPOS et al, 2006). 

A partir da definição do processo de software é possível iniciar a melhoria desse processo 

conforme será apresentado na Seção 2.2.  

2.2 MELHORIA DE PROCESSO DE SOFTWARE 

O processo pode ser considerado como um elo dentro da organização, pois ele conecta os 

mais diversos elementos que participam do desenvolvimento do software, sendo considerado o 

elemento chave que integra as pessoas, ferramentas e os produtos de uma organização (ROCHA, 

2009). No entanto, o desenvolvimento de software não é um processo trivial, pois além da 

utilização das linguagens de programação e ferramentas, também exige um esforço coletivo e 

criativo para que sejam obtidos os produtos corretos (SANTANA, 2007).  

A busca para desenvolver o produto correto está diretamente ligada à qualidade do processo 

de desenvolvimento do mesmo (SEI, 2011). Dentro deste contexto percebe-se que a motivação para 

a melhoria do processo de software (MPS) visa à qualidade do produto.  

Segundo Somerville (2007) a melhoria do processo significa entender os processos atuais 

para alterá- los de tal forma que melhorem a qualidade do produto.  
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A ISO (2003) define a melhoria de processos de software como uma ação realizada para 

modificar os processos de uma organização para que eles atendam as necessidades de negócio da 

organização e atinjam as metas de negócios (ISO 2003, apud ANACLETO, 2004). 

Salviano (2006) conceituou melhoria de processo de software como uma abordagem para 

melhoria de organizações de software, apoiada em modelos de capacidade de processo de software, 

por meio da determinação, avaliação e melhoria da capacidade de seus processos mais relevantes, a 

fim de satisfazer os objetivos estratégicos da organização com eficiência e eficácia. A melhoria de 

processos ocorre em um contexto específico, onde suas metas precisam ser orientadas às metas de 

negócio e as características da organização (ANACLETO, 2004).  

Dentro deste contexto, as práticas de melhoria de processos de software vêm sendo adotadas 

pelas organizações que desenvolvem software, onde elas estão investindo nos programas de 

melhoria de processos visando aumentar a qualidade de seus produtos (MCT, 2010).  

As ações de melhoria de processos requerem, de modo geral, um investimento significativo 

de recursos financeiros principalmente na contratação de consultoria especializada para apoiar à 

definição dos processos, na aquisição de ferramentas de apoio a execução dos processos e na 

contratação de recursos humanos (MEGA et al, 2008). Quando o porte da organização é pequeno 

ou médio a melhoria de processos exige um tratamento diferenciado em função da limitação de 

recursos financeiros e humanos que a mesma disponibiliza (SANTOS et al, 2007).  

Mesmo em organizações que apresentam portes e perfis diferentes, a melhoria de processo 

de software tem mostrado na prática ser uma abordagem viável, eficaz e eficiente para melhorar as 

organizações de software (SALVIANO, 2006). 

Segundo Buglione e Abran (2000) há dois tipos genéricos de abordagens que podem ser 

adotadas em um programa de melhoria de processos: 

 Modelo Analítico: utiliza modelos orientados a metas, embasados em medição e com 

sentido bottom-up. Este modelo usa evidências quantitativas para definir os problemas, 

pontos fortes e fracos específicos de uma determinada empresa, a fim de identificar onde 

é necessária a melhoria e posteriormente avaliar o sucesso da iniciativa da melhoria 

(ANACLETO, 2004; BUGLIONE & ABRAN, 2000). Os exemplos deste modelo são o 
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ciclo PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT) de Deming (1990) e QIP (Quality Improvement 

Paradigm) de Basili, Caldiera e Rombach (1994). 

 Modelo Prescritivo: é orientado por estágios, baseados em avaliação e conduzido no 

sentido top-down. Este tipo de abordagem utiliza um modelo prescritivo e formal de 

melhoria, que inclui um conjunto estruturado de práticas. Neste modelo, assume-se a 

premissa básica que os modelos definidos para orientar a melhoria de podem ser 

substituídos a qualquer momento, isto é, permite que a organização decida até quando o 

modelo atende suas necessidades de negócio (BUGLIONE & ABRAN, 2000).  

A seguir serão apresentadas as principais abordagens utilizadas para orientar a melhoria de 

processos. 

2.2.1  Abordagens 

Nesta seção serão apresentadas as seguintes abordagens: PDCA, QIP, IDEAL, SPI-IF e 

PRO2PI. 

2.2.1.1 PDCA 

A abordagem de melhoria de processos PDCA foi desenvolvida por Walter Shewart na 

década de 30, baseada em suas experiências nos laboratórios da Bell Laboratories – EUA 

(ANDRADE, 2003). No entanto, quem difundiu e popularizou esta abordagem foi Edwards Deming 

na década de 50 após sua efetiva aplicação no aumento da qualidade dos processos da indústria 

Japonesa depois da segunda guerra mundial (MERHI, 2007).   

Conhecida por Ciclo de Deming ou Ciclo PDCA é uma abordagem de análise e 

implementação de processos evolutiva (Deming, 1990). A idéia principal deste ciclo é conduzir a 

melhoria de forma contínua (ANACLETO, 2004).  

A abordagem PDCA possui quatro fases: Planejamento (Plan), Execução (Do), Verificação 

(Check) e Ação (Act) realizadas sequencialmente, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Ciclo PDCA 

Fonte: Adaptado de Garcia (2001) 

Na primeira fase tem-se o Planejamento (Plan), cujo objetivo é identificar os problemas 

relacionados à execução do processo, definir as metas de melhoria, e também, determinar os 

métodos que serão empregados para atingir estas metas (GARCIA, 2001). 

A segunda fase corresponde à Execução (Do), cujo objetivo é educar e treinar a equipe 

envolvida no processo, a fim de capacitar essa equipe para realizar o trabalho desta fase de forma 

adequada (GARCIA, 2001). Durante esta fase são coletadas (documentadas) as medidas que 

possibilitarão avaliar os resultados obtidos, que é o objetivo da próxima fase (ANACLETO, 2004).  

Na terceira fase, a Verificação (Check), o objetivo é analisar os resultados da fase de 

Execução, de acordo com as metas definidas na fase de planejamento (GARCIA, 2001). Esta fase 

permite verificar a efetividade e o desvio dos resultados em relação às metas (ROCHA, 2009).  

Na quarta fase tem-se a Ação (Act), onde o objetivo é realizar ações de melhoria visando 

corrigir os problemas encontrados durante a verificação de resultados (GARCIA, 2001). De acordo 

com Mariani, Pizzinatto e Farah (2005), no fim desta fase há duas opções: se na fase anterior for 

verificado que os resultados não foram alcançados, é necessário realizar um estudo de ações 

corretivas e retomar o ciclo PDCA; caso contrário, deve-se padronizar o processo e garantir o seu 

prosseguimento. 
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Em outras palavras, Anacleto (2004) afirma que após a finalização do ciclo, ele torna a se 

repetir na execução de uma nova melhoria que também deve passar por todas as fases do PDCA. 

Essa repetição ocorre constantemente buscando resolver os diferentes problemas que abrangem a 

execução do processo, isto é, melhorando-o de forma contínua. 

Para Andrade (2003), o PDCA é um modelo que deve ser usado de forma dinâmica, pois a 

partir do primeiro ciclo o início do ciclo reflete as conclusões do ciclo anterior. Aplica-se assim, a 

implementação de melhoria contínua de processos, onde a execução do ciclo nunca tem fim.  

Segundo Anacleto (2004) o PDCA é uma abordagem utilizada para criação de diversas 

abordagens contínuas de implementação de MPS como QIP (BASILI, 1985) e IDEAL 

(MCFEELEY, 1996). Ainda segundo Anacleto (2004), o ciclo PDCA trata-se de uma abordagem 

analítica que não dispõe de modelo algum como base, que facilite a identificação de problemas, e 

também não possui a indicação das ações de melhoria baseadas nos problemas identificados.  

2.2.1.2 QIP 

O QIP é um paradigma baseado no ciclo PDCA, desenvolvido por Basili, Caldeira e 

Rombach (1994), resultado da aplicação de método científico ao problema de melhoria da qualidade 

de software (ZANETTI, 2008). 

Segundo Montoni (2007) o QIP também é apoiado por outros dois paradigmas: o GQM 

(Goal/ Question/ Metric) e a Fábrica de Experiência. O GQM apóia desde o estabelecimento dos 

objetivos de projeto da organização, até a medição dos mesmos. Ainda segundo Montoni (2007) a 

Fábrica de Experiência é uma abordagem organizacional que presta apoio à construção de 

competências em software e ao fornecimento dessas competências em projetos.  

Segundo Basili, Caldeira e Rombach (1994), o ciclo QIP é composto por seis (6) etapas: 

Caracterizar, Estabelecer Objetivos, Escolher o Processo, Executar, Analisar e Empacotar, sendo 

que a execução destas etapas é realizada sequencialmente, conforme apresentada na Figura 2. 
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Figura 2. Ciclo QIP 

Fonte: Adaptado de Basili, Caldiera, Rombach (1994) 

A etapa Caracterizar é o momento onde se faz um entendimento do pro jeto e do ambiente 

onde será aplicada à melhoria de processos. Para isto, são utilizados todos os dados disponíveis e 

até mesmo a própria intuição da equipe de melhoria, para permitir o levantamento dos aspectos 

relevantes para organização. Em seguida, estes aspectos são devidamente caracterizados quanto sua 

importância para organização, e estabelece-se a baseline dos processos de negócio existentes na 

organização (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994).  

Na etapa Estabelecer Objetivos, com base na etapa anterior, onde é realizada uma 

caracterização inicial da organização e o levantamento dos seus aspectos relevantes  são definidos os 

objetivos de melhoria quantificáveis para permitir o sucesso e o desempenho da organização com o 

programa de melhoria (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994).  

Na etapa de Escolher o Processo, compilam-se todas as informações levantadas, para 

permitir a escolha do processo mais apropriado para se conter no programa de melhoria. Para tal, 

faz-se necessário o uso de ferramentas e métodos de apoio, devidamente certificados quanto sua 

coerência em relação aos objetivos definidos na etapa anterior (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 

1994). 

Na etapa Executar, os processos para construir o produto são executados e estes são 

estimulados com os dados coletados que indicam o grau de atendimento dos objetivos definidos 

(ZANETTI, 2008). Isto é, os dados alcançados em cada projeto são analisados e reportados a equipe  

de melhoria, permitindo o acompanhamento efetivo do processo (BASILI; CALDIERA; 

ROMBACH, 1994). 
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A etapa Analisar é realizada no final de cada projeto, compilando as informações reportadas 

na etapa anterior. Com isto, os dados obtidos são analisados, suas práticas atuais são avaliadas, e 

assim, é possível identificar os problemas, pontos fracos e fortes, bem como as oportunidades de 

melhoria.  

Na última etapa o Empacotar, as lições aprendidas são consolidadas e aplicadas para 

melhoria de projetos futuros (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994).  

A implementação do QIP, segundo Zanetti (2008), é realizada em dois ciclos diferentes: ciclo 

do projeto e o ciclo organizacional.  

O ciclo de projeto, também chamado de ciclo de retorno de projeto por Montoni (2007), é o 

retorno oferecido ao projeto durante a sua execução. Os indicadores quantitativos no nível das 

atividades dos projetos podem ser utilizados na prevenção e solução de p roblemas (ZANETTI, 

2008). 

Já o ciclo organizacional, também denominado de ciclo de retorno corporativo por Montoni 

(2007), é o retorno para a organização. Ele provê informações sobre o desempenho geral dos 

projetos, realizando comparações dos seus dados com os dados provenientes de outros projetos da 

organização, cuja análise está voltada aos pontos fortes e fracos do projeto (ZANETTI, 2008).  

Para MCGARRY et al (2002), o uso do QIP como modelo de melhoria chamou atenção pelo 

fato de ter melhorado a comunicação, coordenação, estabelecimento dos objetivos e troca de 

experiências.  Neste sentido, na organização onde o QIP foi aplicado, a atenção do programa de 

melhoria ficava voltada apenas para evolução dos processos existentes. 

2.2.1.3 IDEAL 

 

O IDEAL (Initiating Diagnosing Estabilishing Acting and Learning) foi desenvolvido pelo 

SEI (Software Engineering Institute) da Carnegie Mellon University, através de suas experiências 

em iniciativas de implementação de melhoria de processos baseadas no modelo de referência CMM. 

Mais tarde ele foi aprimorado para suportar implementações de melhoria para qualquer tipo, 

tornando-se uma abordagem genérica (MONTONI, 2007). Com o apoio da HP (Hewlett-Packard 

Company) foi desenvolvido um guia focado em documentar as práticas do IDEAL através da sua 
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utilização em programas de melhoria na própria HP e no Departamento de Defesa Americano 

(MCFEELEY, 1996). 

De acordo com Anacleto (2004) o IDEAL fornece uma abordagem disciplinada para 

melhoria, focando na gerência do programa de melhoria, estabelecendo uma base para um plano de 

melhoria em longo prazo. O IDEAL consiste em cinco fases: Iniciação (Initiating), Diagnóstico 

(Diagnosing), Estabelecimento (Establishing), Ação (Acting) e Aprendizado (Learning), conforme 

apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3. Estrutura do Modelo de Melhoria IDEAL 

Fonte: Anacleto (2004) 

A A fase de iniciação é o ponto inicial do IDEAL. O objetivo é entender o motivo de 

implementar a melhoria de processo para alcançar os objetivos de negócio da organização. Para se 

ter sucesso é necessário o apoio e aprovação da alta direção, pois desta forma, se garante que o 

programa de melhoria será incorporado nos processos da organização. Em seguida é necessário 

identificar e selecionar a parte da organização na qual a melhoria será implantada (MCFEELEY, 

1996). Neste sentido, é possível selecionar os envolvidos no programa de melhoria, alocar os 

recursos necessários e planejar sua execução (MONTONI, 2007). As atividades desta fase, segundo 
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Montoni (2007), são: estimular as mudanças, definir o contexto, obter apoio dos patrocinadores e 

implantar infraestrutura. 

O diagnóstico é a segunda fase do IDEAL, cujo objetivo é realizar avaliações focadas no 

desempenho dos processos, baseadas nos objetivos de negócio, traçados na fase de iniciação 

(CASEY; RICHARDSON, 2002). Durante o diagnóstico é possível identificar o estado atual dos 

processos da organização e o estado futuro desejo. Sendo assim, é possível orientar os planos de 

melhoria orientados pelos objetivos de negócio. Os resultados da avaliação são documentados e 

reportados a equipe de melhoria permitindo a o planejamento da evolução dos processos 

(MCFEELEY, 1996). As atividades desta fase, segundo Montoni (2007), são: caracterizar os 

estados atuais e almejados, e desenvolver recomendações.  

O estabelecimento é a terceira fase do IDEAL, cujo objetivo é estabelecer e priorizar as 

estratégias de soluções dos problemas dos processos, com base na análise dos resultados da 

avaliação realizada na fase de diagnóstico (ROCHA, 2009). A partir da abordagem definida são 

incorporadas ao plano de ação algumas ações específicas, marcos, produtos entregáveis e 

responsabilidades (MCFEELEY, 1996). As atividade desta fase, segundo Montoni (2007), são: 

definir prioridade, desenvolver abordagem e planejar ações.  

A ação é a quarta fase do IDEAL. Nela as estratégias de melhoria são aplicadas na prática, 

por meio de projetos pilotos. As melhorias são testadas e refinadas até serem aplicadas em toda a 

organização (MCFEELEY, 1996). Ou seja, nesta fase a organização implementa as atividades 

propostas nas fases anteriores (MONTONI, 2007). As atividades desta fase, segundo Montoni 

(2007), são: criar, pilotar/ testar, refinar e implementar soluções.  

O aprendizado é a quinta e última fase do IDEAL. Neste momento todos os resultados da 

melhoria, soluções adotadas e lições aprendidas são documentadas. Estes artefatos são armazenados 

em uma base de dados, com a intenção de evoluir sucessivamente a capacidade da organização em 

praticar ações de mudanças (MCFEELEY, 1996). Segundo Montoni (2007), as atividades desta fase 

são: analisar, validar e propor ações futuras. 

Segundo Casey e Richardson (2002), o IDEAL é um instrumento útil para empresas que 

desejam implementar melhoria de processos. Pois as fases de iniciação, diagnóstico, 
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estabelecimento e aprendizagem por si só tem sua importância e ao adaptar a fase de ação com a 

realidade da organização pode-se alcançar um instrumento de melhoria muito eficaz.  

2.2.1.4 SPI-IF 

O framework SPI-IF (Software Process Improvement Implementation Framework ) foi 

desenvolvido por Niazi, Wilson e Zowghi (2005), devido elevado grau de fracassos nos programas 

de melhoria de processos e da falta de processos definidos para orientar a implementação de 

melhoria. Para isso, foi utilizado o resultado de pesquisas sobre os fatores críticos de sucesso que 

influenciam à melhoria de processo de software (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005).  

Durante a execução das pesquisas que deram base para criação do SPI-IF, foram analisadas 

experiências, opiniões e pontos de vista dos profissionais por meio da literatura. Além disso, 

também foi realizado um estudo empírico para encontrar fatores que têm um impacto positivo ou 

negativo sobre execução de um programa de melhoria de processo. O foco destas pesquisas, era 

identificar o “que” é crítico na implementação de melhorias de processo e identificar o “como”  

implementar as melhorias nas organizações (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005).  

A partir da identificação destes fatores de sucesso, foi modelado o framework que é 

composto por três componentes (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005): 

 Componente de fatores de implementação de melhoria: tem a função de apoiar o 

planejamento das estratégias de implementação de melhoria de processos, devido à 

disponibilização de fatores que influenciam positivamente ou negativamente a 

implementação da melhoria. 

 Componente de avaliação de melhoria: tem a função de apoiar os implementadores 

de processos de software na avaliação e melhoria da maturidade com base em um 

modelo de maturidade, pois à avaliação da capacidade dos processos permite que as 

organizações possam alcançar um nível de maturidade alvo. 

 Componente de implementação de melhoria : tem a função de apoiar os 

profissionais ligados a execução da melhoria de processos de software com base em 

seus conhecimentos, visando um modelo que auxilie de forma eficaz os profissionais 

ligados as iniciativas de melhoria de processos de software.  
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Como parte do componente de implementação de melhoria foi desenvolvido um modelo 

para implementação de melhoria de processo. Segundo Niazi, Wilson e Zowghi (2005), este modelo 

de implementação é composto por seis fases: Conscientização, Aprendizado, Implementação de 

Pilotos, Implementação de um Plano de Ação para a Melhoria, Implementação de Melhoria de 

Processos de Software e Manutenção. 

Na fase de Conscientização, é necessário um entendimento dos benefícios das iniciativas de 

melhoria de processos e seus possíveis resultados por parte dos envolvidos no programa de 

melhoria de processos. Para isto, são desenvolvidas atividades focadas na conscientização e 

compartilhamento de conhecimento envolvendo todos os membros da equipe de implementação de 

melhoria de processos. A Conscientização ocorre durante toda a implementação dos programas de 

melhoria de processo de software, isso ocorre porque o programa de melhoria de processos tem um 

algo custo e é desenvolvido em longo prazo. Sendo assim, é possível obter o apoio da alta gerência 

e dos membros da organização para dar continuidade às iniciativas de melhoria de processos de 

forma contínua (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005).  

A fase de Aprendizado aparece como um fator muito importante para o sucesso do programa 

de melhoria de processos (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005). Nesta fase é o momento que os 

profissionais ligados a melhoria de processos são capacitados por meio de treinamentos. Segundo 

Montoni (2007), muitas vezes esta capacitação pode ser alcançada por meio de treinamentos em 

conhecimentos específicos de implementação de melhoria de processos de software. Há muitas 

situações onde nem todos os envolvidos nos projetos têm conhecimento sobre os processos de 

software, influenciando diretamente na compreensão dos detalhes necessários e como o trabalho 

individual permite alcançar a missão e a visão organizacionais (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 

2005).   Neste sentido, a fase de aprendizado compreende na aquisição e transferência de 

conhecimento sobre as atividades de melhoria (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005).     

A fase de Implementação de Pilotos, é o momento onde a implementação de programas de 

melhoria de processos de software em um baixo nível e a verificação do quão bem sucedido em um 

determinado departamento (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005). Esta fase é importante para os 

implementadores de melhoria de processos avaliar as competências existentes e a presteza do 

programa de melhoria de processos de software. Com isto, é possível que o implementadores 

decidam o quanto de recursos, treinamentos e comprometimento é necessário para implementar 
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práticas em todo o programa de melhoria de processos de software da organização (NIAZI; 

WILSON; ZOWGHI, 2005).       

A fase de Implementação de um Plano de Ação para a Melhoria, é o momento onde é 

realizado o planejamento e gestão do programa de melhoria de processos. Ao concluir a fase 

anterior, as lições aprendidas, atividades de implementação, cronograma, recursos, 

responsabilidades, cronograma, marcos, orçamento e metodologia de implementação são inseridos 

em um plano apropriado. A partir disso, o programa de melhoria de processos de software passa a 

ser tratado como um projeto real, permitindo ser gerenciado como qualquer outro projeto (NIAZI; 

WILSON; ZOWGHI, 2005).       

A fase de Implementação de Melhoria de Processos de Software, é o momento para se 

utilizar de forma adequada as experiências resultantes dos projetos pilotos. Por meio da 

implementação de melhoria de processos em outras áreas da organização, permite-se obter uma 

abordagem de desenvolvimento uniforme em toda a organização. Desta maneira, viabiliza-se 

ilustrar os resultados da aplicação dos projetos pilotos em diferentes departamentos, a fim de obter 

apoio e confiança e o comprometimento da alta direção. O comprometimento é uma das tarefas 

mais importantes desta fase. Desta forma, é possível diminuir os riscos e implementar a melhoria de 

processos de software de forma mais eficaz (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005).          

A fase de Manutenção envolve monitorar continuamente e apoiar as atividades das fases 

anteriores do programa de melhoria de processos de software, permitindo o refinamento da 

metodologia utilizada na implementação de melhoria de processo de software. A criação de 

programas de treinamentos e conscientização deve ser incorporada nas atividades de manutenção, 

devido a elevada rotatividade de implementadores nas organizações.  Os esforços aplicados à 

melhoria de processos de software não têm efeitos duradouros, porque muitas vezes os profissionais 

tendem a voltar aos seus hábitos antigos. Portanto, é muito importante proporcionar um feedback 

contínuo aos envolvidos na melhoria de processos, com a finalidade de orientar e motivar suas 

atividades (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005). 

2.2.1.5 PRO2PI 

O PRO2PI (Process Capability Profile to Process Improvement) foi proposto por Salviano 

(2006), como uma abordagem para melhoria de processos orientada a Perfil de Capacidade de 



38 

 

Processo (PCP).  O objetivo da abordagem é mensurar o perfil de capacidade de processos definidos 

e orientar um ciclo de um programa de melhoria de processos. No contexto deste trabalho será 

explorada apenas a orientação de um ciclo de um programa de melhoria de processos.  

Para a criação do PRO2PI foram utilizadas como referência três abordagens: IDEAL, ciclo 

de melhoria ISO/IEC 15504 e a abordagem AMP1. O IDEAL foi utilizado para definir a arquitetura 

estagiada fixa, o ciclo 15504-4 e o AMP1 foram utilizados para definir a arquitetura estagiada 

fechada. Desta forma, o PRO2PI é formado pelas fases das abordagens que deram base a sua 

criação, assim como, também foram inseridas atividades para orientar a definição e utilização do 

PRO2PI (SALVIANO, 2006). 

Com o PRO2PI o programa de melhoria de processos inicia a partir da decisão e  

compromisso da organização. Para isto, primeiramente são alinhadas as atividades do ciclo PRO2PI 

com o contexto organizacional de melhoria e os objetivos estratégicos da organização. Desta forma, 

com base em experiências adquiridas, é possível se alinhar os objetivos de negócios da organização 

com o próprio programa de melhoria de processos. A principal referência para a melhoria dos 

processos é o próprio perfil de capacidade de processos, que é definido ou especificado nos modelos 

de referência (SALVIANO, 2006). 

O principal objetivo das atividades de definição e utilização do PRO2PI, segundo Salviano 

(2006), é definir e utilizar a abordagem PRO2PI. O produto de entrada e de saída é o perfil de 

capacidade de processos que será utilizado como alvo no programa de melhoria. Neste sentido, o 

PRO2PI inclui os seguintes objetivos: 

 

 Identificar e analisar os objetivos, estratégias contexto ou qualquer aspecto relevante 

à organização; 

 Identificar os objetivos da melhoria; 

 Estabelecer critérios de qualidade; 

 Identificar modelos de capacidade de processo relevantes para a organização;  
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 Definir, selecionar ou adaptar um perfil de capacidade alinhado ao objetivo de 

melhoria; 

 Utilizar o perfil de capacidade de processo definido para orientar o entendimento dos 

processos da organização; 

 Analisar o perfil de capacidade segundo os critérios de qualidade estabelecidos;  

 Monitorar o perfil de capacidade em relação aos objetivos estratégicos; 

 Atualizar o perfil de capacidade de processo quando houver desvios durante a 

monitoração; e 

 Buscar correspondência entre o perfil de capacidade de processo e o próprio processo 

da organização. 

O PRO2PI é composto por seis (6) fases seqüenciais, são elas: Inicia ciclo de melhoria, 

Avalia práticas correntes, Planeja ações de melhoria, Realiza ações de melhoria, Prepara 

institucionalização da melhoria e Institucionaliza a melhoria, conforme é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4. Ciclo PRO2PI 

Fonte: Salviano (2006) 

Na fase Inicia ciclo de melhoria é examinado o contexto e os objetivos estratégicos da 

organização. Com isto, é possível iniciar o ciclo de melhoria, identificar a unidade organizacional, 

identificar os objetivos de melhoria e definir o perfil de capacidade de processos a ser alcançado.  

Na fase Avalia práticas correntes são reconhecidas as práticas correntes da organização 

relacionadas ao perfil de capacidade de processos definido ou selecionado.  
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Na fase Planeja ações de melhoria é analisado o resultado da avaliação, com isto, é realizado 

um planejamento das ações de melhoria e preparada a organização para execução das ações de 

melhoria.  

Na fase Realiza ações de melhoria, são realizadas as ações de melhoria descritas no Plano. 

Ainda na fase Realiza ações de melhoria, o autor exemplifica um plano descrito em quatro etapas, 

na qual a implementação pode ser dividida em quatro etapas conforme apresentado a seguir:  

 Na Etapa 1, são elaborados alguns aspectos de alguns processos, sendo estes aspectos 

definidos durante a fase de planejamento. Desta forma, durante a fase de planejamento é possível 

gerar resultados concretos em curto prazo.  

Na Etapa 2, a versão dos processos gerados  é aplicada em um projeto piloto. Com isto, os 

processos podem ser detalhados e com a monitoração e acompanhamento que são feitos permite-se 

revisar os planos.  

Na Etapa 3, é realizada um melhoria no processo.  

Na Etapa 4, as versões do processo geradas na etapa anterior são aplicadas em um novo 

piloto.   

Na fase Prepara institucionalização da melhoria, é verificado o resultado da imp lementação 

das ações de melhoria e prepara-se a institucionalização da melhoria. Desta forma, esta fase tem 

como resultado um relatório com a verificação, planejamento de ajustes e principais lições 

aprendidas.  

Na fase Institucionaliza a melhoria são institucionalizados os resultados positivos da 

melhoria conforme o Plano de Institucionalização.  

2.2.2  Modelos de Referência 

Além das abordagens apresentadas na Seção 2.2.1 para implementar a melhoria de processos 

de software há também, modelos de referências que possuem as melhores práticas, indicando o que 

precisa ser feito por uma organização para obter a melhoria de seu processo.  
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Segundo Hauck (2007) a evolução da engenharia de software resultou na criação de normas, 

modelos e guias que ajudam o gerente de projeto a adaptar os conceitos e práticas de gerência de 

projetos para a realidade e desafios da gerência dos projetos de software.  

Dentre os modelos existentes este trabalho utilizou o modelo MR-MPS por ter sido criado 

para atender a realidade das empresas brasileiras de software e já está reconhecido nacionalmente 

(SOFTEX, 2009a).  Outros fatores que contribuíram na escolha destes modelos foram à relevância, 

utilização, conhecimento e pelo crescimento de avaliações destes modelos pelas organizações 

(MCT, 2010). 

2.2.2.1 MPS.BR 

O MPS.BR é um programa mobilizador criado em dezembro de 2003, coordenado pelo 

SOFTEX, apoiado pelo MCT, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), cujo objetivo é a Melhoria de Processo do Software Brasileiro (SOFTEX, 2011).  

O modelo MPS apoia-se nos conceitos de maturidade e capacidade de processo para a 

avaliação e a melhoria da qualidade, bem como a produtividade de produtos de so ftware e serviços 

correlatos (SOFTEX, 2011). 

A capacidade de processo é representada por um conjunto de Atributos de Processo (AP) 

descrito na forma de resultados esperados de atributos de processo (RAP), onde os atributos 

expressam o grau de aprimoramento e institucionalização com que o processo é executado na 

organização. Isto é, a capacidade do processo está diretamente relacionada com o atendimento dos 

atributos de processo agregados a cada nível de maturidade do modelo (SOFTEX, 2011).  

A estrutura do MR-MPS, apresentada na Figura 5 é composta de processo, que contém um 

propósito e um conjunto de resultados esperados de processo. Cada processo está ligado a um nível 

de maturidade. A capacidade do processo possui um conjunto de atributos de processo que são 

definidos em termos de resultados de atributo de processo. Salienta-se que, alguns resultados de 

atributo de processo são específicos para um determinado nível de maturidade.  

. 
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Figura 5. Estrutura do MR-MPS 

Fonte: Adaptado de SOFTEX (2009) 

O modelo MPS é formado por três componentes: Modelo de Referência (MR-MPS), Método 

de Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MN-MPS). A base técnica para construção e 

refinamento deste modelo de melhoria e avaliação de processo de software é composta pelas 

normas ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504 e CMMI-DEV (SOFTEX, 2011). A Figura 6 apresenta os 

componentes do modelo MPS que serão detalhados a seguir.  

 

Figura 6. Componentes do Modelo MPS 

Fonte: SOFTEX (2011) 

O Modelo de Referência (MR-MPS) contém os requisitos que os processos das organizações 

devem atender para que estejam em conformidade com o modelo (SOFTEX, 2011).  
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O Guia de Aquisição não contém requisitos e sim boas práticas para aquisição de software e 

serviços no formato de um documento complementar voltado para as organizações que visam 

adquirir software ou serviços correlatos (SOFTEX, 2011).  

O Guia de Implementação é divido em oito partes, sendo que as sete primeiras apresentam 

orientações para implementar cada um dos níveis do MR-MPS e a oitava parte apresenta sugestões 

para uma organização que realiza a aquisição poder implementar o MR-MPS (SOFTEX, 2011). 

O Guia de Avaliação apresenta o processo e o método de avaliação MA-MPS e também os 

requisitos para os avaliadores e as Instituições Avaliadoras (IA). O processo e o método de 

avaliação MA-MPS estão em conformidade com a Norma Internacional ISO/IEC 15504 (SOFTEX, 

2011). 

O modelo de Negócio MN-MPS descreve as regras de negócio para implementação do MR-

MPS pelas Instituições Implementadoras (II), organização de grupos de empresas pelas Instituições 

Organizadoras de Grupos de Empresas (IOGE) para implementação do MR-MPS e avaliação MA-

MPS, certificação de Consultores de Aquisição (CA) e programas anuais de treinamento do 

MPS.BR por meio de cursos, provas e workshops (SOFTEX, 2011).  

A descrição do modelo MPS é dada por meio de documentos em formatos de guias 

(SOFTEX, 2011): 

 Guia Geral: apresenta a descrição detalhada do MR-MPS e a visão geral do MPS; 

 Guia de Aquisição: descreve um processo de aquisição de software e serviços 

correlatos apoiado no MR-MPS; 

 Guia de Avaliação: descreve o processo e o método de avaliação MA-MPS, assim 

como os requisitos para avaliadores e Instituições Avaliadoras (IA).  

 Guia de Implementação: série de dez documentos que fornecem orientações para 

implementação dos níveis de maturidade descritos no MR-MPS. 

O nível de maturidade do processo, segundo a SOFTEX (2009), é o grau de melhoria de 

processo para um conjunto de processos pré-definidos, onde todos os objetivos dentro deste 

conjunto são atendidos. 
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O MR-MPS define sete (7) níveis de maturidade: Nível G – Parcialmente Gerenciado; Nível 

F – Gerenciado; Nível E – Parcialmente Definido; Nível D – Largamente Definido; Nível C – 

Definido; Nível B – Gerenciado Quantitativamente e Nível A – Em Otimização, conforme 

apresentado na Figura 7 (SOFTEX, 2011).  

 

Figura 7. Níveis de Maturidade 

Fonte: Adaptado SOFTEX (2011) 

A escala de maturidade inicia-se no nível G e vai até o nível A. No MR-MPS, à medida que 

a organização evolui nos níveis de maturidade, um maior nível de capacidade para desempenhar o 

processo deve ser atingido pela organização (SOFTEX, 2011). Para atingir ou subir um 

determinado nível de maturidade é preciso atender os propósitos, resultados esperados e atributos de 

processos pré-estabelecidos para o nível desejado (SOFTEX, 2011).  

O objetivo da divisão em sete níveis é permitir uma implementação e avaliação adequada às 

micros, pequenas e médias empresas, bem como, o fato da possibilidade das avaliações 

considerarem mais níveis permite uma visibilidade dos resultados de melhoria de processos em 

prazos menores. 

2.3 SISTEMAS ESPECIALISTAS 
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A Inteligência Artificial (IA), segundo Luger (2004), pode ser definida como uma parte da 

Ciência da Computação voltada para automação do comportamento inteligente, cujo interesse está 

focado na busca do entendimento e aplicação de técnicas inteligentes para solução dos mais 

diversos problemas. 

Os seres humanos utilizam o seu conhecimento como um requisito imprescindível para 

resolver problemas. Para que uma máquina resolva problemas, que seriam solucionados por seres 

humanos, ela precisará ter o conhecimento que eles utilizariam para resolvê- los (REZENDE, 2003). 

Em geral, os computadores apresentam um desempenho melhor que o do ser humano em 

relação à velocidade e consistência em que executam as tarefas. Para que os computadores realizem 

tarefas para as quais o ser humano é melhor, é necessário que ele possua o conhecimento 

especializado de tal forma que possa ser comparado ao de um especialista humano (REZENDE, 

2003). 

Dentro da IA existem os Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC) que tornam explícito 

o domínio do conhecimento separando-o do resto do sistema; e os Sistemas Especialistas (SE) que 

utilizam o conhecimento de especialistas por meio de máquinas que permitam o armazenamento e o 

sequenciamento de informações e autoaprendizagem (REZENDE, 2003). 

Os SBC são sistemas que aplicam mecanismos automatizados de raciocínio para a 

representação e inferência de conhecimento. Eles possuem uma base de conhecimento que contém 

um conjunto de sentenças em uma linguagem de representação, que modelam o problema a ser 

resolvido. O mecanismo de raciocínio é capaz de realizar inferências sobre esta base e obter 

conclusões sobre o conhecimento contido nela (REZENDE, 2003). 

A Figura 8 apresenta a relação entre sistemas especialistas e sistemas baseado em 

conhecimento. 
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Figura 8. Sistemas especialistas são sistemas baseado em conhecimento  

Fonte: Adaptado de Rezende (2003) 

 De acordo com a Figura 8 pode-se afirmar que todo sistema especialista é um sistema 

baseado em conhecimento, porém, a recíproca não é verdadeira, por exemplo: raciocínio baseado 

em casos (RBC). 

 A seguir será apresentada a definição e as características de um SE. 

2.3.1  Conceito de um SE e suas Características 

Um sistema especialista utiliza conhecimento específico de um domínio de problema para 

obter um desempenho com qualidade similar a de um especialista humano em uma determinada 

área de aplicação (LUGER, 2004).  

Segundo Feigenbaum (1977, apud FERNANDES 2003) os sistemas especialistas 

solucionam problemas que são solucionáveis apenas por pessoas especialistas na resolução destes 

problemas. 

Para Kandell (1992, apud FERNANDES 2003) os sistemas especialistas caracterizam-se 

como sistemas que reproduzem o conhecimento obtido por um especialista no decorrer dos anos de 

trabalho deste.  
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 Um SE deve ser construído com a ajuda de um especialista humano, que fornecerá a base 

de conhecimento, por meio de sua experiência. O especialista possui a capacidade de resolver 

problemas complexos, explicar os resultados obtidos, aprender, reestruturar o conhecimento e 

determinar as suas características relevantes. No entanto, explicitar o seu conhecimento de forma 

analítica não é uma atividade trivial (FERNANDES, 2003).  

Segundo Castilho (1998, apud FERNANDES 2003) os atributos básicos que caracterizam 

um sistema especialista são: 

 O sistema tem separado o conhecimento específico do especialista e a 

metodologia de solução de problemas; 

 Transferência interativa de conhecimento pode reduzir o tempo necessário 

para repassar o conhecimento do especialista para uma base de 

conhecimento; e 

 A estratégia de controle pode ser simples e transparente ao usuário. O mesmo 

é capaz de compreender e prever os efeitos de inserção, remoção e alteração 

dos itens da base de conhecimento. 

O processo para construir um sistema especialista, geralmente, é chamado de engenharia de 

conhecimento, que tipicamente compreende uma forma especial de interação entre o construtor do 

sistema, denominado de Engenheiro do Conhecimento, e um ou mais especialistas. O Engenheiro 

do Conhecimento extrai do especialista humano seus procedimentos, estratégias e regras para 

solucionar o problema e constrói a parti disto, seu conhecimento dentro do sistema especialista 

(FERNANDES, 2003). 

A tomada de decisão sobre um dado assunto, realizada por um especialista, faz-se a partir de 

fatos encontrados e de hipóteses que o mesmo formula, buscando na sua memória de conhecimento 

prévio armazenado (FERNANDES, 2003).  

No processo de raciocínio o especialista verifica qual a importância dos fatos encontrados, 

comparando-os com as informações já contidas no seu conhecimento acumulado sobre estes fatos e 

hipóteses. Nesta fase, o especialista vai formular novas hipóteses e verificar novos fatos, e se estes 
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novos fatos influenciam ou não, no processo de raciocínio. O raciocínio é sempre embasado no 

conhecimento prévio acumulado (FERNANDES, 2003).  

Um sistema especialista, além de inferir conclusões, deve possuir a capacidade de aprender 

novos conhecimentos e melhorar o seu desempenho de raciocínio e a qualidade de suas decisões 

(FERNANDES, 2003). 

2.3.2  Estrutura de um Sistema Especialista 

A Figura 9 apresenta os módulos que compõem um sistema especialista. O usuário interage 

com o sistema por meio de uma interface que auxilia na comunicação e esconde parte da 

complexidade, como por exemplo, a estrutura interna da base de regras. A necessidade do usuário 

determinará qual o tipo de interface a ser utilizada (LUGER, 2004).  

O core do sistema especialista é à base de conhecimento que contém o conhecimento de um 

determinado domínio de aplicação. Em um sistema baseado em regras, o conhecimento é 

representado na forma de regras de produção (se/então), gerando uma base com o conhecimento 

geral, bem como, o específico (LUGER, 2004).  

O motor de inferência aplica o conhecimento na solução de problemas reais, sendo um 

interpretador para a base de conhecimento.  

 

Figura 9. Arquitetura de um sistema especialista 
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Fonte: Adaptado de Luger (2004) 

O sistema especialista deve manter as informações relacionadas aos dados específicos do 

caso: os fatos, conclusões e outras informações consideradas relevantes ao caso em consideração. 

Deve-se incluir os dados fornecidos em uma ocorrência do problema, as conclusões parciais, 

medidas de confiança das conclusões e os becos sem saída obtidos no processo de busca. Esta  

informação não ficará contida na base de conhecimento geral do problema (LUGER, 2004).  

O subsistema de explanação deixa que o programa explique seu raciocínio ao usuário, onde 

estas explanações contêm justificativas para as conclusões do sistema em resposta as consultas 

realizadas (LUGER, 2004). 

Os editores da base de conhecimento auxiliam o programador a localizar e corrigir erros na 

execução do programa, em geral acessando a informação disponibilizada pelo subsistema de 

explanação (LUGER, 2004). 

2.3.3  Shells 

São interpretadores que servem como base no desenvolvimento de um sistema especialista. 

Eles são transparentes as dificuldades de implementação das aplicações de IA, tais como: a escolha 

da representação do conhecimento, do método de busca etc. Sua ut ilização facilita a prototipação, 

avaliação e implementação de um SE (SAVARIS, 2002).  

Um shell é utilizado como uma ferramenta genérica na implementação de bases de 

conhecimento, onde o desenvolvedor não preocupa-se com máquina de inferência e sim com o 

conjunto de regras que modelam o conhecimento (SAVARIS, 2002).  

Em geral um shell inclui ferramentas que permitem a inserção da base de conhecimento, um 

ou mais motores de inferência, mecanismos para tratamento de imprecisão e incertezas, 

comunicação homem-máquina, entre outros (SAVARIS, 2002).  Segue abaixo, alguns exemplos de 

shell: 

 CLIPS (C Language Integrated Production System) – é uma ferramenta 

desenvolvida pela NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

que permite o desenvolvimento total de um SE (OLDONI, 2006). 
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 JCLIPS (CLIPS for JAVA) – é um software que permite a utilização do motor 

CLIPS em uma classe JAVA (OLDONI, 2006). 

 Expert Sinta: é uma ferramenta visual que permite a criação de SE utilizando 

regras de produção. Foi desenvolvido pelo Laboratório de Inteligência 

Artificial da Universidade Federal do Ceará (SAVARIS, 2002).  

O Capítulo 3 apresentará os trabalhos relacionados.   
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3  TRABALHOS RELACIONADOS 

Para selecionar os trabalhos relacionados, foi realizado um mapeamento sistemático, entre 

novembro/2010 e fevereiro/2011, a partir do protocolo de busca apresentado no Apêndice A. 

A Tabela 1 apresenta um resumo da quantidade de trabalhados selecionados e avaliados, 

bem como, os trabalhos recusados. Os critérios para seleção, exclusão e avaliação dos trabalhos 

estão no Apêndice A desta dissertação. 

Tabela 1. Resumo do Mapeamento Sistemático 

Fonte de Busca Total de Trabalhos Trabalhos Aceitos Trabalhados Recusados 

Google Scholar 
(Português) 

123 10 113 

Google Scholar 
(Inglês) 

31 1 30 

IEEE 71 0 71 

SBC 14 0 14 

TOTAL 239 11 228 

A Figura 10 ilustra o resumo apresentado na Tabela 1.  

 

Figura 10. Total de Trabalhos Analisados 

A seguir serão apresentados os trabalhos avaliados (T5 E T11) que utilizaram técnicas de 

IA. No Apêndice B são apresentados os demais trabalhos selecionados durante o mapeamento 

sistemático. 

 

123

31

71

14

Total de Trabalhos
Google Scholar (Português)

Google Scholar(Inglês)

IEEExplorer

SBC
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3.1 MA FERRAMENTA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DO NÍVEL DE 

MATURIDADE UTILIZANDO UM MODELO DE REDE NEURAL 

3.1.1  Resumo do Trabalho 

O trabalho avaliado apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta para apoiar o 

diagnóstico do nível de maturidade utilizando um modelo RNA. A solução proposta por Miyashiro 

(2007) foi o desenvolvimento de uma aplicação denominada CMMI-Qualidade, destinada aos 

usuários com conhecimento dos conceitos relacionados à qualidade em desenvolvimento de 

software. Esta aplicação é voltada para organizações que desenvolvem software e tem como 

objetivo melhor seus processos. O objetivo principal da aplicação é ser um recurso que ofereça ao 

usuário, de modo inteligente e organizado, questionamentos sobre as práticas exercidas em seus 

processos de desenvolvimento.  

Miyashiro (2007) apresenta como pontos fracos do trabalho de Donadel, Varvákis e Selig 

(2006) a falta de clareza no artigo relacionado aos critérios identificados e empregados na 

elaboração do questionário, bem como, quais modelos de mercado foram utilizados. Além de 

unificar os termos, tais como: área de processo e requisito. Outro ponto criticado por Miyashiro 

(2007) foi a impossibilidade de identificar no trabalho de Donadel, Varvákis e Selig (2006) a 

estrutura das práticas do modelo CMMI com a estrutura do questionário. O questionário elaborado 

pela Miyashiro (2007) para pré-avaliação utilizada os componentes do modelo CMMI seguindo a 

hierarquia, de acordo com os níveis, divididos em áreas de processo, onde as áreas de processo 

possuem objetivos que são atendidos por meio da aplicação de práticas. Isto é, o questionário é 

formado pelas práticas, objetivos, níveis e áreas de processo do modelo CMMI. Na aplicação, o 

procedimento de operação é dividido em fases onde o usuário realiza um cadastro prévio, defini a 

abrangência da auto pré-avaliação, responde ao questionário e gera os relatórios de diagnósticos.  

Segundo a Miyashiro (2007), a contribuição principal do trabalho é a democratizar o 

processo de melhoria contínua da qualidade de processo de desenvolvimento de software, 

proporcionando uma aplicação que substitui parte do especialista humano (consultor CMMI) 

reduzindo os custos da implantação do modelo CMMI na organização. 

3.1.2  Fase de Diagnóstico 

A primeira parte do sistema é inserir na aplicação, por meio de carga de dados nas tabelas de 

aplicação, todos os componentes do modelo CMMI, níveis 2 e 3. Em seguida, tem-se a Fase 1 que 
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corresponde ao cadastro prévio cujo objetivo é permitir que as organizações realizem um cadastro 

para utilizar a aplicação.  

A Fase 2 corresponde a definição do escopo, cujo objetivo é permitir que as organizações 

delimitem o escopo e a abrangência de sua avaliação.  

 Na Fase 3 é momento onde o questionário será respondido. O objetivo desta fase é 

apresentar ao usuário todas as questões que formam o questionário definido no escopo de avaliação.  

O relatório de recomendações é realizado por meio de uma análise do inter-relacionamento 

entre as práticas das áreas de processo obrigatórias na aplicação, pois elas são básicas e suas 

práticas são a base para a execução das práticas das demais áreas de processo. Para tal, o conjunto 

de respostas destas áreas de processo é submetido a um procedimento que interpreta o conjunto de 

respostas e indica quais são os pontos fracos dos processos da organização e as sugestões de ações a 

serem executadas. Foram desenvolvidos dois procedimentos para realizar esta tarefa.  

 Um procedimento desenvolvido utilizando programação baseada em regras e implementado 

utilizando storeProcedure do SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). O segundo 

procedimento foi desenvolvido utilizando um modelo de rede neural. Segundo Miyashiro (2007) a 

implementação baseada em regras foi realizada por meio da concatenação de if's onde cada 

possibilidade de combinação deveria ser implementada o que tornava o trabalho exaustivo e 

propício a erros. Já a implementação com RNA foi realizada identificando uma fórmula para cada 

neurônio, utilizando as respostas das questões como entrada, submetendo cada grupo de questões a 

uma função de ativação que liga a saída do neurônio para atender a condição. 

3.1.3  Avaliação do Trabalho 

O trabalho apresenta toda a documentação de desenvolvimento da ferramenta. No entanto, 

não apresenta de forma clara como foi realizado o mapeamento do modelo CMMI para áreas de 

processo consideradas obrigatórias para os níveis 2 e 3 do modelo. Outro ponto fraco é que 

Miyashiro (2007) não apresenta dados da avaliação da ferramenta implementada, bem como não 

traz nenhum dados estatístico dos resultados obtidos. As questões são objetivas trazendo como 

resposta apenas "SIM" e "NÃO", tendendo a perder informações relevantes na fase de diagnóstico. 

A Tabela 2 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho. 
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Tabela 2. Avaliação do Trabalho 5 (T5) 

ID 

Critério 
Critérios T5 

    Sim Não NA 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X   

C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?  X   

C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados?  X  

C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados?  X  

C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento?  X  

C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada?  X  

C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente?   X 

C8 O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas 

empregadas no trabalho? 

X   

C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? X   

C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos?  X  

C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?  X   

C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA? X   

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o 
autor apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário)  

  X 

3.2 A METHODOLOGY FOR SELF-DIAGNOSIS FOR SOFTWARE 
QUALITY ASSURANCE IN SMALL AND MEDIUM SIZED 

INDUSTRIES IN LATIN AMERICA 

3.2.1  Resumo do Trabalho 

No trabalho de Herrera e Ramirez (2003) eles ressaltam que a maioria das organizações 

desenvolvedoras de software que não aplicam uma metodologia para garantir a qualidade do 

software estão sujeitas a pagar elevados custos de produção e manutenção dos sistemas, e, portanto 

tornando-se menos competitivas. Eles propuseram a implementação de métodos da garantia da 

qualidade de software por meio de auto-diagnóstico, baseados em conceitos, metas e atividades 

definidas pelo CMM. Também definiram as regras que permitem a automação da metodologia 

através da utilização de um Sistema Especialista (SE), que desempenham o papel do auditor virtual 

da qualidade, servindo de apoio na definição do plano de ação.  
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3.2.2  Fase de Diagnóstico 

 

O modelo CMM descreve as atividades e práticas necessárias para alcançar um nível de 

maturidade no desenvolvimento de processos de software. É justamente a utilização destas 

atividades e práticas que Herrera e Ramirez (2003) consideram valiosa e viável para pequenas ou 

micro empresas desenvolvedoras de software de produção. Neste sentido iniciaram a construção de 

uma metodologia de autodiagnóstico, em cima do modelo.  

O objetivo principal da metodologia de autodiagnóstico é reunir fatos que permitam ter uma 

"foto" dos processos atuais implementados pela organização, para em seguida entendê-los e, depois, 

sejam identificados os pontos fortes e áreas de melhoria, determinando o grau de integridade de 

cada uma das KPAs do modelo CMM.  

A fim de extrair estas informações relacionadas com os processos atuais da organização, 

foram criados três questionários. 

O questionário 1 verifica a qualidade da gerência de requisitos por meio de questões onde o 

avaliado reponde: Sim, Não ou Parcialmente. Ele é baseado no questionário da maturidade da 

SEI. Este questionário da SEI apresenta perguntas sobre KPAs específicas, permitindo quatro 

respostas possíveis: SIM, Não, Não sei, Não se aplica. No questionário de maturidade, todas as 

questões são diretamente relacionadas com as metas para cada KPA, mas não para atividades 

específicas que devem ser realizadas para alcançar tais objetivos.  

O objetivo do questionário 1 é guiar  o administrador do sistema, de uma pequena 

organização para que ele possa responder às perguntas de uma maneira que reflita com maior 

precisão o status da organização. Com ele, o administrador é capaz de identificar as metas e 

compromissos que estão sendo atendidas parcialmente, e com isso incluí- las no plano de melhoria. 

Devido a complexidade na relação entre os objetivos, atividades e habilidade do CMM  

Herrera e Ramirez (2003) propuseram uma matriz no padrão OVAR (objetivos, variáveis, 

atividades, responsáveis) que apresenta de forma explícita a relação entre as habilidade, atividades, 

metas e compromissos, bem como os indivíduos responsáveis por cada atividade. Os objetivos são 

as metas e compromissos para alcançar em cada KPA, as variáveis são as capacidades, as atividades 

são as práticas, as sub-práticas e atividades associadas a cada KPA e por fim, o responsável 
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designado a atividade que é a pessoa que desempenha o papel proposto de pelo CMM para cada 

KPA. Esta matriz equivale ao segundo questionário da metodologia de avaliação.  

O terceiro questionário refere-se a metodologia de autodiagnóstico. Ele é voltado para o 

auditor líder construir uma base de conhecimentos. Também possui a essência do questionário de 

maturidade do CMM original, mas neste caso, cada nova pergunta é gerada com base na resposta a 

perguntas anteriores. Assim, uma nova pergunta pode ser direcionada para complementar as 

informações obtidas anteriormente, ou para confirmar tal informação. Em qualquer caso, as 

questões inúteis são descartadas. 

O auditor líder de diagnóstico usa seus conhecimentos, a fim de determinar se um dado é 

alcançado ou não. Por exemplo, quando a resposta à pergunta "requisitos associados são 

gerenciados e controlados?" se for afirmativa, então o auditor continua com "O senhor poderia 

descrever o modo de receber, controlar e atualizar os requisitos?" Desta forma, o auditor pode 

verificar os fatos apresentados. A realização manual desta tarefa é um processo longo e lento, 

sugere-se armazenar os seus dados na base de conhecimento do auditor líder criados previamente.  

Por fim os resultados do diagnóstico são avaliados por meio de uma tabela de colores 

apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3. Esquema de Cores para o Resultado do Diagnóstico 

Cor Resultado 

Verde KPA Atendido 

Amarelo KPA Parcialmente Atendido 

Vermelho KPA Não atendido 

Sem cor KPA não se aplica 

Fonte: Herrera e Ramirez (2003) 

O resultado final da aplicação destes três questionários ao longo do ciclo de vida do projeto 

fornece uma análise quantitativa, produz pontos de vista analíticos, mostra pontos fortes e fracos, 

identifica áreas de melhoria, fornece recomendações e sugere um plano de melhoria. Dependendo 

da experiência do auditor e do estado geral da organização, nem todos os questionários devem 

ser utilizados. 

3.2.3  Avaliação do Trabalho 

O trabalho apresenta de forma clara todas as etapas da metodologia para autodiagnóstico, 

apresentando os questionários utilizados em cada etapa e a forma como interpretar os resultados 
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obtidos.  Segundo Herrera e Ramirez (2003) os questionários apresentados na metodologia podem 

ser automatizados utilizando Sistemas Especialistas. No entanto, a metodologia ainda não havia 

sido avaliado no momento da publicação do artigo.  

 A Tabela 4 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho.  

Tabela 4. Avaliação do Trabalho 11 (T11) 

ID Critério Critérios T11 

    Sim Não NA 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X 
  C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?  X 

  C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados? 

 

X 

 C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados? 
 

X 
 C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento?  

 

X 

 C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada? 

 

X 

 C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente? 
 

X 
 

C8 
O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas 
empregadas no trabalho? 

 

X 

 C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? X 

  C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos? 
 

X 
 C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?  

 

X 

 C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA? X 

  

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o 

autor apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário)  
  

X 

3.3 CONSIDERAÇÕES 
 

Para realizar o mapeamento sistemático foi elaborado o protocolo de busca. Para tal, foram 

realizados diversos testes utilizando diferentes termos de busca até chegar ao resultado considerado 

como satisfatório, isto é, um protocolo que apresentasse trabalhos realmente relacionados ao tema 

de pesquisa. 

O motivo para realizar o mapeamento era identificar e analisar os trabalhos relacionados a 

diagnóstico de processo de software, visando verificar o grau de originalidade do tema, assim como, 

se o problema ainda encontrava-se em aberto. Nele foram definidos os termos de busca, 

relacionados à melhoria de processo, as fontes de pesquisa, o procedimento e os cr itérios para 

selecionar e avaliar os trabalhos. O objetivo desta pesquisa era verificar como é realizado um 
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diagnóstico de processo software, visto que, há pouco material disponível na literatura sobre este 

tema. 

 Após a execução do protocolo, nas fontes de pesquisa definidas, os trabalhos foram 

avaliados de acordo com os critérios pré-definidos e seus dados foram extraídos.  A Tabela 5 

apresenta a relação dos trabalhos avaliados.  

Tabela 5. Relação de Trabalhos Avaliados 

ID Título Autores 

T1 Uma abordagem para condução de inicitivas 
de melhoria de processos de software 

Montoni et al (2007) 

T2 O modelo de refência para melhoria de 
processo de software: uma abordagem 

brasileira 

Weber et al (2004) 

T3 Diagnóstico, definição e melhoria do 
processo de software: um estudo de caso 

Tavares, Fabbri e Sanches (2002) 

T4 Uma ferramenta para avaliação dos processos 

de software sobre a visão do CMMI 

Donadel, Varvákis e Selig (2006) 

T5 Uma ferramenta de apoio ao diagnóstico do 
nível de maturidade utilizando um modelo de 

rede neural 

Miyashiro (2007) 

T6 Mapsw: um método de auto-avaliação de 
processos de software frente ao CMMI  nível 
2 

Alves (2008) 

T7 Uma abordagem para a realização de 

diagnóstico inicial em empresas que 
implementam o MPS.BR 

Prikladnicki, Becker e Yamaguti (2005) 

T8 Promepros: um processo de melhoria de 

processos de software 

Leite (2010) 

T9 Estabelecendo processos de software em 
micro e pequenas empresas 

Weber et al (2005) 

T10 Aplicação da fase de diagnóstico de um 

processo para melhoria de organizações 
técnicas 

Pádua Filho et al (2003) 

T11 A methodology for self-diagnosis for 

software quality assurance in small and 
medium sized industries in latin america 

Herrera e Ramirez (2003) 

 

 



59 

 

Os trabalhos selecionados foram avaliados por meio dos critérios apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6. Relação dos Critérios de Avaliação dos trabalhos 

ID  Critério 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? 

C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?  

C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados? 

C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados? 

C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento?  

C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada? 

C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente? 

C8 O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas empregadas no 
trabalho? 

C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? 

C10 O trabalho validou os resultados obtidos? 

C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?  

C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA? 

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o autor apresenta como 

foi realizada essa análise (descrição do cenário).  

 

Após a avaliação dos trabalhos foi elaborado o Quadro 1 que representa a comparação 

realizada entre os trabalhos e o trabalho proposto nesta Dissertação (T12). As respostas esperadas 
para cada critério são: Sim, Não e N/A (Não se aplica) 

Quadro 1. Comparação dos Trabalhos Avaliados 

 TRABALHOS   

C
R

IT
É

R
IO

S
 

   T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

C1 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

C2 SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

C3 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO SIM 

C4 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 

C5 NÃO SIM SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM 

C6 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO N/A SIM NÃO NÃO NÃO N/A 

C7 N/A SIM N/A N/A N/A N/A N/A SIM NÃO NÃO N/A N/A 

C8 SIM SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO  NÃO NÃO SIM 

C9 SIM SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM 

C10 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM 

C11 N/A N/A N/A NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO SIM 

C12 NÃ0 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM 

C13 N/A N/A N/A NÃO N/A N/A N/A SIM N/A N/A N/A SIM 

De acordo com a análise realizada nos trabalhos avaliados foi possível verificar que, em 

linhas gerais, a metodologia utilizada para realizar o diagnóstico é voltada a algum modelo de 

referência e um nível de maturidade, ou seja, é realizada uma avaliação inicial do processo da 



60 

 

organização a fim de identificar quais os resultados do modelo referência aquela organização atende 

ou não atende.  

Com relação à pergunta de pesquisa (Como são realizados os diagnósticos de processos de 

software?), percebeu-se por meio dos dados extraídos, que não há uma metodologia padrão definida 

para realizar o diagnóstico do processo. Dos trabalhos avaliados 81% realizam o diagnóstico de 

forma manual, isto é, aplicam questionários com base em modelos de melhoria e sem o apoio de  

técnicas de inteligência artificial. A análise das respostas destes questionários é realizada por um 

especialista do modelo.  

Sendo assim, o grau de complexidade e o custo do diagnóstico são maiores, e dependem 

diretamente da experiência do especialista e da qualidade dos questionários.  

Em nenhum dos trabalhos avaliados eles apresentam como são estes questionários e quais 

áreas de processos são avaliadas. No entanto, em todos os trabalhos avaliados a etapa de 

diagnóstico é considerada a fase mais importante da implementação de melhoria, pois a partir dela 

são direcionados e priorizados os esforços necessários para corrigir os pontos fracos do processo  

Dentro deste contexto, o mapeamento realizado responde a pergunta de pesquisa deste 

trabalho (Como são realizados os processos de software?) indicando a necessidade de explorar a 

etapa de diagnóstico, bem como propor uma nova abordagem que possa ser realizada de forma mais 

independente dos especialistas de modelos de referencia a fim de reduzir custos e facilitar a 

realização do diagnóstico. 
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4  DESENVOLVIMENTO 

Neste Capítulo será apresentado o descritivo referente à abordagem proposta, as principais 

atividades desta abordagem. Em seguida, apresenta-se a modelagem da ferramenta de apoio e as 

definições estipuladas para o sistema especialista, tais como: shell, arquitetura e regras de produção. 

4.1 VISAO GERAL  
 

A abordagem para autodiagnóstico proposta neste trabalho é uma adaptação da metodologia 

utilizada por uma empresa implementadora de melhoria de processos de Florianópolis. Para realizar 

o diagnóstico inicial de uma organização, esta empresa implementadora envia por e-mail o 

questionário de caracterização e o questionário de fatores organizacionais (ambos os arquivos são 

documentos de texto do Word) a uma pessoa da área de processos da organização. Ela repassará o 

questionário de caracterização para algum representante da diretoria responder, e os questionários 

de fatores organizacionais serão repassados para os integrantes da equipe de desenvolvimento 

responder. Após o preenchimento de todos os questionários, eles são enviados por e-mail para um 

dos avaliadores da empresa implementadora. Este avaliador reunirá todos os dados da organização e 

irá preparar as perguntas das entrevistas que serão realizadas presencialmente com a equipe de 

desenvolvimento e algum representante da diretoria da organização a ser diagnosticada.  

No dia das entrevistas, o avaliador apresentará o termo de confidencialidade dos dados 

assinado por todos os membros da equipe avaliadora, descrevendo o compromisso de 

confidencialidade dos integrantes da equipe de avaliação e do planejamento da melhoria do 

processo de software daquela organização. Em seguida, é realizada uma entrevista entre a equipe 

avaliadora e os representantes da diretoria, sem os integrantes da equipe de desenvolvimento desta 

organização. Logo após, faz-se uma entrevista com toda a equipe de desenvolvimento, sem nenhum 

representante da diretoria da organização, e a equipe avaliadora. 

Após as entrevistas, o avaliador irá reunir as respostas dos questionários e das entrevistas e 

irá mapear os pontos fortes e fracos identificados a partir de sua avaliação.  

A Figura 11 apresenta uma visão geral desta metodologia utilizada por esta empresa 

implementadora. 
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Figura 11. Metodologia Manual 

 

A partir da metodologia apresentada na Figura 11 foi definida uma nova proposta de 

abordagem que permita, tanto para a empresa implementadora quanto à organização avaliada, maior 

agilidade e flexibilidade para responder os questionários e realizar as entrevistas. Tendo em vista 

que, a organização poderá realizar o autodiagnóstico do seu processo a qualquer momento, de 

acordo com a disponibilidade de sua equipe de desenvolvimento, sem a necessidade de agendar 

uma data/hora com a empresa implementadora. 

O primeiro passo para elaborar a abordagem de autodiagnóstico foi definir o nível de 

maturidade do modelo de referência MPS.BR no qual as entrevis tas são embasadas. Um dos 

critérios de escolha para o nível foi à facilidade de implementação, principalmente nas empresas de 

pequeno porte, tendo em vista que, o esforço e os recursos financeiros são relativamente inferiores 

aos demais níveis. Outro critério foi o nível mais avaliado desde que o modelo foi criado no Brasil. 

De acordo com os dados disponíveis no site da SOFTEX4 desde 2005 foram avaliadas 203 

organizações, correspondendo a 61% das avaliadas realizadas entre todos os níveis.  

A Tabela 7 apresenta os dados, coletados do site da SOFTEX, de avaliações por nível e ano.  

Os dados da SOFTEX foram coletados entre 2004 e 2011. Em função do ano de 2004 não 

apresentar nenhuma avaliação oficial, ele foi removido da tabela 7 e dos gráficos apresentados nas 

Figuras 12 e 13. 

                                                 

 
 

 
4
 http://www.softex.br/mpsbr/_home/default.asp 

http://www.softex.br/mpsbr/_home/default.asp
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Tabela 7. Avaliações por nível 

Ano Nível A Nível B Nível C Nível D Nível E Nível F Nível G Total 

2005 0 0 0 0 1 3 1 5 

2006 2 0 0 1 1 1 7 12 

2007 1 0 0 0 1 12 41 55 

2008 1 0 0 0 1 9 40 51 

2009 2 0 2 0 2 33 41 80 

2010 0 0 7 0 2 22 40 71 

2011 1 0 8 1 3 14 33 60 

Total 7 0 17 2 11 94 203 334 

 

 A Figura 12 mostra a evolução das avaliações de cada nível, por ano.  

 

 

 

 

Figura 12. Avaliações por Nível de Maturidade 

  

 A Figura 13 apresenta o percentual de avaliações de cada nível com relação ao total de 

avaliações realizadas. 
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Figura 13. Nível mais avaliado do MPS.BR 

Em virtude dos critérios apresentados, foi selecionado o nível G do modelo para orientar as 

perguntas que serão utilizadas nas entrevistas.  

O nível G de maturidade é composto pelos processos Gerência de Projetos e Gerência de 

Requisitos, sendo denominado como parcialmente gerenciado, pois espera-se que no final da 

implementação deste nível a organização seja capaz de gerenciar de forma parcial os seus projetos  

(SOFTEX, 2011).  

Em geral, segundo o Guia de Implementação da SOFTEX (2011) o propósito do processo 

Gerência de Projetos (GPR) é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e 

responsabilidades de projeto, assim como, dispor de informações sobre o andamento do projeto que 

permitam corrigir desvios significativos do projeto, quando estes ocorrerem.  

O propósito da Gerência de Requisitos (GRE) é gerenciar os requisitos do produto e dos 

componentes do produto do projeto, além de identificar as inconsistências entre os requisitos, os 

planos de projeto e os produtos de trabalho do projeto (SOFTEX, 2011).  

De acordo com a definição do modelo MPS.BR para o nível G o processo GPR têm 19 

resultados esperados, e para o processo GRE, esperam-se 5 resultados. 
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O segundo passo foi preparar os diálogos que verificam se os resultados esperados de cada 

processo (GPR e GRE) estão no processo da organização. Para tal, foram elaboradas as perguntas 

(das entrevistas) utilizando-se o Guia de Implementação do Nível G e a planilha de avaliação oficial 

do MPS.BR. Elas foram avaliadas pelos especialistas da empresa implementadora. 

A partir destes diálogos foram elaboradas as regras do SE apresentadas na Seção 4.4.4. 

O terceiro passo foi adaptar os artefatos de entrada. Essa adaptação implica em adequar 

esses artefatos de entrada de tal forma que possam ser utilizados na ferramenta web. 

Os artefatos de entrada são: termo de confidencialidade, questionário de fatores 

organizacionais, questionário de caracterização da empresa e as repostas das entrevistas realizadas 

com os colaboradores. 

O termo de confidencialidade é um documento que representa o compromisso de 

confidencialidade da equipe de avaliação com os participantes do diagnóstico do processo. Ele 

segue a recomendação dos modelos CMMI, MPS.BR e da Norma ISO/IEC 15504, pois a 

veracidade e utilidade dos resultados do trabalho dependem dos relatos e opiniões dos pa rticipantes. 

Sendo assim, é preciso que eles sintam-se confortáveis em expressar suas opiniões relacionadas à 

empresa de tal forma que não sejam punidos. 

No caso da ferramenta desenvolvida,  ela não informara no relatório final quem respondeu 

os questionários e/ou participou das entrevistas.  

O questionário de caracterização da empresa também segue o compromisso de 

confidencialidade. Ele é preenchido por algum representante da diretoria da empresa. As respostas 

deste questionário são utilizadas para alinhar a avaliação com o contexto e os objetivos de negócio 

da empresa.  

O questionário de fatores organizacionais tem como objetivo obter a percepção dos demais 

membros da equipe com relação à empresa e o seu processo. Este questionário também segue o 

termo de confidencialidade. 

O quarto passo foi definir os papéis e responsabilidades dos envolvidos no diagnóstico da 

abordagem. São eles: 

 Coordenador: é o representante da diretoria da organização. Ele é responsável por 

responder o questionário de caracterização da organização. 

 Equipe: é qualquer membro da equipe de desenvolvimento (não haverá definição 

por papel, exceto do Gerente do Projeto). Ele é responsável por responder o 
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questionário de fatores organizacionais e responder a entrevista relativa ao processo 

de Gerência de Requisitos. 

 Gerente de Projeto: é a pessoa que exerce o papel de Gerente de Projeto ou Líder de 

Projeto na equipe de desenvolvimento. Ele é responsável por responder o 

questionário de fatores organizacionais e responder a entrevista relativa ao processo 

de Gerência de Projetos. 

 Avaliador: é o representante da área de processos da organização. Ele é responsável 

por cadastrar a avaliação na ferramenta e realizar o autodiagnóstico.  

 

O quinto passo foi definir a estrutura da abordagem. A Figura 14 ilustra a visão geral da 

abordagem elaborada. 

 

Figura 14. Visão Geral da Abordagem 

 

A abordagem definida é constituída de três fases: 

 Fase 1 – Planejamento: O objetivo desta fase é executar as atividades necessárias 

para planejar a avaliação do autodiagnóstico. Para tal, o avaliador irá cadastrar na 

ferramenta os dados iniciais para avaliação. Os dados necessários são os de 

identificação da organização a ser diagnosticada, bem como, a quantidade de 

participantes da avaliação. Em seguida, o coordenador deverá responder o 

questionário de caracterização. 



67 

 

 Fase 2 – Execução: O objetivo desta fase é executar as atividades necessárias para 

executar a avaliação. Para tal, cada membro da equipe de desenvolvimento deverá 

responder o questionário de fatores organizacionais e realizar as entrevistas.  

 Fase 3 – Avaliação: O objetivo desta fase é aplicar o sistema especialista utilizando 

as respostas das entrevistas e a partir destes dados divulgar os resultados obtidos.  

 

A Figura 15 apresenta as fases da abordagem com suas respectivas atividades.  

 

Figura 15. Abordagem para autodiagnóstico 

 

A seção 4.2 apresentará as principais atividades da abordagem.  
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4.2 ATIVIDADES DA ABORDAGEM 

 A seguir serão apresentadas as principais atividades mapeadas para o diagnóstico. A Tabela 
8 refere-se ao questionário de fatores organizacionais.        

 Tabela 8. ID QFO – identificação do questionário de fatores organizacionais. 

ID QFO 

Atividade Coleta dos dados referentes aos fatores organizacionais  

Critério de Entrada Questionário de Fatores Organizacionais disponível para 
preenchimento. 

Critério de Saída Questionário preenchido adequadamente.  

Entrada Questionário de Fatores Organizacionais.  
Saída Dados da organização armazenados no sistema. 

Responsável Equipe (Membro da equipe de desenvolvimento) ou 

Gerente de Projeto 
Papéis envolvidos Sistema, Equipe. 

Descrição e orientações 1. O usuário com perfil de equipe ou gerente de 
projeto preenche os campos de login/senha 

2. Após logar-se o usuário preenche o questionário 
de Fatores Organizacionais.  

3. O sistema verifica o preenchimento adequado do 
questionário. 

4. O sistema armazena o questionário na base de 

dados. 
5. O sistema emite uma mensagem informando o 

sucesso na operação. 
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 A Tabela 9 refere-se ao questionário de caracterização da organização.  

       Tabela 9. ID QCO – identificação do questionário de caracterização da organização.  

ID QCO 

Atividade Coleta dos dados referentes às características da 

organização 
Critério de Entrada Questionário de caracterização da organização 

Critério de Saída Questionário preenchido adequadamente.  

Entrada Questionário de caracterização da organização 

Saída Dados da organização armazenados no sistema 
Responsável Coordenador. 

Papéis envolvidos Sistema, Coordenador 

Descrição e orientações 1. O usuário com perfil de coordenador preenche os 
campos de login/senha 

2. Após logado na ferramenta, o usuário preenche o 
questionário de caracterização da organização. 

3. O sistema verifica o preenchimento adequado do 

questionário. 
4. O sistema armazena o questionário na base de 

dados. 
5. O sistema emite uma mensagem informando o 

sucesso na operação. 

 

       A Tabela 10 refere-se à entrevista do processo da organização. 

 Tabela 10. ID EPO – identificação da entrevista do processo da organização. 

ID DPO 
Atividade Coletar as respostas referentes às entrevistas 

Critério de Entrada Entrevistas dos processos disponíveis para 
preenchimento 

Critério de Saída Entrevistas respondidas 

Entrada Perguntas das entrevistas do processo 

Saída Relatório do diagnóstico 
Métodos, Técnicas e Ferramentas. Sistema Especialista da Ferramenta 

Responsável Avaliador  

Papéis envolvidos Sistema, Avaliador 

Descrição e orientações 1. O sistema avalia o conteúdo das entrevistas, por 
meio do Sistema Especialista. 

2. O sistema identifica os pontos fortes e fracos do 

processo da organização. 
3. O sistema emite um relatório com o resultado da 

avaliação. 
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4.3 MODELAGEM DA FERRAMENTA 

Nesta seção apresentam-se as funcionalidades da ferramenta, os requisitos e regras de 

negócio, Casos de Uso, modelagem do BD, arquitetura do SE, modelagem do conhecimento, regras 

do SE e a interface do sistema.  

4.3.1  Funcionalidades da Ferramenta 

A seguir serão apresentadas as principais funcionalidades da ferramenta desenvolvida:  

 CRUD (Create, Read, Update, Delete – Criar, Ler, Atualizar, Deletar) perfil de  

usuário – o objetivo desta funcionalidade é permitir ao usuário administrador 

realizar as opções de cadastro5 de perfil para as pessoas que participarão do 

diagnóstico do processo. Serão cinco tipos de perfis: Coordenador, Gerente de 

Projeto, Equipe, Avaliador e Administrador.  

 CRUD Usuário – o objetivo desta funcionalidade é permitir ao usuário 

administrador realizar as opções de cadastro4 das pessoas que utilizarão a ferramenta 

participando do diagnóstico do processo.  

 CRUD Empresa – o objetivo desta funcionalidade é permitir ao usuário 

administrador realizar as opções de cadastro4 da empresa que será avaliada. 

 CRUD Unidade Organizacional – o objetivo desta funcionalidade é permitir ao 

usuário realizar as opções de cadastro4 da unidade organizacional (setor) que será 

avaliada. 

 Emitir Relatório do Processo – o objetivo desta funcionalidade é permitir que a 

ferramenta emita o relatório do processo, no formato de leitura, para os usuário com 

perfil de Coordenador, Avaliador ou Administrador que estiver logado na 

ferramenta. Este relatório não pode ser editado. 

                                                 

 
 

 
5
 Assume-se que a opção cadastro implica nas operações de inclusão, alteração, busca e remoção do objeto em questão. 
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 Autodiagnóstico – esta funcionalidade gera a avaliação processo de 

desenvolvimento após da realização das entrevistas executando o Sistema 

Especialista. 

4.3.2  Requisitos do Sistema 
 

Nesta seção apresenta-se os Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Regras de 

Negócio elicitados para a ferramenta.  

4.3.2.1 Requisitos Funcionais 

 

São apresentados a seguir os requisitos funcionais levantados para atender as 

funcionalidades de avaliação e CRUD (Create, Read, Update, Delete – Criar, Ler, Atualizar, 

Deletar). 

REF001 – O sistema deverá permitir que o usuário realize o CRUD de perfil de usuário. 

REF002 – O sistema deverá permitir que o usuário realize o CRUD de usuário. 

REF003 – O sistema deverá permitir que o usuário realize o CRUD de empresa. 

REF004 – O sistema deverá permitir que o usuário realize o CRUD de unidade 

organizacional. 

REF005 – O sistema deverá permitir que o usuário realize o CRUD de avaliação de 

processo. 

REF006 – O sistema deverá permitir que o usuário entre realize o autodiagnóstico do 

processo. 

REF007 – O sistema deverá emitir o relatório do diagnóstico do processo apresentando os 

pontos fortes e fracos. 

4.3.2.2 Requisitos Não Funcionais 

 

São apresentados a seguir os requisitos não funcionais de usabilidade (RNF001), de 

software-hardware (RNF002) e da ferramenta. 

RNF001.01 - O sistema deverá apresentar mensagens de erro e sucesso para o usuário após 

a execução de qualquer operação. 

RNF002.01 - O sistema deverá ser desenvolvido na linguagem de programação JAVA.  
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RNF002.02 - O sistema deverá utilizar o banco de dados MySql. 

RNF002.03 - O sistema deverá ser utilizado na Web e rodar nos browsers: Internet Explorer 

8.0 (Windows) e Chrome (Google). 

RNF002.04 - O sistema deverá rodar em uma máquina com a configuração mínima de 1G 

de RAM, processador de 1.6Hz, e com acesso a Internet. (Requisitos de Hardware onde os testes da 

ferramenta foram realizados).  

RNF002.05 - O sistema deverá ser desenvolvido no IDE (Integrated Development 

Environment – Ambiente Integrado para Desenvolvimento) Eclipse. 

RNF002.06 - O sistema deverá utilizar o shell CLIPS para implementação das regras.  

4.3.2.3 Regras de Negócio 

 

São apresentadas a seguir as regras de negócio levantadas para atender as funcionalidades da 

ferramenta. 

RNE001 – O login de usuário deverá ser único. Deverá ser utilizado o CPF como login. 

RNE002 – O e-mail do usuário deverá ser único e inferior a 80 caracteres.  

RNE003 – Todo usuário para estar ativo deverá ter um perfil de acesso associado a ele. 

RNE004 – O usuário será cadastrado por default como ativo no sistema.  

RNE005 – Todas as operações de CRUD serão realizadas pelo usuário com perfil de 

administrar do sistema. 

RNE006 – O sistema não deverá permitir o cadastro de perfil de usuário repetido. 

RNE007 – O sistema deverá apresentar a tela de entrevistas apenas para usuários com perfis 

de Equipe e Gerente de Projeto.  

RNE008 – O sistema deverá apresentar a tela do questionário de caracterização apenas para 

o usuário com perfil de coordenador.  

RNE009 – O sistema deverá apresentar a tela de questionário de fatores organizacionais 

apenas para usuários com perfil de Equipe e Gerente de Projeto.  

RNE010 – O sistema deverá executar o sistema especialista ao término da entrevista. 

RNE014 – O sistema deverá apresentar o relatório do processo para qualquer usuário que 

esteja logado na ferramenta. Esta apresentação é apenas para leitura, não poderá ser editado pelo 

usuário. 
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RNE015 – O sistema deverá permitir que usuário com perfil de avaliador cadastre apenas 

uma avaliação incluindo a quantidade de participantes e o perfil de cada um.  

RNE016 – O sistema deverá enviar para o e-mail o avaliador o relatório do processo 

realizado após o autodiagnóstico. 

4.3.2.4 Detalhamento dos Casos de Uso 

 

Nesta Seção apresentam-se os atores identificados para o sistema, bem como casos de uso 

que modelados para as principais funcionalidades do sistema apresentadas na seção 4.3.1. 

4.3.2.4.1 Atores 

A Figura 16 apresenta os 5 atores do sistema.  

 

Figura 16. Atores do Sistema 

 O ator Coordenador responde apenas o questionário de caracterização da empresa e pode 

visualizar o relatório de diagnóstico do processo. Na ferramenta poderá ser cadastrado apenas 1 

usuário com perfil de coordenador. 
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O ator Equipe responde o questionário de fatores organizacionais, bem como, a entrevista do 

processo de desenvolvimento da organização. Na ferramenta poderá haver N usuários com este 

perfil. 

O ator Avaliador cria os usuários que participarão da avaliação e visualiza o relatório do 

diagnóstico. Na ferramenta poderá ser cadastrado apenas 1 usuário com este perfil.  

O ator Administrador é responsável por todas as atividades de CRUD da ferramenta. Na 

ferramenta por ser cadastrado N usuários com este perfil (Dependerá da organização).  

A Seção 4.3.3.4.2 apresenta os casos de uso referente as operações de CRUD da ferramenta. 

Em função das operacionais serem similares utilizou-se o nome Objeto, pois os dados que são 

alterados nos diagramas são os atores e o objeto propriamente dito. Neste sistema os objetos são: 

perfil de usuário, usuário e empresa. E os atores envolvidos são aqueles quem tem o perfil 

necessário para realizar a operação.  

4.3.2.4.2 CRUD Objeto 

 

As operações referentes ao CRUD de objeto foram modeladas de acordo com a Figura 17. O 

caso de uso USC.001-01 representa a operação de cadastro e o caso de uso USC.001-02 representa 

as operações de busca e exclusão de objeto.  

 

Figura 17. CRUD Perfil do Usuário 
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A descrição do cenário de CRUD do objeto é apresentada a seguir: 

Fluxo Base {Base} 

01 – O sistema mostra a tela de cadastro do objeto.  

02 – O usuário preenche e envia o formulário com os dados solicitados.  

03 – O sistema valida os dados digitados. (FE1) 

04 – O sistema armazena os dados. 

05 – O sistema apresenta uma mensagem de sucesso na operação.  

06 – O sistema finaliza a operação. 

FE 1 – Validar Campos em Branco {Exceção} 

Se, no passo 3 do fluxo base, for detectado que pelo menos um dos campos obrigatórios está 

em branco, então 

01 – O sistema apresenta uma mensagem de erro indicando o tipo de exceção e retorna ao 

passo do 2 do fluxo base.  

A descrição do cenário das operações de busca e exclusão do objeto é apresentada a seguir: 

Fluxo Base {Base}  

01 - O sistema apresenta a tela de consulta do objeto.  

02 - O usuário preenche os campos desejados e submete a consulta.  

03 - O sistema processa os dados e retorna uma lista de objetos cadastrados.(FE 1),(FA 1), 

(FA 2) 

04 - O sistema finaliza a operação.   

FA 1 - Visualizar Objeto {Alternativo}.  

Se, no passo 03 do fluxo base, for detectado que botão visualizar, de um determinado objeto 

da lista, foi clicado, então: 

01 - O sistema apresenta uma tela com os dados do objeto. 

02 - O usuário clica no botão fechar e retorna ao passo 03 do fluxo base.   

FA 2 - Excluir Perfil {Alternativo} 

Se, no passo 03 do fluxo base, for detectado que botão excluir, de um objeto da lista, foi 

clicado, então: 

01 - O sistema apresenta uma mensagem perguntando se o moderador deseja realmente 

excluir o objeto. 
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02 - Se o botão "sim" for clicado, o objeto é marcado como excluído (flag) no banco de 

dados do sistema, e é exibida uma mensagem que o objeto foi removido com sucesso, caso 

contrário, o sistema aborta a operação de exclusão.  

03 - O sistema finaliza a operação e retorna ao passo 03 do fluxo base.   

FE 1 - Valida dados {Exceção} 

Se, no passo 03 do fluxo base, for detectado que nenhum objeto foi encontrado no banco de 

dados, então:  

01 - O sistema apresenta uma mensagem de erro indicando o tipo de exceção e retorna ao 

passo 02 do fluxo base. 

4.3.3  Modelagem do Banco de Dados 

A Figura 18 apresenta as principais classes do sistema relacionadas às funcionalidades de 

CRUD do sistema e do SE. 
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Figura 18. Modelagem do BD 
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4.4 SOBRE O SISTEMA ESPECIALISTA 

A seguir serão apresentados os critérios de escolha para o shell utilizado neste projeto, a 

arquitetura do SE, o conhecimento modelado, e as respectivas regras elaboradas.  

4.4.1  Escolha do Shell 

Para escolher o Shell de desenvolvimento do SE realizou-se uma pesquisa em trabalhos 

científicos. No trabalho de Oldoni (2006) ele realiza uma análise entre CLIPS, JCLIPS, JESS e 

WebCLIPS.  A Tabela 11 apresenta o resultado da comparação realizada.  

Tabela 11. Comparação entre shells 

Ferramenta Compatibilidade 

JAVA 

Linguagem Documentação Licença 

CLIPS Sim, porém exige 
esforço de 

programação para 
integração 

CLIPS Boa Livre 

WebCLIPS Não CLIPS, com 

inclusão de tags 
HTML 

Média Livre 

JESS Sim JESS, baseado no 
CLIPS 

Boa Paga 

JCLIPS Sim CLIPS + JAVA Regular Livre 

Fonte: Oldoni (2006) 

 Em função do desenvolvimento da ferramenta proposta neste trabalho ser desenvolvida em 

JAVA, bem como, o critério de escolha para o shell ser licença livre, optou-se pelo JCLIPS. 

O JCLIPS é um software que permite a utilização de CLIPS juntamente com o JAVA por 

meio da incorporação do motor CLIPS em suas aplicações. No JAVA pode-se controlar o motor 

CLIPS (carregar arquivos CLIPS, executar o motor, executar comandos arbitrários) e receber 

informações de volta do CLIPS no formato texto. Uma aplicação desenvolvida em JAVA pode 

utilizar dois arquivos JCLIPS (um .DLL e um .JAR) para estabelecer sua ponte entre JAVA e 

CLIPS. O arquivo .DLL contém toda a distribuição CLIPS e o .JAR completa a parte JAVA desta 

ponte. JCLIPS pode rodar em Windows e Linux. A integração do JCLIPS com qualquer aplicação 

JAVA é dada pela adição dos arquivos “jclips.jar” e “clips.dll” em um mesmo diretório do 

CLASSPATH JAVA, ou da adição no diretório da aplicação e do arquivo na variável de ambiente 
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CLASSPATH, utilizada pelo JAVA. A classe utilizada é: public class JClips; extends 

java.util.Observable (OLDONI, FERNANDES & DETERS, 2007).  

Para verificação e validação das regras do sistema é preciso utilizar um motor de inferência, 

para tal foi utilizado o Expert Sinta, cujo critério de escolha foi à facilidade de criação de regas, e 

também, a disponibilidade para download (Free).  

Após a criação das regras no Expert Sinta foi exportado um arquivo em “.txt” que foi 

utilizado na implementação do CLIPS. Este arquivo “.txt” já continha todas as variáveis definidas e 

a estrutura da regra de acordo com a modelagem da árvore de decisão elaborada. 

A seguir será apresentada a estrutura proposta para o SE deste trabalho, bem co m alguns 

exemplos de regras referentes aos processos de Gerência de Requisitos e Gerência de Projetos no 

Expert Sinta e CLIPS. 

4.4.2  Arquitetura do SE 

 A Figura 19 apresenta a visão geral da arquitetura de comunicação entre a aplicação e o SE. 

Ela apresenta os elementos envolvidos, são eles: o servidor WEB, a aplicação cliente WEB, o 

Banco de Dados (neste trabalho, MySQL) e o JCLIPS. 

 

Figura 19. Arquitetura do Sistema Especialista 

Fonte: Adaptado de Oldoni, Fernandes e Deters (2007). 
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 As setas “Salva” da Figura 19 referem-se à gravação das respostas dos questionários de 

caracterização e fatores organizacionais, e das entrevistas no banco de dados do sistema. 

A seta “Infere Regras” da Figura 19 refere-se à função de autodiagnóstico que indica que as 

respostas dos usuários serão os fatos do SE e a partir deles será realizada a inferência no sistema. 

A seguir, serão apresentadas a forma de representação do conhecimento modelado e as 

regras de produção definidas para o processo de Gerência de Requisitos e Gerência de Projeto. 

4.4.3  Modelagem do Conhecimento 

Antes de definir as regras de produção foi necessário modelar o conhecimento envolvendo 

os resultados esperados dos processos Gerência de Projetos e Requisitos. Para representá- lo foram 

criadas árvores de decisão. 

Para criar essas árvores foram utilizadas a planilha de avaliação do modelo MPS.BR e o 

guia de implementação referente ao nível G. Ambos estão disponíveis no site da SOFTEX. Em 

seguida, essas árvores foram apresentadas aos especialistas do modelo para validá- las.  

A ferramenta utilizada na construção das árvores foi o Virtual Understanding Environment 

(VUE). Os critérios de escolha desta ferramenta foi a interface ergonômica de fácil utilização, 

exportação das árvores no formato de imagem e licença free. 

Foram elaboradas vinte e três (23) árvores de decisão. Das quais, sete (7) são referentes ao 

processo Gerência de Requisitos (que possui cinco (5) resultados esperados) e dezesseis (16) são 

referentes ao processo Gerência de Projetos (que possui 19 resultados esperados). Houve casos onde 

foi possível elaborar uma árvore para mais de um resultado, como por exemplo, os resultados de 

GPR13, GPR14 e 15, que ficaram na mesma árvore, pois possuem características semelhantes na 

implementação.  

A Figura 20 apresenta o total de árvores e o respectivo % de cada processo. 
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Figura 20. Total de Árvores Modeladas 

O processo Gerência de Requisitos possui os resultados GRE1 ao GRE5. A partir deles 

foram elaboradas as respectivas árvores de decisão e identificadas as variáveis necessárias para 

elaborar as regras de produção. 

A Figura 21 apresenta o total de variáveis e regras para cada resultado da Gerência de 

Requisitos. 

 

Figura 21. Variáveis e Total de Regras do SE (GRE) 
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A Figura 22 apresenta a árvore de decisão referente ao resultado 1 (GRE1) do modelo. Este 

resultado espera que “o entendimento dos requisitos seja obtido junto ao fornecedor de requisitos” 

(SOFTEX, 2011). 

Para verificar se o processo da organização atende este resultado primeiramente verifica-se 

se a equipe conhece a pessoa responsável por solicitar ou alterar requisitos, ou seja, se há o papel do 

fornecedor de requisitos conhecido. Em seguida, verifica-se se há o registro deste fornecedor em 

algum artefato do projeto. Logo após, questiona-se se os requisitos são avaliados pelo fornecedor. 

Depois, confirma-se se toda a equipe participa desta avaliação ou se pelo menos uma das pessoas 

autorizada participa. Em seguida, verifica-se se há algum tipo de registro referente à avaliação 

realizada dos requisitos. Por fim, verifica-se se há algum tipo de registro dos requisitos 

identificados. 

De acordo com as respostas destas perguntas identifica-se quais são os pontos fortes e fracos 

do processo da organização com relação a este resultado.  
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Figura 22. Árvore Decisão GRE1 

 Após a construção desta árvore, foram identificadas as variáveis, os valores que estas podem 

assumir e as perguntas relacionadas. Em seguida, foram criadas as regras e validadas no Shell 

Expert Sinta. 

 A Tabela 12 apresenta a relação de variáveis. As variáveis denominadas como objet ivo são 

aquelas que apresentam a resposta final.  
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Tabela 12. Variáveis referentes ao GRE1 

Variável Tipo  Valor Variável Perguntas 

tem_fornecedor_ 
req 

Uni 
 

Sim 
Não 

Você saberia dizer quais as pessoas 
autorizadas para solicitar novos 
requisitos ou alterar algum requisito 

existente? 

tem_reg_ 
fornecedor 

Uni 
 

Sim 
Não 

Estas pessoas são registradas em 
algum documento? 

fornecedor_ 

valida_req 

Uni 

 

Sim 

Não 

Os requisitos são validados com estas 

pessoas? 

fornecedor_ 
sempre_valida 

Uni 
 

Sim 
Não 

Sempre com a presença ou 
participação de todas as pessoas 

autorizadas? 

alguma_pessoa_ 
valida_req 

Uni 
 

Sim 
Não 

Mas, pelo menos, uma das pessoas 
autorizadas participa da validação dos 
requisitos (novos ou alterados)? 

tem_reg_ 

validacao 

Uni 

 

Sim 

Não 

Há algum registro desta validação? 

tem_reg_ 
requisitos 

Uni 
 

Sim 
Não 

Você saberia dizer se os requisitos são 
registrados (documentados, 

armazenados) de alguma forma? 

gre1 
(Variável 

Objetivo) 

Uni 
 

Atende o GRE1 
Atende parcial o GRE1 

Não Atende o GRE1 

- 

Analise 
(Variável 
Objetivo) 

Multi 
 

Ponto Fraco - Não há 
fornecedor de req conhecido 
Ponto Fraco - Não há registro 

requisitos 
Ponto Fraco - Não há registro 

validação de requisitos 
Ponto Forte - Ha fornecedor de 
requisitos conhecido 

Ponto Forte - Ha registro do 
fornecedor de requisitos 

Ponto Forte - Validação 
realizada pela equipe 
Ponto Fraco - Validação não é 

realizada por toda equipe 
Ponto Forte - Pelo menos uma 

pessoa valida requisitos 
Ponto Fraco - Fornecedor não 
valida requisitos 

Ponto Fraco - Não ha registro 
de fornecedor de req 

- 

Uni – Variável Univalorada 

Multi – Variável Multivalorada 
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O processo Gerência de Projetos possui os resultados GPR1 ao GPR19. A partir deles foram 

elaboradas as respectivas árvores de decisão e identificadas as variáveis necessárias para elaborar as 

regras de produção. 

A Figura 23 apresenta o total de variáveis e regras para cada resultado da Gerência de 

Projetos. 

 

Figura 23. Variáveis e Total de Regras do SE (GPR) 

A Figura 23 apresenta a árvore de decisão referente ao resultado 1 (GPR1) do modelo. Este 

resultado espera que “o escopo do trabalho para o projeto seja definido”. (SOFTEX, 2011). 
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Figura 24. Árvore Decisão GPR1 

 Após a construção desta árvore, foram identificadas as variáveis, os valores que estas podem 

assumir e as perguntas relacionadas. Em seguida, foram criadas as regras e validadas no Shell 

Expert Sinta. 

 A Tabela 13 apresenta a relação de variáveis. As variáveis denominadas como objetivo são 

aquelas que apresentam a resposta final.  
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Tabela 13. Variáveis referentes ao GPR1 

Variável Tipo  Valor Variável Perguntas 

tem_descricao_projeto Uni Sim 
Nao 

Mas você descreve o projeto e o 
produto de alguma forma? 

tem_lista_conhecida Uni Sim 
Nao 

A lista de tarefas é conhecida por 
aqueles que executarão estas 

tarefas? 

tem_lista_documentada Uni Sim 
Não 

Esta lista é documentada de alguma 
forma? 

tem_lista_tarefas Uni Sim 

Nao 

Você lista as tarefas ou atividades 

que devem ser executadas para 
garantir que todos os requisitos 

definidos sejam implementadas? 

tem_projeto_documentado Uni Sim 
Nao 

Você documenta esta descrição do 
projeto e do produto? 

Analise 
(Variável Objetivo) 

Multi Ponto Forte - Lista de 
tarefas é conhecida por 

aqueles que irão 
executá- las 

Ponto Forte - Lista de 
tarefas do projeto é 
documentada 

Ponto Forte - Descreve e 
documenta o projeto e o 

produto 
Ponto Fraco - Não 
documenta a descrição 

do projeto e produto 
Ponto Forte - São 

identificadas as tarefas 
do projeto 
Ponto Fraco - A lista de 

tarefas não é conhecida 
por aqueles que irão 

executá- las 
Ponto Fraco - Não 
documenta a lista de 

tarefas do projeto 
Ponto Fraco - Não tem 

escopo definido 

- 

 As demais árvores, suas respectivas variáveis e regras, referentes aos resultados do GRE2 ao 

GRE5 e GPR2 ao GPR19 foram elaboradas analogamente ao GRE1 e GPR1 e estão disponíveis no 

Apêndice C. 
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 Após a conclusão da construção das árvores de decisão dos processos obteve-se os seguintes 

dados apresentados nas Figuras 25 e 26: 

 23 árvores de decisão, das quais 7 são referentes ao processo GRE e 16 referem-se ao 

processo GPR; 

 106 variáveis, das quais 40 são referentes ao processo GRE e 66 referem-se ao processo 

GPR; e 

 236 regras (236 nós), das quais 90 são referentes ao processo GRE e 146 referem-se ao 

processo GPR. 

 

Figura 25. Dados do SE 

 A Figura 26 apresenta o resumo dos dados referente à quantidade de árvores modeladas, 

variáveis identificadas e regras elaboradas.  
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Figura 26. Resumo dos Dados do SE 

4.4.4  Regras do SE 

Após a modelagem do conhecimento foram criadas as regras no Expert Sinta a fim de 

validá- las por meio de uma interface gráfica. Em seguida, estas regras eram exportadas em um 

arquivo .txt e a partir dele criava-se o arquivo no CLIPS. 

 O Quadro 2 apresenta a relação das regras criadas no Expert Sinta para verificar se o 

processo da organização atende o resultado GRE1.  

Quadro 2. Regras para o GRE1 

REGRAS GRE1 

 

Regra 1 

SE tem_fornecedor_req = nao 
ENTÃO gre1 = Nao Atende o GRE1 CNF 100% 

analise = Ponto Fraco - Nao ha fornecedor de req conhecido CNF 100% 
 

Regra 2 

SE tem_fornecedor_req = sim 
E tem_reg_fornecedor = nao 

ENTÃO gre1 = Nao Atende o GRE1 CNF 100% 
analise = Ponto Fraco - Nao ha registro de fornecedor de req CNF 100% 

analise = Ponto Forte - Ha fornecedor de requisitos conhecido CNF 100% 
 
Regra 3 

SE tem_fornecedor_req = sim 
E tem_reg_fornecedor = sim 

E fornecedor_valida_req = nao 
ENTÃO gre1 = Nao Atende o GRE1 CNF 100% 
analise = Ponto Fraco - Fornecedor nao valida requisitos CNF 100% 
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analise = Ponto Forte - Ha fornecedor de requisitos conhecido CNF 100% 
analise = Ponto Forte - Ha registro do fornecedor de requisitos CNF 100% 

 
Regra 4 

SE tem_fornecedor_req = sim 
E tem_reg_fornecedor = sim 
E fornecedor_valida_req = sim 

E fornecedor_sempre_valida = nao 
E alguma_pessoa_valida_req = nao 

ENTÃO gre1 = Nao Atende o GRE1 CNF 100% 
analise = Ponto Fraco - Fornecedor nao valida requisitos CNF 100% 
analise = Ponto Forte - Ha fornecedor de requisitos conhecido CNF 100% 

analise = Ponto Forte - Ha registro do fornecedor de requisitos CNF 100% 
 

Regra 5 

SE tem_fornecedor_req = sim 
E tem_reg_fornecedor = sim 

E fornecedor_valida_req = sim 
E fornecedor_sempre_valida = nao 

E alguma_pessoa_valida_req = sim 
E tem_reg_validacao = nao 
ENTÃO gre1 = Nao Atende o GRE1 CNF 100% 

analise = Ponto Fraco - Nao ha registro validacao requisitos CNF 100% 
analise = Ponto Forte - Ha fornecedor de requisitos conhecido CNF 100% 

analise = Ponto Forte - Ha registro do fornecedor de requisitos CNF 100% 
analise = Ponto Forte - Pelo menos uma pess valida requisitos CNF 100% 
Regra 6 

SE tem_fornecedor_req = sim 
E tem_reg_fornecedor = sim 

E fornecedor_valida_req = sim 
E fornecedor_sempre_valida = nao 
E alguma_pessoa_valida_req = sim 

E tem_reg_validacao = sim 
E tem_reg_requisitos = nao 

ENTÃO gre1 = Atende parcial o GRE1 CNF 100% 
analise = Ponto Fraco - Nao ha registro requisitos CNF 100% 
analise = Ponto Forte - Ha fornecedor de requisitos conhecido CNF 100% 

analise = Ponto Forte - Ha registro do fornecedor de requisitos CNF 100% 
analise = Ponto Forte - Pelo menos uma pess valida requisitos CNF 100% 

 
Regra 7 

SE tem_fornecedor_req = sim 

E tem_reg_fornecedor = sim 
E fornecedor_valida_req = sim 

E fornecedor_sempre_valida = nao 
E alguma_pessoa_valida_req = sim 
E tem_reg_validacao = sim 

E tem_reg_requisitos = sim 
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ENTÃO gre1 = Atende o GRE1 CNF 100% 
analise = Ponto Fraco - Validacao nao eh realizada por toda equipe CNF 100% 

analise = Ponto Forte - Ha fornecedor de requisitos conhecido CNF 100% 
analise = Ponto Forte - Ha registro do fornecedor de requisitos CNF 100% 

analise = Ponto Forte - Pelo menos uma pess valida requisitos CNF 100% 
 
Regra 8 

SE tem_fornecedor_req = sim 
E tem_reg_fornecedor = sim 

E fornecedor_valida_req = sim 
E fornecedor_sempre_valida = sim 
E tem_reg_validacao = nao 

ENTÃO gre1 = Nao Atende o GRE1 CNF 100% 
analise = Ponto Fraco - Nao ha registro validacao requisitos CNF 100% 

analise = Ponto Forte - Ha fornecedor de requisitos conhecido CNF 100% 
analise = Ponto Forte - Ha registro do fornecedor de requisitos CNF 100% 
analise = Ponto Forte - Validacao realizada pela equipe CNF 100% 

 
Regra 9 

SE tem_fornecedor_req = sim 
E tem_reg_fornecedor = sim 
E fornecedor_valida_req = sim 

E fornecedor_sempre_valida = sim 
E tem_reg_validacao = sim 

E tem_reg_requisitos = nao 
ENTÃO gre1 = Atende parcial o GRE1 CNF 100% 
analise = Ponto Fraco - Nao ha registro requisitos CNF 100% 

 
Regra 10 

SE tem_fornecedor_req = sim 
E tem_reg_fornecedor = sim 
E fornecedor_valida_req = sim 

E fornecedor_sempre_valida = sim 
E tem_reg_validacao = sim 

E tem_reg_requisitos = sim 
ENTÃO gre1 = Atende o GRE1 CNF 100% 

Para cada árvore modelada foi criado um arquivo de regras no CLIPS. Este arquivo contém 

a declaração das variáveis e o retorno enviado para a interface do JAVA. Foi definido que a 

resposta seria o número da regra e o respectivo resultado do qual ela fazia parte. Esta definição 

permite a rastreabilidade entre os nós das árvores modeladas e a identificação dos pontos fortes e 

fracos a medida em que ocorre a navegação de cada árvore.  

O Quadro 3 apresenta um exemplo das regras criadas para o GRE1 no formato do arquivo 

CLIPS. 
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Quadro 3. Regras GRE1 no CLIPS 

(deftemplate perguntas-gre 

 (slot tem_fornecedor_req) 
 (slot tem_reg_fornecedor) 

 (slot fornecedor_valida_req) 
 (slot fornecedor_sempre_valida) 
 (slot alguma_pessoa_valida_req) 

 (slot tem_reg_validacao) 
 (slot tem_reg_requisitos) 

  
) 
 

;;; REGRAS GERENCIA DE REQUISITOS GRE1 
 

(defrule regra1-gre1 
    (tem_fornecedor_req nao) 
  

  => 
   (printout t "Nome da regra: regra1-gre1" crlf) 

   (send-to-java "regra1-gre1") 
) 
 

(defrule regra2-gre1 
    (tem_fornecedor_req sim)  

 (tem_reg_fornecedor nao) 
 
  

  => 
   (printout t "Nome da regra: regra2-gre1" crlf) 

   (send-to-java "regra2-gre1") 
 
) 

 
(defrule regra3-gre1 

    (tem_fornecedor_req sim)  
 (tem_reg_fornecedor sim)  
     (fornecedor_valida_req nao) 

  
  => 

   (printout t "Nome da regra: regra3-gre1" crlf) 
   (send-to-java "regra3-gre1") 
         

) 
 

(defrule regra4-gre1 
    (tem_fornecedor_req  sim)  
 (tem_reg_fornecedor  sim)  

 (fornecedor_valida_req  sim)  
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 (fornecedor_sempre_valida  nao) 
 (alguma_pessoa_valida_req  nao) 

  
  => 

   (printout t "Nome da regra: regra4-gre1" crlf) 
   (send-to-java "regra4-gre1") 
         

) 
 

(defrule regra5-gre1 
    (tem_fornecedor_req sim)  
     (tem_reg_fornecedor sim)  

 (fornecedor_valida_req sim)  
 (fornecedor_sempre_valida nao) 

 (alguma_pessoa_valida_req sim) 
 (tem_reg_validacao nao) 
  

  => 
   (printout t "Nome da regra: regra5-gre1" crlf) 

   (send-to-java "regra5-gre1") 
        
) 

 
(defrule regra6-gre1 

    (tem_fornecedor_req sim)  
 (tem_reg_fornecedor sim)  
 (fornecedor_valida_req sim)  

 (fornecedor_sempre_valida nao) 
 (alguma_pessoa_valida_req sim) 

 (tem_reg_validacao sim)  
 (tem_reg_requisitos nao) 
  

  => 
   (printout t "Nome da regra: regra6-gre1" crlf) 

   (send-to-java "regra6-gre1") 
  
) 

 
(defrule regra7-gre1 

    (tem_fornecedor_req sim)  
 (tem_reg_fornecedor sim)  
 (fornecedor_valida_req sim)  

 (fornecedor_sempre_valida nao) 
 (alguma_pessoa_valida_req sim) 

 (tem_reg_validacao sim)  
 (tem_reg_requisitos sim) 
  

  => 
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   (printout t "Nome da regra: regra7-gre1" crlf) 
   (send-to-java "regra7-gre1") 

 
) 

 
(defrule regra8-gre1 
    (tem_fornecedor_req sim)  

 (tem_reg_fornecedor sim)  
 (fornecedor_valida_req sim)  

 (fornecedor_sempre_valida sim) 
 (tem_reg_validacao nao) 
  

  => 
   (printout t "Nome da regra: regra8-gre1" crlf) 

   (send-to-java "regra8-gre1") 
 
) 

 
(defrule regra9-gre1 

    (tem_fornecedor_req sim)  
 (tem_reg_fornecedor sim)  
 (fornecedor_valida_req sim)  

 (fornecedor_sempre_valida sim) 
 (tem_reg_validacao sim)  

 (tem_reg_requisitos nao) 
  
  => 

   (printout t "Nome da regra: regra9-gre1" crlf) 
   (send-to-java "regra9-gre1") 

  
) 
 

(defrule regra10-gre1 
    (tem_fornecedor_req sim)  

 (tem_reg_fornecedor sim)  
 (fornecedor_valida_req sim)  
 (fornecedor_sempre_valida sim) 

 (tem_reg_validacao sim)  
 (tem_reg_requisitos sim) 

  
  => 
   (printout t "Nome da regra: regra10-gre1" crlf) 

   (send-to-java "regra10-gre1") 
) 

 
(deffacts inicio  
 (tem_fornecedor_req sim)  

 (tem_reg_fornecedor sim)  
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 (fornecedor_valida_req sim)  
 (fornecedor_sempre_valida sim) 

 (tem_reg_validacao sim)  
 (tem_reg_requisitos sim) 

 
) 

Este mesmo processo foi aplicado aos demais resultados esperados dos processos GRE e 

GPR e desta forma foram implementadas as regras para cada árvore e em seguida implementada a 

respectiva classe em JAVA. 

O Quadro 4 apresenta um exemplo da implementação em JAVA das regras criadas para o 

GRE1. 

Quadro 4. Implementação da Classe em JAVA do GRE1 

package br.com.diagnostico.clips; 
 
 
public class RespostasGRE1 extends RespostaGenerica{ 
  
 @Override 
 public String toString() { 
  return "RespostasGRE1 [tem_fornecedor_req=" + tem_fornecedor_req 
    + ", tem_reg_fornecedor=" + tem_reg_fornecedor 
    + ", fornecedor_valida_req=" + fornecedor_valida_req 
    + ", fornecedor_sempre_valida=" + fornecedor_sempre_valida 
    + ", alguma_pessoa_valida_req=" + alguma_pessoa_valida_req 
    + ", tem_reg_validacao=" + tem_reg_validacao 
    + ", tem_reg_requisitos=" + tem_reg_requisitos + "]"; 
 } 
 
 public static String SIM = "sim"; 
 public static String NAO = "nao"; 
  
  
 public String tem_fornecedor_req; 
 public String tem_reg_fornecedor; 
 public String fornecedor_valida_req; 
 public String fornecedor_sempre_valida; 
 public String alguma_pessoa_valida_req; 
 public String tem_reg_validacao; 
 public String tem_reg_requisitos; 
   
 public void inicializa(){ 
   
   tem_fornecedor_req= null; 
   tem_reg_fornecedor= null; 
   fornecedor_valida_req= null; 
   fornecedor_sempre_valida= null; 
   alguma_pessoa_valida_req= null; 
   tem_reg_validacao= null; 
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   tem_reg_requisitos= null; 
   
 } 
  
 public String getComando(){ 
   
  //este comando aplica os fatos (variaveis de entrada) na maquina de 
inferencia; 
   
  String s = "(deffacts inicio "; 
  if(tem_fornecedor_req != null) 
   //aqui eh a concatenacao da variavel vinda do JCLIPS + a variavel 
da aplicacao. 
   s+="(tem_fornecedor_req "+tem_fornecedor_req+")"; 
  if(tem_reg_fornecedor != null) 
    s+="(tem_reg_fornecedor "+tem_reg_fornecedor+")"; 
  if(fornecedor_valida_req != null) 
     s+="(fornecedor_valida_req 
"+fornecedor_valida_req+")"; 
  if(fornecedor_sempre_valida != null) 
   s+="(fornecedor_sempre_valida "+fornecedor_sempre_valida+")"; 
  if(alguma_pessoa_valida_req != null) 
    s+="(alguma_pessoa_valida_req "+alguma_pessoa_valida_req+")"; 
  if(tem_reg_validacao != null) 
   s+="(tem_reg_validacao "+tem_reg_validacao+")"; 
  if(tem_reg_requisitos != null) 
   s+="(tem_reg_requisitos "+tem_reg_requisitos+")"; 
    
   
  s+=")"; 
   
  return s; 
       
 } 
  
} 

O Quadro 5 apresenta a classe implementada em JAVA que carrega os arquivos do CLIPS 

para todos os resultados modelados. 

Quadro 5. Classe Java Verifica Respostas 

package br.com.diagnostico.clips; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.net.URI; 
import java.net.URL; 
import java.util.Observable; 
import java.util.Observer; 
 
import jclips.JClips; 
 
 
public class VerificaRespostas  implements Observer{ 
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 private final String KNOWLEDGE_FILE_GRE1 = "regrasGRE1.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GRE2_AVALIACAO = "regrasGRE2_AVALIACAO.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GRE2_COMPROMETIMENTO = 
"regrasGRE2_COMPROMETIMENTO.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GRE2_MUDANCA = "regrasGRE2_MUDANCA.CLP";  
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GRE3 = "regrasGRE3.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GRE4 = "regrasGRE4.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GRE5 = "regrasGRE5.CLP"; 
  
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR1 = "regrasGPR1.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR2 = "regrasGPR2.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR3 = "regrasGPR3.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR4 = "regrasGPR4.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR5 = "regrasGPR5.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR6 = "regrasGPR6.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR7 = "regrasGPR7.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR8 = "regrasGPR8.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR9 = "regrasGPR9.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR10 = "regrasGPR10.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR11 = "regrasGPR11.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR12 = "regrasGPR12.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR131415 = "regrasGPR131415.CLP";  
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR16 = "regrasGPR16.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR17 = "regrasGPR17.CLP"; 
 private final String KNOWLEDGE_FILE_GPR1819 = "regrasGPR1819.CLP"; 
 
  
    private String comando = ""; 
    private boolean finished = true; 
     
 
 
    public VerificaRespostas() { 
     System.out.println(JClips.getVersion()); 
 } 
 
 public boolean done() { 
  return finished; 
 } 
  
 
    public void executarRegras(RespostaGenerica r){ 
     JClips jClips = JClips.getInstance();; 
     try { 
            jClips.init(); 
            jClips.addObserver(this); 
            URL fileUrl_GRE1 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GRE1);  
            URL fileUrl_GRE2_Avaliacao = 
this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GRE2_AVALIACAO); 
            URL fileUrl_GRE2_Compromentimento = 
this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GRE2_COMPROMETIMENTO); 
            URL fileUrl_GRE2_Mudanca = 
this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GRE2_MUDANCA); 
            URL fileUrl_GRE3 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GRE3); 
            URL fileUrl_GRE4 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GRE4);  
            URL fileUrl_GRE5 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GRE5);  
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            URL fileUrl_GPR1 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR1); 
            URL fileUrl_GPR2 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR2);  
            URL fileUrl_GPR3 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR3);  
            URL fileUrl_GPR4 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR4);  
            URL fileUrl_GPR5 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR5);  
            URL fileUrl_GPR6 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR6);  
            URL fileUrl_GPR7 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR7);  
            URL fileUrl_GPR8 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR8);  
            URL fileUrl_GPR9 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR9);  
            URL fileUrl_GPR10 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR10); 
            URL fileUrl_GPR11 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR11);  
            URL fileUrl_GPR12 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR12);  
            URL fileUrl_GPR131415 = 
this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR131415); 
            URL fileUrl_GPR16 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR16);  
            URL fileUrl_GPR17 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR17);  
            URL fileUrl_GPR1819 = this.getClass().getResource(KNOWLEDGE_FILE_GPR1819); 
             
             
             
            /*if (fileUrl_GRE1 == null) { 
                throw new FileNotFoundException(KNOWLEDGE_FILE_GRE1); 
            }*/ 
 
                      
            File file_GRE1 = new File(new URI(fileUrl_GRE1.toString())); 
            File file_GRE2_AVALIACAO = new File(new 
URI(fileUrl_GRE2_Avaliacao.toString())); 
            File file_GRE2_COMPROMENTIMENTO = new File(new 
URI(fileUrl_GRE2_Compromentimento.toString())); 
            File file_GRE2_MUDANCA = new File(new 
URI(fileUrl_GRE2_Mudanca.toString())); 
            File file_GRE3 = new File(new URI(fileUrl_GRE3.toString())); 
            File file_GRE4 = new File(new URI(fileUrl_GRE4.toString())); 
            File file_GRE5 = new File(new URI(fileUrl_GRE5.toString())); 
             
            File file_GPR1 = new File(new URI(fileUrl_GPR1.toString())); 
            File file_GPR2 = new File(new URI(fileUrl_GPR2.toString())); 
            File file_GPR3 = new File(new URI(fileUrl_GPR3.toString())); 
            File file_GPR4 = new File(new URI(fileUrl_GPR4.toString())); 
            File file_GPR5 = new File(new URI(fileUrl_GPR5.toString())); 
            File file_GPR6 = new File(new URI(fileUrl_GPR6.toString())); 
            File file_GPR7 = new File(new URI(fileUrl_GPR7.toString())); 
            File file_GPR8 = new File(new URI(fileUrl_GPR8.toString())); 
            File file_GPR9 = new File(new URI(fileUrl_GPR9.toString())); 
            File file_GPR10 = new File(new URI(fileUrl_GPR10.toString())); 
            File file_GPR11 = new File(new URI(fileUrl_GPR11.toString())); 
            File file_GPR12 = new File(new URI(fileUrl_GPR12.toString())); 
            File file_GPR131415 = new File(new URI(fileUrl_GPR131415.toString())); 
            File file_GPR16 = new File(new URI(fileUrl_GPR16.toString())); 
            File file_GPR17 = new File(new URI(fileUrl_GPR17.toString())); 
            File file_GPR1819 = new File(new URI(fileUrl_GPR1819.toString()));  
             
            jClips.load(file_GRE1.getPath()); 
            jClips.load(file_GRE2_AVALIACAO.getPath()); 
            jClips.load(file_GRE2_COMPROMENTIMENTO.getPath()); 
            jClips.load(file_GRE2_MUDANCA.getPath()); 
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            jClips.load(file_GRE3.getPath()); 
            jClips.load(file_GRE4.getPath()); 
            jClips.load(file_GRE5.getPath()); 
             
            jClips.load(file_GPR1.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR2.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR3.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR4.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR5.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR6.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR7.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR8.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR9.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR10.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR11.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR12.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR131415.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR16.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR17.getPath()); 
            jClips.load(file_GPR1819.getPath()); 
                         
            jClips.executeCommand(r.getComando()); 
            jClips.reset(); 
            jClips.run(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(System.err); 
        } 
        jClips.deleteObservers(); 
        jClips.deallocate(); 
    } 
 
 
    public void update(Observable jClipsUp, Object messageObj) { 
     setComando((String) messageObj); 
        System.out.println("Message received: " + getComando()); 
    } 
     
 public String getComando() { 
  return comando; 
 } 
 
 public void setComando(String comando) { 
  this.comando = comando; 
 } 
 
 
  
} 
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4.5 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM 

 A avaliação da abordagem foi realizada em um experimento real onde organizações que 

desenvolvem software utilizaram a ferramenta para avaliar o seu processo de desenvolvimento. 

Assim como, a ferramenta também foi avaliada considerando aspectos de qualidade da informação, 

ergonomia e receptividade dos usuários. O passo inicial para realizar a avaliação foi definir a 

estrutura e respectivas etapas da avaliação.  

 Na primeira etapa foi definido o objetivo da avaliação. No caso desta dissertação era avaliar 

a abordagem proposta e a ferramenta desenvolvida.  

 Na segunda etapa foi realizado o planejamento da avaliação. Durante esta etapa foram 

selecionadas as organizações que participariam do experimento e quais os critérios seriam utilizados 

para avaliar os resultados obtidos. 

O critério para selecionar a organização foi à disponibilidade e interesse da mesma participar 

do experimento. Os critérios definidos para avaliar a abordagem estão apresentados na Tabela 14. 

Estes foram empregados pelo Especialista do modelo MPS.BR. A Legenda dos critérios é: 

 CT – Concordo Totalmente; 

 CP – Concordo Parcialmente; 

 IN – Indiferente; 

 DP – Discordo Parcialmente; 

 DT – Discordo Totalmente. 
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Tabela 14. Critérios de Avaliação para o Especialista 

ID Critérios DT DP IN CP CT 

1  As perguntas das entrevistas de GPR estão alinhadas ao modelo 
MPS.BR, nível G? 

     

2 As perguntas das entrevistas de GRE estão alinhadas ao modelo 
MPS.BR, nível G? 

     

3 As pessoas envolvidas na abordagem são adequadas para participar 

da avaliação do processo? 

     

4 A estrutura da abordagem proposta (Planejamento, Execução, 
avaliação) permite que o autodiagnóstico seja realizado? 

     

5 A análise apresentada pelo Sistema Especialista apresenta os 

pontos fortes e fracos do processo? 

     

6 A análise apresentada pelo Sistema Especialista está de acordo 
com a avaliação realizada pelo especialista humano? 

     

7 As perguntas realizadas nas entrevistas permitem entender o 

processo da organização? 

     

8 Com relação à ferramenta ela apresenta uma interface com fácil 
usabilidade? 

     

9 O tempo de resposta da ferramenta é adequado? 

 

     

10 O relatório da ferramenta exibe de maneira clara os dados?  
 

     

12 A abordagem de autodiagnóstico contribui positivamente para área 

de MPS? 

     

 

 

Quanto aos critérios ergonômicos utilizados na avaliação, os mesmos são apresentados na 

Tabela 15.  

Tabela 15. Checklist da Avaliação Ergonômica 

Critério Ergonômico ATENDE 

a) A tela está de acordo com os padrões de interface estabelecidos  SIM  NÃO 

b) Todos os campos de dados requeridos estão presentes   SIM  NÃO 

c) Os itens da janela estão posicionados corretamente   SIM  NÃO 

d) O layout está de acordo com o projetado   SIM  NÃO 

e) Algum item ou campo não requerido está presente   SIM  NÃO 

f) Os valores iniciais (padrão) aparecem corretamente   SIM  NÃO 

g) A sequência de navegação (tecla TAB) está correta   SIM  NÃO 

h) Existem erros de português  SIM  NÃO 
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 Ainda na segunda etapa foi definido o script a ser seguido durante a avaliação. Ele foi 

elaborado de acordo as fases definidas para a abordagem proposta neste trabalho (apresentado na 

Seção 4.1). 

 Na terceira etapa foram realizadas as avaliações nas empresas que se disponibilizaram a 

participar do experimento.  Na quarta etapa os resultados obtidos na terceira etapa foram analisados.  

 A Figura 27 apresenta as etapas da avaliação realizada.  

 

Figura 27. Etapas da Avaliação 

 

 A Tabela 16 apresenta o resumo dos dados da avaliação. 

Tabela 16. Dados da Avaliação 

Descrição 

Número de Empresas Avaliadas 4 

Número de Empresas do Setor Público 2 

Número de Empresas do Setor Privado 2 

Número Médio de Integrantes de um Projeto 3 

Nível das Empresas (Setor Privado) Micro e Pequenas Empresas 

Empresas com MPS implementada  SIM     NÃO 

Foram avaliadas quatro (4) organizações. Das quais duas (2) são do setor privado e duas (2) 

são do setor do público.  
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Com relação à caracterização das empresas privadas ambas são de pequeno porte e possuem 

equipes de até três (3) pessoas alocadas por projeto. Elas não possuem uma área específica para 

melhoria de processos em suas organizações. Em geral, elas têm conhecimento da importância da 

MPS, no entanto não possuem uma área voltada para este fim. Ambas as organizações utilizam 

práticas de metodologias ágeis para gerenciar as suas atividades, bem como, afirmaram ter interesse 

em implementar MPS em suas organizações.  

Quanto às organizações públicas, o experimento foi realizado no setor de desenvolvimento 

de software. Para ambas o cliente é interno, ou seja, o desenvolvimento do software é para própria 

organização. Dentro deste contexto estas organizações enfrentam alguns problemas relacionados à 

gestão das solicitações de mudança. Ainda assim, os membros das equipes entrevistadas neste 

experimento destacaram a importância da MPS em uma organização.  

A primeira atividade realizada na avaliação era o preenchimento do questionár io de 

caracterização da organização. Este era preenchido pelo coordenador da empresa (tanto privada 

quanto a pública). O objetivo era conhecer a organização e seus objetivos de negócio.  

Em seguida, os membros das equipes respondiam os questionários de fatores 

organizacionais e respondiam as entrevistas. O objetivo deste questionário era verificar a visão do 

funcionário com relação à organização e seus processos.  

O objetivo das entrevistas era gerar as informações e executar o Sistema Especialista e a 

partir dele apresentar os pontos fortes e fracos do processo avaliado. O Capítulo 5 apresentará os 

resultados obtidos após análise destes dados.  
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5  RESULTADOS 

Após a execução da avaliação, conforme descrito na Seção 4.5, os dados foram analisados e 

os resultados são apresentados a seguir.  

A interface gráfica foi avaliada de acordo com os critérios apresentados na Tabela 17 e não 

foram encontradas não conformidades. Durante as avaliações os funcionários das organizações 

foram questionados com relação à interface e os mesmos não apontaram críticas.  

Tabela 17. Avaliação da Interface Gráfica 

Critério Ergonômico ATENDE 

a) A tela está de acordo com os padrões de interface estabelecidos  SIM  NÃO 

b) Todos os campos de dados requeridos estão presentes   SIM  NÃO 

c) Os itens da janela estão posicionados corretamente   SIM  NÃO 

d) O layout está de acordo com o projetado   SIM  NÃO 

e) Algum item ou campo não requerido está presente   SIM  NÃO 

f) Os valores iniciais (padrão) aparecem corretamente   SIM  NÃO 

g) A seqüência de navegação (tecla TAB) está correta  SIM  NÃO 

h) Existem erros de português  SIM  NÃO 

 

Para as quatro organizações avaliadas foram verificados 258 pontos, classificados como 

fortes ou fracos. A Figura 28 apresenta a distribuição destes pontos entre as organizações.  

 

Figura 28. Visão Geral das Avaliações 

Em geral a média de pontos por organização foi 64,5. A partir destes dados é possível 

verificar que na média as organizações responderam a mesma quantidade de perguntas na 
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entrevista. Isto é, a navegação nas árvores do conhecimento modelado foi similar para ambas às 

organizações. A Figura 29 apresenta o gráfico com o total de pontos por organização.  

 

Figura 29. Total de Pontos Avaliados 

A Figura 30 apresenta o gráfico com a quantidade de Pontos Fracos mapeados para as 

organizações. 

 

Figura 30. Pontos Fracos Avaliados 

A Figura 31 apresenta o gráfico com a quantidade de Pontos Fortes mapeados para as 

organizações. 
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Figura 31. Pontos Fortes Avaliados 

 Após a execução das entrevistas com os funcionários da organização, a ferramenta gerava o 

relatório apresentando os pontos fortes e os pontos fracos do processo da organização. Este relatório 

era apresentado aos coordenadores da organização e eles avaliavam se o resultado apresentado pela 

ferramenta realmente apontava as características do processo. A Figura 32 apresenta este resultado. 

 

Figura 32. Resultado do Diagnóstico 

 De acordo com a Figura 45, 75% das avaliações foram consideradas totalmente de acordo e 

25% delas parcialmente de acordo.  
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Com relação à avaliação do especialista do modelo, o resultado é apresentado a seguir.  

O perfil do avaliador é um profissional com 7 anos de experiência na área de MPS, 

implementador e avaliador oficial do modelo MPS.BR, tendo realizado 10 avaliações oficiais.  Ele 

utilizou a ferramenta para avaliar uma das empresas privadas e segundo sua análise o resultado 

apresentando pela ferramenta foi similar a sua avaliação (sem usar a ferramenta) observando 

apenas, alguns aspectos não cobertos pela abordagem que serão explicados a seguir por meio da 

utilização dos critérios de avaliação.  

O checklist instanciado pelo especialista é apresentado na Tabela 18. Foram respondidos 11 

critérios, dos quais 82% foram respondidos de forma positiva (CT e CP).  

Tabela 18. Avaliação do Especialista 

ID Critério DT DP IN CP CT 

1  As perguntas das entrevistas de GPR estão alinhadas ao modelo 
MPS.BR, nível G? 

     

2 As perguntas das entrevistas de GRE estão alinhadas ao modelo 

MPS.BR, nível G? 

     

3 As pessoas envolvidas na abordagem são adequadas para participar 
da avaliação do processo? 

     

4 A estrutura da abordagem proposta (Planejamento, Execução, 

avaliação) permite que o autodiagnóstico seja realizado? 

     

5 A análise apresentada pelo Sistema Especialista apresenta os 
pontos fortes e fracos do processo? 

     

6 A análise apresentada pelo Sistema Especialista está de acordo 

com a avaliação realizada pelo especialista humano? 

     

7 As perguntas realizadas nas entrevistas permitem entender o 
processo da organização? 

     

8 Com relação à ferramenta ela apresenta uma interface com fácil 

usabilidade? 

     

9 O tempo de resposta da ferramenta é adequado? 
 

     

10 O relatório da ferramenta exibe de maneira clara os dados?  
 

     

11 A abordagem de autodiagnóstico contribui positivamente para área 
de MPS? 

     
 

 

Para as questões onde o mesmo respondeu que concordava parcialmente e/ou discordava 

parcialmente (neste caso, apenas 1 item) suas justificativas foram: 
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 Critério 4: A estrutura da abordagem proposta permite o autodiagnóstico mapear os 

pontos fortes e fracos alinhados ao modelo, no entanto, faltaram incluir questões que 

permitissem descrever a modelagem do processo avaliado.  

 Critério 6: Para equivaler 100% com o diagnóstico do especialista humano faltou 

incluir perguntas sobre as habilidades e competências, tempo de experiência no papel 

ou de casa de cada entrevistado. 

 Critério 7: As perguntas das entrevistas estão alinhadas ao modelo e permitem 

identificar os pontos fortes e fracos do processo em relação aos resultados esperados. 

No entanto, não cobre completamente o entendimento do processo do ponto de vista 

da construção descritiva do processo relacionada ao seu ciclo de vida.  

 Critério 11: O especialista acredita que a abordagem pode contribuir com a MPS, 

mas não concorda totalmente pois sentiu falta de algumas questões relacionadas as 

habilidades e competências dos recursos entrevistados na avaliação.  

A Figura 33 apresenta graficamente o percentual de respostas do especialista em relação aos 

critérios avaliados na abordagem, onde 82% das respostas do especialista estão de acordo com a 

abordagem proposta.  

 

Figura 33. Respostas do Especialista  
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6  CONCLUSÕES 

Para elaborar este trabalho foi preciso realizar um estudo bibliográfico sobre o Processo de 

Software, Melhoria de Processo de Software incluindo as principais abordagens, modelos de 

referência, assim como, estudou-se sobre Sistemas Especialistas. Apesar da complexidade em 

modelar o conhecimento e extrair do especialista humano a forma como este realiza o seu 

diagnóstico, percebe-se que o Sistema Especialista permite realizar o diagnóstico de forma 

transparente para o usuário, com resultado satisfatório e bom desempenho computacional.  

Em seguida, realizou-se um mapeamento sistemático por meio de um protocolo de busca a 

fim de identificar trabalhos correlatos e responder a pergunta de pesquisa, visando verificar o grau 

de originalidade do tema de pesquisa. Com relação à pergunta de pesquisa (Como são realizados os 

diagnósticos de processos de software?), percebeu-se por meio dos dados extraídos, que não há uma 

metodologia definida para realizar o diagnóstico do processo. Dos trabalhos avaliados 81% 

realizam o diagnóstico de forma manual, isto é, aplicam questionários com base em modelos de 

melhoria e sem o apoio de técnicas de inteligência artificial. A análise das respostas destes 

questionários é realizada por um especialista do modelo. Desta forma, o mapeamento realizado 

respondeu a pergunta de pesquisa, permitindo que proposta de uma nova abordagem que possa ser 

realizada de forma mais independente dos especialistas de modelos de referencia, visando à redução 

dos custos e facilidade na realização do diagnóstico. Por meio destas atividades atendeu-se o 

objetivo específico 1 deste trabalho. 

Em seguida, definiu-se a abordagem proposta a partir da metodologia utilizada por uma 

empresa implementadora de melhoria de processos de Santa Catarina. Logo após foi modelado o 

conhecimento do processo referente ao nível de maturidade que o autodiagnóstico avalia o processo 

da organização. Para definir o nível do modelo realizou-se uma pesquisa para identificar o nível 

mais avaliado do modelo, bem com, o nível cuja implementação fosse menos complexa. Atendendo 

a estes critérios definiu-se o nível G como aquele que apoiaria a elaboração das questões das 

entrevistas. Depois, foi modelado o conhecimento representando-o por meio de árvores de decisão. 

A partir delas foram identificadas as variáveis que seriam utilizadas no Sistema Especialista e em 

seguida foram criadas as regras do sistema. A construção e validação destas regras foram criadas no 

Shell Expert Sinta. Em seguida foram implementadas as regras no Shell CLIPS  criando os arquivos 

.clp utilizados na ferramenta desenvolvida. Por meio destas atividades atendeu-se o objetivo 

específico 2 deste trabalho. 
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Depois, iniciou-se a modelagem da ferramenta e a implementação da mesma. A modelagem 

incluiu a definição dos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio. Em seguida foram 

elaborados os casos de usos e modelagem do banco de dados. A ferramenta foi desenvolvida por 

meio de um projeto de pesquisa fomentado pelo CNPQ. O objetivo desta ferramenta era apoiar a  

abordagem de autodiagnóstico e realizar a avaliação da abordagem. Por meio destas atividades 

atendeu-se o objetivo específico 3 do trabalho.  

Por fim, foi realizado um experimento real envolvendo quatro organizações que 

desenvolvem software e realizada a avaliação da abordagem e da ferramenta seguindo o 

planejamento da avaliação. Neste planejamento, primeiramente foi definido o objetivo da avaliação. 

Em seguida, foram definidos os critérios de seleção das organizações a serem avaliadas e do 

checklist de avaliação da abordagem a ser utilizado pelo especialista. Logo após, definiu-se os 

critérios ergonômicos para avaliar a ferramenta. Depois, foi elaborado o script contendo todos os 

passos da abordagem. Em seguida, foram realizadas as avaliações nas organizações seguindo o 

planejamento e registrando os resultados obtidos. Posteriormente, foram analisados os dados 

obtidos durante a avaliação. Por meio destas atividades atendeu-se o objetivo específico 4 deste 

trabalho. 

Quanto ao objetivo geral deste trabalho que foi desenvolver uma abordagem para 

autodiagnóstico de processos de software utilizando Sistemas Especialistas ele também foi 

atendido. 

Com relação à hipótese “A utilização de SE pode ser empregada no diagnóstico de software 

para extrair informações de forma automatizada trazendo como resultado uma análise do processo 

destacando os pontos fortes e fracos” ela pode ser validada, pois por meio do experimento realizado 

a ferramenta apresentou os pontos dos processos.  

Quanto à hipótese “Os resultados de um autodiagnóstico podem ser considerados 

equivalentes aos de um especialista humano”, ela pode ser afirmada parcialmente. Pois o 

autodiagnóstico deste trabalho apresenta um resultado que poderia ser apresentado por um 

especialista humano. No entanto, ele não é completo. Seria necessário envolver outros resultados 

esperados na modelagem do conhecimento (isso envolveria outros níveis do modelo) para que o 

diagnóstico pudesse ser classificado como completo. Então, por este motivo, esta afirmação não 

pode ser realizada. 
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Os resultados das avaliações realizadas na ferramenta mostraram-se adequados, 

apresentando um mapeamento de pontos (fortes e fracos) alinhados com o processo de software da 

organização.  

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

Uma das principais contribuições deste trabalho foi a modelagem do conhecimento 

relacionada aos resultados esperados do modelo MPS.BR do nível G. As perguntas elaboradas nas 

árvores de decisão, além de apontar os pontos fortes e fracos do processo, podem contribuir na 

implementação do modelo. 

A utilização da técnica Sistemas Especialistas permite que as perguntas sejam realizadas aos 

entrevistados de forma inteligente, ou seja, a próxima pergunta depende da resposta da pergunta 

anterior.  Desta forma, o entrevistado tenderá a responder apenas as questões das quais ele tenha 

conhecimento para responder. 

A Ferramenta web desenvolvida permite que as organizações possam avaliar os seus 

processos sem ter a necessidade de parar toda a sua equipe em um mesmo momento para realizar as 

entrevistas. Assim como, ela pode ser realizada por qualquer membro da organização sem a 

necessidade de ter um conhecimento elevado na área de MPS. 

Não foi encontrada na etapa do Estado da Arte deste trabalho nenhuma ferramenta que 

permitisse um autodiagnóstico utilizando Sistemas Especialistas. Sendo assim, o desenvolvimento 

deste trabalho contribui para que outros trabalhos possam ser realizados, a partir deste, utilizando 

Inteligência Artificial para apoiar a MPS. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 
 

Como trabalhos futuros sugere-se que a modelagem do conhecimento envolva outros 

processos do modelo, bem como, gere o ciclo de vida da organização. Isto é, à medida que o 

conhecimento for modelado ele leve em consideração a forma como a organização realiza a sua 

tarefa. Desta forma, o relatório apresentado pela abordagem traria, além dos pontos fortes e fracos 

mapeados, uma descrição do processo da organização com relação ao seu ciclo de vida.  
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Outra sugestão seria utilizar Ontologia para as questões abertas dos questionários e das 

entrevistas, assim como estudar outras técnicas de Inteligência Artificial para apoiar o 

autodiagnóstico. 

As perguntas definidas para as entrevistas podem ser refinadas de tal forma que ofereçam 

mais opções de respostas ao usuário. Incluindo nelas, as questões relacionadas as habilidades e 

competências dos recursos que trabalham na organização avaliada.  

Sugere-se também, que seja definida uma sistemática automatizada para relacionar as 

perguntas dos questionários (caracterização e fatores organizacionais) e das entrevistas de tal forma 

que apresente o processo levando em consideração os objetivos de negócio da organização.  
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APÊNDICE A   – MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 

Para realizar o mapeamento sistemático da literatura foi elaborado um protocolo de busca de 

acordo com as orientações repassadas na disciplina de Projeto de Dissertação. Este protocolo é 

um plano que descreve a condução da revisão sistemática proposta. 

Foram realizados diversos testes utilizando diferentes termos de busca até chegar ao 

resultado considerado como satisfatório para realizar a revisão de tal forma que o protocolo 

apresentasse trabalhos realmente relacionados com o tema de pesquisa.  

A seguir serão apresentadas as características do protocolo final.  

A.1 Motivo da Revisão 

Realizar uma revisão sistemática para identificar e analisar os trabalhos relacionados ao 

diagnóstico de processo de software. O objetivo é verificar o grau de originalidade do tema, assim 

como, se o problema ainda encontra-se em aberto. 

A.2 Pergunta de Pesquisa 

A pergunta de pesquisa deste trabalho apresenta-se na Tabela 19. 

Tabela 19. Pergunta de Pesquisa 

Pergunta: Como são realizados os processos de software? 

População Organizações de desenvolvimento de software ou instituições de ensino e 
pesquisa cujos trabalhos estejam voltados à melhoria de processo de software.  

Intervenção Automatizar o processo de diagnóstico de melhoria de processo de 

desenvolvimento de software 

Comparação Metodologia utilizada para realizar o diagnóstico de processo de software de 
forma manual. 

Resultados Grau de qualidade do diagnóstico automatizado é similar ou superior ao 

diagnóstico manual. 

Contexto Organizações de desenvolvimento de software e instituições implementadoras 
de melhoria de processo. 

  

Onde população corresponde a quem será afetado na intervenção. A intervenção é o que será 

investigado (pesquisado). A comparação é o que será comparado com a intervenção. Os resultados 

serão os fatores observados na intervenção. E o contexto é onde a comparação acontece.  
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A.3 Estratégia de busca: Termos de Fontes 

Serão apresentadas a seguir as palavras-chave utilizadas nos termos de busca, bem como os 

termos utilizados para encontrar os trabalhos nos fontes relacionadas.  

A.3.1 Palavras-Chave 

As palavras-chave foram utilizadas em português e inglês.  

A.3.1.1. Palavras-chave em Inglês 

 Abstract 

 Approach 

 CMMI 

 Diagnosis ou Diagnostic 

 Evaluation ou Appraisal 

 Initial assessment 

 Initial diagnosis 

 Method of self-evaluation 

 MPS.BR 

 Process Improvement 

 Quality 

 Self-diagnosis 

 Self-evaluation 

 Software process 

 Software Process Improvement 

 Software Quality 

 Tool 

 

 

A.3.1.2.  Palavras-chave em Português 

 Abordagem 

 Auto-avaliação 
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 Auto-diagnóstico 

 Avaliação 

 Avaliação inicial 

 CMMI 

 Ferramenta 

 Diagnóstico 

 Diagnóstico inicial 

 Melhoria de processo 

 Melhoria de processo de software 

 Método de auto-avaliação 

 MPS.BR 

 Processo de software 

 Qualidade  

 Qualidade de Software 

 Resumo 

A.3.2 Fontes de Pesquisa 

Os critérios para definir os locais de pesquisa foram:  

 Acesso disponibilizado via internet que permitisse a leitura e o download da obra;  

 Locais utilizados em outros trabalhos de pesquisa. 

 

Os locais pesquisados foram: 

 Biblioteca digital da SBC < http://www.sbc.org.br/bibliotecadigital/> 

 Google Scholar <http://scholar.google.com.br/ > 

 IEEExplore <http://ieeexplore.ieee.org> 

A.3.2.1 Termos de Busca 

A seguir serão apresentados os termos de busca utilizados em cada uma das fontes de 

pesquisa onde foi a busca realizada.  

A.3.2.1.1 Biblioteca digital da SBC 

Palavra(s) pesquisada(s): melhoria de processo, MPS, MPS.BR 
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A.3.2.1.2 Google Scholar 

Termo em Português 

(("melhoria de processo de software" OR "melhoria de processos") + (diagnóstico OR 

"método de auto-avaliação" OR abordagem OR "avaliação inicial" OR "diagnóstico inicial") + 

(CMMI OR MPS.BR) + (abstract OR resumo) + (qualidade)) filetype:pdf.  

(("melhoria de processo de software" OR "melhoria de processos") + (diagnóstico OR 

"método de auto-avaliação" OR abordagem OR "avaliação inicial" OR "diagnóstico inicial") + 

(CMMI OR MPS.BR) + (abstract OR resumo)) filetype:pdf 

(("melhoria de processo de software" OR "melhoria de processos") + (diagnóstico OR 

"método de auto-avaliação" OR abordagem OR "avaliação inicial" OR "diagnóstico inicial") + 

(CMMI OR MPS.BR) + (abstract OR resumo) + (qualidade OR "qualidade de software")) 

filetype:pdf 

Publicados entre 2003-2010. 

Termo em Inglês 

(("Software Process Improvement" OR "Process Improvement") + (Diagnosis OR 

Diagnostic OR "Method of self-evaluation" OR Approach OR "Initial diagnosis" OR "initial 

assessment") + ("MPS.BR" OR “CMMI”) + (abstract) + (quality)) filetype:pdf.  

(("Software Process Improvement" OR "Process Improvement") + (Diagnosis OR 

Diagnostic OR "Method of self-evaluation" OR Approach OR "Initial diagnosis" OR "initial 

assessment") + ("MPS.BR" OR “CMMI”) + (abstract)) filetype:pdf.  

Publicados entre 2003-2010. 

IEEE 

(("Software Process Improvement" <or> "Process Improvement") <and> (diagnosis <or> 

diagnostic <or> "self-evaluation" <or> approach <or> "initial assessment" <or>"Initial diagnosis") 

<and> (CMMI <or> MPS.BR)) <in>metadata) <and> (pyr >= 2003 <and> pyr <= 2010).  

A.4 Procedimento e Critérios de Seleção dos Estudos 



123 

 

A seguir serão apresentados os critérios utilizados para selecionar e/ou excluir um trabalho 

do mapeamento sistemático. 

A.4 1 Critérios de Inclusão e Exclusão dos Trabalhos 

Nesta revisão foram examinados todos os trabalhos apresentados na pesquisa realizada nas 

fontes de pesquisa apresentadas na seção 2.3.3, por meio dos termos de buscas apresentados na 

2.3.3. Onde os critérios utilizados para selecionar os trabalhos foram: 

 Pela análise do título do trabalho: 

o Verificar se o título contém alguma das palavras-chaves da revisão sistemática. 

 Pela análise do resumo e das conclusões do trabalho: 

o Verificar se o resumo apresenta uma visão geral do trabalho com introdução, 

contextualização do problema, metodologia utilizada e os resultados obtidos. 

Com relação às conclusões verificar se as mesmas apresentam resultados claros 

e coerentes com o problema. Assim como, se as elas indicam que o trabalho 

pode ser reaplicado. 

o Critérios de análise: clareza, objetividade, coerência na metodologia utilizada, se 

há descrição dos métodos/procedimentos, análise estatística dos resultados, 

variáveis usadas no estudo, população e tamanho da amostra.  

 Pela análise do trabalho: 

o Verificar a estrutura do trabalho: resumo, introdução, metodologia, resultados 

apresentados e a fonte de pesquisa utilizada no trabalho.  

o Critérios de análise: clareza, objetividade, coerência na metodologia utilizada, se 

há descrição dos métodos/procedimentos, análise estatística dos resultados, 

variáveis usadas no estudo, população e tamanho da amostra.  

 Pela relevância/abrangência do trabalho 

o Verificar a importância da pesquisa realizada e dos resultados obtidos e os locais 

de publicação do trabalho. 

 Fonte: 

o O trabalho deve ter sido publicado em um Congresso, Simpósio, Periódico, 

nacional ou internacional.  

 Linguagem: 
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o O trabalho deve estar escrito em inglês ou português.  

 Data de Publicação: 

o O trabalho de ter sido publicado após 2003. 

o Também poderá ser analisado algum trabalho publicado antes de 2003 e que foi 

utilizado na referência bibliográfica dos trabalhos publicados após 2003.  

Os trabalhos que não atendessem estes critérios eram excluídos da etapa de extração dos 

dados. 

A.4.2 Checklist para avaliação da qualidade dos estudos 

Para avaliar os trabalhos com relação a qualidade dos mesmos foram verificados os 

seguintes critérios: 

 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? 

 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?  

 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados? 

 O trabalho adotou estatística para analisar os dados? 

 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento?  

 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada? 

 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente? 

 O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas empregadas no 

trabalho? 

 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? 

 O trabalho validou os resultados obtidos? 

 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?  

 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA? 

 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o autor apresenta 

como foi realizada essa análise (descrição do cenário).  
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A.5 Estratégia para Extração dos Dados 

 
Para cada estudo selecionado, mediante a execução do processo de avaliação apresentado na 

seção 2.4, foram verificados os seguintes itens para extrair os dados: 

 Título: Nome do trabalho avaliado 

 Referências: referência do trabalho (local de publicação) 

 Publicado em: Local e ano de Publicação 

 Descrição: breve descrição do trabalho avaliado; 

 Fase diagnóstica: visão geral (breve descrição) da metodologia utilizada nesta fase do 

processo de melhoria; 

 Avaliação: Avaliar se o trabalho apresenta a fase de diagnóstico de forma clara* e 

aplicar os critérios de qualidade apresentados no protocolo da Revisão sistemática. 

 Critério: Apresentar no mínimo uma seção sobre a metodologia utilizada para realizar 

um diagnóstico. 
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APÊNDICE B   – TRABALHOS RELACIONADOS 

B.1 UMA ABORDAGEM PARA CONDUÇÃO DE INICIATIVAS DE 

MELHORIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE 

B.1.1 Resumo do Trabalho 

Este trabalho apresentou uma pesquisa realizada para definir uma abordagem para conduzir 

as iniciativas de melhoria de processos de software. Este estudo inclui a arquitetura da solução 

proposta da abordagem e os seus componentes principais. Também foram definidos os requisitos de 

ferramentas computacionais para apoiar os componentes da abordagem. Segundo Montoni et al 

(2007) as organizações de consultoria em melhoria de processos podem ter suas atividades de 

consultoria apoiadas por uma abordagem para condução de iniciativas de MPS que atenda às 

necessidades de: apoiar o atendimento à solicitações de serviços de consultoria em MPS, definição 

de estratégias de implementação, condução e aprendizado de MPS.  

B.1.2 Fase de Diagnóstico 

O trabalho não apresenta uma fase de diagnóstico, assim como não comenta sobre a 

utilização de técnicas de IA na solução proposta. 

B.1.3 Avaliação do Trabalho 

Este trabalho comenta sobre as necessidades que devem ser atendidas em uma abordagem de 

melhoria de processos. No entanto, não trata especificamente sobre a fase de diagnóstico.  

A Tabela 20 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho.  

 

 

 

 



127 

 

Tabela 20. Avaliação do Trabalho (T1) 

ID 

Critério 
Critérios T1 

    Sim Não NA 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X   

C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?  X   

C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados?  X  

C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados?  X  

C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento?   X  

C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada?  X  

C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente?   X 

C8 O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas 

empregadas no trabalho? 

X   

C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? X   

C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos?  X  

C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?    X 

C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA?  X  

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o 
autor apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário)  

  X 

B.2 O MODELO DE REFÊNCIA PARA MELHORIA DE PROCESSO DE 

SOFTWARE: UMA ABORDAGEM BRASILEIRA 

B.2.1 Resumo do Trabalho 

O trabalho apresentou um modelo de referência para melhoria de processo de software 

voltado para realidade das empresas brasileiras. Segundo Weber et al (2004)  na pesquisa realizada 

por meio de estudos sobre qualidade no setor de software brasileiro foi evidenciado a necessidade 

de um esforço considerável que seja capaz de ampliar a maturidade dos processos de software das 

empresas brasileiras. No trabalho é descrito o projeto MPS BR, que inclui Universidades, grupos de 

pesquisa e empresas, sob a coordenação da Sociedade SOFTEX (Sociedade para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro). O projeto pretende criar e disseminar o Modelo de Referência 

para melhoria de software (MR-MPS), onde o objetivo do modelo não foi criar algo novo no que se 

refere a normas e modelos de maturidade, e sim na estratégia de implementação voltado para 

realidade brasileira. No entanto, o modelo de negócio do modelo além de indicar alto potencial para 

ser replicado no Brasil pode ser replicado em outros países com características semelhantes, 

exemplo: os países latino americanos.  
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No trabalho foi apresentado o modelo de referência de melhoria de processo (MR-MPS); o 

modelo de negócio específico (MNE) e o modelo de negócio cooperado (MNC). Também foram 

apresentados os modelos e normas nos quais o modelo foi embasado, bem como os níveis de 

maturidade e o método de avaliação. Como resultado, o projeto está alcançando um elevado grau de 

adesão por parte das empresas privadas e governamentais. 

 

B.2.2 Fase de Diagnóstico 

O trabalho não apresenta uma fase de diagnóstico, assim como não comenta sobre a 

utilização de técnicas de IA na solução proposta. 

B.2.3 Avaliação do Trabalho 

Este trabalho comenta sobre as necessidades que devem ser atendidas em uma abordagem de 

melhoria de processos, no entanto, não trata especificamente sobre a fase de diagnóstico.  

A Tabela 21 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho. 

Tabela 21. Avaliação do Trabalho 2 (T2) 

ID 

Critério 
Critérios T2 

    Sim Não NA 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X   

C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar? X   

C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados?  X  

C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados?  X  

C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento?  X   

C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada? X   

C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente? X   

C8 O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas 

empregadas no trabalho? 

X   

C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? X   

C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos? X   

C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?    X 

C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA?  X  

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o 
autor apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário) 

  X 
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B.3 DIAGNÓSTICO, DEFINIÇÃO E MELHORIA DO PROCESSO DE 

SOFTWARE: UM ESTUDO DE CASO 

B.3.1 Resumo do Trabalho 

O trabalho avaliado apresentado um estudo de caso realizado em uma empresa de internet, 

telecomunicações e desenvolvimento de website, onde o objetivo era avaliar e identificar o processo 

atual de desenvolvimento de software da empresa e apresentar um plano de melhoria desse 

processo, embasado no nível 2 do modelo SW-CMM. Para realizar o estudo foram utilizadas 

ferramentas desenvolvidos por três trabalhos de mestrado, desenvolvidos nos Grupos de Engenharia 

de Software da UFSCar e do ICMC-USP. Esses trabalhos correspondem a um questionário de 

avaliação de processo segundo o nível 2 do SW-CMM, uma ferramenta que dá apoio automatizado 

a esse questionário e um conjunto de diretrizes que ajudam a estabelecer um plano de ação para 

iniciar a melhoria de processo.   

O resultado da definição do processo com relação às expectativas da empresa provocou 

melhorias que puderam ser sentidas pelos envolvidos no programa de melhoria de processos da 

organização o que refletiu de maneira positiva na organização. Com relação às ferramentas 

utilizadas, segundo Tavares, Fabbri e Sanches (2002) os autores, percebeu-se que o conjunto dos 

três trabalhos: questionário QDPS-N2, a ferramenta SproQ e as diretrizes para iniciar a MPS, 

constitui uma estratégia que facilitou na prática a atingir os objetivos definidos. 

B.3.2 Fase de Diagnóstico 

O trabalho utilizou o questionário QDPS-N2, baseado no modelo SW-CMM para avaliação 

do nível 2 do modelo. O foco deste questionário refere-se as sub-práticas das práticas chaves das 

características comuns das atividades realizadas para atingir cada KPA (Key Process Area) deste 

nível. As perguntas foram elaboradas empregando uma redação menos rígida e mais acessível. 

Também foi utilizada a ferramenta SPROQ com o questionário QDPS-N2 instanciado para avaliar o 

processo de software. No entanto, tanto o questionário quanto a ferramenta não estão disponíveis 

para que realizar uma avaliação do trabalho. 
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B.3.3 Avaliação do Trabalho 

Apesar de o artigo apresentar uma seção sobre o diagnóstico de processo de software ele não 

possui os dados suficientes para permitir que a mesma pesquisa seja realizada e o seu resultado seja 

avaliado. Outro ponto fraco é que o questionário, segundo os Tavares, Fabbri e Sanches (2002) 

(2002) está voltado apenas para o nível 2 do CMMI. Ressalta-se ainda que o questionário e a 

ferramenta não estão disponíveis na web para complementar a pesquisa.  

A Tabela 22 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho.  

Tabela 22. Avaliação do Trabalho 3 (T3). 

ID 

Critério 
Critérios T3 

    Sim Não NA 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X   

C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?   X  

C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados?  X  

C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados?  X  

C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento?  X   

C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada?  X  

C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente?   X 

C8 O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas 
empregadas no trabalho? 

 X  

C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? X   

C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos?  X  

C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?   X 

C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA?  X  

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o 

autor apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário)  

  X 

B.4 UMA FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

SOFTWARE SOBRE A VISÃO DO CMMI 

B.4.1 Resumo do Trabalho 

O trabalho avaliado apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta de diagnóstico 

organizacional via internet, baseada nas versões Em Estágio e Contínua do CMMI. O foco da 

ferramenta desenvolvida é motivar e permitir o acompanhamento da implantação de um modelo de 

processo de software. A ferramenta visa gerar avaliações periódicas dos processos da organização 
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visando identificar os avanços da mesma. O sistema é composto de três fases, onde primeiramente 

ocorre a seleção da forma do modelo de aplicação (estágio ou contínuo); na segunda é gerado um 

questionário para diagnóstico da empresa onde ela deve responder conforme suas características. Na 

terceira, e última fase, as respostas da avaliação são processadas frente à ao modelo CMMI.  

No desenvolvimento da ferramenta denominada CMMICHECK foi realizada elicitação de 

requisitos voltados ao processo de software de qualidade, isto, de acordo com o modelo CMMI e as  

normas de qualidade. Em seguida, foram definidos os critérios dos modelos e normas de tal forma a 

identificar as intersecções entre os mesmos permitindo a relevância de cada um deles a fim de que 

eles pudessem ser avaliados pela ferramenta. Embasado nestes critérios identificados foram 

definidas as perguntas relevantes ao questionário de avaliação. Os questionários buscam uma 

aproximação das avaliações do modelo. Sendo esta uma das principais funções do modelo que é 

facilitar e baratear os custos do acompanhamento da evolução na implantação de uma norma de 

qualidade para os processos de um "software house". O principal resultado da pesquisa, segundo 

Tavares, Fabbri e Sanches (2002), foi à busca em desenvolver uma forma diferenciada de dinâmica 

para aplicação de avaliações no processo de desenvolvimento de software, visando a redução dos 

custos e facilitando a implantação do modelo CMMI.  

B.4.2 Fase de Diagnóstico 

Na fase de diagnóstico a empresa deve responder ao questionário que é gerado de acordo 

com a configuração realizada pela organização na primeira fase do sistema. O questionário é o 

centro da avaliação e visa identificar a status atual da organização para cada área de processo 

disposta pela versão e nível selecionado na fase um. 

Segundo Donadel, Varvákis e Selig (2006) a partir deste conjunto de regras foi possível 

estabelecer um modelo de resposta para a realização do questionário por meio de uma ferramenta 

informatizada. Neste, a aplicação da norma é dividida em um conjunto de requisitos para o qual a 

empresa deve se prestar a atender. Cada um destes requisitos é formado por um conjunto de 

critérios que para o caso do sistema foram transformados em perguntas que refletem o atendimento 

ou não de um determinado critério.  

O diagnóstico de situação proposto pela aplicação utiliza os questionários de avaliação, que 

por meio de uma estruturação sugerida pela ferramenta, permitem a empresa um resultado baseado 

nas suas necessidades. Questionários deste tipo são inerentes ao processo de melhoria da qualidade 
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e suportam tanto a empresa quanto os auditores na avaliação do desempenho de uma determinada 

área de processo. Baseado na estrutura peculiar do modelo CMMI foram desenvolvidos os 

questionários categorizados para as duas versões. 

B.4.3 Avaliação do Trabalho 

No trabalho avaliado apresenta-se uma ferramenta de diagnóstico organizacional web, 

denominada de CMMICHECK, baseada no modelo de capacidade CMMI nas versões em Estágio e 

Contínua. Ela permite a avaliação dos processos de software comparada ao modelo CMMI, que 

pode ser realizada periodicamente para analisar a evolução dos processos da organização.  No 

entanto, neste trabalho não são apresentados os critérios e o questionário utilizados para realizar a 

avaliação. A ferramenta não está disponível para realizar uma análise da arquitetura desenvolvida. 

A  Tabela 23 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho. 

Tabela 23. Avaliação do Trabalho 4 (T4).  

ID 

Critério 

Critérios T4 

    Sim Não NA 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X   

C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?   X  

C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados?  X  

C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados?  X  

C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento?   X  

C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada?  X  

C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente?   X 

C8 O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas 

empregadas no trabalho? 

 X  

C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos?  X  

C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos?  X  

C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?   X  

C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA?  X  

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o 
autor apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário)  

 X  
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B.5 MAPSW: UM MÉTODO DE AUTO-AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE 

SOFTWARE FRE AO CMMI NÍVEL 2 

B.5.1 Resumo do Trabalho 

O trabalho avaliado apresenta um método para auto-avaliação de processo de software, 

apoiado por uma ferramenta automatizada sendo utilizada como um instrumento que oferece auxílio 

às organizações e equipes de desenvolvimento de software na melhoria de processos, e também na 

obtenção da avaliação CMMI. O método apresentado por Alves (2008) é denominado de MAPSw, 

que é um método de autoavaliação de processos de software, especificamente para ava liação do 

nível 2 do modelo CMMI. Ele é baseado nos requisitos de avaliação para o CMMI e no método 

SCAMPI.  

O SCAMPI A foi determinado como base na construção do método, visto que o SCAMP A 

é um método que atende todos os requisitos da classe A do modelo.  

O método MAPSw segue as fases de avaliação propostas pelo SCAMP A, porém é mais flexível 

não exigindo a participação de um avaliador externo (especialista humano) reduzindo os custos.  

 Para construir o MAPSw foi realizado um estudo para determinar as possíveis dependências 

entre as práticas específicas de uma mesma área de processo. Para tal, foram analisadas 7 áreas de 

processo, pois o modelo apenas descreve para cada área de processo quais são as metas, suas 

respectivas práticas e produtos típicos de trabalho, não disponibilizando nenhuma relação entre as 

práticas. E a ferramenta permite a verificação automática destas dependências. Por fim é realizado o 

diagnóstico final pelo coordenador da avaliação e pela equipe de avaliação visando analisar de 

forma geral os resultados obtidos pela auto-avaliação. Como trabalhos correlatos o Alves (2008) 

apresenta o CMMICHECK e o QUICKLOCUS. O QUICKLOCUS é um método, segundo o Alves 

(2008), bem elaborado, com boa documentação, porém exige a participação de um coordenador e 

um líder de avaliação experiente.  

Para avaliar o método desenvolvido foi instanciado um estudo de caso em uma empresa e 

comparado o resultado da ferramenta com a avaliação de consultores especialistas no modelo. Estes 

aprovaram os resultados obtidos com a ferramenta. 
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B.5.2 Fase de Diagnóstico 

Alves (2008) trata a fase de diagnóstico como a última etapa de seu sistema. O diagnóstico 

final deve ser realizado pelo coordenador da avaliação e pela equipe de avaliação, visando realizar 

uma análise geral dos resultados obtidos pela auto-avaliação. A equipe deve analisar as 

classificações das áreas de processo, metas e práticas, identificando quais pontos precisam ser 

atendidos no futuro e quais práticas precisam ser melhoradas. A ferramenta MAPSw permite essa 

verificação. Mediante o resultado do diagnóstico deve-se planejar o plano de ação para as melhorias 

apontadas pelo diagnóstico. 

B.5.3 Avaliação do Trabalho 

O trabalho avaliado apresenta um método de avaliação similar ao trabalho de Miyashiro 

(2007), no entanto ele não informa se utilizou IA para implementar as dependências entre as áreas 

de processo. A ferramenta não está disponível para dowload para que seja realizado testes e 

avaliação dos seus resultados (não tem usuário disponível para testes). Assim como Miyashiro, ele 

também considera o diagnóstico como uma avaliação do estado do processo de uma organização 

frente a um determinado nível de maturidade. A forma como o estudo foi realizado para identificar 

as dependências entre as áreas de processo não fica clara no trabalho, bem como, não informa quem 

avaliou o estudo. Quanto aos especialistas que avaliaram a ferramenta no estudo de caso de Alves 

(2008) ele não apresenta a quantidade de especialistas e o nível de experiência dos mesmos. 

A Tabela 24 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho  
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Tabela 24. Avaliação do Trabalho 6 (T6).  

ID 

Critério 
Critérios T6 

    Sim Não NA 
C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X   

C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?  X   

C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados? X   

C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados?  X  

C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento? X   

C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada?  X  

C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente?  X  

C8 O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas 
empregadas no trabalho?  

  X 

C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? X   

C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos? X   

C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes? X   

C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA?  X  

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o autor 
apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário)  

  X 

B.6 UMA ABORDAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

INICIAL EM EMPRESAS QUE IMPLEMENTAM O MPS.BR 

B.6.1 Resumo do Trabalho 

O trabalho avaliado apresenta uma abordagem para realizar o diagnóstico inicial de 

empresas que estão implementando o modelo MPS.BR no estado do Rio Grande de Sul, em um 

projeto cooperado. Esta abordagem foi baseada nos modelos de referência MPS.BR e CMMI e nos 

métodos de avaliação CBA IPI e SCAMPI, bem como foi utilizado um mapeamento entre os 

modelos e a norma ISO/IEC 12207 para auxiliar no entendimento e interpretação dos resultados 

obtidos.  

Prikladnicki, Becker e Yamaguti (2005) justificam a necessidade do desenvolvimento desta 

abordagem em função da ausência de uma versão oficial do guia de avaliação, e também pela 

necessidade de realizar um gap analysis inicial das empresas de tal forma que permita orientar o 

planejamento do programa de melhoria de acordo com os resultados obtidos na primeira avaliação.  

A abordagem considera a existência de alguns papéis, tais como: Coordenador responsável 

pela avaliação, Avaliador Líder e Avaliador Adjunto. Segundo Prikladnicki, Becker e Yamaguti 
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(2005) a abordagem foi aplicada em uma empresa e apesar da abordagem apresentar limitações, ela 

pode ser considerada adequada para realização dos diagnósticos iniciais de empresas, destacando os 

seguintes benefícios: resultados do diagnóstico compatíveis com a percepção dos avaliadores e 

considerados fidedignos pela empresa avaliada, comunicação clara e objetiva entre a equipe de 

avaliação e a empresa. 

B.6.2 Fase de Diagnóstico 

Segundo Prikladnicki, Becker e Yamaguti (2005) para elaborar a abordagem voltada ao 

modelo MPS.BR foi necessário adaptar alguns métodos existentes, entre eles estão o SCAMPI e o 

CBA IPI. 

A abordagem é constituída de 4 etapas. A Etapa 1 (Planejamento da Avaliação de 

Diagnóstico) tem como objetivo executar as atividades necessárias para planejar a avaliação de 

diagnóstico. As atividades de planejamento podem ser conduzidas de forma presencia l ou remota e 

sua duração média é de um turno para os níveis G e F.  

A Etapa 2 (Atividades Pré-avaliação) tem como objetivo iniciar à execução da avaliação. 

Onde a equipe de avaliadores possa adquirir conhecimentos preliminares sobre o grau de 

disseminação das práticas e resultados nos projetos selecionados.  

A Etapa 3 (Execução da Avaliação de Diagnóstico) tem como objetivo conduzir a avaliação 

do diagnóstico, onde a equipe de avaliação busca obter as informações necessárias para estabelecer 

o grau de desenvolvimento e institucionalização das práticas e resultados nos projetos selecionados 

e anotar as oportunidades de melhoria.  

A Etapa 4 (Fechamento da Avaliação de Diagnóstico) tem como objetivo apresentar os 

resultados encontrados no diagnóstico e orientar a empresa no desenvolvimento do plano para 

melhoria do processo.  

Quanto aos papéis envolvidos na abordagem há o Coordenador responsável que é o 

profissional da empresa avaliada. Ele deve prover a infraestrutura e documentação necessária para 

avaliação; o Avaliador Líder é o consultor competente para conduzir as avaliações; e o Avaliador 

adjunto que é o consultor competente nos modelos de referência. 
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B.6.3 Avaliação do Trabalho 

O trabalho apresenta todas as fases que constituem a abordagem para diagnóst ico inicial de 

organizações que irão implementar o modelo de referências MPS.BR. Apesar do trabalho descrever 

todas as etapas e as atividades do diagnóstico não fica claro como seria esta abordagem instanciada.  

Quanto ao mapeamento realizado entre os modelos, Prikladnicki, Becker e Yamaguti (2005) 

apresentam apenas uma tabela com os dados de forma bastante simplificada, sugerindo dúvidas se a 

abordagem cobre todos os processos dos níveis G e F do modelo.  

A Tabela 25 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho.  

Tabela 25. Avaliação do Trabalho 7 (T7).  

ID 

Critério 
Critérios T7 

    Sim Não NA 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X 
  C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?  X 
  C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados? 

 
X 

 C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados? 
 

X 
 C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento? 

 
X 

 C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada? 
  

X 

C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente? 
  

X 

C8 
O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas empregadas 
no trabalho? X 

  C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? 
 

X 
 C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos? X 

  C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes? 
 

X 
 C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA? 

 
X 

 

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o autor 
apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário)  

  
X 

B.7 PROMEPROS: UM PROCESSO DE MELHORIA DE PROCESSOS DE 

SOFTWARE 

B.7.1 Resumo do Trabalho 

O trabalho avaliado apresenta o desenvolvimento de um processo, para uma empresa 

privada de software, alinhado ao modelo CMMI. O processo elaborado abrange as disciplinas 
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técnicas, gerenciais e de suporte envolvidas no trabalho estruturado de planejamento, projeto, 

implementação e disponibilização de melhorias no processo de desenvolvimento de software. Para 

esta atividade foi necessário identificar qual a estratégia da empresa para a melhoria de processos. 

Com base no resultado obtido e nos objetivos da empresa foi elaborado um processo de melhoria do 

processo de desenvolvimento de software denominado de ProMeProS, cuja estrutura e abordagem 

são similares ao próprio processo de desenvolvimento de software da organização constituído de 

segmentos e fases. 

Segundo Leite (2010) o processo é capaz de prover suporte adequado às organizações 

durante o ciclo de melhoria do processo de desenvolvimento de software, incluindo: (i) 

planejamento; (ii) implementação das melhorias definidas e projetadas; (iii) disponibilização de 

novas versões do processo de software e seus respectivos modelos de artefatos, pad rões de trabalho, 

guias e repositório de medidas e ativos da organização; e (iv) treinamento e capacitação de todos os 

envolvidos. Ele foi elaborado com o objetivo de contribuir para que a organização estivesse 

alinhada ao nível 3 de maturidade do modelo CMMI-DEV. 

O ProMePros baseou-se no modelo IDEAL e RUP. Com relação do modelo CMMI-DEV, o 

ProMeProS atende primeiramente aos objetivos e práticas estabelecidas  pelas áreas de processo 

"Foco no processo da organização" (Organizational Process Focus - OPF) e "Definição do 

Processo da organização" (Organizational Process Definition - OPD), todas associadas ao nível 3 

de maturidade.  

Segundo Leite (2010), o ProMePros pode ser utilizado como roteiro para organizações de 

software visando verificar o que precisa ser executado para obter um resultado satisfatório na 

melhoria. Ele também servirá como apoio aos responsáveis pela melhoria de processos, visto que há 

recomendações de "como" fazer uma melhoria de forma mais próxima da realidade da organização.  

As recomendações foram obtidas por meio da consolidação das melhores práticas da 

literatura e interpretação das práticas executas na organização. 

B.7.2 Fase de Diagnóstico 

Na Fase de diagnóstico foi identificado o estado atual e desejado dos processos da 

organização, bem como, foram desenvolvidas as recomendações para resolver os problemas e 

empregar os pontos fortes identificados.  
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 A avaliação foi realizada por meio de entrevistas com os gestores de TI  (Tecnologia da 

Informação), com os gestores de projetos e com os desenvolvedores de software da organização.  

Para realização do diagnóstico inicial foram seguidas as diretrizes das avaliações classe B do 

método SCAMPI. Onde neste tipo de classe são utilizadas para verificar uma parte específica do 

modelo CMMI ou uma parte específica da organização.  

Na determinação do foco do diagnóstico o objetivo era levantar uma lista de apontamentos 

da situação atual do processo, contendo as boas práticas e os principais problemas enfrentados.  

Neste trabalho o diagnóstico englobou as áreas de processo dos níveis 2 e 3 de maturidade. 

Para tal, foi utilizado um questionário contemplando as áreas de processo destes níveis, onde as 

entrevistas com os responsáveis e envolvidos na melhoria não seriam suficientes, assim como, um 

questionário fechado e/ou aberto também não seriam viáveis.  

Neste sentido, as entrevistas foram utilizadas para obter afirmações orais relacionadas à 

melhoria de processo da organização, onde o roteiro da entrevista foi embasado a partir dos 

requisitos estabelecidos pelo CMMI-DEV. À medida que as afirmações foram obtidas durante as 

entrevistas, o plano de coleta de dados era revisado.  

Em seguida foram avaliadas as restrições para realizar o diagnóstico. Logo após, foram 

estabelecidas as bases do diagnóstico. No contexto do projeto, o levantamento dos objetivos e metas 

a serem atingidos com o diagnóstico inicial foi realizado com os patrocinadores.  

Depois foram realizadas as entrevistas, isto é, os questionários foram instanciados. Após a 

realização das entrevistas foi elaborada a documentação e o tratamento dos dados coletados, isto é, 

foi realizada a apuração dos resultados para identificar os pontos fortes e fracos do processo. Os 

critérios para classificá-los como forte ou fraco foram definidos pela empresa consultora do modelo, 

responsável pelo diagnóstico.  

Em seguida foi realizada a caracterização do processo atual e depois definida a 

caracterização do processo alvo.  

Por fim, foi realizada análise dos dados e elaborada uma apresentação com o resultado final 

do diagnóstico para os envolvidos nesta etapa, visando iniciar a próxima etapa denominada de 

Estabelecimento. Nela foram definidas as prioridades para os esforços de mudança levando em 

consideração os objetivos da organização, bem como, os prazos, custos, riscos, pontos de controle, 
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responsabilidades, visão da organização, plano estratégico e as lições aprendidas na fase do 

diagnóstico. 

B.7.3 Avaliação do Trabalho 

A fase de diagnóstico apresentada no trabalho avaliado está bem detalhada e de fácil 

entendimento. No entanto, com relação ao questionário, Leite (2010) não apresenta exemplos de 

questões que foram utilizadas no mesmo. Também não informa quem validou o questionário, assim 

como, não fica claro no trabalho como as perguntas e respostas se relacionam de tal forma que seja 

possível extrair dados que retratem o cenário atual do processo da organização avaliada.  

A Tabela 26 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho. 

Tabela 26. Avaliação do Trabalho 8 (T8) 

ID 

Critério 
Critérios T8 

    Sim Não NA 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X 

  C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?  X 
  C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados? X 
  C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados? X 

  C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento?  X 
  C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada? X 
  C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente? X 

  

C8 

O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas 

empregadas no trabalho? X 
  C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? 

 
X 

 C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos? X 

  C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?  X 
  C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA? 

 
X 

 

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o 
autor apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário) X 
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B.8 ESTABELECENDO PROCESSOS DE SOFTWARE EM MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS 

B.8.1 Resumo do Trabalho 

O trabalho avaliado apresenta uma abordagem proposta para estabelecer processos de 

software em micro e pequenas empresas, auxiliando na melhoria da qualidade de seus produtos, 

bem como, sua produtividade. 

A abordagem foi desenvolvida com base na experiência adquiridas, de Weber et al (2005), 

na definição e implantação de processos de software em micro e pequenas empresas de 

Florianópolis/ SC. A Abordagem foi baseada na adaptação dos modelos e abordagens existentes na 

literatura, e também por experiências anteriores em modelagem de processo de software pelo LQPS 

(Laboratório de Qualidade e Produtividade de Software) e pelo Grupo de Qualidade de Software do 

Centro GeNESS, e em outras experiências de terceiros.  

Primeiramente foi definido o estabelecimento do processo de software, que segundo Weber 

et al (2005), a qualidade dos produtos de uma empresa é proveniente da qualidade do processo que 

o concebeu.  

A abordagem desenvolvida, denominada de ASPE/ MSC foi embasada nas abordagens para 

modelagem de processos de software disponíveis na literatura e na experiência de Weber et al 

(2005).  

Para atender o estabelecimento de processos de software de forma incremental, com foco na 

melhoria continua, a abordagem foi composta por fases. São elas: diagnóstico do processo de 

software atual, análise estratégica, definição do processo e implantação do processo.  

 A finalização da abordagem faz parte do processo de gerência da abordagem, onde todo o 

processo de estabelecimento de processos de software dever ser gerenciado visando planejar, 

monitorar, controlar e finalizar a sua execução.  

A abordagem foi avaliada por meio de dois estudos de casos. Embora, no momento da 

elaboração do artigo, a abordagem ainda encontrar-se em fase de avaliação, os primeiros resultados 

obtidos indicam que ela pode ser aplicada de forma efetiva e eficiente para definir e implantar 

processos de software em organizações de micro e pequeno porte. 
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B.8.2 Fase de Diagnóstico 

Na fase de diagnóstico são identificadas as oportunidades de melhoria, os processos mais 

relevantes com relação as objetivos de negócios da organização priorizando as características 

específicas. Também é estabelecida uma visão geral da situação atual e dos processos da empresa. 

Para tal, pode ser realizada uma avaliação do processo de software, como por exemplo, o MARES 

(Metodologia de Avaliação de Processos de Software) (WEBER et al, 2005) 

O MARES é um método em conformidade com a norma ISO/IEC 15504 e com adaptações 

espeíficas para MPEs.  

Ao concluir a etapa do diagnóstico deve-se conhecer e ter documentada uma descrição alto 

nível do processo de software da organização, os perfis-alvo dos processos, os perfis avaliados, 

riscos, pontos fortes e fracos. 

B.8.3 Avaliação do Trabalho 

O trabalho apresenta o desenvolvimento de um processo ainda na fase de avaliação, que vem 

apresentando bons resultados para os testes realizados até o momento. A fase de diagnóstico está 

detalhada e apresenta quais as atividades devem ser realizadas. No entanto, não há dicas de como 

realizá-las e sim do que precisa ser feito. 

A Tabela 27 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho.  
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Tabela 27. Avaliação do Trabalho 9 (T9).  

ID 

Critério 
Critérios T9 

    Sim Não NA 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X 

  C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?  X 
  C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados? X 
  C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados? 

 

X 

 C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento? X 
  C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada? 

 
X 

 C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente? 

 

X 

 

C8 

O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas 

empregadas no trabalho? 
 

X 
 C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? 

 
X 

 C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos? X 

  C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?  X 
  C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA? 

 
X 

 

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o 
autor apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário)  

  

X 

B.9 APLICAÇÃO DA FASE DE DIAGNÓSTICO DE UM PROCESSO PARA 

MELHORIA DE ORGANIZAÇÕES TÉCNICAS 

B.9.1 Resumo do Trabalho 

O trabalho avaliado apresenta o PROMOTE (Processo de Melhoria de Organizações 

Técnicas) como um processo para realização de melhorias em organizações técnicas, aplicável à 

melhoria de processos e tecnologias, bem como na capacitação de pessoas. Sua base de referência é 

a arquitetura do modelo IDEAL( Initiating - Diagnosing - Establishing - Acting - Leveraging) 

(PADUA FILHO et al, 2003). 

O trabalho destaca a aplicação da fase de diagnóstico do PROMOTE em uma organização 

usuária de informática e outra desenvolvedora de software.  

O PROMOTE é um processo determinado a prestar suporte à implantação de melhorias 

relativas a processo, tecnologias e capacitação de pessoas em organizações técnicas. Ele foi 

desenvolvido pelo Laboratório Synergia da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), com 
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referência no modelo IDEAL. Seu ciclo de vida possui cinco fases de acordo com o IDEAL (Início, 

Diagnóstico, Estabelecimento, Ação, Lições). A duração de cada ciclo depende da organização.  

Na fase de diagnóstico, explorado por Pádua Filho et al (2003) no artigo, ele destaca que os 

principais objetivos deste fase são: obter um entendimento mais detalhado do programa de melhoria 

e  produzir um relatório do diagnóstico que apresente. 

Foi aplicada então a fase de diagnóstico deste processo em duas organizações: uma usuária 

de recursos de TI e outra desenvolvedora de software.  

A organização usuária era uma organização pública onde o objetivo de instanciar a fase de 

diagnóstico visando melhorar o atendimento ao público via web e call center.  Após as reuniões 

iniciais com os responsáveis pela melhoria de processos verificou-se que a apenas a reestruturação 

dos sistemas de informação não traria os resultados necessários. Dentro deste contexto identificou-

se que a organização enfrentava problemas relacionados com os aspectos de pessoas, processos e 

tecnologia. Para suprir esta necessidade foi utilizado o ProMOTe para garantir uma abordagem que 

atendesse as ações de curto, médio e longo prazo, e abrangesse as aspectos de pessoas, processos e 

tecnologias.  

O diagnóstico desta organização focou na avaliação do nível de implantação do processo 

adotado; na capacitação do pessoal técnico e na adaptação das tecnologias ao processo.  

Foram criados grupos de avaliação, um para cada área técnica, um para área gerencial e 

participação de integrantes do grupo gestor.  

O resultado do diagnóstico caracterizou o estado atual e desejado por meio de oficinas de 

trabalho. Inicialmente foi realizada a preparação da avaliação onde os grupos de avaliação se 

reuniram com a equipe técnica. Em seguida, foi conduzida a avaliação por meio da aplicação de 

questionários para aferição do nível de implantação do processo. Logo após, foram verificadas as 

causas dos problemas identificados e detalhadas as recomendações. Foi elaborado o rela tório do 

diagnóstico de forma bastante abrangente e revisado por todos os grupos de avaliação. A duração do 

diagnóstico durou 4 meses. 

B.9.2 Fase de Diagnóstico 

Os objetivos da fase de diagnóstico são:  

 Obter um entendimento detalhado do programa de melhoria;  
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  Elaborar um relatório de diagnóstico que contenha o estado atual de vários aspectos 

da organização, bem como o estado desejado;  

  Definir as recomendações para caminhar do estado atual ao desejado; e 

 Definir as métricas a serem utilizadas na avaliação do sucesso do programa.  

As atividades do diagnóstico são:  

 Definição da forma de condução do diagnóstico que será executada pelo grupo 

gestor do programa, onde serão definidos os aspectos a serem caracterizados. 

Também serão definidos os limites e abrangência da caracterização, bem como, 

serão definidos os grupos de avaliação de acordo com a necessidade.  

  Caracterização do estado atual: ela é dada por meio da realização de atividades de 

avaliação; registro de problemas, pontos fortes e fracos;  

 Caracterização do estado desejado: é realizada a documentação do estado desejado 

para cada aspecto; e registra as restrições aplicáveis;  

 Definição das métricas: definir cada métrica, valor atual, valor desejado e a forma de 

coleta; e 

 Desenvolvimento das recomendações; Planejamento do estabelecimento; e 

fechamento. 

B.9.3 Avaliação do Trabalho 

O trabalho avaliado descreve a fase de diagnóstico e as atividades necessárias para realizá-

lo. No entanto, não fica claro no trabalho como o questionário foi elaborado e avaliado, se questões 

do questionário são objetivas ou dissertativas. Pádua Filho et al (2003) apresentam os problemas e 

as lições aprendidas, deixando em aberto quais as conclusões sobre o trabalho realizado. 

A Tabela 28 apresenta o checklist de qualidade instanciado para a avaliação deste trabalho.  
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Tabela 28. Avaliação do Trabalho 10 (T10) 

ID 

Critério 
Critérios T10 

    Sim Não NA 

C1 Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? X 

  C2 A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar?  X 
  C3 O trabalho apresenta a forma de coleta dos dados? 

 
X 

 C4 O trabalho adotou estatística para analisar os dados? 

 

X 

 C5 O trabalho informa a origem dos dados utilizados no experimento? X 
  C6 O trabalho apresenta o tamanho da amostra utilizada? 

 
X 

 C7 O tamanho da amostra é adequado estatisticamente? 

 

X 

 

C8 

O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas 

empregadas no trabalho? 
 

X 
 C9 O trabalho apresenta trabalhos correlatos? 

 
X 

 C10 O trabalho avaliou os resultados obtidos? 

 

X 

 C11 O trabalho apresenta o ambiente onde executou os testes?  
 

X 
 C12 O trabalho explica como utilizou as técnicas de IA? 

 
X 

 

C13 Caso o trabalho tenha aplicado uma análise qualitativa verificar se o 
autor apresenta como foi realizada essa análise (descrição do cenário)  

  

X 
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APÊNDICE C   – MODELAGEM DO CONHECIMENTO 

Nesta seção apresenta-se a relação das variáveis identificadas na etapa de modelagem do 

conhecimento.  

Para elaborar as perguntas referentes ao GRE2 “Os requisitos são avaliados com base em 

critérios objetivos e um comprometimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido” 

(SOFTEX, 2011) foi necessário separá- las em 3 divisões relacionadas a avaliação de critérios, 

comprometimento da equipe e comprometimento nas solicitações de mudança. Esta estratégia foi 

definida de forma a simplificar a árvore de representação do conhecimento. 

 O quadro 6 apresenta a relação de variáveis do resultado GRE2 (Avaliação) 

Quadro 6. Variáveis e Perguntas referentes ao GRE2 (Avaliação) 

PERGUNTAS 

Variável:avaliacao_com_regras 

Pergunta:"Esta avaliação é feita com base em algum tipo de critério e/o regras?" 
Variável:faz_avaliacao_requisitos 
Pergunta:"Você avalia os requisitos de alguma forma antes de iniciar o projeto?" 

Variável:tem_registro_avaliacao 
Pergunta:"Existe algum registro desta avaliação?" 

Variável:tem_registro_dos_criterios 
Pergunta:"Estes critérios estão definidos em algum lugar?" 
Variável:toda_equipe_faz_avaliacao 

Pergunta:"Toda equipe participa desta avalição?" 
 

Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Fraco - Parte da equipe avalia os requisitos 

Ponto Forte - Toda equipe participa da avaliação dos requisitos 
Ponto Forte - Avaliação de requisitos realizada por meio de critérios 

Ponto Forte - Os critérios são registrados 
Ponto Fraco - Não há registro da avaliação dos requisitos 
Ponto Fraco - Não faz avaliação de requisitos 

Ponto Forte - Faz avaliação antes de iniciar o projeto 
Ponto Fraco - Não há registro dos critérios 

Ponto Forte - Há registro da avaliação dos requisitos 
Ponto Fraco - Avaliação realizada sem critérios 

  

 O quadro 7 apresenta a relação de variáveis do resultado GRE2 (Comprometimento).  
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Quadro 7. Variáveis e Perguntas referentes ao GRE2 (Comprometimento) 

PERGUNTAS 

Variável:apres_toda_equipe 
Pergunta:"Esta apresentação envolve toda equipe técnica?" 

Variável:conhece_req_inicio 
Pergunta:"Você saberia dizer se a equipe técnica tem conhecimento dos requisitos antes de iniciar 
o projeto?" 

Variável:pelo_menos_um_membro 
Pergunta:"Mas, pelo menos um dos desenvolvedores ou analistas participam da reunião?" 

Variável:req_alguma_forma 
Pergunta:"Os requisitos são apresentados de alguma outra forma?" 
Variável:req_apres_reuniao 

Pergunta:"Os requisitos são apresentados em uma reunião com a equipe técnica?" 
Variável:tem_reg_apresentacao 

Pergunta:"Há algum registro desta apresentação?" 
Variável:tem_reg_reuniao 
Pergunta:"Há algum registro desta reunião,como por exemplo uma memória?" 

Variável:toda_equipe_reuniao 
Pergunta:"Nesta reunião sempre participam todos os membros da equipe técnica?" 

 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 

Ponto Forte - Envolve pelo menos 1 desenvolver na apresentação de requisitos  
Ponto Forte - Não registro da reunião de apresentação dos requisitos 

Ponto Forte - Envolve toda equipe na apresentação dos requisitos 
Ponto Fraco - Não há registro da apresentação dos requisitos a equipe 
Ponto Fraco - Não foi apresentada a forma de apresentação dos requisitos a equipe 

Ponto Forte - Há registro da reunião de apresentação de requisitos 
Ponto Forte - Há registro da apresentação de requisitos a equipe 

Ponto Fraco - Não envolve toda equipe na apresentação dos requisitos 
Ponto Forte - A equipe conhece os requisitos antes de iniciar o projeto 
Ponto Fraco - Projeto iniciado sem apresentar os requisitos a equipe 
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 O Quadro 8 apresenta a relação de variáveis do resultado GRE2 (Mudança).  

Quadro 8. Variáveis e Perguntas referentes ao GRE2 (Mudança) 

PERGUNTAS 

Variável:equipe_avalia_alteracao 

Pergunta:"A equipe técnica avalia alteração de requisitos?" 
Variável:equipe_comunicada_alteracao 

Pergunta:"Você saberia dizer se após uma alteracao de requisitos, aprovada pelo fornecedor de 
requisitos, a equipe técnica é comunicada?" 
Variável:identificar_artefatos_afetados 

Pergunta:"Nesta avaliacao voce consegue identificar de forma sistematica quais as partes que serao 
afetadas pela mudanca, por exemplo: outros " 

Variável:rastreabilidade_eh_atualizada 
Pergunta:"Depois da alteracao, a rastreabilidade entre os artefatos citados eh sempre atualizada?"  
Variável:tem_reg_avaliacao 

Pergunta:"Há algum registro desta avaliação?" 
Variável:testar_partes_sistemas 

Pergunta:"Voce saberia quais partes dos sistema deveria ser testado apos alteração dos requisitos?" 
 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Fraco - Não há registro da avaliacao de mudanca requisitos 

Ponto Forte - A equipe sabe o que testar apos mudanca de requisitos 
Ponto Forte - A equipe faz avaliacao de mudanca de requisitos 
Ponto Fraco - A equipe nao sabe o que testar apos mudanca de requisitos 

Ponto Forte - Há uma sistemática para identificar artefatos 
Ponto Fraco - A rastreabilidade não eh atualizada apos mudanca de requisitos  

Ponto Fraco - A equipe não é comunicada sobre as mudanca de requisitos 
Ponto Forte - Ha registro da avalicao de mudanca de requisitos 
Ponto Fraco - A equipe nao faz avaliacao de mudanca de requisitos 

Ponto Fraco - Não ha sistematica para identificar artefatos afetados 
Ponto Forte - A equipe eh comunicada quando há alteracao de requisirtos 

Ponto Forte - A rastreabilidade eh atualizada apos mudanca de requisitos  

 Para o GRE3 “A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de 

trabalho é estabelecida e mantida” (SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e perguntas 

apresentadas no Quadro 9. 
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Quadro 9. Variáveis e Perguntas referentes ao GRE3 

PERGUNTAS 

Ponto Fraco - Não utiliza ferramenta 
Ponto Forte - Utiliza Ferramenta de Apoio 

 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 

Ponto Fraco - Não há registro da avaliacao de mudanca requisitos 
Ponto Forte - A equipe sabe o que testar apos mudanca de requisitos 

Ponto Forte - A equipe faz avaliacao de mudanca de requisitos 
Ponto Fraco - A equipe nao sabe o que testar apos mudanca de requisitos 
Ponto Forte - Há uma sistemática para identificar artefatos 

Ponto Fraco - A rastreabilidade não eh atualizada apos mudanca de requisitos 
Ponto Fraco - A equipe não é comunicada sobre as mudanca de requisitos 

Ponto Forte - Ha registro da avalicao de mudanca de requisitos 
Ponto Fraco - A equipe nao faz avaliacao de mudanca de requisitos 
Ponto Fraco - Não ha sistematica para identificar artefatos afetados 

Ponto Forte - A equipe eh comunicada quando há alteracao de requisirtos 
Ponto Forte - A rastreabilidade eh atualizada apos mudanca de requisitos  

 Para o GRE4 “Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas  

visando a identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos” (SOFTEX, 2011) 

foram definidas as variáveis e perguntas apresentadas no Quadro 10.  

Quadro 10. Variáveis e Perguntas referentes ao GRE4 

PERGUNTAS 

Variável:tem_criterios 
Pergunta:"São utilizados critérios nesta verificação?" 
Variável:tem_doc_atualizada 

Pergunta:"A documentação é atualizada após a correção da inconsistência?" 
Variável:tem_plano_acao 

Pergunta:"Para as inconsistências identificadas são planejadas ações para corrigí- las?" 
Variável:tem_reg_inconsistencia 
Pergunta:"Ao identificar uma incosistência ela é registrada?" 

Variável:tem_reg_plano 
Pergunta:"Estas ações são registradas de alguma forma?" 

Variável:tem_verificacao_consistencia 
Pergunta:"Você saberia dizer se durante um projeto há verificações de consistência entre os 
artefatos produzidos e as especificações?" 

 
Variável: Análise (Saída) 

Ponto Fraco - Nao atualiza a documentacao 
Ponto Fraco - Nao utiliza criterios para verificacao 
Ponto Forte - Utiliza criterios para verificacao 

Ponto Forte - Tem plano de acoes corretivas 
Ponto Fraco - Nao registra acoes corretivas 
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Ponto Fraco - Nao utiliza criterios na verificacao e nao documenta atualizacoes 
Ponto Forte - Registro de Inconsistencias 

 Para o GRE5 “Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto” 

(SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e perguntas apresentadas no Quadro 11. 

Quadro 11. Variáveis e Perguntas referentes ao GRE5 

PERGUNTAS 

Variável:reg_em_ferramenta 

Pergunta:"Este registro é realizado em alguma ferramenta?" 
Variável:sol_mudanca_eh_avaliada 
Pergunta:"As solicitações de mudanças são avaliadas?" 

Variável:tem_doc_atualizada 
Pergunta:"Depois que uma solicitação de mudança é aprovada, você saberia dizer se os planos e 

artefatos relacionados são atualizados? Por exemplo, Se um requisito for eliminado, todas as 
atividades planejadas relacionadas a ele são apagadas." 
Variável:tem_reg_analise 

Pergunta:"Esta análise é registrada de alguma forma?" 
Variável:tem_reg_sol_mudanca 

Pergunta:"Você saberia dizer se as solicitações de mudanças são registradas de alguma forma?" 
 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Forte - Usa Ferramenta para registro solicitacao 

Ponto Fraco - Nao atualiza documentacao 
Ponto Fraco - Nem todas as solicitacao sao registradas 
Ponto Forte - Atualiza Documentacao 

Ponto Fraco - Nao faz avaliacao de solicitacao de mudanca 
Ponto Forte - Faz avaliacao de solicitacao de mudanca 

Ponto Fraco - Nao usa ferramenta 
Ponto Fraco - Nao registra analise da avaliacao 
Ponto Forte - Faz Registro da Análise 

Ponto Forte - Todas as solicitacoes sao registradas 

 Para o GPR2 “As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensiona dos  

utilizando métodos apropriados” (SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e perguntas 

apresentadas no Quadro 12. 
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Quadro 12. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR2 

PERGUNTAS 

Variável:tem_criterios_definidos 
Pergunta:"A organização possui critérios bem definidos para verificar a complexidade daquilo que 

deverá ser feito (por exemplo, critérios para identificar se um requisito é simples, médio ou 
complexo)? " 
Variável:tem_criterios_documentados 

Pergunta:"Os critérios estão documentados?" 
Variável:tem_criterios_objetivos 

Pergunta:"Os critérios são objetivos (você consegue verificar se um requisito atende ou não a este 
critério de forma direta, reduzindo a necessidade de inferir)?" 
Variável:tem_estimativa_equipe 

Pergunta:"Você faz estimativa por meio da experiência da equipe?" 
Variável:tem_info_historica 

Pergunta:"Você utiliza alguma informação histórica (experiências documentadas de projetos 
anteriores) para apoiar as estimativas?" 
 

Variável: Análise (Saída) 

Valores: 

Ponto Forte - Utiliza critérios objetivos para verificar o atendimento de um requisito  
Ponto Forte - Utiliza informação histórica para apoiar as estimativas 
Ponto Fraco - Não utiliza critérios objetivos para verificar o atendimento de um requisito  

Ponto Forte - Utiliza experiência da equipe para apoiar as estimativas 
Ponto Fraco - Não utiliza a experiência da equipe para apoiar as estimativas  

Ponto Forte - Os critérios estão documentados 
Ponto Forte - Utiliza critérios definidos para verificar complexidade 
Ponto Fraco - Os critérios não estão documentados 

Ponto Fraco - Não possui critérios definidos para verificar a complexidade dos requisitos  
Ponto Fraco - Não utiliza informação histórica para apoiar as estimativas 

 Para o GPR3 “O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos” (SOFTEX, 

2011) foram definidas as variáveis e perguntas apresentadas no Quadro 13. 
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Quadro 13. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR3 

PERGUNTAS 

Variável:tem_ciclo_vida_adaptado 
Pergunta:"Mas você utiliza uma adaptação dos ciclos de vida conhecidos?" 

Variável:tem_ciclo_vida_definido 
Pergunta:"Você saberia dizer se a organização utiliza um modelo de ciclo de vida conhecido, como 
cascata, evolucionário ou iterativo incremental em seus projetos?" 

Variável:tem_ciclo_vida_seguido 
Pergunta:"Este ciclo de vida é sempre seguido pelos projetos ou cada projeto tem um ciclo de vida 

próprio (lembre que o ciclo de vida acaba sendo representado pela lista de atividades do seu 
cronograma)?" 
Variável:tem_criterios_documentados 

Pergunta:"Os critérios estão documentados?" 
Variável:tem_criterio_alteracao 

Pergunta:"Existem critérios definidos para saber quando uma atividade (ou grupo de atividades) 
deve ser retirada ou incluída." 
 

Variável: Análise (Saída) 

Valores: 

Ponto Fraco - As atividades variam muito de projeto para projeto  
Ponto Forte - As atividades são sempre as mesmas para todos os projetos 
Ponto Fraco - Não há critérios definidos para incluir e/ou excluir atividades do ciclo de vida  

Ponto Forte - Utiliza critérios definidos para incluir ou excluir atividades do ciclo de vida  
Ponto Fraco - Não utiliza ciclo de vida 

Ponto Fraco - Os critérios não estão documentados 
Ponto Forte - Utiliza ciclo de vida adaptado 
Ponto Fraco - Existem algumas situações onde atividades podem ser excluídas ou incluídas 

Ponto Forte - Utiliza modelo de ciclo de vida conhecido 
Ponto Forte - Os critérios estão documentados 

 Para o GPR4 “(Até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos 

produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas” 

(SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e perguntas apresentadas no Quadro 14. 
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Quadro 14. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR4 

PERGUNTAS 

Variável:considera_produtividade 
Pergunta:"Você considera a produtividade do papel que executa a função durante esta derivação 

(por exemplo, diferenças entre um desenvolvedor júnior, pleno e sênior)?" 
Variável:estima_unid_tempo 
Pergunta:"Você estima diretamente em unidade de tempo (horas, dias, semanas)?" 

Variável:gerencia_finaceiro 
Pergunta:"Nos seus projetos, você gerenciar aspectos financeiros (por exemplo, você define ou tem 

um orçamento a ser seguido)?" 
Variável:tem_criterio_estimativa 
Pergunta:"Você utiliza critérios para derivar a estimativa em unidade de tempo?" 

Variável:utiliza_metodo_pontuacao 
Pergunta:"Você utiliza algum método de pontuação (por exemplo, pontos de função, pontos de 

caso de uso, story points)?" 
 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Fraco - Não considera a produtividade do papel, que executa a função, na estimativa  

Ponto Forte - Estimativas realizadas por meio de método de pontuação 
Ponto Forte - Utiliza a produtividade do papel na estimativa 
Ponto Forte - Não gerencia os aspectos financeiros 

Ponto Fraco - Não há um método definido para estimativa de esforço e custo  
Ponto Fraco - Não utiliza critérios para derivar a estimativa 

Ponto Forte - Utiliza critérios para derivar a estimativa de unidade de tempo 
Ponto Forte - Gerencia os aspectos financeiros 
Ponto Forte - Estimativas realizadas em unidades de tempo 

 Para o GPR5 “O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de 

marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos” (SOFTEX, 2011) foram definidas as 

variáveis e perguntas apresentadas no Quadro 15. 
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Quadro 15. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR5 

PERGUNTAS 

Variável:tem_acompanhamento 
Pergunta:"Durante o andamento do projeto há revisão do cronograma e/ou orçamento?" 

Variável:tem_cronograma 
Pergunta:"Há um cronograma que contemple o escopo do projeto?" 
Variável:tem_dependencia 

Pergunta:"O cronograma estabelece quais são as dependências entre tarefas?" 
Variável:tem_marcos 

Pergunta:"O cronograma possui marcos e/ou pontos de controle?" 
Variável:usa_ferramenta 
Pergunta:"Você usa alguma ferramenta para criar e gerenciar o cronograma?" 

 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Forte - Utiliza ferramenta para criar e gerenciar o cronograma 
Ponto Forte - O cronograma possui marcos definidos 

Ponto Fraco - Não utiliza ferramenta para criar e gerenciar o cronograma 
Ponto Fraco - O cronograma não apresenta marcos 

Ponto Fraco - Não há cronograma definido para o projeto 
Ponto Forte - Há revisões do cronograma durante o projeto 
Ponto Forte - O cronograma apresenta a dependência entre as tarefas  

Ponto Forte - Há um cronograma definido para o projeto 
Ponto Fraco - O cronograma não apresenta a dependência entre as tarefas  

Ponto Fraco - Não há revisões do cronograma durante o projeto  

 Para o GPR6 “Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de 

ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados” (SOFTEX, 2011) 

foram definidas as variáveis e perguntas apresentadas no Quadro 16. 
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Quadro 16. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR6 

PERGUNTAS 

Variável:identifica_riscos 
Pergunta:"Você identifica os riscos do projeto durante o planejamento?" 

Variável:tem_avaliacao_riscos 
Pergunta:"Estes riscos são avaliados em relação a sua chance de ocorrer e impacto no projeto?" 
Variável:tem_priorizacao_riscos 

Pergunta:"Você prioriza os riscos (por exemplo, você saberia dizer pelo plano qual é o risco que 
deveria ser tratado primeiro)?" 

Variável:tem_reg_avaliacao_risco 
Pergunta:"Há registro das análises de probabilidade, impacto, grau de exposição e prioridade de 
cada risco?" 

Variável:tem_reg_riscos 
Pergunta:"Os riscos são registrados?" 

 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 

Ponto Fraco - Não identifica riscos durante o planejamento do projeto 
Ponto Fraco - Os riscos não são avaliados com relação a chance de ocorrência e impacto  

Ponto Fraco - Não há registro da análise dos riscos (probabilidade, impacto, grau de exposição e 
prioridade) 
Ponto Forte - Há registro dos riscos 

Ponto Forte - Há priorização dos riscos 
Ponto Fraco - Não há registro dos riscos identificados 

Ponto Fraco - Não há priorização dos riscos 
Ponto Forte - Identifica os riscos durante o planejamento 
Ponto Forte - Os riscos são avaliados com relação a chance de ocorrência e impacto 

Ponto Forte - Há registro da análise dos riscos (probabilidade, impacto, grau de exposição e 
prioridade) 

 Para o GPR7 “Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o 

perfil e o conhecimento necessários para executá-lo” (SOFTEX, 2011) foram definidas as 

variáveis e perguntas apresentadas no Quadro 17.  
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Quadro 17. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR7 

PERGUNTAS 

Variável:tem_definidas_competencias 
Pergunta:"Existe a definição das competências (conhecimentos e habilidades) esperados para cada 

papel da organização?" 
Variável:tem_papel_definido 
Pergunta:"A organização possui a definição dos papeis envolvidos com o processo de 

desenvolvimento?" 
Variável:tem_pessoa_alocada_competencia 

Pergunta:"As pessoas são alocadas nos projetos de acordo com as competências definidas pelo 
papel?" 
Variável:tem_treinamento 

Pergunta:"Nos casos onde o recurso não possui a competência necessária é planejado um 
treinamento?" 

 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 

Ponto Fraco - Não existe a definição dos papéis envolvidos no processo de desenvolvimento  
Ponto Fraco - As pessoas não são alocadas nos projetos pelas suas competências  

Ponto Forte - A organização possui a definição dos papéis do processo de desenvolvimento  
Ponto Forte - As pesssoas são alocadas nos projetos de acordo com as competências definidas para 
o papel 

Ponto Fraco - Não existe a definição das competências esperadas por papel 
Ponto Fraco - Não há planejamento de treinamento para recurso que nao possui a competência do 

papel desejado 
Ponto Forte - Existe a definição das competências esperadas por papel 
Ponto Forte - Há planejamento de treinamento para recurso que nao possui a competência do papel 

desejado 

 Para o GPR8 “(Até o nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para 

executar o projeto são planejados” (SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e perguntas 

apresentadas no Quadro 18. 
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Quadro 18. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR8 

PERGUNTAS 

Variável:tem_planejamento_infra 
Pergunta:"Há um planejamento relacionado com os recursos de infraestrutura necessários para 

executar o projeto (por exemplo, equipamentos e ferramentas)?" 
Variável:tem_reg_plano 
Pergunta:"Há o registro deste planejamento?" 

 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Fraco - Não faz planejamento dos recursos de infraestrutura  
Ponto Forte - Faz planejamento dos recursos de infraestrutura 

Ponto Fraco - Não tem registro do planejamento dos recursos de infraestrutura  
Ponto Forte - Tem registro do planejamento dos recursos de infraestrtura  

 Para o GPR9 “Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à 

forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, 

incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança” (SOFTEX, 2011) foram definidas 

as variáveis e perguntas apresentadas no Quadro 19. 

Quadro 19. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR9 

PERGUNTAS 

Variável:tem_divulgação_plano 
Pergunta:"Este planejamento é divulgado para as pessoas que participam da criação ou consumo 

destes artefatos?" 
Variável:tem_garantia_acesso_politica 

Pergunta:"Há garantia de que as pessoas terão acesso a estes artefatos (de acordo com a política)?" 
Variável:tem_plano_armazena_artefato 
Pergunta:"Você planeja o local de armazenamento dos artefatos (produtos de trabalho) que serão 

gerados ao longo do desenvolvimento? Por exemplo, onde ficará o código fonte, onde buscar 
memórias de reunião, onde fica o plano do projeto, etc." 

Variável:tem_politica_acesso 
Pergunta:"Existe alguma política de acesso (por exemplo, leitura, escrita) para estes artefatos?""  
 

Variável: Análise (Saída) 

Valores: 

Ponto Fraco - Não tem planejamento do local de armazenamento dos artefatos gerados no projeto 
Ponto Fraco - Não tem garantia de acesso aos artefato de acordo com a política  
Ponto Forte - Tem planejamento do local de armazenamento dos artefatos gerados do longo do 

projeto 
Ponto Forte - Existe polícitca de acesso aos artefatos 

Ponto Fraco - Não tem política de acesso aos artefatos 
Ponto Fraco - Não há divulgação do planejamento 
Ponto Forte - Há divulgação deste planejamento 

Ponto Forte - Há garantia de acesso de acordo com a política 
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 Para o GPR10 “Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a 

integração de planos específicos” (SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e perguntas 

apresentadas no Quadro 20. 

Quadro 20. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR10 

PERGUNTAS 

Variável:tem_plano_projeto 
Pergunta:"Há algum documento, como por exemplo, um plano de projeto que contenha (ou aponte 
para) todos os dados referentes ao planejamento do projeto?" 

 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Fraco - Não tem um documento que contenha ou aponte todos os dados de planejamento do 
projeto 

Ponto Forte - Tem um documento que contenha ou aponte todos os dados de planejamento do 
projeto 

 Para o GPR11 “A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada 

considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados” 

(SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e perguntas apresentadas no Quadro 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

Quadro 21. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR11 

PERGUNTAS 

Variável:avaliacao_antes_inicio_projeto 
Pergunta:"Antes de iniciar um projeto é avaliada a sua viabilidade (técnica, prazo, recursos RH e 

infra, outras restrições?" 
Variável:tem_avaliacao_durante_projeto 
Pergunta:"Durante o projeto há avaliações de viabilidade, como por exemplo, no final de cada 

marco?" 
Variável:tem_criterios_restricao 

Pergunta:"Estes critérios estão relacionados com as restrições e recursos disponíveis para o 
projeto?" 
Variável:tem_reg_avaliacao_inicial 

Pergunta:"Há registro desta avaliação?" 
Variável:tem_reg_avaliacao_viabilidade 

Pergunta:"Esta avaliação é registrada de alguma forma?" 
Variável:usa_checklist_avaliacao 
Pergunta:"Você utiliza checklists ou critérios para avaliar a viabilidade?" 

Variável:viabilidade_avaliada 
Pergunta:"A viabilidade do projeto é avaliada de alguma forma?" 

Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Forte - Faz análise de viabilidade 

Ponto Forte - Utiliza critérios relacionados as restrições e recursos disponiveis do projeto  
Ponto Forte - É registrada a avaliação inicial da viabilidade do projeto 

Ponto Fraco - Não há Registro da avaliação de viabilidade 
Ponto Fraco - Não avalia a viabilidade antes de iniciar o projeto com relação a técnica, prazo, 
recursos e restrições 

Ponto Fraco - Não faz avaliação de viabilidade do projeto 
Ponto Fraco - Não há registro da avaliação inicial de viabilidade do projeto  

Ponto Forte - Utiliza checklist/ critérios para avaliar viabilidade 
Ponto Forte - Antes de iniciar o projeto a viabiliade do projeto é avaliadacom relação a técnica, 
prazo, recursos e restrições 

Ponto Forte - São realizadas avaliações de viabilidade durante o projeto  
Ponto Fraco - Não utiliza critérios relacionados as restrições e recursos 

Ponto Fraco - Não são realizadas avaliações de viabilidade durante o projeto  
Ponto Fraco - Não utiliza checklist/critérios para avaliar viabilidade 
Ponto Forte - Registra a avaliação de viabilidade 

 Para o GPR12 “O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o 

compromisso com ele é obtido e mantido” (SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e 

perguntas apresentadas no Quadro 22. 
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Quadro 22. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR12 

PERGUNTAS 

Variável:faz_apresentacao_plano 
Pergunta:"Você faz alguma apresentação ou discussão do plano de projeto com a equipe (no 

inicio)?" 
Variável:quando_muda_avalia 
Pergunta:"Quanto tem mudança aprovada, após alteração no plano de projeto, vc discute com os 

envolvidos na mudança?" 
Variável:tem_reg_reuniao_mudanca 

Pergunta:"Você registra esta reunião de mudança de alguma forma?" 
Variável:toda_equipe_acessa_apresentacao 
Pergunta:"Voce garante que todos os participantes da equipe tem acesso a essa apresentação?" 

 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Fraco - Quando tem mudança aprovada não discute com os envolvidos 
Ponto Fraco - Não faz apresentação/discussão do plano de projeto com a equipe  

Ponto Forte - Quando tem mudança aprovada discute com os envolvidos 
Ponto Forte - Faz apresentação/discussão do plano de projeto com a equipe 

Ponto Fraco - Não tem registro da reuniao de mudanca 
Ponto Fraco - Não garante que todos os participantes tem acesso a esta apresentação  
Ponto Forte - Tem registro da reuniao de mudanca 

Ponto Forte - Garante que todos os participantes tem acesso a esta apresentação  

 Para o GPR13 “O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do 

projeto são monitorados em relação ao planejado”, GPR14 “Os recursos materiais e humanos 

bem como os dados relevantes do projeto são monitorados em relação ao planejado” e GPR15 

“Os riscos são monitorados em relação ao planejado” (SOFTEX, 2011) foram definidas as 

variáveis e perguntas apresentadas no Quadro 23. 
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Quadro 23. Variáveis e Perguntas referentes aos GPR13, GPR14 e GPR15 

PERGUNTAS 

Variável:tem_acomp_projeto 
Pergunta:"Você faz algum tipo de acompanhamento do projeto?" 

Variável:tem_reg_acompanhamento 
Pergunta:"Há um registro deste acompanhamento (notas de reunião, relatório de status do projeto, 
outros mecanismos de comunicação)?" 

Variável:tem_varios_acompanhamentos 
Pergunta:"Você acomapnha prazo, estimativas, riscos,dados de projeto, cronograma, 

orçamento,recursos de infraestrutura e humanos?" 
 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Forte - Faz acompanhamento durante o projeto 

Ponto Forte - Ha registro do acompanhamento do projeto 
Ponto Forte - Acompanha prazo, estimativas, riscos,dados de projeto, cronograma, 
orçamento,recursos de infraestrutura e humanos 

Ponto Fraco - Não faz acompanhamento do projeto 
Ponto Fraco - Não há registro do acompanhamento do projeto 

Ponto Fraco - Acompanha alguns itens relacionados prazo, estimativas, riscos,dados de projeto, 
cronograma, orçamento,recursos de infraestrutura e humanos 

 Para o GPR16 “O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, 

monitorado e mantido”, (SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e perguntas apresentadas 

no Quadro 24. 

Quadro 24. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR16 

PERGUNTAS 

Variável:planeja_comunicacao 

Pergunta:"Você planeja como as pessoas serão envolvidas durante o projeto (como será a forma de 
comunicação)?" 

Variável:reg_plano_comunicacao 
Pergunta:"Você registra este planejamento?" 
Variável:tem_evidencia_plano 

Pergunta:"Você conseguiria ter evidencias de que estas comunicações foram realizadas?" 
 

Variável: Análise (Saída) 

Valores: 
Ponto Forte - Faz planejamento do plano de comunicação da equipe 

Ponto Forte - Há registro do plano de comunicação 
Ponto Forte - Há evidências das comunicações realizadas durante o projeto  

Ponto Fraco - Não faz planejamento do plano de comunicação da equipe 
Ponto Fraco - Não há registro do plano de comunicação 
Ponto Fraco - Não há evidências das comunicações realizadas durante o projeto  
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 Para o GPR17 “Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido 

no planejamento”, (SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e perguntas apresentadas no 

Quadro 25. 

Quadro 25. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR17 

PERGUNTAS 

Variável:analise_critica_qualidade 
Pergunta:"Faz analise critica de qualidade das entregas?" 
Variável:analise_viabilidade_entrega 

Pergunta:"Durante as entregas você faz algum tipo de analise de viabilidade (recursos 
(RH,finaceiros e técnica)?" 

 
Variável: Análise (Saída) 
Valores: 

Ponto Forte - Durane as entregas é realizada analise de viabilidade relacionada a recursos (RH/ 
Finaneiros/ técnicos) 

Ponto Fraco - Não faz analise de viabilidade relacionada a recursos (RH/ Finaneiros/ técnicos) 
durante as entregas 
Ponto Forte - Faz analise crítica de qualidade nas entregas 

Ponto Fraco - Não faz analise crítica de qualidade nas entregas 

 Para o GPR18 “Registros de problemas identificados e o resultado da análise de 

questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as 

partes interessadas”, e GPR19 “Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para 

prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e 

acompanhadas até a sua conclusão” (SOFTEX, 2011) foram definidas as variáveis e perguntas 

apresentadas no Quadro 26. 
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Quadro 26. Variáveis e Perguntas referentes ao GPR18 e GPR19 

PERGUNTAS 

Variável:ha_verificacao_acao_resolveu 
Pergunta:"Você verifica se a ação corretiva resolveu problema?" 

Variável:reg_alguns_problemas 
Pergunta:"Mas você registra pelo menos alguns destes problemas?" 
Variável:sempre_reg_problema 

Pergunta:"São sempre registrados os problemas?" 
Variável:tem_plano_acao_corretiva 

Pergunta:"Para este problema você planeja ação corretiva?" 
Variável:tem_reg_problema 
Pergunta:"Quando você encontra um problema durante a execução do projeto, ele é registrado?" 

Variável:tem_reg_verificacao 
Pergunta:"Há registro desta verificação?" 

 
Variável: Análise (Saída) 

Valores: 

Ponto Forte - Tem registro dos problemas identificados durante a execução do projeto  
Ponto Forte - Todos os problemas são sempre registrados 

Ponto Forte - Há planejamento de ações corretivas para os problemas identificados  
Ponto Forte - Há verificação da efetividade da ação corretiva 
Ponto Forte - Há registro da verificação de efetividade da ação corretiva  

Ponto Fraco - Não há registro dos problemas identificados durante a execução do projeto  
Ponto Fraco - São registrados alguns dos problemas identificados 

Ponto Fraco - Não há planejamento de ações corretivas para os problemas identificados 
Ponto Fraco - Não há verificação da efetividade da ação corretiva 
Ponto Fraco - Não há registro da verificação de efetividade da ação corretiva  
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APÊNDICE D   – INTERFACE DA FERRAMENTA 

D.1 INTERFACE DA FERRAMENTA 

 A Figura 34 apresenta a tela inicial do sistema onde é solicitado ao usuário para inserir os 

dados de login e senha. 

 

Figura 34. Tela de Login 

 A Figura 35 apresenta a tela referente ao termo de confidencialidade que exige a aceitação 

por parte do usuário, conforme explicado na seção 4.1.  



166 

 

 

Figura 35. Tela de Apresentação do Termo de Confidencialidade 

A Figura 36 apresenta a tela principal, com as funcionalidades disponíveis para o usuário 

logado com perfil de Administrador.  
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Figura 36. Tela Principal para o usuário com Perfil Administrador 

A Figura 37 apresenta a tela principal, com as funcionalidades disponíveis para o usuário 

logado com perfil de Coordenador. 

 

Figura 37. Tela Principal para o usuário com Perfil Coordenador 

A Figura 38 apresenta a tela principal, com as funcionalidades disponíveis para o usuário 

logado com perfil de Gerente de Projeto. 
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Figura 38. Tela Principal para o usuário com Perfil de Gerente de Projeto  

A Figura 39 apresenta a tela principal, com as funcionalidades disponíveis para o usuário 

logado com perfil de Gerente de Projeto.  

 

Figura 39. Tela Principal para o usuário com Perfil de Equipe.  

A Figura 40 apresenta a tela referente ao Questionário de Fatores Organizacionais, que deve 

ser respondido pelos usuários com perfil de Gerente de Projeto e/ou Equipe.  
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Figura 40. Tela Questionário Fatores Organizacionais 

A Figura 41 apresenta a tela referente ao Questionário de Caracterização da Empresa, que 

deve ser respondido pelos usuários com perfil de Coordenador. Este questionário possui 4 etapas.  

 

Figura 41. Tela Questionário de Caracterização da Empresa 
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A Figura 42 apresenta a tela referente à etapa 1 Questionário de Caracterização da Empresa, 

que deve ser respondido pelos usuários com perfil de Coordenador.  

 

Figura 42. Tela da Etapa 1 do Questionário de Caracterização da Empresa 

A Figura 43 apresenta a tela referente à entrevista de Gerência de Projetos, que deve ser 

respondida pelos usuários com perfil de Gerente de Projeto.  

 

Figura 43. Tela Entrevista de Gerência de Projetos 



171 

 

A Figura 44 apresenta a tela referente à entrevista de Gerência de Requisitos, que deve ser 

respondida pelos usuários com perfil de Equipe.  

 

Figura 44. Tela Entrevista Gerência de Requisitos 

A Figura 45 apresenta a tela referente ao relatório consolidado de Fatores Organizacionais.  

 

Figura 45. Relatório de Fatores Organizacionais 
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A Figura 46 apresenta a tela referente ao relatório consolidado das entrevistas realizadas que 

apresenta os pontos fortes e fracos do processo avaliado.  

 

Figura 46. Relatório das Entrevistas  

 

 

 

 


