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Resumo 
Está estabelecido na indústria que uma forma bem sucedida de se alcançar a melhoria de 

processos das organizações intensivas em software é seguir modelos de maturidade ou 

capacidade como os modelos do Capability Maturity Model Integration (CMMI) ou da 

norma ISO/IEC 15504. Isto incentiva o estudo para compreender melhor como estes modelos 

são construídos e a pesquisa para definir uma sistemática que auxilie na elaboração de novos 

modelos de capacidade de processo para domínios específicos. Esta dissertação apresenta um 

Framework de Métodos para a Construção de Modelos de Capacidade de Processo como 

elemento de uma metodologia de Perfil de Capacidade de Processo para orientar a Melhoria 

de Processos. Este framework de métodos foi construído com base em experiências anteriores 

bem sucedidas com a aplicação de processos distintos para desenvolver diferentes modelos de 

capacidade de processo. O Framework de Métodos é constituído de uma sequência de 

práticas, regras de customização, exemplos de utilização e exemplos de técnicas utilizadas 

para a construção de modelos de capacidade de processo. O framework foi inicialmente 

avaliado a partir do mapeamento das práticas e regras no processo de desenvolvimento de 

modelos existentes de reconhecimento nacional e internacional.  A aplicação do framework é 

ainda demonstrada por meio da instanciação de um método para a construção de um modelo 

inédito de capacidade de processo para o Software Público Brasileiro. 
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Abstract 
It is established in industry that the most successful way to achieve an improvement in 

processes in software intensive organizations is to apply capability maturity models such as 

the Capability Maturity Model Integration (CMMI) or the ISO/IEC 15504 Standard. This 

approach prompted study to gain a better understanding of how the models are built, and 

research to define a new system that will assist in the development of new capability process 

models tailored to specific domains. This dissertation introduces a Framework of Methods for 

the Construction of Capability process Models as an element of a Process Capability Profile 

methodology to guide the improvement of processes. This framework was built based on 

previous successful experiments with the application of different processes to develop 

different models of process capability. The Method Framework for the Construction of 

Models of Process Capability consists of a sequence of practices, customization rules, 

examples of usage and examples of techniques used to build Process Capability Models. The 

framework was initially evaluated by mapping the practices and rules for existing nationally 

and internationally recognized models. The application of this framework is also 

demonstrated by the example of a method for building a new Process Capability Model for 

the Brazilian Public Software. 
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1 Introdução 

A partir da década de 1980, trabalhos centradas em produtos demonstraram que a qualidade 

do processo de software que era utilizado para construir um produto tinha forte impacto na 

qualidade do que era produzido (HUMPHREY, 1989). A partir desta percepção, as 

organizações de software foram incentivadas a manter seu trabalho mais orientado a 

processos e reforçou o interesse em estudos na área de processos (KELLER e TEUFEL, 

1998).  

Organizações de software passaram a valorizar a melhoria e a avaliação de seus próprios 

processos para identificar se o processo atual está realmente contribuindo para a melhoria da 

qualidade do produto final e ainda se está reduzindo custos, retrabalho etc. Com a avaliação 

dos processos estas organizações podem também verificar onde existem áreas problemáticas 

na execução de seus processos e na sequência estabelecer ações de melhoria para elas 

(ANACLETO et al., 2004). Estas atividades ainda permitem à empresa avaliada um 

diferencial competitivo no mercado através do reconhecimento da qualidade de seus 

processos. Além disto, as organizações também precisam avaliar os processos de outras 

organizações para apoiar a tomada de decisão na seleção de fornecedores qualificados.  

Para a execução de uma avaliação objetiva e que permita a efetiva comparação dos processos 

avaliados, foi necessário o estabelecimento de referências (benchmarking). Desta forma, 

foram desenvolvidos diversos modelos de capacidade de processo como o CMMI-DEV 

Capability Maturity Model Integration for Development
1
 (SEI, 2006), o modelo de 

capacidade de processo da norma NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008), MR-MPS (SOFTEX, 

2009b), iCMM Integrated Capability Maturity Model
2
 (IBRAHIM, 2000), eSCM-SP 

eSourcing Capability Model for Service Providers
3
 (HYDER, KEITH e PAULK, 2004a), 

OOSPICE (STALLINGER et al. 2002), entre outros. No contexto deste trabalho, um modelo 

de referência de processo  define os processos no ciclo de vida e permite a caracterização da 

habilidade destes processos de atender aos objetivos organizacionais correntes e planejados 

(ISO/IEC, 2006). Um modelo de referência de processo também se enquadra no conceito de 

modelo de capacidade de processo onde os processos no ciclo de vida são organizados de 

forma sistemática, segundo o conceito de capacidade de processo (SALVIANO, 2006). 

A melhoria de processos consiste em tomar medidas para adaptar os processos de uma 

organização para que eles cumpram de forma mais eficaz os objetivos de negócio desta 

organização, utilizando como referência a conformidade em relação a um modelo de 

processo. Está estabelecida na indústria de software que uma forma bem sucedida para 

alcançar a melhoria da qualidade do software desenvolvido nas organizações é a execução de 

                                                      
 

1
 Modelo de Capacidade e Maturidade Integrado para Desenvolvimento. 

2
 Modelo Integrado de Maturidade da Capacidade. 

3
 Modelo de Capacidade de eSourcing para Provedores de Serviços. 
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programas de melhoria de processos de software em conformidade com níveis de maturidade, 

como definido pelo modelo de maturidade e capacidade de processo CMM Capability 

Maturity Model
4
 (PAULK et al., 1994) e pela sua nova versão CMMI Capability Maturity 

Model Integration
5
 (CHRISSIS, KONRAD e SHRUM, 2007).  

Um modelo representa uma abstração da realidade e é usado para ajudar as pessoas a explorar 

as possíveis consequências das ações antes de tomá-las (PIDD, 1998). Eles são relevantes 

porque permitem um melhor entendimento sobre algo que será construído. No caso do 

desenvolvimento de software, os modelos de capacidade de processo têm como objetivo 

auxiliar na melhoria e avaliação dos processos e representam as atividades a serem 

executadas para a construção de um produto (ciclo de vida). São constituídos pela definição 

dos processos do ciclo de vida do produto de software.  Estes processos geralmente são 

detalhados na forma de propósitos e práticas
6
. O modelo de processo de software compreende 

também uma arquitetura que descreve as relações entre os processos detalhados no modelo, 

os níveis de capacidade dos processos e em alguns casos os níveis de maturidade (ISO/IEC, 

2006) (SEI, 2006) (SOFTEX, 2009b). 

Os modelos de capacidade de processo têm sido elaborados a partir das experiências bem 

sucedidas da indústria, com o propósito de auxiliar organizações a melhorar o 

desenvolvimento e manutenção de seus produtos. O foco é evoluir processos imaturos 

(improvisados, dependentes dos participantes, de difícil reprodução, baixa visibilidade) para 

processos maduros (definidos, contendo políticas, padrões, fazendo parte da cultura 

corporativa) (SEI, 2006).  

Exemplos de modelos de capacidade de processo já difundidos na comunidade internacional 

de software são o CMMI-DEV (SEI, 2006), o modelo de capacidade de processo da parte 5 

da norma NBR ISO 15504 (ABNT, 2008). No Brasil, um exemplo de modelo bastante 

difundido é o MR-MPS (SOFTEX, 2009b). Ainda existem outros modelos como Bootstrap 

(KUVAJA, 1999), TickIt (BRITISH STANDARDS, 2007), iCMM (IBRAHIM, 2000), 

eSCM-SP (HYDER, KEITH e PAULK, 2004a), (HYDER, KEITH e PAULK, 2004b), 

OOSPICE (STALLINGER et al. 2002), etc.  

Tipicamente, é escolhido um modelo de capacidade de processo de software, tanto para 

orientar um programa de melhoria de processos, quanto para ser usado como referência numa 

avaliação da capacidade dos processos de desenvolvimento de software de uma determinada 

organização. O escopo do programa de melhoria e/ou da avaliação deve ser determinado a 

partir dos objetivos de negócio da organização que terá seus processos melhorados e/ou 

avaliados. A determinação deste escopo se dá através da seleção dos processos que serão 

                                                      
 

4
 Modelo de Capacidade e Maturidade 

5
 Modelo de Capacidade e Maturidade Integrado 

6
 De acordo com a NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008) uma prática é uma atividade que contribua para a 

criação de qualquer resultado de um processo ou para a melhoria da capacidade de um processo.  O termo 

"prática" será utilizado ao longo deste trabalho para designar uma atividade que contribua para a criação de 

qualquer resultado de um processo ou de um método e para a melhoria da capacidade de um processo. 



 

3 

melhorados e/ou analisados, bem como a capacidade esperada para cada um destes processos. 

O conjunto de processos selecionados para um programa de melhoria de processos ou 

avaliação, junto com as capacidades esperadas destes processos é chamado de Perfil de 

Capacidade de Processo ou Perfil Alvo de Capacidade de Processo (SEI, 2006).No decorrer 

de uma avaliação formal é observada a capacidade de cada processo selecionado para a 

avaliação, ou seja, a habilidade que o processo tem para atingir as práticas do modelo 

escolhido ou contribuir junto com outros processos para alcançar estas práticas NBR ISO 

15504 (ABNT, 2008). Além disto, também é analisado o quanto o processo está refinado e 

institucionalizado na organização, isto é, se o processo alvo da avaliação é feito de forma 

rotineira, como parte da sua cultura corporativa (SOFTEX, 2009b). 

Alguns modelos de capacidade de processos também definem níveis de maturidade para 

representar o estado dos processos de uma organização. Assim, a maturidade de uma 

organização pode ser indicada por meio de níveis de maturidade. Cada nível de maturidade 

compreende um perfil de capacidade de processo pré-definido pelo modelo. O nível de 

capacidade dos processos é acumulativo. Desta forma, para que uma empresa seja avaliada 

com sucesso em um determinado nível de maturidade, ela deve implementar no nível de 

capacidade do nível de maturidade desejado todos os processos relacionados a este nível de 

maturidade e os processos relacionados a níveis de maturidade inferiores. 

O sucesso do uso de modelos de capacidade na melhoria de processos de software gera um 

impacto nas iniciativas de melhoria de processos causando necessidade de revisão e evolução 

dos modelos existentes, bem como a oportunidade da criação de novos modelos de 

capacidade de processo relacionados a outras áreas do conhecimento. Modelo de capacidade 

de processo não é restrito à área de desenvolvimento de software NBR ISO 15504 (ABNT, 

2008). Embora o modelo de capacidade de processo da norma NBR ISO 15504 (ABNT, 

2008) seja aplicado aos processos do ciclo de vida de software definidos pela norma ISO/IEC 

12207 (ISO/IEC 12207, 2008), a norma é genérica.  

Existem publicações que demonstram a aplicação de modelos de capacidade em outras áreas. 

Podem ser citados exemplos como o PRM
7
 Process Model Reference para a liderança de 

equipes virtuais integradas (TUFFLEY, 2008), o Modelo para melhoria e avaliação da gestão 

estratégica de laboratórios universitários (SILVA, 2007; SILVA, et al., 2007) e o modelo 

KMMM Knowledge Management Maturity Model
8
 desenvolvido pela Siemens que permite 

avaliação e melhoria das atividades de Gestão do Conhecimento (EHMS e LANGEN, 2002) 

entre outros.  

                                                      
 

7
 Modelo de Referência de Processo 

8
 Modelo de Maturidade de Gestão do Conhecimento 
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1.1 Problema de pesquisa 

Os modelos de capacidade de processo existentes ou os mais conhecidos não atendem à 

diversidade de contextos e objetivos estratégicos das organizações (SALVIANO, 2006), 

inclusive na área de software. Isto pode ser observado a partir dos diversos projetos de 

construção de modelos em andamento e adaptações de modelos como, por exemplo:  

 ITIL Information Technology Infrastructure Library
9
 (OGC, 2002): que registra as 

práticas para gerenciar a infraestrutura de TI visando garantir os níveis de serviço 

acordados com os clientes. Atualmente, é a norma BS-15000 anexa a ISO 20000. 

 MARES-MPE (ANACLETO et al., 2004): adaptação da norma ISO/IEC 15504 para a 

esfera de micro e pequenas empresas de software. 

 COBIT Control Objectives for Information and related Technology
10

 (ITGI, 2005): que é 

um framework constituído de práticas elaboradas a partir de consenso de especialistas no 

domínio de governança em TI.   

 MARES-MINI/EI (PICKLER, GRESSE VON WANGENHEIM e SALVIANO, 2005): 

adaptação da norma ISO/IEC 15504 para a esfera de micro empresas de software 

incubadas. 

 PRM.CBD (TSUKUMO et al., 2006): especialização de algumas áreas de processo do 

modelo CMMI-SE/SW v1.1 e incluindo processos do grupo de reuso do modelo da norma 

ISO/IEC 15504 para o desenvolvimento de software baseado em componentes.  

 Modelo para melhoria e avaliação da pesquisa em laboratórios universitários (SILVA, 

2007; SILVA, et al., 2007):  que consiste em uma adaptação da norma ISO/IEC 15504 

para melhoria e avaliação da gestão estratégica de laboratórios universitários. 

 Automotive SPICE (AUTOMOTIVE SIG, 2008): adaptação da norma ISO/IEC 15504, 

para estabelecer uma referência para avaliar a capacidade do processo de software de 

fornecedores de software automotivo. 

 Reference Model for the Leadership of Integrated Virtual Teams
11

 (TUFFLEY , 2008): 

usa requisitos especificados na norma ISO/IEC 15504 para estabelecer um modelo de 

capacidade de liderança de equipes virtuais integradas.  

 MR-MPS (SOFTEX, 2009b): definido em conformidade com o CMMI-DEV (SEI, 2006) 

e em consonância com a Norma Internacional ISO/IEC 12207:2008 (ISO/IEC, 2008), 

adaptando às necessidades da comunidade de interesse, o que inclui as empresas de 

desenvolvimento de software brasileiras.  

                                                      
 

9
 Biblioteca de Infraestrutura para a Tecnologia de Informação. 

10
 Controle de objetivos para informação e tecnologias correlatas. 

11
 Modelo de Referência de Processo para Liderança de Equipes Virtuais Integradas. 
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Alguns trabalhos de graduação também foram desenvolvidos com a intenção de adaptar os 

modelos mais conhecidos para uma realidade diferente da qual eles foram criados como é o 

caso do desenvolvimento de um modelo de capacidade de processo para a educação 

(MIRANDA e SALVIANO, 2005), que baseado na norma ISO/IEC 15504 define melhorias 

no processo de ensino dos cursos de graduação em informática. Outro trabalho teve como 

cenário o domínio bancário, onde foi criado e utilizado um modelo de capacidade de processo 

que é uma adaptação do CMMI-DEV (CAVALCANTE e COSTA, 2005).  

Além disto, mesmo os modelos de capacidade consolidados, depois de publicados, passam 

por evoluções e revisões periódicas. Podemos citar, por exemplo, o modelo CMM (PAULK 

et al., 1994), predecessor do CMMI-DEV, que teve 3 versões, o CMMI-DEV (SEI, 2006) que 

está na sua terceira versão, e o modelo MR-MPS criado em 2005 atualmente na sua quarta 

edição. 

Além dos trabalhos de elaboração, adaptação e revisão de modelos existem demandas atuais 

de novos modelos de capacidade de processo. Como exemplos concretos, pode-se citar as 

iniciativas: 

 Enterprise SPICE
12

: integrará normas existentes em um único modelo de capacidade de 

processo e modelo de avaliação de processo, voltados para processos empresariais. 

 Medi SPICE
13

: desenvolverá um modelo de capacidade de processo e modelo de 

avaliação de processo para Dispositivos de Software Médicos em conformidade com os 

requisitos da norma ISO/IEC 15504. 

 Banking SPICE
14

: integrará ferramentas metodológicas existentes como PRM Process 

Reference Model
15

 e PAM Process Assessment Model
16

 e disponibilizará um mecanismo 

para a avaliação e melhoria dos processos implantados no setor bancário e financeiro 

internacional.  

 Modelo de Referência de Processo para a tele medicina (HAUCK, GRESSE VON 

WANGENHEIM e WANGENHEIM, 2008): projeto de construção de um modelo de 

referência de processos de desenvolvimento de software para a tele medicina.  

 Modelo de Capacidade de Processo para o Software Público Brasileiro (BONACIN, 

RODRIGUES e CAPRETZ, 2008): projeto para o desenvolvimento de um modelo de 

capacidade de processo para o Software Público Brasileiro. O desenvolvimento deste 

modelo será utilizado para validar o resultado desta dissertação. 

                                                      
 

12
 http://www.enterprisespice.com/ 

13
 http://medispice.ning.com/ 

14
 http://www.bankingspice.com/ 

15
 Modelo de Referência de Processo 

16
 Modelo de Avaliação de Processo 
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O Software Público Brasileiro - SPB é um conceito usado para definir a política de uso e 

desenvolvimento de software pelo setor público no Brasil. Isto compreende a relação entre as 

instituições públicas em todo o país, e destas com as empresas e a sociedade. O objetivo 

inicial era o compartilhamento de soluções apenas entre as entidades públicas. Entretanto, 

este compartilhamento foi ampliado para toda sociedade (BONACIN, RODRIGUES e 

CAPRETZ, 2008).  Com a construção destes dois novos modelos de capacidade de processo, 

será possível aplicar abordagens de melhoria e avaliação de processo baseadas em modelos já 

conhecidos pela comunidade e adaptados para estes contextos específicos. 

A criação de novos modelos ou a adaptação de modelos existentes não é uma atividade 

trivial, sendo usualmente necessário o desenvolvimento de uma sistemática para isto. Porém, 

a maioria dos modelos de capacidade de processo existente detalha sua estrutura e seus 

componentes, mas não trazem documentado o método utilizado para a sua própria construção 

(SALVIANO, 2006). Com a demanda por novos modelos ou adaptações de modelos 

existentes, o conhecimento sobre métodos de construção de modelos consolidados poderia 

fornecer subsídio na construção de novos modelos. Deste modo, o método utilizado para 

construir um modelo pode ser reutilizado para a adaptação ou construção de novos modelos.  

Outra dificuldade relevante diz respeito à garantia da qualidade do modelo de capacidade de 

processo que será criado. A qualidade depende de fatores como o método adotado para sua 

construção, incluindo recursos alocados, envolvimento de profissionais experientes no 

domínio da aplicação do novo modelo, profissionais que conheçam normas e modelos e que 

entendam de desenvolvimento de novos modelos (FIRESMITH et al., 2009). Sua qualidade 

também depende da avaliação do modelo criado para que ele tenha validade como um 

modelo de capacidade de processo.  

Através de uma variação do processo técnico conhecido como SLR – Systematic Literature 

Review
17

 (BRERETON et al., 2007) não foi encontrado até o momento da elaboração deste 

trabalho, um método genérico de construção de modelos de capacidade que possa ser 

instanciado por um modelo e que retorne um feedback sobre a sua validade como modelo de 

capacidade.  
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1.1.1 Solução proposta 

Em estudo preliminar, verificou-se a possibilidade de inferir certas recomendações sobre os 

métodos usados para construir alguns modelos de capacidade de processo.  Percebeu-se que 

há certa sobreposição destas recomendações, abrindo espaço para a pesquisa sobre o 

desenvolvimento de orientações genéricas para a construção de modelos de capacidade de 

processos. 

Desta forma, este trabalho apresenta uma expansão da metodologia PRO2PI (SALVIANO, 

2006), acrescentando-a com um novo elemento chamado PRO2PI-MFMOD Method 

Framework for Engineering Process Capability Models
 18

. O PRO2PI-MFMOD é 

desenvolvido no Laboratório de Qualidade e Produtividade de Software da UNIVALI, em 

parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), que tem por 

objetivo principal a elaboração de um Framework de métodos para o Desenvolvimento de 

Modelos de Capacidade de Processo – MFMOD. Este framework de métodos visa fornecer 

um arcabouço de recursos para estabelecer um método de definição de modelos de 

capacidade de processo. 

Embora não exista consenso na literatura sobre a definição do termo framework, este trabalho 

considera um framework como um conjunto de componentes e estruturas independentes que 

tem uma relação pré-definida, com o propósito de realizar uma tarefa (PREE, FONTOURA e 

RUMPE, 2001). O termo método é adotado para qualquer procedimento regular, explícito e 

passível de ser repetido para conseguir-se alguma coisa, seja material ou conceitual (BUNGE, 

1974). 

Um framework de métodos para construção de modelos de capacidade de processo é uma 

coleção de componentes de métodos para construção de modelos de capacidade de processo, 

regras e estruturas independentes que tem uma relação pré-definida, com o propósito de 

auxiliar a construção de modelos de capacidade de processo inéditos ou revisões de modelos 

existentes. 

O PRO2PI-MFMOD apoia a definição de métodos para a construção de modelos de 

capacidade de processo. O framework possui um método com instruções práticas e com 

linguagem acessível, buscando facilitar a compreensão sobre como seus componentes são 

utilizados e seus produtos de trabalho são gerados durante o ciclo de vida de um modelo de 

capacidade de processo. Ele visa explicar os passos de construção de modelos de capacidade 

de processo, permitindo que eles sejam seguidos, adaptados ou ignorados. O PRO2PI-

MFMOD foi gerado a partir dos relatos de criação de normas e modelos de capacidade de 

processo encontrados na literatura, compilados e consolidados num método generalizado que 

pode ser adaptado para instanciar modelos de capacidade de processos inéditos. 
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A partir da solução proposta, este trabalho busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: 

 É possível estabelecer uma sistemática para a construção de modelos de capacidade de 

processo que seja genérica para diferentes tipos de modelo de capacidade de processo e 

em diferentes contextos? 

A partir da pergunta de pesquisa, foi formulada a seguinte hipótese: 

 O framework de métodos proposto permite a instanciação de métodos de construção para 

diferentes modelos de capacidade de processo. 

O framework de métodos desenvolvido visa prover meios concretos para aumentar a 

capacidade de responder às atuais e futuras expectativas de construção de adaptações ou 

novos modelos. Um dos principais objetivos do framework é apoiar a melhoria de processo 

para o desenvolvimento de modelos de capacidade de processo.  

1.1.2 Justificativa 

Atualmente, existe uma considerável demanda de novos modelos de capacidade de processos 

para contextos específicos (SALVIANO, 2006). Isto ocorre em virtude de estar estabelecida 

na indústria que a execução de programas de melhoria de processos em conformidade com 

um ou mais modelos de capacidade de processo, é uma forma bem sucedida para alcançar a 

melhoria da qualidade do que é desenvolvido. Outro fator que contribui para esta demanda é 

o fato de que os modelos e normas de capacidade de processo mais difundidos no mercado 

são voltados para grandes corporações e por este motivo não se enquadram diretamente a 

realidades diferentes do contexto para o qual eles foram concebidos (RICHARDSON e 

GRESSE VON WANGENHEIM, 2007). As empresas que adotam modelos de capacidade de 

processo também podem contribuir para esta demanda ao precisarem adaptar o modelo para 

obterem modelos ajustados às suas necessidades específicas. 

Por outro lado, publicações sobre metodologias de desenvolvimento de modelos de 

capacidade de processos ainda não foram encontradas, e nas publicações sobre a criação de 

novos modelos de capacidade de processo as informações sobre seu método de construção 

nem sempre são detalhadas e documentadas adequadamente. Isto resulta em um não 

aproveitamento de lições aprendidas para a construção de novos modelos de capacidade de 

processo, fazendo com que erros e dificuldades encontradas anteriormente possam ser 

novamente cometidos, bem como seus acertos não são compartilhados para serem repetidos. 

O motivo da falta de publicação destes dados não é somente a questão da concorrência entre 

modelos, uma vez que os modelos muitas vezes são desenvolvidos para áreas de 

conhecimento, contextos e aplicações diferentes.  

Foi identificado que o desenvolvimento de um método com documentação sobre uma 

sistemática de construção de modelos de capacidade de processo é uma área a ser pesquisada 

(SALVIANO, 2006). Um método pode ser entendido como um guia que tem o objetivo de 

auxiliar pessoas a executarem alguma atividade (RUMBAUGH, 1995). Deste modo, um 

método para a definição de modelos de capacidade de processo deveria ser um guia para 
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auxiliar na construção de modelos de capacidade de processo. Entretanto, um método 

específico neste contexto poderia envolver uma grande quantidade de adaptações, uma vez 

que os modelos de capacidade de processo são criados e adaptados para diferentes situações. 

Uma alternativa, neste caso, foi desenvolver um framework para apoiar a construção destes 

métodos específicos. Um framework pode ser aplicado em múltiplas situações similares, 

definindo um conjunto de componentes e estruturas independentes que se relacionam de uma 

maneira pré-definida, com o propósito de realizar uma tarefa (PREE, FONTOURA e 

RUMPE, 2001). 

O framework PRO2PI-MFMOD foi gerado, a partir das práticas de construção de modelos já 

existentes, com o propósito de ser aplicável em construções, revisões, adaptações e 

instanciações de diferentes modelos de capacidade de processo. A adoção do PRO2PI-

MFMOD permitirá a reutilização de componentes de diferentes métodos, favorecendo o 

aumento da padronização da estrutura dos modelos que serão criados. Entretanto, a 

combinação de quais componentes são adequados para um determinado contexto ainda é de 

responsabilidade dos especialistas envolvidos na construção do modelo. Assim, se espera 

uma redução do esforço que precisa que ser empregado para a construção dos componentes e 

estruturas de novos modelos e, consequentemente, isto impactará na redução do tempo para 

disponibilizar novos modelos de capacidade de processo. A utilização do PRO2PI-MFMOD é 

uma oportunidade de criação de novos métodos com base nas práticas de construção de 

modelos já existentes, o que também permitirá uma validação dos modelos que estão sendo 

criados em relação a estas práticas. 

Espera-se, desse modo, que o PRO2PI-MFMOD contribua para a instanciação de novos 

modelos de capacidade de processo. Acredita-se que as instituições de pesquisa e empresas 

que precisam desenvolver modelos de capacidade de processos possam se beneficiar do 

resultado desta pesquisa eliminando uma etapa do desenvolvimento de novos modelos de 

capacidade de processo adotando o PRO2PI-MFMOD para definir método para este 

desenvolvimento.  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Construir um framework de métodos para o desenvolvimento de modelos de capacidade de 

processo. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar os processos existentes para o desenvolvimento de modelos de capacidade de 

processo. 

2. Identificar as estruturas existentes em modelos de capacidade de processo. 

3. Identificar os critérios de avaliação de métodos para o desenvolvimento de modelos de 

capacidade de processo. 

4. Construir um framework de métodos para apoiar o desenvolvimento de modelos de 

capacidade de processo que atenda aos critérios de avaliação definidos.  

5. Instanciar um método, a partir do framework de métodos proposto, para orientar a 

construção de um modelo de capacidade de processo para o software público brasileiro. 

6. Avaliar a aplicabilidade do framework de métodos a partir dos resultados obtidos com a 

sua instanciação. 

1.3 Delimitação do escopo 

O framework de métodos para o desenvolvimento de modelos de capacidade de processo 

construído neste trabalho foi criado com base em métodos de construção de modelos 

existentes. Os modelos foram selecionados a partir de um protocolo definido no contexto de 

uma revisão sistemática. Modelos que não descreviam a forma como eles foram construídos 

foram excluídos do estudo. Entretanto, uma limitação é que uma atualização, ou mesmo a 

reutilização mais recente deste protocolo pode ampliar a quantidade de modelos relevantes.  

Outra fonte para encontrar os modelos estudados foi um survey enviado para instituições 

responsáveis pela manutenção de modelos consolidados no mercado e que não foram 

encontrados a partir do protocolo da revisão sistemática. Também foram selecionados 

modelos elaborados com a participação da equipe do LQPS (Laboratório de Qualidade e 

Produtividade de Software) ou do CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer), 

pois a forma como estes modelos foram gerados é de conhecimento da autora.  

A avaliação do framework desenvolvido neste trabalho limitou-se exclusivamente a realizar a 

instanciação de um método para a construção do modelo de capacidade de processo para o 

Software Público Brasileiro; e em seguida construir a versão preliminar do modelo de 

capacidade de processo para o Software Público Brasileiro seguindo o método instanciado.  A 

definição dos níveis de capacidade do modelo de capacidade de processo para o Software 

Público Brasileiro não será demonstrada neste trabalho. Entretanto, sugere-se que isto seja 

feito aplicando o framework de métodos desenvolvido neste trabalho da mesma forma como 
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ele é aplicado na definição de um método para orientar a construção do modelo de 

capacidade de processo para o Software Público Brasileiro. 

O framework desenvolvido neste trabalho não apresenta nenhuma automação para apoiar o 

desenvolvimento de modelos de capacidade de processo. Ele também não apresenta um 

método padrão para orientar a construção de modelos de capacidade de processo. Ele oferece 

um conjunto de componentes e estruturas (práticas, técnicas, regras e exemplos de 

utilização), identificados a partir de métodos de construção de modelos existentes, para 

montar métodos de desenvolvimento de modelos de capacidade de processos para apoiar à 

construção sistemática de tais modelos. 

Assim, para aplicá-lo, deve-se conhecer antecipadamente os componentes e estruturas 

definidos pelo framework. Definir uma combinação de quais componentes do framework são 

adequados para um determinado contexto ainda depende do envolvimento de especialistas na 

equipe de construção do modelo. 

O uso do framework não assegura a qualidade de um método instanciado e consequentemente 

a qualidade dos modelos criados a partir deste método. O framework oferece um arcabouço 

de componentes já aplicados na prática e com resultados positivos para apoiar a definição de 

métodos de construção de modelos de capacidade de processo. Assim, é necessário que a 

equipe envolvida no desenvolvimento de um modelo defina formas próprias para avaliar e 

validar o modelo construído. 

 

1.4 Metodologia 

Na literatura pode-se encontrar diversas maneiras de classificação de pesquisas. Em cada uma 

destas classificações seus autores procuram mostrar a relação entre o problema de pesquisa e 

a o tipo da pesquisa sendo realizada. Esta seção tem como propósito enquadrar o trabalho 

proposto nas formas de classificação de pesquisa a ele aplicáveis. Para melhor compreensão 

dos métodos que são utilizados neste projeto, este tópico será dividido em metodologia da 

pesquisa e metodologia da aplicação. 

1.4.1 Metodologia da pesquisa 

De acordo com Bunge (1974) método "é um procedimento regular, explícito e passível de ser 

repetido para conseguir-se alguma coisa, seja material ou conceitual”. Segundo Lakatos e 

Marconi (2001) o método científico, "é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, 

com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista". Isto é, um método consiste na ordem dos procedimentos necessários para se chegar 

ao resultado e possibilitando a sua reprodução, portanto, o método científico consiste na 

maneira de se fazer uma pesquisa científica. 
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Gil (1991) relata a classificação dos métodos que proporcionam as bases lógicas à 

investigação científica em cinco métodos diferentes: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, 

dialético e fenomenológico. 

O método dedutivo foi proposto pelos racionalistas (Descartes, Spinoza, Leibniz), segundo os 

quais só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. É o método que parte do geral 

e, a seguir, desce ao particular. Ele decorre de fatos evidentes e faz uma construção lógica 

que, a partir de duas premissas, se obtém uma terceira, nelas logicamente implicadas, 

denominada conclusão (LAKATOS E MARCONI, 2001). 

O método indutivo foi proposto pelos empiristas (Bacon, Hobbes, Locke, Hume). Ele 

consiste em procedimentos inversos ao do método dedutivo e parte de casos particulares e 

resulta numa generalização que é o produto posterior do trabalho de coleta de dados 

particulares. Os resultados obtidos por meio do método indutivo não estão contidos nas 

premissas consideradas, diferente do que ocorre com o método dedutivo. Assim, se por meio 

do método dedutivo os resultados obtidos são conclusões verdadeiras, pois são baseados em 

premissas verdadeiras, por meio do método indutivo os resultados de sua aplicação são 

conclusões prováveis.  

A partir de críticas ao método indutivo Karl Popper definiu o método hipotético-dedutivo. 

Para ele o método indutivo exigiria que a observação de fatos isolados atingisse ao infinito e 

os resultados obtidos com a indução caem invariavelmente no apriorismo. Segundo Kaplan 

(1980) no método hipotético-dedutivo "... o cientista, através de uma combinação de 

observação cuidadosa, hábeis antecipações e intuição científica, alcança um conjunto de 

postulados que governam os fenômenos pelos quais está interessado, daí deduz ele as 

consequências por meio de experimentação e, dessa maneira, refuta ou comprova os 

postulados, substituindo-os, quando necessário por outros e assim prossegue". Um problema 

surge quando os conhecimentos acerca de um determinado tema não são suficientes para 

explicar um fenômeno específico. Então as hipóteses ou conjecturas são elaboradas visando 

explicar a dificuldade apresentada no problema. A partir de tais hipóteses ou conjecturas, 

consequências que deverão ser testadas ou falseadas serão deduzidas. Caso não se consiga 

deduzir consequências capazes de falsear a hipótese, se obtém a corroboração da hipótese. 

Deve-se considerar ainda, segundo Popper, que a hipótese é válida uma vez que ela tenha 

sido submetida e passado por testes, mas ela não está confirmada definitivamente, pois fatos 

que a invalidem podem surgir a qualquer momento (POPPER, 1993). 

Assim, esta dissertação inicialmente adota como método de pesquisa o método indutivo. Este 

método é utilizado, pois a pesquisa realizada partirá de uma observação de fatos correlatos, 

em seguida será identificado se existe relação entre eles para então realizar uma 

generalização desta relação. Dando continuidade a pesquisa, o trabalho empregará o método 

hipotético dedutivo, uma vez que a partir da generalização inicialmente obtida, novas 

contribuições serão sugeridas, testadas e incorporadas ao resultado da pesquisa caso 

corroborem com esta. 
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A natureza de uma pesquisa pode ser classificada como básica ou aplicada. Pesquisa de 

natureza básica consiste em realizar uma pesquisa sem prever sua aplicação prática de 

imediato. Pesquisa de natureza aplicada consiste em realizar uma pesquisa prevendo sua 

aplicação prática de imediato para solucionar problemas específicos (SILVA e MENEZES, 

2005). 

A natureza deste trabalho, de acordo com o método científico, é uma pesquisa aplicada, onde 

se tem como objetivo gerar conhecimentos para prática dirigida à solução de problemas na 

construção de modelos de capacidade de processo. 

Em relação à forma de abordagem do problema Silva e Menezes (2005) classificam uma 

pesquisa como quantitativa ou qualitativa. Pesquisas quantitativas consideram que tudo pode 

ser quantificável para ser classificado e analisado posteriormente. Este tipo de pesquisa 

tipicamente envolve a adoção de recursos e de técnicas estatísticas como percentagem, média, 

moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc. Pesquisas 

qualitativas consistem em trabalhos onde a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados é a base do processo de pesquisa. Portanto, não devem ser traduzidos em 

números e não requerem o uso de métodos e técnicas estatísticas. Para Godoy (1995), a 

pesquisa qualitativa parte de questões de interesses amplos, os quais vão se definindo à 

medida que o estudo se desenvolve. 

Este trabalho possui características da abordagem qualitativa, pois não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas, ou qualquer modelo analítico, onde a interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados fazem parte do processo desta pesquisa. O 

framework de métodos para a construção de modelos de capacidade de processo é a fonte 

direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. 

Outro critério para classificação de uma pesquisa diz respeito aos seus objetivos, para tanto, 

esta pode ser exploratória, descritiva ou explicativa (GIL, 1991).  

A pesquisa exploratória procura compreender melhor um problema para desenvolver 

hipóteses sobre ele ou torná-lo mais explícito. Para a realização de uma pesquisa exploratória 

o pesquisador procura fazer o levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem sua compreensão.  

Compreender e descrever as características de determinada população ou fenômeno 

caracteriza a pesquisa descritiva. Para a realização de uma pesquisa descritiva o pesquisador 

procura usar questionários e observação sistemática como técnicas padronizadas de coleta de 

dados. 

A pesquisa explicativa visa identificar fatores que determinem ou contribuam para a 

ocorrência de fenômenos (GIL, 1991). 

Uma parte deste trabalho, portanto, pode ser caracterizado como pesquisa descritiva, onde 

fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem interferência 

do pesquisador. A outra parte deste trabalho pode ser caracterizado como pesquisa 
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exploratória pois foi realizado o levantamento bibliográfico e survey com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. 

Com a intenção de aumentar e aprofundar os conhecimentos sobre os assuntos que 

constituem este trabalho será utilizado uma variação do procedimento técnico padronizado de 

coleta de dados conhecida como SLR.  

Uma SLR compreende diferentes atividades que podem ser agrupadas em três fases 

principais: planejamento, execução e apresentação dos resultados (BRERETON et al., 2007). 

Para este trabalho, foi adotada uma adaptação do processo de revisão sistemática para a área 

de Engenharia de Software proposta em (KITCHENHAM et al., 2007). Um resumo deste 

processo é ilustrado no Quadro 1. 

Quadro 1: Processo de revisão sistemática da literatura na área de Engenharia de Software 

Fase Atividade 

1. Planejamento 

1.1 Identificar a necessidade de uma revisão 

1.2 Delegar a revisão 

1.3 Especificar as perguntas de pesquisa 

1.4 Desenvolver um protocolo de revisão 

1.5 Avaliar o protocolo de revisão 

 

2. Execução 

2.1 Identificar a pesquisa 

2.2 Selecionar estudos primários 

2.3 Avaliar a qualidade do estudo 

2.4 Extrair e monitorar dados 

2.5 Sintetizar dados 

3. Apresentação 

dos resultados 

3.1 Especificar mecanismos de disseminação 

3.2 Formatar o relatório principal 

3.3 Avaliar o relatório 

Fonte: (KITCHENHAM et al., 2007) 

A necessidade para uma revisão sistemática da literatura (atividade 1.1) no contexto deste 

trabalho pode ser demonstrada pela escassez de publicações detalhando métodos de 

construção de modelos de capacidade de processos, como discutido na seção 1.1 Problema de 

Pesquisa. 

1.4.2 Metodologia da aplicação 

O desenvolvimento do Framework de métodos é realizado por meio da execução das etapas 

de: Revisão da Literatura, Coleta e Análise de Experiências, Desenvolvimento e Avaliação do 

Framework de métodos. 

Etapa 1. Revisão da literatura  

Esta etapa foi conduzida a partir de uma variação da SLR. Uma vez que a SLR foi conduzida 

pela própria autora e que objetivo da SLR foi embasar um trabalho científico sem fins 

comerciais, a atividade 1.2 (Delegar a revisão) não foi considerada. Esta é uma adaptação 

válida do processo proposto por Kitchenham (2007), uma vez que a atividade de delegar a 

revisão é definida como opcional.  
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As perguntas de pesquisa que irão orientar o processo de revisão da literatura (atividade 1.3 

Especificar as perguntas de pesquisa) consistem em verificar a existência e qualidade de 

frameworks de método e similares para a construção de modelos de capacidade de processo. 

Para tal, as perguntas foram formuladas de acordo com o formato proposto em 

(AUSTRALIAN, 2000) e adaptado para a área de Engenharia de Software por Kitchenham 

(2007). São elas: 

 Pergunta 1: Quais são os modelos, processos ou frameworks que são utilizados 

para a construção de modelos de capacidade de processo? 

 Pergunta 2: Como são desenvolvidos modelos e normas de capacidade de 

processo? 

 Pergunta 3: Como são definidos os processos e níveis de capacidade e maturidade 

de processos dos modelos de capacidade de processo? 

 Pergunta 4: Como construir modelos de capacidade de processo que sejam válidos 

e efetivos? 

 Pergunta 5: Como apoiar a construção de modelos de capacidade de processo? 

Para que a revisão seja focada em responder as perguntas de pesquisa, deve-se estabelecer 

limites da revisão, identificando o escopo a ser considerado. Inicialmente, a revisão buscou a 

identificação de SLRs previamente elaboradas que fossem relacionadas com as perguntas de 

pesquisa. Além disso, foi adotado um conjunto de critérios denominado PICOC
19

 – 

População, Intervenção, Comparação, Resultados e Contexto (PETTICREW, 2005). Desta 

forma, o escopo para a revisão foi estabelecido de acordo com o Quadro 2. 

Quadro 2: Critérios para orientar a revisão da literatura 

Critério 

 

População Empresas ou Organizações de pesquisa envolvidas com o desenvolvimento de guias, 

modelos e normas de capacidade de processos. 

Ex: ISO, SEI, SOFTEX 
Intervenção Métodos de construção de Frameworks, modelos, normas e guias. 

Ex: ISO/IEC 15504, CMMI-DEV, MR-MPS 

Comparação Práticas de construção dos guias, modelos e normas de capacidade de processos. 

Ex: Práticas de construção de modelos novos e modelos tradicionais de capacidade de 

processo ou Práticas de construção de novas normas e normas tradicionais de 

capacidade de processo. 

Resultados Parâmetros de elaboração ou adaptação de modelos de capacidade de processo.  

Ex: Atividades desenvolvidas para a construção do modelo, Duração do projeto de 

construção do modelo; Esforço para construção do modelo; Custo para a construção do 

modelo. 

Contexto Extração de informações a respeito de construção ou adaptação de guias, normas e 

modelos de capacidade de processo.  

Ex: Guias, Normas e Modelos de capacidade de processo. 

 

                                                      
 

19
 Sigla formada pelas primeiras letras dos termos originais em inglês: Population, Intervention, Comparison, 

Outcome e Context (PETTICREW, 2005). 
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A partir da definição das perguntas de pesquisa e do escopo considerado para a SLR, foi 

desenvolvido o protocolo de revisão (Atividade 1.4 Desenvolver um protocolo de revisão). 

Este protocolo define os passos a serem seguidos e determina os métodos que serão utilizados 

na pesquisa, com o intuito de evitar discrepâncias entre os pesquisadores e possibilitar a 

reprodução do estudo. O protocolo de revisão utilizado neste trabalho é apresentado no 

Quadro 3. 

Quadro 3: Protocolo de revisão adotado neste trabalho 

Passo Descrição 

Motivação Identificar quais são as práticas de construção ou adaptação de guias, normas e modelos 

de capacidade de processo.  

Perguntas de 

pesquisa 

Pergunta 1: Quais são os modelos, processos ou frameworks que são utilizados para a 

construção de modelos de capacidade de processo? 

Pergunta 2: Como são desenvolvidos modelos e normas de capacidade de processo? 

Pergunta 3: Como são definidos os processos e níveis de capacidade e maturidade de 

processos dos modelos de capacidade de processo? 

Pergunta 4: Como construir modelos de capacidade de processo que sejam válidos e 

efetivos? 

Pergunta 5: Como apoiar a construção de modelos de capacidade de processo? 

Estratégia Termo de Busca: 

 

Palavras-chave que serão utilizadas para efetuar a busca nas fontes de pesquisa: 

 

(Model OR Standard OR Guide OR Framework) AND (Process OR Method OR 

software process OR Software Engineering) AND (assessment OR improvement OR 

capability OR maturity) AND (CMMI OR 15504 OR 12207 OR "MPS.BR" OR 

"MR-MPS"  OR CMM OR SPICE)  

 

 Fontes de Pesquisa: 

 

Bibliotecas digitais, revistas específicas, e conferências 

 

 IEEExplore (http://ieeexplore.ieee.org/) 

 ACM Digital library (http://portal.acm.org/) 

 Citeseer library (http://citeseerx.ist.psu.edu/) 

 SpringerLink  (http://www.springerlink.com) 

 SPICE Conference 

 SBQS 

 

Critérios de 

seleção 

1. Trabalhos que apresentem frameworks, modelos e normas de capacidade de 

processo para domínios específicos. 

2. Trabalhos que relatem como modelos e normas de capacidade de foram 

desenvolvidos. 

3. Trabalhos que relatem experiências de como foram adaptados modelos e 

normas de capacidade de processo para domínios específicos. 

4. Trabalhos publicados a partir de 01 de janeiro 1990 até 30 de abril de 2009 (dia 

em que foi realizada a busca). 

Critérios de 

qualidade  

1.  Adequação da descrição do método de construção do guia, modelo ou norma 

a. O documento estudado descreve como nível de detalhe suficiente para 

reproduzir como foi realizada a construção ou a adaptação do guia, 

modelo ou norma. 

http://www.springerlink.com/


 

17 

Os termos de pesquisa do protocolo de revisão foram definidos a partir de palavras 

recorrentes das perguntas de pesquisa de acordo com o formato proposto em 

(KITCHENHAM et al., 2007). Foram identificados, no mínimo, três sinônimos para cada um 

dos critérios PICOC. Os termos de pesquisa foram então concatenados em uma sentença 

única de busca utilizando o operador “AND” entre cada um dos critérios PICOC. 

Para a execução da revisão sistemática, conforme apontado por Brereton (2007), os termos de 

pesquisa devem ainda ser adaptados à sintaxe específica de cada fonte de pesquisa. Desta 

forma, a sentença de busca poderá ter variações em sua composição, mas a estratégia original 

para a revisão será mantida. Um exemplo típico é a tradução dos termos para a língua inglesa, 

permitindo a busca nas fontes internacionais. 

Durante a execução das buscas nas fontes de pesquisa, a ordem dos termos de pesquisa será 

preservada, pois como observado por Brereton et al.  (2007), o uso dos mesmos termos em 

uma ordem diferente pode apresentar variações significantes na ordenação dos resultados. As 

sentenças específicas utilizadas em cada fonte de pesquisa são apresentadas no Apêndice A.  

As fontes de pesquisa foram selecionadas com base nos trabalhos de (BRERETON et al. , 

2007) e (KITCHENHAM et al., 2007), os quais identificaram as fontes mais relevantes para 

revisões sistemáticas de literatura em Engenharia de Software. Entretanto, em caso de fontes 

como os Anais do SPICE Conference e do SBQS, não foi encontrada uma ferramenta de 

busca especializada. Desta forma, foram selecionados trabalhos através dos termos isolados 

do termo de busca criado para a SLR. 

Como as buscas nas fontes de pesquisa podem gerar uma grande quantidade de resultados 

não diretamente relacionados às perguntas de pesquisa da revisão sistemática, foram 

estabelecidos critérios de seleção de trabalhos. Estes critérios permitem considerar ou não o 

trabalho para a revisão a partir da leitura do seu resumo. Os critérios de seleção foram 

derivados das perguntas de pesquisa para a revisão sistemática. Critérios de qualidade foram 

também definidos para orientar a avaliação dos trabalhos individuais que forem selecionados. 

Uma vez que o protocolo é um elemento crítico para a SLR, ele foi inicialmente avaliado 

(atividade 1.5 Avaliar o protocolo de revisão) com os orientadores da pesquisa. Além disso, 

contou também com a avaliação de mais um especialista na área de qualidade de software. 

A Identificação da pesquisa (atividade 2.1 Identificar a pesquisa) foi conduzida através da 

definição de uma estratégia de pesquisa. A estratégia consistiu em realizar algumas buscas 

iniciais para testar o termo até definir um termo de busca padrão para a pesquisa. A partir 

execução das buscas nas fontes de pesquisa, a ordem dos termos de pesquisa foi preservada, e 

sentenças específicas foram utilizadas em cada fonte de pesquisa visando atender a sintaxe 

aceita por cada ferramenta de busca. As sentenças específicas estão documentadas no 

Apêndice A.  

Os estudos preliminares (atividade 2.2 Selecionar estudos primários) foram selecionados a 

partir da análise de seu título e resumo para verificar se fornecem indícios diretos que tratam 

de elaboração de modelo de capacidade de processo. 
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A partir dos estudos primários selecionados, estes tiveram seus conteúdos analisados para 

identificar se passavam pelo crivo dos critérios de qualidade para (atividade 2.3 Avaliar a 

qualidade do estudo). Os trabalhos selecionados foram documentados no capítulo 

Fundamentação Teórica. 

Dados relevantes para a pesquisa foram extraídos destes trabalhos (atividade 2.4 Extrair e 

monitorar dados). Assim, para cada um dos modelos desenvolvidos nestes trabalhos seu 

objetivo e estrutura também foram documentados entre as seções do capítulo Fundamentação 

Teórica. As atividades executadas pelos métodos de construção destes modelos, bem como as 

técnicas utilizadas foram extraídas e documentadas nas seções do capítulo Estado da Arte. Os 

passos de cada método estudado foram avaliados objetivamente a partir de um conjunto de 

critérios de avaliação que serão elaborados e aplicados com esta finalidade. Os aspectos sobre 

o resultado dos dados extraídos foram sintetizados no capítulo Estado da Arte (atividade 2.5 

Sintetizar dados). 

Os resultados da revisão sistemática devem ser comunicados de modo efetivo 

(KITCHENHAM et al., 2007). A estratégia de disseminação adotada (atividade 3.1 

Especificar mecanismos de disseminação) foi através da divulgação em periódicos e 

conferências.  

O formato para relatório da revisão sistemática (atividade 3.2 Formatar o relatório principal) 

foi elaborado a partir da estrutura definida pelo programa de Mestrado em Computação 

Aplicada para os capítulos de Fundamentação Teórica e Estado da Arte. 

A avaliação do relatório da revisão sistemática produzido a partir da SLR foi realizada 

(atividade 3.3 Avaliar o relatório) inicialmente pela avaliação da banca examinadora da 

disciplina Projeto de Dissertação. Depois, houve uma segunda avaliação formal no exame de 

Qualificação e haverá outra ao final na própria defesa do mestrado. Além disso, artigos foram 

escritos, submetidos e aceitos em conferências e periódicos. Desta forma, os resultados da 

SLR também passaram por uma revisão pelos pares. 

Com a aplicação da revisão sistemática não foram identificados trabalhos que descrevam o 

método de desenvolvimento de modelos consolidados no mercado como o modelo de 

referência da norma NBR ISO 15504 (ABNT, 2008), o CMMI-DEV (SEI, 2006), o MR-MPS 

(SOFTEX, 2009) que é o modelo brasileiro, o MoProSoft (OKTABA, 2006) que é o modelo 

mexicano, entre outros. 

Desta forma, um survey foi realizado com o intuito de estudar métodos de construção dos 

modelos ou normas que foram selecionados pela revisão sistemática da literatura, mas que 

não publicaram de maneira formal seu próprio método de construção. 

O planejamento, execução e análise dos resultados deste survey não são exclusivos desta 

dissertação. Ele é realizado em parceria com a professora Christiane Gresse von Wangenheim 

da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e seu doutorando Jean Hauck. 
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O survey foi elaborado e encaminhado para as entidades que representam estes modelos. O 

questionário encaminhado está disponível no Apêndice B. Foram enviados sessenta e nove 

questionários e foi obtido o feedback de dezoito entidades. Destes, foram selecionados para o 

trabalho apenas dois modelos. A seleção foi feita com base na representatividade dos mesmos 

no mercado considerando os dois maiores valores preenchidos para o item Grau de Uso 

(Degree of usage). Futuramente, os outros dezesseis feedbacks deste survey poderão ser 

usados para uma avaliação mais ampla do framework desenvolvido neste trabalho. 

Os modelos CMMI e 15504 não foram considerados nesta dissertação, pois até o momento 

deste trabalho não foi identificado a partir da aplicação da revisão sistemática trabalhos que 

descrevam o método de desenvolvimento deles e também não houve retorno do survey que 

foi encaminhado às entidades que os representam.  

 

Etapa 2. Desenvolvimento do Framework de métodos: 

Esta etapa é o desenvolvimento do Framework de métodos propriamente dito. O PRO2PI-

MFMOD foi desenvolvido a partir do que foi levantado na revisão sistemática da literatura. 

Também foram considerados modelos elaborados com a participação da equipe do LQPS ou 

do CTI, pois a forma como estes modelos foram gerados é de conhecimento da autora. Ainda 

foram considerados dois modelos que tiveram seus métodos de desenvolvimento 

encaminhados a partir do survey realizado neste trabalho. 

 O Framework de métodos é genérico e extensível, e identifica as possíveis práticas, técnicas, 

regras e exemplos de métodos para o desenvolvimento de modelos de capacidade de 

processo. Sua construção considerou os critérios de avaliação de métodos de construção de 

modelos de capacidade de processo 

O desenvolvimento iniciou por meio do estabelecimento dos critérios de avaliação de 

métodos de construção de modelos de capacidade de processo. Em seguida foi definida uma 

versão preliminar do framework de métodos para apoiar o desenvolvimento de modelos de 

capacidade de processos. O desenvolvimento foi realizado com base nos modelos de 

capacidade de processo selecionados para o estudo e na aderência aos critérios de avaliação 

de métodos de construção de modelos de capacidade de processo. 

 

Etapa 3. Avaliação do framework de métodos  

Para uma avaliação inicial da aplicabilidade da versão preliminar do framework 

desenvolvido, ele foi utilizado para mapear as atividades realizadas pelos métodos de 

construção de modelos de capacidade de processo selecionados. Buscou-se demonstrar que 

tais métodos poderiam ter sido criados com a aplicação dos componentes fornecidos pelo 

framework. 
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Modelos selecionados pelo termo de busca criado para o método de revisão sistemática da 

literatura:  

1. PRM.CBD (TSUKUMO et al., 2006); 

2. Modelo Para Melhoria e Avaliação da Gestão da Pesquisa (SILVA, 2007); 

3. MARES-MPE (ANACLETO et al., 2004); 

4. Modelo de capacidade de processos para a liderança de equipes virtuais integradas 

(TUFFLEY, 2008); 

5. Modelo de capacidade de processo para gerência de serviço de TI como uma 

adaptação dos requisitos da ISO20000 (BARAFORT et al., 2008). 

Modelos elaborados com a participação da equipe do LQPS ou do CTI: 

6. Guia de referência de provedores de software como um serviço (CANCIAN, 2009); 

7. Modelo de capacidade de processo para desenvolvimento de software no domínio 

bancário (CAVALCANTE e COSTA, 2005); 

8. Modelo de Capacidade de Processo para o domínio da educação (MIRANDA e 

SALVIANO, 2005). 

Modelos selecionados a partir dos feedbacks dados ao survey realizado:  

9. MR-MPS (SOFTEX, 2009b); 

10. MoProSoft (OKTABA, 2006). 

Outra avaliação do framework de métodos foi conduzida através da instanciação de um 

método criado para a construção de um modelo de capacidade de processo inédito. Neste 

caso, um método foi totalmente construído a partir dos componentes oferecidos pelo 

PRO2PI-MFMOD. Desta forma, o framework foi instanciado para um método inédito, que 

foi construído para desenvolver o modelo de capacidade de processo para o Software Público 

Brasileiro. Isto foi feito para buscar demonstrar que métodos para a construção de modelos de 

capacidade de processo inéditos podem ser criados com a aplicação dos componentes 

fornecidos pelo framework. 

O método, resultante da instanciação framework, foi aplicado para a construção do Modelo 

de Capacidade de Processo do Software Público Brasileiro. A instanciação e aplicação do 

método foram planejadas e monitoradas. Os resultados observados foram documentados e 

avaliados. 

1.5 Estrutura do trabalho 

O trabalho está organizado em seis capítulos correlacionados. O Capítulo 1, Introdução, 

apresentou por meio de sua contextualização o tema proposto neste trabalho. Da mesma 

forma foram definidos os aspectos da pesquisa e foram estabelecidos os resultados esperados 

por meio da definição de seus objetivos e apresentadas às limitações do trabalho permitindo 

uma visão clara do escopo proposto. 
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O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica que discute os conceitos fundamentais para o 

entendimento da área de processos e aplicação de modelos de capacidade de processo. São 

apresentados e caracterizados alguns modelos de capacidade de processo e a terminologia 

necessária para a compreensão do tema de pesquisa, como por exemplo, conceitos de 

capacidade, maturidade etc. 

O capítulo 3 apresenta o estado da arte sobre a construção de modelos de capacidade de 

processo selecionados para esta finalidade. O capítulo 3 também demonstra como foram 

definidos os critérios de avaliação de métodos de construção para os modelos selecionados. A 

aplicação destes critérios permitiu que uma avaliação objetiva fosse conduzida sobre a 

construção dos modelos. Os resultados e análises sobre a avaliação estão documentados neste 

capítulo. 

O capítulo 4 apresenta o desenvolvimento do framework de métodos de construção de 

modelos de capacidade de processo. O capítulo expõe uma descrição geral e uma versão 

preliminar do framework. Os componentes do framework são apresentados bem como uma 

avaliação inicial por meio de alguns exemplos de utilização da versão preliminar do 

framework. 

No capítulo 5 é apresentado o uso framework para apoiar o desenvolvimento de um método 

para a construção do Modelo de Capacidade de Processo para o Software Público Brasileiro. 

Também é apresentada a execução deste método e o Modelo produzido com sua execução. O 

capitulo é encerrado com a apresentação do processo de avaliação do Modelo de Capacidade 

de Processo para Desenvolvimento de Software produzido. 

No capítulo 6 são tecidas as conclusões do trabalho relacionando os objetivos identificados 

inicialmente com os resultados alcançados. São ainda apresentadas as atividades de 

continuação da dissertação que ainda está sendo desenvolvida a partir das experiências 

adquiridas com a execução do trabalho.  

No apêndice A encontram-se os termos utilizados nas ferramentas de busca para a realização 

do SLR. O apêndice B apresenta o questionário utilizado no survey que foi conduzido junto a 

algumas entidades responsáveis pelo desenvolvimento de modelos e normas selecionados no 

SLR, mas que, no entanto não tinham seu próprio método de construção documentado. As 

respostas obtidas com o feedback dos questionário submetidos às entidades responsáveis por 

tais modelos não são apresentadas neste trabalho por se tratar de sigilo acordado com os 

gestores e pesquisadores das entidades que o responderam. A estrutura do modelo SPB e a 

proposta da versão preliminar do modelo SPB estão disponíveis nos apêndices C e D 

respectivamente. Já o resultado da execução de um workshop para avaliação do modelo SPB 

está disponível no apêndice E. 
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2 Fundamentação Teórica 

Este Capítulo tem como objetivo fundamentar o leitor com terminologias e conceitos 

relacionados com o trabalho realizado nesta dissertação. Portanto, são apresentadas as 

diferenças entre capacidade e maturidade de processo, são discutidas as características de 

modelos de capacidade de processos e são detalhados os modelos de capacidade selecionados 

a partir de critérios estabelecidos para esta finalidade. Além disto, esta seção apresenta a 

metodologia PRO2PI da qual é parte o framework de métodos para o desenvolvimento de 

modelos de capacidade de processo construído como resultado deste trabalho e também são 

apresentados conceitos acerca de frameworks.  

 

2.1 Capacidade e Maturidade 

Os modelos de processo tipicamente se baseiam nos conceitos de maturidade e capacidade de 

processo para a avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de produtos de software e 

serviços correlatos (SOFTEX, 2009b).  

A capacidade de um processo é uma caracterização da habilidade do processo atingir aos 

objetivos de negócio atuais ou futuros (ISO/IEC, 2006) (SOFTEX, 2009b). O grau de 

refinamento e institucionalização com que um processo é executado numa organização é 

representado pela caracterização da capacidade deste processo (SOFTEX, 2009b). A 

institucionalização dos processos é alcançada a partir da execução de práticas que contribuem 

para assegurar que as melhorias são mantidas (SEI, 2006). Um processo pode ter sua 

capacidade representada por diferentes níveis que estabelecem o grau de evolução dos 

processos em uma organização. Quanto mais alto é o nível da capacidade de um processo, 

mais organizado e institucionalizado se espera que ele seja em relação a um processo em um 

nível de capacidade inferior. Estes níveis definem uma escala para a medição da capacidade 

dos processos de uma organização (ISO/IEC, 2006). Conhecendo o nível de capacidade dos 

processos de uma organização é possível presumir o seu comportamento ao longo do tempo 

na execução de um ou mais processos (SOFTEX, 2009b).  

Alguns níveis de capacidade de processo são: 

 Incompleto ou indefinido: é o nível mais baixo de capacidade de um processo. Indica 

falta de conhecimento sobre como o processo é executado na organização ou ausência das 

práticas relacionadas ao processo. Ainda pode indicar que a organização não conseguiu 

atingir o processo demonstrando pouca ou nenhuma evidência de realização sistemática 

do processo (ISO/IEC, 2006). 
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 Executado: o processo atinge seus resultados definidos (SOFTEX, 2009b). Nesta 

situação os processos são planejados e executados em conformidade com uma política 

organizacional (SEI, 2006). Neste ponto, existe o apoio que permite pelo menos o 

trabalho necessário para desenvolver os produtos de trabalho do processo. Embora este 

nível de capacidade seja um importante resultado de melhoria, estas melhorias podem ser 

perdidas ao longo do tempo, se elas não forem institucionalizadas. Tipicamente as 

práticas de institucionalização são executadas por processos em níveis de capacidade 

mais altos (SEI, 2006). 

 

 Gerenciado: é quando um processo no nível de capacidade executado também é 

gerenciado. Neste ponto o processo é planejado, monitorado, controlado, revisado, 

executado de acordo com uma política organizacional, suas atividades são executadas por 

pessoas qualificadas e a aderência de sua execução em relação a descrição do processo é 

verificada. Um processo gerenciado oferece maiores garantias de que as práticas atuais 

serão mantidas em momentos de pressão (SEI,2006).  

 Estabelecido ou definido: é quando um processo no nível de capacidade gerenciado 

passa a ser definido, permitindo que seus objetivos sejam atingidos de modo padronizado 

(ISO/IEC, 2006). No nível de capacidade anterior as descrições de processo podem ser 

bastante diferentes em cada instância do processo. Porém, aqui se espera que as 

descrições de processo sejam a mesma em cada instância do processo, seguindo 

orientações de adaptação (SEI, 2006). Implementa-se uma estratégia de gerenciamento 

reutilizável, assim, aumenta a eficácia e eficiência dos processos, com a reutilização dos 

produtos de trabalho (SOFTEX, 2009b).  

 Previsível ou gerenciado quantitativamente: é quando um processo no nível de 

capacidade estabelecido ou definido passa a ser controlado utilizando estatística e outras 

técnicas quantitativas (SEI, 2006). O controle é aplicado para atingir metas estabelecidas 

e medições detalhadas de desempenho para o entendimento do processo (ISO/IEC, 2006).   

 Em otimização ou em melhoria contínua: geralmente, é o nível mais alto de capacidade 

de um processo. É quando um processo previsível ou gerenciado quantitativamente tem 

seu desempenho gerenciado e melhorado continuamente, alcançando uma repetição ao 

atingir metas de negócio estabelecidas (ISO/IEC, 2006). Uma otimização é realizada por 

meio de criação de mudanças e adaptações de maneira ordenada para atender mudanças 

nos objetivos de negócio (SOFTEX, 2009b). O foco está em aperfeiçoar continuamente o 

desempenho através de melhorias incrementais e inovadoras (SEI, 2006). 

Quando uma organização seleciona os processos a serem melhorados, é preciso escolher 

também qual nível de capacidade que ela espera em cada um destes processos 

individualmente (SEI, 2006). O conjunto formado por estes processos e seus respectivos 

níveis de capacidade representa um perfil de capacidade de processo. Este perfil determina as 

práticas e resultados que a organização irá buscar realizar a partir do seu processo de 

melhoria. Um perfil de capacidade de processo pode ser estabelecido após uma avaliação 

para demonstrar a situação atual destes processos numa determinada organização (SEI, 

2006). 
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Na literatura, os conceitos de capacidade e maturidade são utilizados em modelos contínuos 

(ISO/IEC, 2006) (SEI, 2006) e estagiados (SEI, 2006) (SOFTEX, 2009b). A representação 

contínua é caracterizada pela definição de perfis de capacidade por parte da organização que 

almeja a melhoria destes processos.  Esta representação oferece flexibilidade para a 

organização que pode optar por melhorar o desempenho de um ou mais processos alinhados 

com os objetivos de negócio da organização. A representação estagiada é menos flexível, 

uma vez que os perfis de capacidade são predefinidos pelo próprio modelo de capacidade. 

Neste caso, a organização precisa se alinhar com o modelo. Estes níveis predefinidos são 

usualmente denominados como níveis de maturidade. 

O nível de maturidade de uma organização determina o grau de melhoria de processo para 

um predeterminado conjunto de processos no qual todos os resultados definidos para o nível 

de maturidade em questão são atendidos (SOFTEX, 2009b). A maturidade é caracterizada 

pela avaliação formal de um nível de maturidade predefinido pelo modelo de capacidade de 

processo adotado para a melhoria e avaliação dos processos. O nível de maturidade em que se 

encontra uma organização permite prever o seu desempenho futuro ao executar um ou mais 

processos (SOFTEX, 2009b). 

2.2 Modelos de processos de desenvolvimento de software 

Segundo o SEI (2006), foi constatado que mesmo que as empresas de desenvolvimento de 

software contratem profissionais competentes, experientes e adotem alta tecnologia, sem a 

implementação de processos; atrasos, custos desnecessários, retrabalho e frustrações da 

equipe são constantes. Portanto, há uma demanda por referências para a implementação e 

melhoria de processos. 

Desde a década de 1980, práticas da manufatura vêm sendo adaptadas para a realidade dos 

processos executados dentro das empresas de software, com resultados positivos (SEI, 2006). 

Os modelos de processo de desenvolvimento de software têm como objetivo descrever 

processos e práticas que orientam o que é esperado que em cada um destes processos seja 

contemplado. Entretanto, estes modelos não apresentam como cada uma das práticas deve ser 

executada para que os processos atendam ao que é esperado (JONES, 2002).  Desta forma, os 

modelos podem ser implementados de acordo com as características e necessidades de cada 

organização.  

Cada modelo de capacidade tem uma sintaxe própria, ou seja, o modelo determina as relações 

formais que interligam seus componentes, atribuindo-lhe uma estrutura. De acordo com esta 

sintaxe é que os processos e as práticas são registrados pelo modelo. Devido ao sucesso da 

implementação e melhoria dos processos nas empresas de software (HERBSLEB et al., 1994) 

e (CARD, 2002), outras empresas, com diferentes características buscaram também 

implementá-los.  Porém, foi observado que não era viável a aplicação direta dos mesmos, 

pois os modelos e normas mais difundidos são voltados para grandes corporações e por este 

motivo não se enquadram diretamente a realidades diferentes do contexto para o qual eles 

foram concebidos (RICHARDSON e GRESSE VON WANGENHEIM, 2007). Esta é uma 
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das motivações para a elaboração de novos modelos e a adaptação dos modelos existentes 

para contextos e domínios específicos.  

No contexto deste trabalho, um conjunto de modelos de capacidade de processo foi estudado. 

Os modelos selecionados podem ser classificados em dois grupos distintos: 

1. Grupo 1: representado por modelos reconhecidos pelo sucesso dos resultados de sua 

aplicação e com uma considerável quantidade de trabalhos realizados usando-os como 

referência. Neste grupo estão os modelos selecionados pelo termo de busca criado para o 

método de revisão sistemática da literatura. 

a. CMMI-DEV (SEI, 2006). 

b. NBR ISO 15504 (ABNT, 2008). 

c. MR-MPS (SOFTEX, 2009b). 

d. MoProSoft (OKTABA, 2006). 

e. PRM.CBD (TSUKUMO et al., 2006). 

f. Modelo Para Melhoria e Avaliação da Gestão da Pesquisa (SILVA, 2007). 

g. MARES-MPE (ANACLETO et al., 2004). 

h. Modelo de capacidade de processos para a liderança de equipes virtuais integradas 

(TUFFLEY, 2008). 

i. Modelo de capacidade de processo para gerência de serviço de TI como uma 

adaptação dos requisitos da ISO20000 (BARAFORT et al., 2008). 

2. Grupo 2: representado por modelos elaborados com a participação da equipe do LQPS 

ou do CTI, pois a forma como estes foram gerados é de conhecimento da autora. 

a. Guia de referência de provedores de software c/ um serviço (CANCIAN, 2009). 

b. Modelo para o domínio bancário (CAVALCANTE e COSTA, 2005). 

c. Modelo para o domínio da educação (MIRANDA e SALVIANO, 2005). 

As próximas seções descrevem os modelos de capacidade de processos selecionados, 

apresentando sua origem, objetivos, estrutura, processos e resultados de sua aplicação. 

2.2.1 CMMI-DEV (Grupo 1) 

Este modelo é uma evolução dos modelos CMM (PAULK, et al., 1994) e CMMI (SEI, 2002). 

O modelo CMM teve sua primeira versão lançada em 1993 (PAULK, et al., 1994) e teve 

êxito em âmbito mundial (CARD, 2002). No início da década 2000, houve uma grande 

revisão do modelo CMM que resultou no CMMI (SEI, 2002). Este modelo integrava quatro 

modelos de capacidade para as áreas de engenharia de software, sistemas de engenharia, 

desenvolvimento integrado de produtos e área de processos, e aquisição em um único 

framework (CMMI-SW/SE/IPPD/SS). O modelo CMMI-DEV v1.2
20

 (CMMI for 

                                                      
 

20
 A partir deste ponto, sempre que o acrônimo CMMI-DEV for utilizado, deve-se considerar a versão 1.2. 



 

26 

Development) foi lançado em 2006 (SEI, 2006). Nesta versão, surgiu o conceito de 

“constelações do CMMI” que são um “conjunto de componentes do CMMI projetados para 

satisfazer os requisitos de uma área específica de interesse” (SEI, 2006). As constelações 

permitem que sejam produzidos outros modelos e documentos para uso em treinamentos, a 

partir dos componentes do CMMI. 

O CMMI-DEV dispõe de duas representações: estagiada e contínua. Na representação 

estagiada, o CMMI-DEV já traz um conjunto pré-estabelecido de perfis de capacidade de 

processo (PCP), denominados Níveis de Maturidade. São definidos 5 níveis de maturidade: 1 

– Inicial, 2 – Gerenciado, 3 – Definido, 4 – Gerenciado Quantitativamente e 5 - Em 

Otimização. Cada nível de maturidade define um conjunto de área de processos e o nível de 

capacidade em que estas áreas de processos precisam estar para terem equivalência com o 

nível de maturidade em questão.  

Na representação contínua os perfis de capacidade de processos (PCP) podem ser definidos 

pelo próprio grupo de melhoria de processos da organização considerando suas metas de 

negócio. O nível de capacidade de cada área de processo deste PCP pode ser diferente. O 

CMMI define seis níveis de capacidade: 0 - Incompleto, 1 - Executado, 2 - Gerenciado, 3- 

Definido, 4- Gerenciado Quantitativamente e 5 - Em Otimização. 

O Quadro 4 mostra uma comparação entre os níveis de capacidade e de maturidade do 

CMMI-DEV. Os nomes de quatro dos níveis são os mesmos nas duas representações. Uma 

diferença é que não existe um nível de maturidade 0 para a representação estagiada. Outra 

diferença é que o nível 1 de capacidade é denominado Executado enquanto que o nível 1 de 

maturidade é denominado inicial. Isto ocorre porque, no nível 1 de capacidade, espera-se que 

todos os objetivos específicos de uma área de processo sejam alcançados. Entretanto, o nível 

1 de maturidade é caracterizado pelo desconhecimento em relação à execução dos objetivos 

específicos de uma área de processo. Portanto, o ponto de partida é diferente para as duas 

representações (SEI, 2006).  

Quadro 4: Níveis de capacidade do CMMI-DEV.  

Nível 
Níveis de Capacidade – 

Representação Contínua 

Níveis de Maturidade – 

Representação Estagiada 

Nível 0 Incompleto Não Aplicável 

Nível 1 Executado Inicial 

Nível 2 Gerenciado Gerenciado 

Nível 3 Definido Definido 

Nível 4 Gerenciado Quantitativamente Gerenciado Quantitativamente 

Nível 5 Em Otimização Em Otimização 

Fonte: SEI, 2006 

O CMMI-DEV possui no total vinte e duas áreas de processo. O Quadro 5 apresenta cada um 

destes processos seguidos do nível de maturidade ao qual eles estão associados. A sigla PCP 

que aparece neste quadro significa perfil de capacidade de processo. Ela representa o nível de 
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capacidade de processo que cada um dos processos precisa estar para atingir o nível de 

maturidade associado. 

Quadro 5: Processos do CMMI-DEV.  

Nome Nível de 

Maturidade 

Nível de 

Capacidade 1 

Nível de 

Capacidade 2 

Nível de 

Capacidade 3 

Gestão de Requisitos 2    

Planejamento de Projeto 2    

Monitoramento e Controle de 

Projeto 

2    

Gestão de Contrato com 

Fornecedor 

2 PCP 2  

Medição e Análise 2    

Garantia da Qualidade de processo 

e Produto 

2    

Gestão de Configuração 2    

Desenvolvimento de Requisitos 3    

Solução Técnica 3    

Integração de Produto 3    

Verificação 3    

Validação 3    

Foco no Processo Organizacional 3  PCP 3  

Definição do Processo 

Organizacional 

3    

Treinamento Organizacional 3    

Gestão Integrada de Projeto 3    

Gestão de Risco 3    

Análise de Decisão 3    

Desempenho do Processo 

Organizacional 

4   

PCP 4 

 

Gestão Quantitativa de Projeto 4    

Inovação Organizacional 5    

Análise de Causa e Solução de 

Problemas 

5  PCP 5  

Fonte: SEI, 2006 

As áreas de processo são as mesmas nas duas representações, contínua e estagiada. A Figura 

1 apresenta os componentes do modelo CMMI.  

 

Figura 1: Componentes do CMMI-DEV 

Fonte: SEI (2006) 
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Todas as áreas de processo contam com um texto inicial que descreve o propósito da área de 

processo.  Outro componente das áreas de processo são as notas introdutórias que descrevem 

a maioria dos conceitos envolvidos na área de processo. Existe também uma lista de áreas de 

processos que tem relacionamento com cada uma das áreas de processo. Objetivo específico é 

um dos componentes do CMMI-DEV que se deixar de ser evidenciado em uma avaliação 

formal do modelo compromete totalmente o sucesso desta. Eles descrevem uma característica 

específica da área de processo que deve estar presente para que ela seja considerada satisfeita 

em uma avaliação formal. Já os objetivos genéricos são chamados de genéricos por que os 

mesmos objetivos são requeridos em cada uma das áreas de processo. Eles descrevem 

características que se deixarem de ser evidenciadas em uma avaliação formal do modelo 

também compromete totalmente o sucesso desta. Estas características devem estar presentes 

para institucionalizar os processos que implementam a área de processo, e são usadas nas 

avaliações para determinar o quanto uma área de processo está satisfeita. Prática específica é 

a descrição das atividades que são consideradas importantes para se alcançar o componente 

objetivo específico associado. O componente produto de trabalho típico traz uma lista de 

artefatos que podem ser produzidos com a execução da prática específica. Subprática é uma 

descrição detalhada que orienta a interpretação e implementação da prática específica ou 

prática genérica. No caso das práticas genéricas elas também são aplicadas em todas as áreas 

de processo e por isso são chamadas de genéricas. Elas descrevem as atividades que são 

consideradas importantes para alcançar o objetivo genérico associado. Por fim, o componente 

elaboração das práticas genéricas provê orientações de como uma prática genérica pode ser 

aplicadas em uma determinada área de processo.  

Considerando uma avaliação formal do CMMI-DEV, os componentes do modelo são 

classificados em três categorias (SEI, 2006): 

 Requeridos: descrevem o que a organização precisa atender para satisfazer uma área de 

processo. São componentes que necessitam ser evidenciados em uma avaliação formal do 

modelo. Caso contrário a avaliação pode ser seriamente comprometida. Os componentes 

desta categoria são os objetivos específicos e os objetivos genéricos. 

 Esperados: descrevem o que a organização poderia implementar para atender a um 

componente requerido. São componentes que se espera encontrar numa avaliação formal, 

mas caso eles não sejam evidenciados isto não compromete totalmente a avaliação. Os 

componentes desta categoria são as práticas específicas e as práticas genéricas. 

 Informativos: fornecem detalhes que auxiliam a organização a como abordar 

componentes requeridos e esperados. Os componentes desta categoria são o propósito da 

área de processo, notas introdutórias, lista da relação com outras áreas de processo, as 

sub-práticas, produtos de trabalho típicos, amplificações, elaboração de práticas 

genéricas, títulos e notas dos objetivos e práticas. 

O CMMI-DEV é um modelo americano e está disseminado em empresas que desenvolve 

softwares em todo o mundo. Até março de 2009, empresas de sessenta e sete países diferentes 

haviam sido submetidas à avaliação oficial e tiveram seus resultados reportados ao SEI (SEI, 

2009b). 
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2.2.2  ISO/IEC 15504 (Grupo 1) 

O modelo de capacidade de processo para a engenharia de software da norma NBR ISO 

15504 (ABNT, 2008) foi concebido a partir de um consenso levantado em 1992 por um 

grupo de estudo internacional sobre a necessidade do desenvolvimento de um padrão mundial 

para a melhoria e avaliação de processos. Para o desenvolvimento do padrão foi criado o 

projeto SPICE com equipes e recursos alocados e coordenados por quatro centros de 

desenvolvimento técnicos (Estados Unidos com dois, Europa com um e Região da Ásia e 

Pacífico com o outro centro). Foi estabelecido que a versão preliminar do padrão fosse 

inicialmente publicada como um relatório técnico para que pudesse ser disponibilizado e 

utilizado amplamente recebendo críticas e contribuições para finalmente se tornar um padrão 

internacional (SQI, 2006). 

A norma ISO/IEC 15504 foi oficialmente publicada pela ISO em outubro de 2003. Ela define 

um modelo bidimensional que tem por objetivo a realização de avaliações de processos com 

o foco na melhoria dos processos. Ela permite que seja gerado um perfil de capacidade dos 

processos, identificando os pontos fracos e fortes dos processos executados na empresa. Estas 

informações podem ser utilizadas para a elaboração de um plano de melhorias. Outra 

utilidade desta norma é avaliar a capacidade dos processos de um fornecedor em potencial 

para apoiar a tomada de decisão da empresa contratante. A norma é dividida em cinco partes, 

sendo que apenas a parte 2 é normativa. A seguir são apresentadas as cinco partes da norma e 

uma breve descrição do conteúdo de cada um deles. 

 Parte 1 - Concepts and Vocabulary (Conceitos e Vocabulário) é uma parte informativa da 

norma que contém uma introdução geral aos conceitos e vocabulário da avaliação de 

processos além de um glossário de termos relacionados à avaliação. 

 Parte 2 - Performing an assessment (Executando uma Avaliação) é uma parte normativa 

onde são definidos os requisitos para a realização de uma avaliação de processo. Além 

disso, esta parte define uma infraestrutura de medição para avaliar a capacidade de 

processo onde estão estabelecidos nove atributos de processo, agrupados em seis níveis 

de capacidade de processo.  

 Parte 3 - Guidance and performing an assessment (Orientações e Executando uma 

Avaliação), assim como a parte 1 também é informativa. Ela traz orientações para a 

interpretação dos requisitos definidos na parte 2 para a realização de uma avaliação. 

 Parte 4 - Guidance on using assessment results (Orientações de uso dos resultados de 

Avaliação) é uma parte informativa contendo um guia para uso na melhoria de processo e 

na determinação da capacidade de processo que traz orientações para a utilização de 

avaliação de processo para propósitos de melhoria de processo e de determinação da 

capacidade. 
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 Parte 5 - An exemplar process assessment model (Exemplo de um Modelo de Avaliação) 

também é informativa trazendo um exemplo de modelo de avaliação de processo baseado 

nos processos de ciclo de vida de software padronizados pela norma  ISO/IEC 12207 

(ISO/IEC, 2008) e suas Emendas 1 e 2.  

A Figura 2 mostra a relação que existe entre as cinco partes da norma. 

 

Figura 2: As 5 partes da norma ISO/IEC 15504 

Adaptado de NBR ISO 15504 (ABNT, 2008). 

Como o modelo de capacidade de processo da norma ISO/IEC 15504 foi criado com base nos 

processos de ciclo de vida de software padronizados pela norma ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 

2008) ele descreve um conjunto de processos considerados fundamentais para a engenharia 

de software.  A seguir, na figura 3 estão apresentados os processos que fazem parte do 

conjunto de processos da norma ISO 15504. A avaliação desta dimensão se limita à 

verificação da execução ou não dos processos selecionados para a melhoria e avaliação. 

Os processos definidos na norma ISO 15504 são agrupados em três grandes categorias de 

processo: Processos Fundamentais que é constituído de quatro grupos de processo 

(Aquisição; Fornecimento; Engenharia; Processos de Operação); Processos Organizacionais 

que é constituído de quatro grupos de processo (Gerência, Melhoria de Processo; Recursos e 

Infraestrutura; Reuso) e Processos de Suporte que é constituído de apenas dois grupos de 

processo (Garantia da Qualidade e Gerencia de Configuração).  Os processos da norma 15504 

podem ser visualizados na Figura 3. 
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Figura 3: Conjunto de categorias e grupos de processos da norma ISO/IEC 15504 

Fonte: ISO/IEC 15504 (2006) 

A norma é bidimensional, pois além da Dimensão Processo, discutida acima, ela também 

conta com a Dimensão Capacidade que define seis níveis de capacidade: 0 - Incompleto, 1 - 

Executado, 2 - Gerenciado, 3- Estabelecido, 4- Previsível e 5 - Em Otimizando (ISO/IEC, 

2006). Estes níveis são sequenciais, acumulativos e podem ser utilizados tanto como uma 

medida para avaliar como uma organização está realizando um determinado processo, como 

também podem ser utilizados como um guia para a melhoria.   

A norma ISO/IEC 15504 define indicadores de avaliação do processo. Indicadores de atributo 

de processo servem para determinar se um processo alcançou um dos níveis de capacidade 1 

a 5. Cada nível de capacidade tem associado um conjunto de atributos de processo que devem 

ser atendidos. Cada atributo de processo mede um aspecto particular da capacidade de um 

processo.  

Os atributos de processo têm um conjunto de indicadores chamados de indicadores de 

atributo de processo que tratam sobre o grau de realização do atributo no processo 

instanciado. Os indicadores de atributo de processo são: GP – Generic Practices (Práticas 

Genéricas) que dizem respeito a atividades significativas do processo, GR – Generic 

Resources (Recursos Genéricos) que descrevem os recursos associados à realização das 

atividades do processo  e GWP – Generic Work Product (Produto de Trabalho Genérico) que 

está relacionado com os artefatos produzidos com a realização das atividades do processo.  

Como indicadores adicionais para apoiar a avaliação de um processo no nível 1 de 

capacidade, cada processo tem um conjunto associado de indicadores de desempenho de 
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processo que são usados para medir o grau de realização do atributo de desempenho de 

processo para o processo sendo avaliado. Os indicadores de desempenho de processo são: BP 

– Base Practices (Práticas Base) e WP – Work Products (Produto de Trabalho). O 

desempenho das Práticas Base fornece uma indicação do grau de realização do processo 

executado e o relaciona com resultados do processo. Produtos de Trabalho são utilizados, 

produzidos ou ambos, quando o processo é executado. A execução do processo e os 

indicadores de atributos de processo definem no modelo de avaliação de processo tipos de 

evidências que podem ser encontradas em uma instanciação de um processo e, por 

conseguinte, poderia ser usado para avaliar a realização da capacidade. Na Figura 4 são 

apresentados os elementos que constituem a estrutura da norma ISO/IEC 15504. 

Os três tipos de indicadores de atributo de processo relacionadas com os níveis 1 a 5 são 

identificados na Figura 4 e são aplicáveis a todos os processos definidos na norma. 

 

Figura 4: Indicadores de atributos de processo da norma ISO/IEC 15504 

Fonte: ISO/IEC 15504 (2006) 

 

A norma ISO/IEC 15504 é um padrão internacional e está sendo disseminado em empresas 

que desenvolvem softwares. Ela também é conhecida por SPICE Software Process 

Improvement and Capability Determination
21

, ainda não possui um processo de avaliação 

formal, portanto não é possível afirmar a quantidade de empresas que a adotam, entretanto há 

um esforço voltado para a definição de um processo formal de certificação com esta norma. 

2.2.3 MR-MPS (Grupo 1) 

O Modelo de Referência para Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MR-MPS) 

(SOFTEX, 2009b) foi desenvolvido a partir de uma iniciativa de sete instituições brasileiras 

de pesquisa (governo e universidades), núcleo SOFTEX e empresas de propor um modelo de  

processo de desenvolvimento de software, em conformidade com o modelo de capacidade de 

processo da norma ISO/IEC 15504 para a engenharia de software e em compatibilidade com 

                                                      
 

21
 Melhoria de Processo de Software e Determinação da Capacidade. 
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o modelo CMMI. A proposta é uma alternativa aos modelos de custos altos e complexos na 

sua implementação para a realidade brasileira de micro, pequenas e médias empresas. 

O MR-MPS dispõe apenas a representação estagiada que é análoga à representação estagiada 

do CMMI-DEV, porém o MR-MPS descreve sete níveis de maturidade que vão do G até o A: 

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. Assim como o CMMI-DEV o MR-MPS 

também estabelece níveis de capacidade para seus processos através do componente atributo 

de processo. Neste modelo, conforme a organização evolui nos níveis de maturidade, um 

maior nível de capacidade para desempenhar o processo deve ser atingido pela organização 

(SOFTEX, 2009b). O Quadro 6 apresenta os processos do MR-MPS, o nível de maturidade 

ao qual eles estão associados, bem como os atributos de processo necessários para os 

processos alcançarem a capacidade relacionada ao nível de capacidade em questão. Porém, 

Os atributos de processo AP 4.1, AP 4.2, AP 5.1 e AP 5.2 somente devem ser implementados 

para os processos críticos da organização/unidade organizacional, selecionados para análise 

de desempenho. Os demais atributos de processo devem ser implementados para todos os 

processos (SOFTEX, 2009b). 

Quadro 6: Processos do MR-MPS 

 

Fonte: Guia Geral (SOFTEX, 2009b) 



 

34 

A Figura 5 é uma representação dos componentes do modelo MR-MPS e a discussão sobre 

cada um deles está apresentada logo a seguir.  

 

Figura 5: Componentes do MR-MPS 

Fonte: SOFTEX (2006) 

 

Os processos do MR-MPS apresentam o propósito que é um texto inicial descrevendo o 

objetivo geral a ser alcançado no decorrer da execução do processo. Os processos contam 

também com um conjunto de resultados esperados que indicam o que deve ser alcançados 

com a utilização do processo e é um dos componentes do MR-MPS que se deixar de ser 

evidenciado em uma avaliação formal do modelo compromete totalmente o sucesso desta. 

Eles descrevem características específicas que devem estar presente para que o processo seja 

considerado satisfeito em uma avaliação formal. Já os atributos de processo não são 

específicos, eles são os mesmos para todos os processos. Eles descrevem características 

relacionadas à capacidade dos processos que se deixarem de ser evidenciadas em uma 

avaliação formal do modelo também compromete totalmente o sucesso desta. Estas 

características devem estar presentes para institucionalizar os resultados esperados que 

implementam o processo e são usadas nas avaliações para determinar o quanto um processo 

está satisfeito. Os atributos de processo são compostos por um conjunto de resultados de 

atributos de processo que descrevem as atividades que são consideradas importantes para 

alcançar o atributo de processo associado. 

O MA-MPS (SOFTEX, 2009a) é o método oficial de avaliação formal do MR-MPS 

(SOFTEX, 2009b). Considerando uma avaliação formal do MR-MPS, os componentes do 

modelo são classificados em duas categorias (SOFTEX, 2009a): 

 Requeridos: descrevem o que a organização precisa atender para satisfazer um processo. 

São componentes que necessitam ser evidenciados em uma avaliação formal do modelo. 

Caso contrário a avaliação pode ser seriamente comprometida. Os componentes desta 

categoria são os atributos do processo (AP), que são requeridos para todos os processos 

no nível correspondente ao nível de maturidade (SOFTEX, 2009a). 
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 Esperados: descrevem o que a organização poderia implementar para atender a um 

componente requerido. São componentes que se espera encontrar numa avaliação formal, 

mas caso eles não sejam evidenciados isto não compromete totalmente a avaliação. Os 

componentes desta categoria são os resultados esperados e os resultados de atributos de 

processo (SOFTEX, 2009a). 

O MR-MPS é um modelo brasileiro e está sendo disseminado em empresas que desenvolve 

softwares em todas as regiões do país. Até o momento da elaboração deste trabalho, já foram 

realizadas 220 avaliações formais em todas as regiões do Brasil (SOFTEX, 2010). 

 

2.2.4 MoProSoft (Grupo 1) 

O MoProSoft é um modelo de processos desenvolvido no México em 2003 (OKTABA, 

2006). Ele foi construído para atender a realidade das empresas de software mexicanas, cada 

uma com menos de cem colaboradores e onde havia dificuldades em se executar as práticas 

de processos de software como descritas nos modelos e normas internacionais (OKTABA, 

2006). Isto ocorria devido à falta de cultura de melhoria de processos no México e pelo fato 

de que estes conhecimentos estavam descritos em livros de difícil acesso aos mexicanos. 

Além disto, estes livros contemplam casos de grandes empresas transnacionais, o que difere 

da realidade mexicana. Neste contexto, o governo mexicano iniciou um programa para 

promover a indústria de software em 2002, e procurou realizar a melhoria do processo de 

software em pequenas empresas com limitação de pessoas e de recursos financeiros. O 

governo e a indústria definiram os seguintes critérios para a seleção de um modelo ou norma 

internacionalmente reconhecido que fosse adequado à realidade da indústria de software 

mexicana:  

 C1. Adequado a pequenas e médias empresas com baixo nível de maturidade. 

 C2. Não é caro para avaliar. 

 C3. Admissível como uma norma nacional. 

 C4. Específico para o desenvolvimento e manutenção de software. 

 C5. Definido como um conjunto de processos baseados em práticas 

reconhecidas internacionalmente. 

O Quadro 7 ilustra o resultado da avaliação dos modelos e normas avaliados segundo os 

critérios estabelecidos pelo governo e a indústria para apoiar a seleção. 

Uma avaliação tipo "Yes” ou “No" significa que a norma ou o modelo “atende” ou “não 

atende” aos critérios C1 a C5. O ponto de interrogação (?) significa que não há nenhuma 

evidência para a decisão a ser tomada. 
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Quadro 7: Modelos e Normas versus critérios de seleção 

 

Fonte: (OKTABA, 2006) 

Desta forma, concluíram que nenhum dos modelos ou normas avaliados atendia a todos os 

critérios estabelecidos. O governo mexicano decidiu então construir seu próprio padrão 

nacional de desenvolvimento e manutenção de software e chamou-o de  MoProSoft 

(OKTABA et al., 2003) e desenvolveu também o método de avaliação de processos chamado 

de EvalProSoft (OKTABA et al., 2005).  

Os critérios para a definição do modelo e do método de avaliação construídos no México 

foram os mesmos estabelecidos para apoiar a seleção do modelo ou norma que fosse 

adequado às peculiaridades da indústria de software mexicana. Ele contempla as práticas de 

modelos e normas internacionalmente reconhecidos, oferecendo uma nova estrutura de 

processo, alguns novos elementos de documentação de processos, mecanismos explícitos de 

melhoria e relações mais precisas entre os processos. 

Para definir a estrutura do MoProSoft, foi analisada a estrutura típica do desenvolvimento de 

software das empresas mexicanas (OKTABA et al., 2005). Assim, seus processos foram 

divididos em três categorias: Top Management
22

 (TM), Management
23

 (MAN) e Operation
24

 

(OPE). Cada uma destas três categorias apresentam processos especializados. A figura 6 

apresenta as categorias e estrutura dos processos do MoProSoft por meio do diagrama de 

pacotes da Unified Modelling Language
25

 (UML).  

 

                                                      
 

22
 alta administração 

23
 gestão 

24
 operação 

25
 Linguagem de Modelagem Unificada 
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Figura 6: Categorias e estrutura dos processos do MoProSoft 

Fonte: (OKTABA, 2006) 

A categoria (TM) contém práticas relacionadas à gestão de negócios e fornece as subsídios 

para a realização dos processos da categoria (MAN). Esta categoria (MAN) inclui práticas de 

gestão de processos, de portfólio de projetos e de recursos que estão alinhados com os 

objetivos de negócios da categoria (TM). A categoria (MAN) fornece elementos para o 

desempenho da categoria (OPE) que recebe e avalia as informações geradas por esses 

processos, e informa os resultados para a categoria TM (OKTABA et al., 2006). 

O MoProSoft ainda conta com outros elementos para apoiar a implementação dos processos 

como: 

 Padrão de processo - É uma estrutura de elementos necessários para documentar um 

processo detalhado em três seções: definição do processo geral, práticas e diretrizes 

de alinhamento. 

 Relacionamento de Processos - Define a relação entre os processos que é baseada na 

troca de produtos e na participação dos papéis. 

 Melhoria de Processos - Visa planejar e implementar as atividades de melhoria dos 

processos identificados como necessários. Cada processo define indicadores e 

estabelece as medidas para estes. 

O EvalProSoft é o método de avaliação do MoProSoft, criado com base nas recomendações 

da Parte 2 da norma ISO/IEC 15504. Este método permite que o nível de capacidade de cada 

processo do MoProSoft seja avaliado. Além disso, existe a determinação de níveis de 
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maturidade organizacional relacionado a capacidade máxima a ser atingida por cada um dos 

processos (OKTABA, 2006). 

Em 2004 foram executados quatro estudos de caso em pequenas empresas com perfil típico 

da indústria de software mexicana com o objetivo de avaliar a utilidade do MoProSoft e o 

custo do método de avaliação EvalProSoft. 

O trabalho iniciou com um diagnóstico de processos e como resultado identificaram que as 

empresas avaliadas estavam realizando seus processos com níveis de capacidade entre 0 e 1. 

Melhorias de processo foram implementadas durante 6 meses por especialistas no 

MoProSoft. Após este período foram realizadas novas seções de diagnóstico de processo em 

cada uma das empresas. Como resultado identificaram que as empresas melhoraram em 

média 1,08 o nível de capacidade de todos os processos avaliados. 

Os testes de MoProSoft e EvalProSoft confirmaram que ambos preenchem os critérios de C1 

a C5 apresentados no quadro 7 (OKTABA, 2006). Devido aos resultados deste experimento o 

Secretário da Economia decidiu formalmente transformar o MoProSoft e o EvalProSoft em 

um padrão mexicano. 

Atualmente já existem mais de duzentas empresas mexicanas que realizaram melhoria de 

processo com base no modelo MoProSoft e formalmente avaliadas pelo método EvalProSoft 

(OKTABA, 2006). 

2.2.5 PRM.CBD (Grupo 1) 

O Modelo de Capacidade de Processo para Desenvolvimento Baseado em Componentes 

(PRM.CBD) (TSUKUMO et al., 2006) foi elaborado em 2006 para apoiar a melhoria dos 

processos de desenvolvimento de Software Baseado em Componentes (DSBC). O uso de 

componentes potencializa o reuso de software e consequentemente proporciona um ganho de 

produtividade (MCT, 2005). O PRM.CBD é orientado pela definição de especializações dos 

modelos mais utilizados para engenharia de software em geral. É uma estratégia que foca 

mais no uso destes modelos do que na definição de um novo modelo. A estratégia é baseada 

em componentes, à medida que ela preconiza a definição de novos componentes (no caso 

novas áreas de processo) e a especialização de componentes mais genéricos (no caso as áreas 

de processo dos modelos para engenharia de software). 

O modelo é uma adaptação do modelo CMMI-SE/SW versão 1.1, na sua representação 

contínua.  Foram traduzidos os três processos do grupo de reuso da parte 5 da norma ISO 

15504 para o formato de área de processo do CMMI-SE/SW: 

 O processo Engenharia de domínio (DE) que cobre os principais pontos sobre o processo 

de desenvolvimento de componentes.  

 O processo Gerência do Programa de Reuso (RPM) que cobre os principais pontos sobre 

o processo de desenvolvimento com reuso.  
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 O processo Gerência de Ativos (Reusáveis) (RAM) que cobre os principais pontos sobre 

o processo de gerenciamento do repositório. 

Também foram identificadas as áreas de processo do CMMI-SE/SW mais afetadas pela 

Engenharia de Software Baseada em Componentes para prover alterações com relações ao 

uso das mesmas visando explicitar claramente as atividades relacionadas ao desenvolvimento 

baseado em componentes dentro do modelo CMMI-SE/SW.   

 A área de processo Desenvolvimento de Requisitos (RD) foi acrescida de duas sub-

práticas.  

o Uma na prática específica SP1.1 descrita como „Negociar requisitos com o 

cliente‟, para refletir a ação de reaproveitamento de componentes 

anteriormente adquiridos ou produzidos. 

o Outra na prática específica SP2.1 descrita como „Identificar restrições de 

reutilização‟.  

o A prática específica „Alocar requisitos aos componentes do produto‟ foi 

transferida para a área de processo „Solução Técnica‟. 

 O processo Solução Técnica (TS) visando ressaltar no modelo proposto aspectos 

fundamentais ao desenvolvimento de software baseado em componentes teve:  

o O objetivo específico „Desenvolver Design‟ dividido nas metas „Definir 

Arquitetura‟, „Desenvolver Especificações de Interface‟ e „Desenvolver 

Especificações dos Componentes‟.  

o Adicionadas várias subpráticas aos objetivos específicos resultantes do 

desmembramento.  

o Acrescentada a prática específica „Estabelecer Especificações da Interface‟ 

com as subpráticas „Avaliar restrições arquiteturais‟, „Identificar arquiteturas 

iniciais‟ 

 O processo Integração de Produtos (PI) foi acrescido das subpráticas e produtos 

típicos para dar importância aos conectores, pois estes são os únicos componentes do 

sistema que possuem o conhecimento de seus fluxos interativos. Dessa forma, eles 

são considerados os locais ideais para a implementação dos requisitos de qualidade 

do sistema, tais como a tolerância à falhas, distribuição e disponibilidade.  

o Foram adicionadas as subpráticas „Assegurar confiabilidade dos conectores‟ e 

„Medir os atributos de qualidade do componente através dos conectores‟;  

o Foram adicionados os produtos típicos „Análise do reuso de interface de 

componentes‟ e „Relatório de teste de instalação de integração‟. 

 

O PRM.CBD passou por uma prova de conceito (TSUKUMO et al., 2006) que deve ser 

considerada como uma validação parcial. Uma validação mais completa será realizada com a 

aplicação do PRM.CBD em avaliações piloto em três empresas, revisado com base na 

experiência piloto e consolidado como um Modelo de Capacidade de Processo Baseado em 

Componentes. Até o momento da escrita deste trabalho os resultados destas aplicações ainda 

não haviam sido publicados. 
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2.2.6 Modelo Para Melhoria e Avaliação da Gestão da Pesquisa (Grupo 1) 

Este modelo foi elaborado em 2007 para melhorar os processos de gestão de laboratórios de 

pesquisa universitários (SILVA, 2007; SILVA, et al., 2007). Neste ambiente não é raro 

verificar uma falta de organização sistemática de seus processos de gestão e a integração 

satisfatória de estratégias, missão, pessoal, infraestrutura e atividades do conhecimento.  

O modelo tem por objetivo auxiliar na avaliação e melhoria da capacidade de seus processos 

e servir como referência na gestão de laboratórios. O modelo é composto de 17 processos 

divididos em quatro grupos: gestão estratégica, infraestrutura, gestão do conhecimento, e 

gestão de pessoal e cultura como pode ser observado a seguir: 

 Grupo de Processos Gestão Estratégica: 

o Gestão Estratégica. 

o Gestão da Agenda de Pesquisa. 

o Gestão de Cooperações e Capilaridade. 

 Grupo de Processos Gestão do Conhecimento: 

o Identificação do Conhecimento. 

o Geração do Conhecimento. 

o Representação do Conhecimento. 

o Disseminação do Conhecimento. 

o Utilização de Conhecimento. 

o Gestão de Ativos do Conhecimento. 

 Grupo de Processos Gestão de Pessoal e Cultura: 

o Gestão de Recursos Humanos. 

o Gestão da Formação, Capacitação e Treinamento de Pessoal. 

o Gestão de Capacidades Pessoais. 

o Gestão de Capacidades Institucionais. 

 Grupo de Processos Gestão de Infraestrutura:  

o Infraestrutura de Equipamentos Especiais. 

o Infraestrutura de Suporte e Comunicação. 

o Infraestrutura de Hardware e Software Especiais. 

o Infraestrutura de Instalações e Materiais. 

Cada processo é composto de resultados, práticas base e artefatos. Os processos foram 

criados a partir de levantamento em quatro laboratórios de pesquisa e da literatura em gestão 

da pesquisa, gestão do conhecimento, modelos para gestão organizacional e modelos de 

capacidade de processo. O modelo é aderente às especificações da norma ISO/IEC 15504 

para criação de modelos de capacidade de processo preenchendo uma lacuna na área de 

modelos de gestão de pesquisa (SILVA, 2007; SILVA et al., 2007).  

Cada processo pode ser avaliado individualmente segundo seis níveis de capacidade 

(incompleto, executado, gerenciado, estabelecido, previsível, em otimização) de acordo com 

atributos atendidos. O modelo está em linha com a tendência mundial de estabelecimento de 

modelos de capacidade de processos para vários domínios do conhecimento.  
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A Figura 7 ilustra o modelo de melhoria e avaliação da gestão da pesquisa, composto de seus 

quatro grupos de processo e dezessete processos definidos para a avaliação da capacidade de 

laboratórios de pesquisa. É explicitada também a relação desse modelo com os elementos do 

Framework ISO/IEC. O modelo de avaliação de capacidades de processos para laboratórios 

de pesquisa assume na Dimensão de Capacidade os mesmos níveis prescritos no framework 

NBR ISO 15504 (ABNT, 2008). Os indicadores e estrutura do modelo são igualmente 

baseados no ISO/IEC 15504. O Modelo de Capacidade de Processos apresentado nesta figura 

foi desenvolvido especificamente para laboratórios de pesquisa e utilizado para a composição 

do Modelo de Avaliação de Processos. 

 

Figura 7: Modelo de melhoria e avaliação da gestão da pesquisa 

Fonte: Silva (2007) 

 

O modelo foi validado em duas diferentes comunidades de gestores de pesquisa: os gestores 

de pesquisa e os gestores de pesquisa com experiência em melhoria de processos (SILVA, 

2007). A proposta atende aos requisitos de que é possível um modelo de capacidade de 

processos para a melhoria e avaliação dos processos mais relevantes nos laboratórios 

universitários. 

2.2.7 MARES-MPE (Grupo 1) 

A Metodologia de Avaliação de Processos para Micro e Pequenas Empresas (MARES-MPE) 

(ANACLETO et al., 2004; ANACLETO, 2004) propõe um método de avaliação e um 

modelo de capacidade de processo, desenvolvidos a partir da norma ISO/IEC 15504 e 

adaptados às características e limitações de micro e pequenas empresas (MPEs). A motivação 

para a realização deste trabalho foi a carência de modelos direcionados a avaliação e a 
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melhoria da qualidade dos processos de software enfocando especificamente as 

características típicas e as limitações de recursos de MPEs (ANACLETO, 2004).  

O modelo de capacidade de processo do MARES-MPE conta com os mesmos componentes e 

sintaxe da norma ISO/IEC 15504. Entretanto, apenas um subconjunto de 26 processos 

organizado em sete grupos de processos da norma que se adéquam as MPEs é considerado. A 

dimensão de processo e a de capacidade são diretamente mapeáveis aos processos e níveis de 

capacidade descritos na norma. A seguir são apresentados os processos da ISO/IEC 15504 

considerados pelo MARES-MPE (ANACLETO et. al, 2004): 

 Grupo de Processos de Fornecimento: 

o SPL.1 Proposta do Fornecedor. 

o SPL.2 Liberação de Software. 

o SPL.3 Suporte de Aceitação do Produto. 

 Grupo de Processos de Operação: 

o OPE.2 Suporte ao Cliente. 

 Grupo de Processos Engenharia: 

o ENG.1 Elicitação de Requisitos 

o ENG.4 Análise de Requisitos do Software. 

o ENG.5 Projeto do Software. 

o ENG.6 Construção do Software. 

o ENG.7 Integração do Software. 

o ENG.8 Teste de Software. 

o ENG.11 Instalação de Software. 

o ENG.12 Manutenção de Sistema e Software. 

 Grupo de Processos de Controle de Configuração: 

o CFG.1 Gerência de Documentação. 

o CFG.2 Gerência de Configuração. 

o CFG.3 Gerência Problemas. 

o CFG.4 Gerência Alteração. 

 Grupo de Processos de Garantia da Qualidade: 

o QUA.1 Garantia da Qualidade. 

o QUA.2 Verificação. 

o QUA.3 Validação. 

o QUA.4 Revisão Conjunta. 

 Grupo de Processos de Gerência: 

o MAN.3 Gerência de Projeto. 

o MAN.5 Gerência de Risco. 

o MAN.6 Medição. 

 Grupo de Processos de Reuso: 

o REU.1 Gerência de Assets. 

o REU.2 Gerência de Reutilização de Programa. 

o REU.3 Engenharia de Domínio. 
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O MARES-MPE foi validado através da realização de 6 avaliações em MPEs da Grande 

Florianópolis. As 4 primeiras ocorreram ainda durante o seu desenvolvimento, o que permitiu 

testar versões intermediárias do MARES-MPE, que evoluíram até sua versão atual. No geral, 

as empresas avaliadas consideraram o resultado da aplicação do MARES-MPE bem sucedida 

e iniciaram a implementação de ações de melhorias (ANACLETO et. al, 2004). 

2.2.8 Modelo para a liderança de equipes virtuais integradas (Grupo 1) 

Equipes geograficamente dispersas, que participam de projetos integrados, e que colaboram 

em ambientes virtuais, enfrentam uma série de desafios para a conclusão bem sucedida de 

seus projetos, sobretudo quando as equipes dos projetos não são homogêneas (TUFFLEY, 

2008). Elaborar um Modelo de Capacidade de Processo que cubra atividades relacionadas 

com a liderança de equipes integradas por meio de ambientes virtuais tem sido o objetivo de 

um projeto de pesquisa em execução no SQI Software Quality Institute
26

 da Universidade de 

Griffith na Austrália (TUFFLEY, 2008). 

A motivação para modelos neste tema vem do surgimento das empresas globais que 

necessitam aumentar a confiança em equipes virtuais e integradas (TUFFLEY, 2008). 

Segundo Bell e Kozlowski (2002) que citam um estudo anterior realizado por Townsend, 

Demarie e Hendrickson (1998) equipes virtuais são grupos de indivíduos geograficamente 

e/ou organizacionalmente dispersos, que estão comprometidos com um mesmo trabalho e 

tipicamente se comunicam via web. Elas diferem das equipes convencionais por estarem 

espacialmente distantes e pelas tecnologias de comunicação empregadas (TUFFLEY, 2009). 

Segundo Tuffley (2009), equipe integrada é definida como pessoas que apresentam 

competências complementares e colaboram para desenvolver um trabalho. Elas podem estar 

localizadas num mesmo ambiente físico ou distribuídas em ambientes diferentes.  

Uma vez que o trabalho ainda não está concluído, o modelo não especificou práticas base e 

produtos de trabalho de entrada e saída, entre outros componentes. Até o momento da 

elaboração deste trabalho, foram definidos 39 processos agrupados em três diferentes níveis 

de visão funcional do modelo: Genérico, Integrado e Virtual. O nível Genérico descreve 

processos relacionados com habilidades de liderança que podem ser aplicadas em qualquer 

contexto onde o exercício da liderança seja necessário. O nível Integrado relaciona os 

processos com habilidades de liderança específicas para equipes integradas. O nível Virtual 

considera os processos com habilidades de liderança específicas para equipes integradas por 

meio de ambientes virtuais (aspectos do ambiente virtual não foram tratados no projeto).  

Cada nível tem uma quantidade de processos detalhados em termos de propósitos e 

resultados. A seguir é listado cada um destes três níveis, bem como seus processos 

associados: 
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 Fatores genéricos de personalidade de liderança: 

o Criar uma visão compartilhada.  

o Comunicar visão compartilhada para criar otimismo. 

o Mostrar integridade / bom caráter e competência. 

o Criar confiança. 

o Orientado a ações.  

o Aceita responsabilidades.  

o Faz considerações individualizadas.  

o Pensa de modo original.  

o Capacidade de recuperação (resiliência). 

o Habilidade conceitual. 

o Empatia. 

o Julgamento. 

o Auto estima e competência.  

o Oferece recompensa por desempenho desejável.  

o Gestão por exceção (passivo).  

 Fatores de liderança de equipes integradas: 

o Estabelecer o ambiente para trabalho do projeto.  

o Estabelecer a visão compartilhada do projeto.  

o Estabelecer a estrutura da equipe integrada. 

o Alocar requisitos para equipes integradas. 

o Estabelecer equipes integradas.  

o Assegurar a colaboração entre equipes que estão se integrando. 

o Estabelecer mecanismos de autoridade. 

o Estabelecer regras e orientações para equipes integradas. 

o Equilibrar responsabilidades entre a equipe e as organizações locais. 

 Fatores de Liderança de Equipes Virtuais:  

o Recrutar conhecimento especializado requerido para a equipe virtual.  

o Fornecer canais de comunicação síncronos e ricos em informações. 

o Delegar funções de liderança para a equipe. 

o Executar tarefas complexas em tempo real.  

o Gerenciar as fronteiras da equipe.  

o Estabelecer e manter estável os membros da equipe. 

o Definir papéis e realizar tarefas sincronamente. 

o Estabelecer funções de gestão de desempenho para compensar a distribuição 

temporal. 

o Estabelecer práticas de desenvolvimento da equipe em resposta ao requisito de 

tempo real.  

o Estabelecer funções eficazes e autorreguladas através de múltiplas fronteiras. 

o Estabelecer cultura única da equipe onde as equipes abrangem várias 

fronteiras. 

o Estabelecer procedimentos operacionais para permitir que os membros 

regulem o seu próprio desempenho. 

o Estabelecer funções eficazes de desenvolvimento da equipe no ciclo de vida 

dos projetos. 

o Gerenciar ambiguidade de papéis e conflitos quando os membros detêm 

múltiplos papéis. 

o Estabelecer funções eficazes de desenvolvimento da equipe quando os 

membros detêm múltiplos papéis. 
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O plano do projeto para o desenvolvimento do modelo de liderança tem entre cinco e oito 

iterações com coleta de dados em organizações que operam com equipes virtuais 

multidisciplinares. Durante estas iterações uma ou mais pessoas que exerçam 

liderança/gestão de equipes virtuais integrada é entrevistado para determinar a existência de 

provas objetivas (sob a forma de artefatos ou atividades) que pode validar o modelo de 

capacidade de processo. 

Até o momento da escrita deste trabalho, quatro sessões de coleta de dados haviam sido 

realizadas. Um elevado grau de coerência foi observado nos dados ainda brutos, que apontam 

para a validação dos elementos substanciais do modelo. As organizações participantes das 

sessões de coleta de dados são empresas multinacionais de TI, e que realizam o 

desenvolvimento de projetos integrados envolvendo equipes virtuais. Os gerentes 

entrevistados manifestaram a sua aprovação do modelo de liderança em termos de âmbito, 

conteúdo, objetivos e abordagem (TUFFLEY, 2008).  

2.2.9 Modelo para gerência de serviço de TI (Grupo 1) 

Desde a publicação da ISO/IEC 15504, tem havido grande interesse no desenvolvimento de 

Modelos de Referência Processo para domínios-específicos (BARAFORT, et al., 2008). Os 

projetos mais populares para ampliar a utilização da norma ISO/IEC 15504 para outros 

setores são o Automotive SPICE (FABBRINI et al., 2002), SPICE for SPACE 

(RODRIGUEZ-DAPENA, 2003) entre outros. Recentemente, foram feitas publicações para 

constituir grupos de trabalho de novas iniciativas como o Enterprise SPICE
27

, Medi SPICE
28

 

e Banking SPICE
29

. Estes modelos têm sido elaborados com base em vários tipos de 

descrição de processos (BARAFORT et al., 2005). 

Porém existem algumas iniciativas onde se tentou elaborar modelo de capacidade de processo 

com base em informação que não foi estruturada como processos, mas em capítulos com 

requisitos a serem avaliados (BARAFORT et al., 2005). Sendo assim, Barafort et. al (2008) 

publicaram uma abordagem para transformar modelos descritos por meio de requisitos em 

modelos descritos por meio de processos. Para a validação da abordagem, foi construído um 

modelo de capacidade de processo para a norma ISO/IEC 20000 (ISO/IEC, 2005). Esta 

norma é constituída de duas partes, é descrita em capítulos e apresenta na sua parte 2 um 

conjunto de práticas, mas não apresenta uma lista de resultados, produtos de trabalho, nem 

níveis de capacidade. O modelo foi construído a partir de um método de transformação de 

requisitos em modelo de capacidade de processo, de acordo com a norma ISO/IEC TR 24774 

para descrição de processos e com a norma ISO/IEC 15504 para construir modelo de 

capacidade de processo (BARAFORT et al., 2008).  

A parte da norma ISO/IEC 20000 que foi utilizada como insumo do processo de 

transformação concentra-se no processo Gestão de Problemas. Nesta norma, o objetivo da 
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Gestão de Problemas é minimizar a desorganização da empresa por identificação proativa e 

análise das causas de incidentes e por gerência dos problemas até o seu encerramento 

(ISO/IEC, 2005). O Quadro 8 apresenta o processo Gerência de Problemas resultante desta 

transformação. 

Quadro 8: Extrato do ISO/IEC 20000 PAM 

 

Fonte: Barafort et al. (2008) 

O método de transformação de um conjunto de requisitos em modelo de capacidade de 

processo aplicado sobre a norma ISO/IEC 20000 tem ajudado a identificar algumas 

dificuldades e os benefícios relacionados com este método. No entanto, até agora, o processo 

de transformação só foi aplicada na ISO/IEC 20000, deixando a elaboração de outros 

modelos de referência como trabalhos futuros (BARAFORT et al., 2008).  

2.2.10 Guia de referência SaaS (Grupo 2) 

Com o objetivo de melhorar a confiabilidade dos serviços dos provedores de software como 

um serviço (SaaS), foi desenvolvida uma versão preliminar de um guia de referência para a 

avaliação dos processos de desenvolvimento de software de provedores de software como  

serviço SaaS, (CANCIAN, 2009). O Guia é composto de requisitos de qualidade 

identificados para o SaaS e das práticas sugeridas para cada um destes requisitos.  
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Os requisitos foram elicitados por meio de entrevista com especialistas e identificados na 

literatura. As práticas que compõem o guia foram elaboradas a partir do CMMI-SVC - CMMI 

for Services
30

 (SEI, 2009a), ISO/IEC 15504 e COBIT. Para cada prática um grau de 

importância foi atribuído (essencial, muito importante, importante, pouco importante, 

desnecessário) para demonstrar sua relevância dentro do contexto. A versão atual do guia traz 

23 requisitos de qualidade a serem avaliados dos provedores.  

Este guia foi organizado com duas formas de se acessar estas práticas: 

 A partir dos requisitos onde escolhendo um requisito, são listadas as práticas 

relacionadas a ele juntamente com a sua importância; e a descrição das práticas. 

 A partir das práticas onde escolhendo uma prática, são listados todos os requisitos 

que estão relacionados a ela, com a sua importância. Neste caso, a prática também 

apresenta a descrição para a implementação.  

A fim de facilitar o entendimento sobre as entidades que são afetadas pelos requisitos de 

qualidade, eles foram classificados em três categorias: requisito de produto, de processo e 

organizacional. 

 Requisitos de produto são requisitos que para serem verificados, devem ter o seu 

produto verificado. Ex.: Acessibilidade, Confiabilidade, Desempenho, 

Disponibilidade, Escalabilidade, Integridade, Interoperabilidade e Robustez. 

 Requisitos de processo são requisitos que para serem verificados, devem ter as 

atividades executadas com o propósito de gerar o produto de software. Ex.: Aquisição, 

Controle de mudanças, Controle de qualidade de processo de software, Controle de 

versões, Desenvolvimento e Gerência de Requisitos, Manutenção, Segurança, Suporte 

e Teste. 

 Requisitos da organização são requisitos que a organização deve ter, independente 

de produto ou processo. Ex.: Capacidade de Infraestrutura, Funcionários 

Tecnicamente Competentes, Previsão de continuidade do serviço, Tecnicamente 

competente na área de negócio e Utilização de Padrões.  

Além das práticas sugeridas pelo COBIT, o guia de referência de processos para provedores 

de software como um serviço é constituído dos processos da norma ISO/IEC 15504 

(ISO/IEC, 2006) e do CMMI-SVC (SEI, 2009a) que estão apresentados no Quadro 9. 
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Quadro 9: Processos do guia de referência para SaaS 

Processos da norma ISO/IEC 15504 Processos do CMMI-SVC 

ACQ.1 Acquisition 

preparation. 

ACQ.2 Supplier selection. 

ACQ.3 Contract agreement. 

ACQ.4 Supplier monitoring. 

ACQ.5 Customer 

acceptance. 

SPL.1 Supplier tendering. 

SPL.2 Product release. 

SPL.3 Product acceptance 

support. 

ENG.1 Requirements 

elicitation. 

ENG.2 System requirements 

analysis. 

ENG.3 System architectural 

Design. 

ENG.4 Software 

requirements analysis. 

ENG.5 Software Design. 

ENG.6 Software 

construction. 

ENG.7 Software integration. 

ENG.8 Software testing. 

ENG.9 System integration. 

ENG.10 System testing. 

ENG.11 Software 

installation. 

ENG.12 Software and 

system maintenance. 

OPE.1 Operational use. 

OPE.2 Customer support. 

REU.1 Asset management. 

REU.2 Reuse program 

management. 

REU.3 Domain engineering. 

MAN.1 Organizational 

alignment. 

MAN.2 Organizational 

management. 

MAN.3 Project 

management. 

MAN.4 Quality 

management. 

MAN.5 Risk management. 

MAN.6 Measurement. 

PIM.1 Process 

establishment. 

PIM.2 Process assessment. 

PIM.3 Process improvement. 

RIN.1 Human resource 

management. 

RIN.2 Training. 

RIN.3 Knowledge 

management. 

RIN.4 Infrastructure. 

SUP.1 Quality assurance. 

SUP.2 Verification. 

SUP.3 Validation. 

SUP.4 Joint review. 

SUP.5 Audit. 

SUP.6 Product evaluation. 

SUP.7 Documentation. 

SUP.8 Configuration 

management. 

SUP.9 Problem resolution 

management. 

SUP.10 Change request 

management. 

Strategic Service 

Management (STSM). 

Service System 

Development (SSD). 

Service System Transition 

(SST). 

Service Delivery (SD). 

Capacity and Availability 

Management (CAM). 

Incident Resolution and 

Prevention (IRP). 

Service Continuity 

Management (SCON). 

 

Fonte: Cancian (2009) 

 

Até o momento da elaboração deste trabalho não foi realizada uma validação formal ou 

mesmo avaliação científica da versão atual do guia. Entretanto, a autora do guia contatou 

quatro entrevistados, que verificaram a versão online do Guia na Internet e responderam à 

seguinte pergunta: “O Guia de Referência proposto para a avaliação do processo de 

desenvolvimento de software de provedores de serviços pode trazer maior confiabilidade na 

contratação de seus serviços?”. Três entrevistados confirmaram a pergunta e um entrevistado 

optou por responder “parcialmente sim, na maioria dos casos”. 
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2.2.11 Modelo para o domínio bancário (Grupo 2) 

O modelo de capacidade de processo para desenvolvimento de software no domínio bancário 

foi concebido em 2005 e é uma especialização do CMMI para auxiliar e facilitar sua 

utilização nestas instituições (CAVALCANTE e COSTA, 2005).  

O modelo é constituído das áreas de processo Desenvolvimento de Requisitos, Gerência de 

Requisitos, Planejamento de Projetos e Monitoração e Controle de Projetos. Estas áreas de 

processo foram selecionadas com base em pesquisas em materiais relacionados e também a 

partir da experiência dos autores do modelo no domínio bancário. Para a elaboração do 

modelo também foram identificados e descritos vinte domínios bancários (DDB) com base na 

experiência dos autores do modelo. 

O grau de importância de cada uma das práticas específicas destas áreas de processo é 

classificado conforme a sua relevância dentro de cada um dos vinte domínios bancários, bem 

como são descritos comentários a respeito de cada prática específica relacionada como pode 

ser observado nos Quadros 10, 11, 12 e 13. 

Quadro 10: Práticas com o grau de importância para o domínio bancário em DER 

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS 

Práticas Texto Importância Comentários  Domínio 

SP 1.1 Elicitar necessidades do cliente Igual 

As necessidades dos stakeholders devem 

ser exploradas a fim de se obter 

informações relevantes sobre o projeto. 

 

 

  

SP 1.2 
Desenvolver os requisitos do 

cliente 
Igual 

As necessidades devem ser 

transformadas em requisitos e critérios 

de verificação e avaliação destes 

requisitos devem ser definidos. 

 

SP 2.1 

Estabelecer requisitos para o 

produto e para os componentes 

do produto 

Igual 

Os requisitos devem ser traduzidos em 

requisitos funcionais e não funcionais, 

utilizando os termos técnicos conhecidos 

na organização. 

 

SP 2.2 
Alocar requisitos para os 

componentes do produto 
Maior 

A divisão dos requisitos pode viabilizar 

a identificação dos envolvidos, que 

podem ser internos ou externos. 

DDB 12 

DDB 15 

SP 2.3 Identificar requisitos de interface Maior 

Os requisitos para interação com outros 

sistemas, objetos ou funções devem ser 

identificados. 

DDB 2 

DDB 16 

SP 3.1 
Estabelecer conceitos e cenários 

operacionais 
Maior 

Representar as funcionalidades de 

acordo com cada cenário, público alvo, 

canal de comunicação. 

DDB 17 

SP 3.2 
Estabelecer definição da 

funcionalidade requerida 
Igual 

As funcionalidades que o produto deve 

conter devem ser descritas e 

documentadas. 

 

SP 3.3 Analisar os requisitos Igual 

Os requisitos devem ser analisados para 

assegurar sua validade, necessidade e 

suficiência. 

 

SP 3.4 

Analisar os requisitos para 

priorizar necessidades e riscos 

relacionados. 

Maior 

Considerando as restrições do projeto, as 

necessidades dos stakeholders devem ser 

balanceadas de acordo com a prioridade 

estabelecida. 

DDB 6 

DDB 12 

DDB 13 

SP 3.5 
Validar os requisitos com 

métodos abrangentes 
Igual 

Os requisitos devem ser validados para 

assegurar que o resultado seja 

compatível com o esperado pelo usuário. 

 

Fonte: Cavalcante e Costa (2005) 
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Quadro 11: Práticas com o grau de importância para o domínio bancário em REQM 

GERENCIAMENTO DE REQUISITOS 

Práticas Texto Importância Comentário Domínio 

SP 1.1 
Obter o entendimento dos 

requisitos 
Igual 

Desenvolver um entendimento 

dos requisitos proposto no 

documento de requisito 

DDB 1 

SP 1.2 
Obter o comprometimento dos 

participantes 
Maior 

Obter um comprometimento 

dos requisitos com os 

participantes do projeto 

DDB 12 

SP 1.3 
Gerenciar mudanças nos 

requisitos 
Maior 

Gerenciar as mudanças dos 

requisitos durante o 

desenvolvimento do projeto 

DDB 6 

DDB 15 

SP 1.4 
Manter a rastreabilidade 

bidirecional dos requisitos 
Maior 

Manter a rastreabilidade 

bidirecional entre os requisitos, 

o plano de projeto e os 

artefatos 

DDB 3 

SP 1.5 

Identificar inconsistências entre 

trabalho do projeto e os 

requisitos 

Maior 

Identificar inconsistência entre 

o plano de projeto, artefatos e 

requisitos 

DDB 2 

Fonte: Cavalcante e Costa (2005) 

 

Quadro 12: Práticas com o grau de importância para o domínio bancário em PP 

PLANEJAMENTO DE PROJETOS 

Práticas Texto Importância Comentário Domínio 

SP 1.1 Estimar o escopo do projeto Igual 
Estabelecer um controle para estimar o 

escopo do projeto 
 

SP 1.2 

Estabelecer estimativas de 

produtos de trabalho e 

atributos de tarefas 

Igual 
Estabelecer e manter estimativas dos 

atributos de artefatos e tarefas 
 

SP 1.3 
Definir o ciclo de vida do 

projeto 
Igual 

Definir as fases do ciclo de acordo com a 

estimativa do escopo de cada projeto 
 

SP 1.4 
Determinar estimativas de 

custo e esforço 
Igual 

Estimar o esforço e custo do projeto para 

os artefatos e tarefas baseado numa 

estimativa racional 

 

SP 2.1 
Definir o cronograma e o 

orçamento 
Igual 

Estimar e manter o cronograma e 

orçamento do projeto 
 

SP 2.2 Identificar os riscos do projeto Maior Identificar e analisar riscos do projeto 
DDB 3 

DDB 4 

SP 2.3 
Planejar dados para o 

gerenciamento 
Maior 

Elaborar um plano para gerenciamento dos 

dados do projeto 
DDB 20 

SP 2.4 
Planejar os recursos para o 

projeto 
Igual 

Elaborar um plano de necessidades de 

recursos para execução do projeto 
 

SP 2.5 
Planejar as necessidades de 

conhecimentos e habilidades 
Menor 

Elaborar um plano de necessidades de 

treinamento para execução do projeto 

DDB 7 

DDB 8 

SP 2.6 
Planejar o envolvimento dos 

stakeholders 
Menor 

Elaborar um plano para identificar os 

stakeholders envolvidos no projeto. 
DDB 1 

SP 2.7 
Estabelecer o plano de 

projetos 
Igual 

Estabelecer e manter uma visão geral dos 

conteúdos do plano de projeto 
 

SP 3.1 
Rever planos que afetam o 

projeto 
Igual 

Revisar todo plano que impacta o projeto 

para determinar os comprometimentos 
 

SP 3.2 

Reconciliar diferenças entre 

estimativas e disponibilidade 

de recursos 

Igual 
Reconciliar o plano de projeto para refletir 

na aprovação e estimativa de recursos 
 

SP 3.3 
Obter o compromisso para o 

plano 
Igual 

Obter o comprometimento dos 

stakeholders responsáveis pelo 

desenvolvimento e manutenção do plano 

de execução 

 

Fonte: Cavalcante e Costa (2005) 
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Quadro 13: Práticas com o grau de importância para o domínio bancário em PMC 

  ACOMPANHAMENTO DE PROJETO 

Práticas Texto Importância Comentário Domínio 

SP 1.1 
Monitorar parâmetros do 

planejamento do projeto 
Maior 

Monitorar o progresso do projeto e 

garantir que ele está alinhado ao 

planejamento. 

DDB 4 

DDB 6 

DDB 12 

DDB 14 

SP 1.2 Monitorar compromissos Igual 

Permite acompanhar o 

cumprimento dos compromissos 

estabelecidos. 

 

SP 1.3 Monitorar riscos do projeto Maior 

É necessário monitorar os riscos do 

projeto de acordo com o plano 

estabelecido. 

DDB 2 

DDB 4 

DDB 5 

DDB 12 

SP 1.4 
Monitorar o gerenciamento de 

dados 
Maior 

Monitorar o plano para 

gerenciamento dos dados do 

projeto 

DDB 20 

SP 1.5 
Monitorar o envolvimento dos 

stakeholders 
Menor 

A interação com os stakeholders do 

projeto deve ser acompanhada para 

assegurar que os devidos contatos 

estão acontecendo. 

DDB 1 

SP 1.6 
Conduzir revisões de 

acompanhamento de projeto 
Maior 

Periodicamente rever o status e 

versões do projeto. 
DDB 18 

SP 1.7 

Conduzir revisões 

relacionadas aos marcos do 

projeto 

Maior 

Rever os resultados do projeto, a 

fim de evidenciar o cumprimento 

dos marcos estabelecidos no 

planejamento do projeto. 

DDB 18 

SP 2.1 Analisar as versões Igual 
Analisar as versões e determinar as 

ações corretivas necessárias. 
 

SP 2.2 Determinar ações corretivas Igual 
Estabelecer ações corretivas para as 

inconsistências identificadas. 
 

SP 2.3 Gerenciar as ações corretivas Maior 

Analisar o resultado das ações 

corretivas, a fim de verificar a 

eficácia de cada uma delas. 

DDB 19 

Fonte: Cavalcante e Costa (2005) 

A validação do resultado da aplicação do método para a especialização de quatro áreas de 

processo do CMMI para o domínio bancário foi realizada através de questionários elaborados 

e respondidos por profissionais da área (CAVALCANTE e COSTA, 2005).  

Para isto, foram elaborados questionários referentes às quatro áreas de processo, com o 

objetivo de avaliá-las e de considerar a opinião de profissionais com experiência no domínio 

bancário, em CMMI e Melhoria de Processo de Software. 

As respostas dos questionários foram tabuladas, apresentadas e analisadas com relação às 

afirmações consideradas, identificando melhorias e trabalhos futuros.  

O resultado desta aplicação foi validado por alguns profissionais com conhecimentos tanto do 

modelo CMMI-SE/SW, quanto no domínio caracterizado, e que já participaram de programas 

de melhoria de processo de software (CAVALCANTE e COSTA, 2005). 
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2.2.12 Modelo para o domínio da educação (Grupo 2) 

Este modelo foi elaborado em 2005 visando melhorar o processo de ensino em um Centro de 

Educação Profissional (MIRANDA e SALVIANO, 2005). O Centro de Educação 

Profissional alvo do programa de melhoria, oferece cursos de em várias Áreas de Formação. 

Entretanto, os processos cobertos pelo modelo de capacidade são exclusivamente da área 

formada pelos cursos de Informática.  

A instituição tem o objetivo de formar profissionais com uma visão mais ampla que os 

limites de sua ocupação, capazes de interagir com o mercado e acompanhar as inovações e 

tecnológicas.  

Buscando atingir este objetivo, foram realizadas revisões no processo de ensino que vinha 

sendo praticado, e como estratégia para atender as necessidades encontradas foi adotado o 

modelo de capacidade de processo para o domínio da educação (MIRANDA e SALVIANO, 

2005).  

Este modelo documenta práticas para a melhoria do processo de ensino dos cursos da área de 

informática e foi desenvolvido com base na norma internacional ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 

2006).  

Foi elaborado um processo para o ensino, que recebeu o nome RIN.5 Ensino de Informática. 

Este processo é uma especialização da norma e pertenceria ao Grupo de Processos de 

Recursos e Infraestrutura (RIN). Este grupo de processo pertence a Categoria Processos 

Organizacionais (MIRANDA e SALVIANO, 2005). 

O Quadro 14 apresenta a estrutura deste processo elaborado para ser usado como modelo de 

capacidade de processo de ensino de Informática.  
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Quadro 14: Resultados do processo RIN5 

RIN.5 Ensino de Informática 
Propósito: O propósito do processo Ensino de Informática é definir um modelo de processo 

padronizado que permita melhorias contínuas na qualidade do ensino prestado aos estudantes do curso 

de informática do Centro de Educação Profissional.  

Resultados: Os resultados de sucesso com a implementação do Processo de Ensino. 

1) O plano de curso existente é passado ao instrutor para tomar conhecimento e dar o aceite para 

ministrar o curso, caso o instrutor tenha capacidade técnica para executá-lo. 

2) O supervisor fará uma avaliação curricular e posteriormente uma entrevista com os instrutores que 

estarão sendo contratados como prestadores de serviço por tempo determinado. 

3) Será aplicada pela supervisão, como forma de verificar o nível de conhecimento do instrutor que 

estará sendo contratado, uma prova referente ao curso que ele está se propondo a ministrar. Caso 

haja uma reprovação será realizada uma nova seleção para possível contratação de um novo 

instrutor. 

4) Será solicitado ao instrutor que foi aprovado na prova específica da área, o desenvolvimento de uma 

aula teste para que os supervisores avaliem sua postura e desempenho metodológico. 

5) Após a aprovação do instrutor pela supervisão e gerência, o mesmo passará por uma ambientação 

para o conhecimento de todos os departamentos do CEP e transmissão das informações pertinentes 

ao curso e a unidade. 

6) Os passos 2 a 5 não serão executados com os professores que já foram contratados. 

7) Será passado para o instrutor o Manual de Procedimentos, o Manual do Docente, e o Manual do 

Aluno e o Regimento Único do CEP. 

8) Um plano de aula é desenvolvido pelo instrutor e passado para a aprovação da supervisão. 

9) De acordo com plano de aula, o material didático e recursos pedagógicos, assim como exercícios, 

trabalhos, projetos, projetor de multimídia entre outros, necessários para a realização do curso, 

serão passados à supervisão para aprovação e solicitação de cópias ou reserva do mesmo. 

10) O instrutor se prepara para executar o curso. 

11) O curso é realizado, todas as instruções referentes ao curso e a instituição são repassadas aos 

alunos, juntamente com a entrega do Manual do Aluno. 

12) O diário de classe é preenchido devidamente, conforme o informado no Manual do Docente e no 

Regimento Único. 

13) O material didático solicitado é devidamente utilizado. 

14) Na metade do curso será aplicada a pesquisa parcial. 

15) Será repassada para a supervisão a pesquisa parcial para as devidas análises.  

16) Será elaborada uma avaliação do conteúdo programático pelo instrutor para o aluno. 

17) Será aplicada, nos últimos dias de aula a pesquisa qualitativa para o aluno avaliar o curso. 

18) Será repassado para a Supervisão o diário de classe devidamente preenchido, juntamente com a 

pesquisa qualitativa e o relatório de fechamento de turma. 

19) Se houver sobras do material didático solicitado, como apostilas, lista de exercícios, livros, cds, o 

mesmo será repassado para o R.I. para aproveitamentos futuros. 

20) O certificado do curso é elaborado e emitido ao aluno aprovado, pela Central de Atendimento.   

Fonte: Miranda e Salviano (2005) 

A definição do processo RIN.5 apresentaram duas características diferentes dos processos 

atuais da ISO/IEC 15504: 

a) É maior a quantidade de resultados e práticas base. 

b) Os processos estabelecidos ficaram mais detalhados e específicos, tipicamente eles são 

mais genéricos, considerando a ISO/IEC 15504. 

Estas características existem em virtude do RIN.5 ter sido elaborado para um processo  

específico e personalizado (Processo de Ensino do Centro de Educação Profissional alvo do 

programa de melhoria). 
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A aderência ao processo de ensino de informática RIN5 foi avaliada por meio de aplicação de 

um questionário e entrevistas realizadas junto às pessoas envolvidas diretamente neste 

processo no contexto do Centro de Educação Profissional alvo do programa de melhoria. 

Foi observado através da análise dos questionários e avaliação dos procedimentos que são 

executados atualmente, que mudanças são necessárias, mas estas mudanças não estão 

voltadas para a necessidade da criação de um novo processo para o ensino. Basta colocar em 

prática todos os processos que já existem, fazer com que os papéis sejam cumpridos, pois 

com o cumprimento dos processos atuais já seria possível observar um diferencial em prol da 

qualidade (MIRANDA e SALVIANO, 2005). 

O modelo de capacidade de processo para o domínio da educação está em fase de correção 

para a implantação de um novo projeto piloto. 

2.3 Metodologia PRO2PI 

PRO2PI (Process Capability Profile to drive Process Improvement) é uma metodologia de 

melhoria de processo multimodelo orientada por perfis de capacidade de processo 

(SALVIANO, 2006). O PRO2PI apoia a melhoria de processos usando elementos de 

múltiplos modelos de capacidade de processo e de outras fontes. Estes elementos são 

selecionados ou definidos e integrados como um perfil de capacidade de processo 

(SALVIANO, 2006). Um perfil de capacidade de processo que orienta a melhoria de 

processo da metodologia PRO2PI também é chamado de PRO2PI. O PRO2PI é alinhado com 

os objetivos e estratégias da organização e pode ser alterado em função de mudanças nos 

objetivos e estratégias organizacionais. A Figura 8 apresenta os elementos conceituais da 

metodologia PRO2PI, a relação entre eles e o nome de cada um destes elementos. 

Properties
PRO2PI-PROP

Metamodel
PRO2PI-MMOD

(including
”Sinal Aberto”  Concept Map
and “Geraes” Class diagram)

Process improvement
cycle process

PRO2PI-CYCLE

Measures
PRO2PI-MEAS

Establishment
workshop method
PRO2PI-WORK

Exemplar
unified model

PRO2PI-EUMOD1

Method framework
for models

PRO2PI-MFMOD

PRO2PI-WORK
for education

PRO2PI-WORK4E

Sustainable
model

PRO2PI-SMOD

Exemplar notation
PRO2PI-EN1

PRO2PI-WORK
for appraisal

PRO2PI-WORK4A

Repository
PRO2PI-REPO

PRO2PI
Methodology

version 3.0

 

Figura 8: Elementos da metodologia PRO2PI 

Fonte: SALVIANO (2006) 
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PRO2PI-SMOD é um modelo sustentável para a disseminação e evolução da metodologia 

PRO2PI. PRO2PI-REPO é um repositório para ativos do PRO2PI. PRO2PI-MMOD é um 

metamodelo para um perfil de capacidade de processo e modelo de capacidade de processo. 

PRO2PI-EUMOD1 é um exemplo unificado de modelo de capacidade de processo com 

elementos selecionados de modelos relevantes, e PRO2PI-EN1 que é uma notação para 

representar um PRO2PI. PRO2PI-PROP é um conjunto de propriedades para o PRO2PI 

como, por exemplo, relevante, dinâmico, viável, sistêmico, representativo, que são aplicadas 

ao perfil como um todo e, rastreável, específico e oportuno, que podem ser aplicadas ou não a 

uma parte do PCP. PRO2PI-MEAS é um conjunto de medidas para qualificar um PRO2PI. 

PRO2PI-CYCLE é um processo para ciclos de melhoria de processo incluindo uma função 

para definir, atualizar ou usar um PRO2PI (SALVIANO, 2006). 

PRO2PI-WORK é um método para realizar workshop em uma empresa, ou grupo de 

empresas, para estabelecer um perfil de capacidade de processo e orientar um ciclo de 

melhoria processo. Este método foi desenvolvido para guiar a implementação da primeira das 

três fases do PRO2PI-CYCLE. O PRO2PI-WORK é alinhado aos objetivos de negócio da 

empresa, requer poucos recursos, é realizado em curto prazo e é voltado mais 

especificamente para micro e pequenas empresas. Além disso, duas variações customizadas 

deste método foram definidas. PRO2PI-WORK4A é um método para realizar workshop com 

ênfase na avaliação das práticas atuais e PRO2PI-WORK4E é um método para realizar 

workshop com ênfase na capacitação em melhoria de processo (SALVIANO, 2006). O 

PRO2PI-MFMOD é o framework de métodos para a construção de modelos de capacidade de 

processo que será desenvolvido neste trabalho. 

2.4 Frameworks 

Frameworks são cada vez mais comuns e importantes (GAMMA et al., 1995). Eles são 

construídos para assegurar a reusabilidade (GAMMA et al., 1995) (FAYAD, SCHMIDT e 

JOHNSON, 1999). Ser reusável é a característica de um elemento ser genérico, facilmente 

adaptável e que possa ser reutilizado para criar novas aplicações em diferentes contextos 

visando à solução de problemas similares (FAYAD, SCHMIDT e JOHNSON, 1999). Esta 

característica é uma pré-condição para a melhoria da qualidade do software e redução de 

custos (PREE, 1996) (GIMENES e HUZITA, 2005). Outros trabalhos têm sido realizados no 

sentido de assegurar a reusabilidade no desenvolvimento de software, como por exemplo, a 

orientação a objetos através da aplicação de conceitos como herança e polimorfismo que 

fazem reuso das classes (LUNDBERG e MATTSSON, 1996). Entretanto, a adoção de 

frameworks oferecem vantagens que vão além da reutilização. Com seu uso tipicamente é 

incorporado no projeto uma padronização das estruturas reutilizadas. 

Frameworks vêm sendo aplicados no desenvolvimento de software há algum tempo. Mesmo 

assim a definição de framework ainda não é um senso comum. Porém, mesmo havendo 

variações nestas definições elas são inter-relacionadas. A seguir são apresentadas algumas 

definições de framework encontradas na literatura: 
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Segundo Mattsson (1996, 2000), um framework é uma arquitetura desenvolvida com o 

objetivo de atingir a máxima reutilização, representada como um conjunto de classes 

abstratas e concretas, com grande potencial de especialização. 

Para Buschmann et al. (1996) e Pinto (2000) um framework é definido como um software 

parcialmente completo projetado para ser instanciado.  

Fayad, Schmidt e Johnson (1999) diz que “um framework é um design reutilizável de todo 

(ou parte de) um sistema de software, representado por um conjunto de classes abstratas e 

pela maneira como suas instâncias interagem”. Fayad, Schmidt e Johnson (1999) também 

descreve que “um framework é o esqueleto de uma aplicação que pode ser customizada por 

um desenvolvedor da aplicação” e que um “framework é uma aplicação semicompleta e 

reutilizável que pode ser especializada para produzir aplicações customizadas”. 

Entretanto, como já foi mencionando no capítulo 1 desta dissertação, neste trabalho o 

conceito de framework adotado é o definido por Pree, Fontoura e Rumpe (2001): “framework 

é uma coleção de diversos componentes independentes com uma cooperação pré-definida 

entre eles, com a finalidade de realizar uma determinada tarefa”. 

Segundo Pinto (2000) e Fayad, Schmidt e Johnson (1999) as maiores vantagens do uso de 

frameworks é a modularidade, extensibilidade e reusabilidade de elementos e como 

consequência a redução do tempo para dispor soluções no mercado.  

2.4.1 Framework de Processo 

Segundo Sommerville (2007), um framework de processo pode ser aplicado e adaptado para 

criar processos mais específicos de engenharia de software. Um framework de processo é 

instanciado para criar componentes de processo, que são usados para construir um processo 

real (FIORINI S. T., 2001). Um framework de processo define regras de todo e qualquer 

processo que possa ser instanciado. As regras são tanto para a seleção e criação de 

componentes do processo, bem como a sua semântica e interconexões. Esta abordagem é 

essencialmente modular e fornece a base para a criação de um processo real a partir de 

componentes individuais disponíveis no framework de processos. Este framework descreve 

componentes como, por exemplo, atividades e técnicas para a criação do novo processo. Os 

componentes do framework podem ser criados especialmente para o processo atual ou podem 

se acumular de processos anteriores e a partir de uma revisão bibliográfica.  

Assim, um framework de processo não é somente um processo, mas um processo para criar 

outros processos.  Ele deve ser instanciado antes de ser utilizado como um processo real. Isto 

tem o custo de fazer a instanciação do framework, mas tem a vantagem que o resultado 

tipicamente é adequado à realidade do engenheiro de processos que está instanciando o 

framework.  
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3 Estado da Arte 

Neste capítulo são estudados e analisados métodos para a construção de modelos de 

capacidade de processo. Os modelos que tiveram seus métodos de construção analisados 

foram selecionados a partir de critérios estabelecidos para esta finalidade e discutidos na 

seção anterior. Cada um dos modelos selecionados é brevemente apresentado e os métodos de 

construção destes são levantados e estudados seguindo um segundo conjunto de critérios de 

análise de métodos de construção de modelos. Além disto, também são avaliadas as 

diferenças entres os métodos e para finalizar é feita uma comparação com a proposta sugerida 

neste trabalho, demonstrando o diferencial do mesmo. 

3.1 Seleção dos trabalhos correlatos 

Esta dissertação trata do desenvolvimento de um framework de métodos para a construção de 

modelos de capacidade de processos. Até o momento da elaboração deste trabalho não foi 

encontrado um método genérico de construção de modelos de capacidade que possa ser 

instanciado por um modelo e que retorne um feedback sobre a sua validade  como modelo de 

capacidade. Desta forma, procurou-se pesquisar os métodos de construção dos modelos mais 

conhecidos nacionalmente e internacionalmente (CMMI, ISO/IEC 15504, etc.) para servirem 

de base para a concepção deste framework. Entretanto, também não foi possível encontrar até 

o momento da elaboração deste trabalho documentação das abordagens de desenvolvimento 

de tais modelos.  Assim, buscou-se selecionar modelos de processo que documentassem seu 

próprio método de construção para servirem de base para o levantamento das práticas de 

construção de modelos.  

Encontram-se apresentados, neste capítulo, os Guias, Normas, e Modelos de Processo que, de 

alguma forma documentam o seu próprio método de construção e assim se aproximam da 

proposta da dissertação. Para auxiliar nesta seleção, foi definido em Inglês um termo de para 

ser aplicado em ferramentas de busca de trabalhos científicos. O termo utilizado em cada 

fonte de pesquisa é apresentado no Apêndice A. O termo visa encontrar trabalhos científicos 

de construção de modelos, normas ou guias de processo. Este termo compreende os seguintes 

elementos: (Modelo ou Padrão ou Guia) e (Processo) e (CMMI ou 15504 ou 12207 ou 

"MPS.BR" ou "MR-MPS" ou CMM ou SPICE) e (Extensão ou Estendendo ou Estendido ou 

Adaptar ou Adaptando ou Adaptação ou alinhar ou alinhado ou Customizando ou Customizar  

ou customização ou desenvolver ou desenvolvendo ou desenvolvimento ou definição ou 

definir ou definindo).  

O termo de busca foi utilizado em fontes de pesquisa como bibliotecas digitais, revistas 

especializadas e conferências em ferramentas de pesquisa de trabalhos científicos. As fontes 

utilizadas foram: Anais da conferencia internacional SPICE e do SBQS - Simpósio Brasileiro 
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de Qualidade de Software e nas bibliotecas digitais SPRINGER, IEEE, ACM Association for 

Computing Machinery 
31

e CITESEEER.  

Em todas as buscas realizadas mais de 100 registros foram encontrados para o termo de busca 

utilizado. Nem todos os registros retornaram trabalhos especificamente sobre a construção de 

modelos de processo. Desta forma, os documentos foram analisados e foram filtrados destes 

documentos os trabalhos que apresentavam: 

 Frameworks, modelos e normas de capacidade de processo para domínios específicos.  

 Trabalhos que relatam como modelos e normas de capacidade foram desenvolvidos. 

 Trabalhos que relatam experiências de como foram adaptados modelos e normas de 

capacidade de processo para domínios específicos.  

 Trabalhos publicados a partir de 01 de janeiro 1990 até o dia da pesquisa realizada em 

30 de abril de 2009. 

Ainda foi considerado como critério de qualidade selecionar apenas documentos que 

descrevessem com nível de detalhe suficiente para reproduzir como foi realizada a construção 

ou a adaptação do guia, modelo ou norma desenvolvido. Os trabalhos selecionados para 

avaliação foram: 

1. PRM.CBD (TSUKUMO et al., 2006). 

2. Modelo Para Melhoria e Avaliação da Gestão da Pesquisa (SILVA, 2007). 

3. MARES-MPE (ANACLETO et al., 2004). 

4. Modelo de capacidade de processos para a liderança de equipes virtuais integradas 

(TUFFLEY, 2008). 

5. Modelo de capacidade de processo para gerência de serviço de TI como uma 

adaptação dos requisitos da ISO20000 (BARAFORT et al., 2008). 

Além destes trabalhos, outros modelos elaborados com a participação da equipe do LQPS ou 

do CTI também foram selecionados, pois a forma como estes modelos foram gerados é de 

conhecimento da autora. 

6. Guia de referência de provedores de software como um serviço (CANCIAN, 2009). 

7. Modelo de capacidade de processo para desenvolvimento de software no domínio 

bancário (CAVALCANTE e COSTA, 2005). 

8. Modelo de Capacidade de Processo para o domínio da educação (MIRANDA e 

SALVIANO, 2005). 

                                                      
 

31
 Associação para “Máquinas de Computação” 
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A partir do survey conduzido neste trabalho foram selecionados dois para um estudo inicial: 

9. MoProSoft Modelo de Processo de Software alinhado a Pequenas Empresas e 

aderente à realidade das empresas mexicanas (OKTABA, 2006). 

10. MR-MPS Modelo de Referência para Melhoria do Processo de Software Brasileiro 

(SOFTEX, 2009b).  

A seleção destes modelos foi baseada na sua representatividade no mercado. Para isto foi 

usado o item Degree of usage
32

. Entretanto, este item foi preenchido com unidades diferentes, 

pois no momento da distribuição do survey não foi estipulado qual a unidade deveria ser 

utilizada (quantidade de desenvolvedores
33

 ou quantidade de empresas
34

). Assim, para apoiar 

a seleção dos modelos optou-se pela unidade quantidade de empresas uma vez que esta foi 

adotada mais vezes nas respostas recebidas. O objetivo foi selecionar dois modelos que 

fossem amplamente utilizados. Assim, foram escolhidos o MoProSoft (220 empresas) e o 

MPS.BR (300 empresas). Futuramente, os outros feedbacks obtidos partir do survey 

conduzido neste trabalho poderão ser usados para uma avaliação mais ampla do PRO2PI-

MFMOD. O Quadro 15 ilustra as respostas dadas ao survey para o item “grau de uso” do 

modelo. 

Quadro 15: Grau de uso dos modelos. 

Model Degree of usage 

Model 1 Pilot Study  

Model 2 7000 developers 

Model 3 5 companies 

Model 4 None 

Model 5 None 

Model 6 Used by the University 

Model 7 None 

Model 8  +150 companies 

Model 9 20 companies 

Model 10 N/I 

Model 11  1 company 

Model 12 Used by the several government agencies 

Model 13  +5 companies 

Model 14 N/A 

Model 15 None 

Model 16  +5 companies 

MoProSoft  +220 companies 

MR MPS   +300 companies 
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Após a seleção dos modelos, normas e guias de processo, os métodos de construção destes 

são estudados e avaliados. Para que a avaliação dos métodos de construção dos modelos seja 

feita de modo mais objetivo, permitindo uma comparação, um conjunto de critérios de 

avaliação a serem considerados é estabelecido. Cada uma das referências estudadas no estado 

da arte é discutida em relação dos critérios de avaliação estabelecidos, que estão definidos na 

seção 3.2.  

3.2 Critérios para avaliação 

Os trabalhos selecionados são avaliados em relação a sete critérios definidos a seguir. Estes 

critérios irão oferecer uma base comum de avaliação para todos os trabalhos, garantindo a 

objetividade da avaliação. 

1. Existe documentação sobre como as decisões iniciais foram realizadas. Este critério 

permite verificar se foram tomadas e documentadas decisões e comprometimento com 

o desenvolvimento do modelo. Estas decisões iniciais podem estar relacionadas com 

qualquer uma dos seis critérios de avaliação que são apresentados a seguir. A definição 

das decisões iniciais é relevante para orientar o planejamento do desenvolvimento do 

modelo, por exemplo, decidir a equipe de construção do modelo, prazos, identificar 

riscos, envolvidos etc. 

2. Houve análise de fontes. Este critério tem como objetivo garantir que são 

identificadas, coletadas e analisadas fontes de boas práticas para se obter referência 

sobre o domínio do modelo que se está propondo. Estas fontes podem incluir revisão de 

literatura, inspeção das práticas junto a especialistas e outras fontes. A relevância deste 

critério está em verificar se foram utilizadas fontes de boas práticas para fundamentar o 

desenvolvimento do modelo, e ainda se estas fontes são baseadas no contexto e nas 

características do domínio para o qual o modelo foi desenvolvido. 

3. Existe uma estratégia para o desenvolvimento do modelo. Este critério está 

relacionado com a definição da estratégia a ser utilizada para desenvolver o modelo. 

Ele é relevante para garantir que os recursos de que se dispõe serão aplicados com 

eficácia e que as condições favoráveis serão exploradas. Um exemplo de estratégia é 

determinar como a comunidade de interesse será envolvida no desenvolvimento do 

modelo. Outra estratégia é utilizar as boas práticas selecionadas a partir dos modelos de 

capacidade de processo (CMM, ISO/IEC 15504, CMMI-DEV, COBIT, MR-MPS), 

outros modelos de referência (ISO 9001 (JUNG e HUNTER, 2001), PMBOK - Project 

Management Body of Knowledge
 35

 (PMI, 2008), ISO/IEC 12207, SWEBOK - 

Software Engineering Body of Knowledge
 36

 (SWEBOK, 2004) ou quaisquer outras 

fontes.  
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4. Houve definição da estrutura do modelo. Este critério verifica se houve definição 

sobre os elementos que irão compor o modelo, a organização destes elementos e suas 

relações dentro do modelo que será construído. Por exemplo, um modelo pode ser 

baseado em processos, resultados, práticas-base e produtos de trabalho (ISO/IEC 

15504-5). Já outro modelo pode ser baseado em processos, objetivos e práticas (SEI, 

2006). A relevância deste critério está relacionada com a definição do design
37

 do 

modelo de capacidade de processo.  

5. Foi desenvolvida uma versão preliminar. O objetivo deste critério é verificar se 

houve uma versão que antecedesse a versão final do modelo de capacidade de processo 

que permitisse a sua efetiva avaliação em pilotos de aplicação.  Isto é relevante, pois 

possibilita prévias de aplicação do modelo antes de disponibilizar um modelo no 

mercado.  

6. O modelo foi validado. Este critério visa identificar se o modelo desenvolvido foi 

efetivamente aplicado em pilotos e se os resultados obtidos estão dentro do esperado. A 

aplicação do modelo em pilotos é relevante para ganhar conhecimento sobre os 

resultados de sua aplicação e identificar falhas. Estas falhas devem ser resolvidas junto 

à equipe que desenvolveu o modelo. Assim se espera garantir que o modelo validado 

gere resultados confiáveis e adequados ao uso pretendido. A validação do modelo é um 

aspecto vital da garantia da qualidade do modelo e vem comprovar que sua aplicação é 

capaz de promover resultados tecnicamente válidos. 

7. O modelo está consolidado. Este critério visa identificar se o modelo validado em 

pilotos foi usado em novas aplicações para garantir sua estabilidade e transformá-lo 

num modelo sólido. Esta consolidação envolve a documentação das observações 

coletadas nas validações, os ajustes feitos na versão final do modelo de capacidade de 

processo e os resultados das aplicações demonstrando que não existem falhas no 

modelo construído.  

A seguir os trabalhos serão avaliados em relação aos critérios definidos nesta seção. A 

avaliação consiste em identificar as atividades realizadas para a construção do modelo de 

capacidade de processo e verificar se as atividades atendem aos critérios de avaliação 

definidos. Por exemplo, quando houver alguma evidência do critério na atividade em análise, 

ele será considerado como presente no método de construção do modelo.  
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3.2.1 PRM.CBD (Grupo 1) 

Como foi mostrado na Seção 2.2.5, este modelo é uma adaptação do modelo CMMI-SE/SW 

versão 1.1, na sua representação contínua.  Foram traduzidos os três processos do grupo de 

reuso da ISO/IEC 15504 para o formato de área de processo do CMMI-SE/SW.  Também 

foram identificadas as áreas de processo do CMMI-SE/SW mais afetadas pela Engenharia de 

Software Baseada em Componentes para prover alterações com relação ao uso das mesmas 

(TSUKUMO et al., 2006). 

A construção do modelo foi planejada num projeto com duração de dois anos (2005-2006). O 

método de construção deste modelo foi orientado por oito atividades principais: 

1. Revisar o estado da arte e estado da prática da área, no caso, Desenvolvimento de 

Software Baseado em Componentes. 

2. Identificar o modelo de capacidade para a melhoria de processo da engenharia de 

software em geral, que seja mais apropriado para as características da especialização e 

utilizá-lo como a base para a especialização. 

3. Identificar ou definir um conjunto de novas áreas de processo para cobrir os principais 

aspectos específicos da Engenharia de Software Baseada em Componentes. 

4. Representar estas novas áreas de processo no mesmo formato do modelo identificado 

como base para a especialização. 

5. Distinguir no modelo identificado como base as áreas de processo mais afetadas pela 

Engenharia de Software Baseada em Componentes e prover alterações com relações 

ao uso das mesmas. 

6. Identificar processos genéricos mais relevantes e utilizá-lo como referência adicional 

para a especialização do modelo. 

7. Considerar as práticas de organizações relevantes que já utilizam Engenharia de 

Software Baseada em Componentes e também utilizá-las como referência adicional 

para a especialização do modelo. 

8. Utilizar a especialização em organizações de software, analisar os resultados e 

melhorar a especialização com base nestas análises.  

O quadro 16 resume a avaliação do método de construção do Modelo de Capacidade de 

Processo para Desenvolvimento Baseado em Componentes em relação aos critérios definidos 

na seção 3.2. 
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Quadro 16: Avaliação do método de construção do PRM p/ CBD 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram 

realizadas. 

- 
De forma geral, não são apresentadas documentações sobre 

como as decisões iniciais foram realizadas. 

2. Houve análise de fontes 1 e 7 

A análise de fontes foi realizada em dois passos do método, 

onde o estado da arte e estado da prática da área é revisado, 

e quando as práticas de organizações relevantes são 

consideradas.  

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
2 e 7 

Pode-se observar que uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo é definida quando é 

identificado um PRM apropriado para as características da 

especialização e quando ele é utilizado como a base para a 

especialização. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
3, 5, 6 e 7 

O método adotado define a estrutura do modelo que será 

construído ao identificar e definir/alterar um conjunto de 

áreas de processo para cobrir os principais aspectos 

específicos do domínio de aplicação; E também ao 

identificar processos genéricos mais relevantes e utilizá-lo 

como referência adicional para a especialização do modelo 

considerando as práticas de organizações relevantes. 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
4, 5, 6 e 7 

O método conta com o desenvolvimento de uma versão 

preliminar do modelo quando as novas áreas de processo 

definidas são representadas no mesmo formato do modelo 

identificado como base para a especialização. 

6. O modelo foi validado 8 
O modelo foi validado quando ele foi aplicado em 

organizações de software e teve seus resultados analisados. 

7. O modelo está consolidado 8 
O modelo foi consolidado quando ele foi melhorado com 

base nas análises dos resultados obtidos em sua validação.   

O método utilizado para a construção do Modelo de Capacidade de Processo para 

Desenvolvimento Baseado em Componentes foi avaliado em relação aos critérios de 

avaliação definidos na seção 3.2 e observou-se que ele não atende a apenas um dos sete 

critérios estabelecidos. Os demais critérios são totalmente atendidos pelo método utilizado na 

construção deste modelo. 
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3.2.2 Modelo Para Melhoria e Avaliação da Gestão da Pesquisa (Grupo 1) 

Este modelo, apresentado na seção 2.2.6, foi construído de forma aderente às especificações 

da norma ISO/IEC 15504 para criação de modelos de capacidade de processo.  

O método de construção deste modelo foi criado na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) por Jorge Silva (SILVA, 2007) e é orientado por seis atividades principais: 

1. Revisão da literatura científica e técnica. 

2. Levantamento das práticas de gestão dos laboratórios. 

3. Fundamentos e esboço de um modelo de capacidade para laboratórios. 

4. Proposta de um modelo de capacidade para laboratórios. 

5. Validação da proposta de modelo de capacidade para laboratórios. 

6. Consolidação de um modelo de capacidade para laboratórios versão 1.0. 

O Quadro 17 resume a avaliação do método de construção do Modelo Para Melhoria e 

Avaliação da Gestão da Pesquisa em relação aos critérios definidos na seção 3.2. 

Quadro 17: Avaliação do método de construção do PRM p/ pesquisa 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram realizadas 
- 

Não são apresentadas documentações sobre como as decisões 

iniciais foram realizadas. 

2. Houve análise de fontes 1 e 2 

As duas primeiras atividades do método descrevem que uma 

revisão da literatura científica e técnica e levantamento das 

práticas de gestão dos laboratórios foram executados. Isto 

demonstra que houve uma análise de fontes. 

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
- 

De forma geral, não são apresentadas documentações sobre a 

estratégia para o desenvolvimento. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
3 

O método utilizado realiza uma fundamentação e esboço de 

modelo de capacidade o que evidencia que houve a definição da 

estrutura do modelo. 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
4 

Uma versão preliminar do modelo foi desenvolvida quando 

durante a execução do método foi elaborada a proposta de um 

modelo de capacidade para laboratórios. 

6. O modelo foi validado 5 

O método conta com a atividade de validação da proposta de 

modelo de capacidade para laboratórios o que demonstra que 

uma validação do modelo foi executada. 

7. O modelo está consolidado 6 
A última atividade do método realiza a consolidação de um 

modelo de capacidade para laboratórios versão 1.0. 

O método utilizado para a construção do Modelo Para Melhoria e Avaliação da Gestão da 

Pesquisa foi avaliado em relação aos critérios de avaliação definidos na seção 3.2 e a partir 

disto foi possível observar que ele atende totalmente cinco dos sete critérios de avaliação 

definidos. Apenas os critérios que avaliam se decisões iniciais foram tomadas e se existe uma 

estratégia para o desenvolvimento do modelo não foram evidenciados pelo método utilizado 

na construção deste modelo. 
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3.2.3 MARES-MPE (Grupo 1) 

O MARES-MPE, que foi apresentado na seção 2.2.7, é uma especialização do modelo da 

norma ISO/IEC 15504 para atender as pequenas empresas de software (ANACLETO et al., 

2004).  

O método de construção deste modelo é constituído de oito passos: 

1. Revisão do estado da arte de melhoria de processo em micro e pequenas empresas e 

estudo da norma ISO/IEC 15504-5. 

2. Estudo do estado da arte de métodos e modelos para melhoria de processo em micro e 

pequenas empresas.  

3. Definição dos requisitos para o modelo proposto.  

4. Desenvolvimento de uma versão preliminar do modelo.  

5. Avaliação por meio de estudos de caso usando o modelo preliminar. 

6. Revisão da versão preliminar do modelo. 

7. Avaliação através de dois novos estudos de caso. 

O quadro 18 resume a avaliação do método de construção do MARES-MPE em relação aos 

critérios definidos na seção 3.2. 

Quadro 18: Avaliação do método de construção do MARES-MPE 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram realizadas 
- 

Não apresenta documentações sobre como as decisões iniciais 

foram realizadas. 

2. Houve análise de fontes 1, 2  

Este método demonstra que houve análise de fontes nas suas 

duas primeiras atividades onde é realizada uma revisão e 

estudo do estado da arte do domínio específico do modelo. 

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
3 

O método tem como estratégia para o desenvolvimento do 

modelo a execução de uma atividade onde requisitos para o 

modelo proposto são definidos e usados. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
- 

A estrutura do modelo é a mesma da norma ISO/IEC 15504, 

porém isto não está detalhado nas atividades do método. 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
4 

O método revela que uma versão preliminar do modelo foi 

desenvolvida de acordo com uma atividade definida 

especificamente para isto. 

6. O modelo foi validado 5 

Pode-se observar que o método considera a validação do 

modelo ao executar casos estudo utilizando a versão 

preliminar do modelo;  

7. O modelo está consolidado 6 e 7 

A consolidação do modelo é contemplada quando é feita a 

revisão da versão preliminar do modelo considerando os 

resultados obtidos na sua validação e execução de mais dois 

novos estudos de caso. 

 

O método utilizado para a construção do MARES-MPE foi avaliado em relação aos critérios 

de avaliação definidos na seção 3.2 e desta forma foi observado que ele atende totalmente 
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cinco dos sete critérios de avaliação definidos. O critério 1 que avalia se decisões iniciais 

foram tomadas não foi evidenciado. O critério 3 que verifica se existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo não está formalmente documentado pelo método utilizado. 

Entretanto, como o MARES-MPE é um subconjunto dos processos da norma ISO/IEC 

15504-5 sua estrutura é a mesma definida pela norma. Assim o critério foi considerado 

parcialmente atendido. 

3.2.4 Modelo para a liderança de equipes virtuais integradas (Grupo 1) 

Este modelo de capacidade de processo, apresentado na seção 2.2.8, foi elaborado em 2008 

para liderar equipes virtuais integradas (TUFFLEY, 2008).  

O modelo foi construído de forma aderente às especificações da norma ISO/IEC 15504 para 

criação de modelos de capacidade de processo, e o seu método de construção é guiado por 

cinco passos: 

1. Revisão da literatura. 

2. Desenvolvimento de uma versão preliminar do modelo de capacidade de processo. 

3. Estudos de caso usando a versão preliminar do modelo de capacidade de processo. 

4. Análise dos resultados. 

5. Consolidação do modelo. 

O Quadro 19 resume a avaliação do método de construção do Modelo para a liderança de 

equipes virtuais integradas em relação aos critérios definidos na seção 3.2. 

Quadro 19: Avaliação do método de construção do PRM p/ liderança de equipes 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram realizadas 
- 

De forma geral, não são apresentadas documentações sobre 

como as decisões iniciais foram realizadas. 

2. Houve análise de fontes 1 
O método define a análise de fontes em sua primeira 

atividade evidenciando-a por meio de revisão da literatura. 

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
- 

Não são apresentadas documentações sobre a estratégia 

para o desenvolvimento. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
- 

A estrutura do modelo é a mesma da norma ISO/IEC 

15504, porém isto não está detalhado nas atividades do 

método. 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
2 

O método apresenta uma atividade específica par a o 

desenvolvimento de uma versão preliminar do modelo. 

6. O modelo foi validado 3, 4 

O método demonstra realizar a validação do modelo na 

execução de estudos de caso usando a versão preliminar do 

modelo de capacidade de processo para posterior análise 

dos resultados. Além disso, são realizadas entrevistas com 

líderes de equipes virtuais e integradas para determinar a 

existência de provas objetivas (sob a forma de artefatos ou 

atividades) que possam validar o modelo de capacidade de 

processo. 

7. O modelo está consolidado 5 
A última atividade do método realiza a consolidação do 

modelo de capacidade de processos. 
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O método utilizado para a construção do modelo para a liderança de equipes virtuais 

integradas foi avaliado em relação aos critérios de avaliação definidos na seção 3.2. Assim, 

foi possível verificar que ele atende totalmente quatro dos sete critérios de avaliação 

definidos. Os critérios que avaliam se decisões iniciais foram tomadas, se houve a definição 

da estrutura do modelo e se existe uma estratégia para o desenvolvimento do modelo não 

foram evidenciados pelo método utilizado na construção deste modelo. 

3.2.5 Modelo para gerência de serviço de TI (Grupo 1) 

A realização deste trabalho apresentado na seção 2.2.9, teve como um dos resultados o 

desenvolvimento de um modelo de capacidade de processo para gerência de serviço de TI 

como uma adaptação dos requisitos da ISO20000 (BARAFORT et al., 2008).  

O modelo foi construído de forma aderente às especificações da norma ISO/IEC 15504 para 

criação de modelos de capacidade de processo e o método de construção utilizado seguiu 

nove passos: 

1. Identificar os requisitos elementares em uma coleção de requisitos. 

2. Organizar e estruturar os requisitos. 

3. Identificar propósitos comuns e organizá-los no sentido de seus propósitos. 

4. Identificar os resultados dos propósitos comuns e anexá-los aos respectivos objetivos. 

5. Agrupar atividades sob uma prática e anexá-lo aos respectivos resultados. 

6. Atribuir a cada prática um nível específico de capacidade. 

7. Expressar por meio de palavras os resultados e os propósitos dos processos. 

8. Expressar por meio de palavras as práticas base associadas aos resultados. 

9. Definir os produtos de trabalho entre as entradas e saídas das práticas. 

O Quadro 20 resume a avaliação do método de construção do modelo de capacidade de 

processo para gerência de serviço de TI em relação aos critérios definidos na seção 3.2. 
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Quadro 20: Avaliação do método de construção do PRM p/ ISO/IEC 20000 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram realizadas 
- 

Não são apresentadas documentações sobre como as 

decisões iniciais foram realizadas. 

2. Houve análise de fontes 1, 2 

A análise de fontes é evidenciada quando os requisitos 

elementares em uma coleção de requisitos são 

identificados, organizados e estruturados. 

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
- 

Não apresenta documentações sobre a estratégia para o 

desenvolvimento. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
3, 4, 7 

A estrutura do modelo é definida quando o método espera 

que propósitos comuns sejam identificados e organizados e 

quando os resultados dos propósitos comuns são 

identificados e expressos por meio de palavras. 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
5, 6, 8, 9 

O método apresenta atividades que ao serem executadas 

podem desenvolver uma versão preliminar do modelo. 

6. O modelo foi validado - 
De forma geral, não são apresentadas documentações sobre 

a validação do modelo. 

Consolidar o modelo - 
De forma geral, não são apresentadas documentações sobre 

a consolidação do modelo. 

 

O método utilizado para a construção do modelo para gerência de serviço de TI foi avaliado 

em relação aos critérios de avaliação definidos na seção 3.2. A partir desta avaliação se 

percebeu que ele atende totalmente três dos sete critérios de avaliação definidos. Os critérios 

que avaliam se decisões iniciais foram tomadas, se existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo, se o modelo foi validado e consolidado não foram evidenciados 

pelo método utilizado na construção deste modelo. 

3.2.6 Guia de referência para SaaS (Grupo 2) 

O guia para a avaliação de provedores de software como um serviço SaaS (CANCIAN, 

2009), foi apresentado na seção 2.2.9. Ele foi desenvolvido com base nos processos definidos 

pela norma ISO/IEC 15504, pelo modelo CMMI-SVC e pelo COBIT.  

O modelo foi construído de forma aderente às especificações da norma ISO/IEC 15504 para 

criação de modelos de capacidade de processo e seu método de construção segue cinco 

passos: 

1. Revisão da Literatura. 

2. Criação de um modelo de SLA com base no referencial teórico para auxiliar os 

usuários de SaaS. 

3. Levantamento e priorização dos requisitos de qualidade a serem avaliados de 

provedores SaaS. 

4. Mapeamento dos Requisitos de qualidade contra os modelos e normas existentes. 

5. Desenvolvimento do Guia de Referência preliminar para avaliação do processo de 

desenvolvimento de software dos provedores de serviços. 

O Quadro 21 resume a avaliação do método de construção do guia para a avaliação de 

provedores de software como um serviço SaaS em relação aos critérios definidos na seção 

3.2. 
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Quadro 21: Avaliação do método de construção do Guia p/ SaaS 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram realizadas 
- 

Não apresenta documentações sobre como as decisões 

iniciais foram realizadas. 

2. Houve análise de fontes 1, 2 

Este método demonstra que houve análise de fontes nas 

suas duas primeiras atividades onde é realizada uma revisão 

da literatura e a criação de um modelo de SLA com base no 

referencial teórico. 

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
- 

De forma geral, não são apresentadas documentações sobre 

a estratégia para o desenvolvimento. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
3, 4 

O método adotado define a estrutura do modelo que será 

construído ao levantar e priorizar os requisitos de qualidade 

a serem avaliados de provedores SaaS e ao mapear os 

Requisitos de qualidade contra os modelos e normas 

existentes 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
5 

O método prevê o desenvolvimento do Guia de Referência 

preliminar para avaliação do processo de desenvolvimento 

de software dos provedores de serviços 

6. O modelo foi validado - 
Não são apresentadas documentações sobre a validação do 

modelo. 

7. O modelo está consolidado - 
Não apresenta documentações sobre a consolidação do 

modelo. 

 

O método utilizado para a construção do guia de referência para SaaS foi avaliado em relação 

aos critérios de avaliação definidos na seção 3.2. Como resultado desta avaliação tem-se que 

apenas três dos sete critérios de avaliação definidos foram totalmente atendidos pelo método 

aplicado em sua construção. Os critérios que avaliam se decisões iniciais foram tomadas, se 

existe uma estratégia para o desenvolvimento do modelo, se o modelo foi validado e 

consolidado não foram evidenciados pelo método utilizado na construção deste modelo. 

 

3.2.7 Modelo para o domínio bancário (Grupo 2) 

O modelo de capacidade de processo para desenvolvimento de software no domínio bancário 

foi apresentado na seção 2.2.10. Ele é uma especialização do CMMI para auxiliar e facilitar 

sua utilização nas instituições bancárias (CAVALCANTE e COSTA, 2005).  

O método de construção deste modelo de capacidade de processo foi orientado por sete 

atividades principais: 

1. Caracterização do Domínio. 

2. Seleção das Áreas de Processo.  

3. Descrição Inicial do Domínio.  

4. Descrição da Exploração do Domínio e Especialização das Áreas de Processo.  

5. Consolidação da Descrição do Domínio e Especialização das Áreas de Processo.  

6. Validação. 

7. Revisão e Consolidação. 
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O Quadro 22 resume a avaliação do método de construção do modelo de capacidade de 

processo para desenvolvimento de software no domínio bancário em relação aos critérios 

definidos na seção 3.2. 

Quadro 22: Avaliação do método de construção do PRM p/ banco 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram realizadas 
- 

De forma geral, não são apresentadas documentações sobre 

como as decisões iniciais foram realizadas. 

2. Houve análise de fontes 1 
Este método demonstra fazer análise de fontes ao executar 

a atividade caracterizar o domínio. 

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
- 

Não são apresentadas documentações sobre a estratégia 

para o desenvolvimento. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
2 e 3 

A definição da estrutura do modelo está na seleção das 

áreas de processo e na descrição inicial do domínio 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
4 e 5 

A versão preliminar do modelo foi desenvolvida a partir da 

exploração da descrição do domínio e especialização das 

áreas de processo e da consolidação desta descrição. 

6. O modelo foi validado 6 
O modelo é validado em projetos pilotos segundo as 

descrições das atividades do método utilizado. 

7. O modelo está consolidado 7 
A última atividade do método contempla a consolidação e 

revisão do modelo de capacidade de processos. 

 

O método utilizado para a construção do modelo para o domínio bancário foi avaliado em 

relação aos critérios de avaliação definidos na seção 3.2. A avaliação mostrou que cinco dos 

sete critérios de avaliação definidos foram totalmente atendidos pelo método aplicado em sua 

construção. Os critérios que avaliam se decisões iniciais foram tomadas e se existe uma 

estratégia para o desenvolvimento do modelo, não foram evidenciados pelo método utilizado 

na construção deste modelo. 

3.2.8 Modelo para o domínio da educação (Grupo 2) 

Este modelo de capacidade de processo, apresentado na seção 2.2.11, foi desenvolvido 

visando melhorar o processo de ensino em um Centro de Educação Profissional (MIRANDA 

e SALVIANO, 2005).  

Este modelo foi desenvolvido com base na norma internacional ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 

2006) e o método de construção utilizado foi orientado por sete atividades principais: 

1. Descrição do processo atual usado pelo professor. 

2. Análises das orientações definidas pela organização. 

3. Descrição do processo melhorado abstraído do modelo da ISO/IEC 15504-5, para ser 

usado pelo professor. 

4. Definição de uma nova área de processo para a ISO/IEC 15504-5 de tal forma que o 

processo melhorado fosse um exemplo de sua implementação. 

5. Avaliação do processo atual. 

6. Revisão e consolidação da nova área de processo. 
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O Quadro 23 resume a avaliação do método de construção do modelo de capacidade de 

processo para o domínio da educação em relação aos critérios definidos na seção 3.2. 

Quadro 23: Avaliação do método de construção do PRM p/ educação 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram realizadas 
- 

Não são apresentadas documentações sobre como as decisões 

iniciais foram realizadas. 

2. Houve análise de fontes 1, 2 e 3 

A análise de fontes foi realizado para maior compreensão do 

domínio da educação e isto pode ser evidenciado quando é feita a 

descrição do processo atual usado pelo professor, a análises das 

orientações definidas pela organização e a descrição do processo 

melhorado. Além disso, entrevistas foram realizadas, junto aos 

stakholders e verificou-se a existência de documentos do 

processo de ensino. 

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
4 

A estratégia utilizada para o desenvolvimento do modelo foi a 

definição de uma nova área de processo para a ISO/IEC 15504-5. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
4 

A estrutura do modelo é a mesma usada pelas áreas de processo 

da ISO/IEC 15504-5. 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
4 

A versão preliminar do modelo foi definida como uma nova área 

de processo para a ISO/IEC 15504-5 de tal forma que o processo 

melhorado fosse um exemplo de sua implementação. 

6. O modelo foi validado 5 e 6 

O método realiza uma avaliação do processo atual com base na 

nova área de processo construída visando sua revisão e 

validação. 

7. O modelo está consolidado - Não apresenta documentações sobre a consolidação do modelo. 

 

O método utilizado para a construção do modelo para o domínio da educação foi avaliado em 

relação aos critérios de avaliação definidos na seção 3.2 e observou-se que ele não atende a 

apenas dois dos sete critérios estabelecidos. Os critérios que avaliam se decisões iniciais 

foram tomadas e se o modelo foi consolidado, não foram evidenciados pelo método utilizado 

na construção deste modelo. Os demais critérios são totalmente atendidos pelo método 

utilizado na construção deste modelo.  

3.2.9 MoProSoft (Grupo 1) 

A realização deste trabalho apresentado na seção 2.2.4, teve como um dos resultados o 

desenvolvimento de um Modelo de Processo de Software alinhado a Pequenas Empresas e 

aderente à realidade das empresas mexicanas (OKTABA, 2006). Para o desenvolvimento do 

MoProSoft uma equipe formada por membros com conhecimento e/ou experiência em 

normas e modelos existentes. Cinco deles tinham experiência em qualidade de software e 

consultoria em gerência de projetos na indústria de software, três tinham conhecimento 

acadêmico profundo dos processos de engenharia de software e outros três integrantes 

estavam trabalhando em empresas de software.  

O MoProSoft foi construído com base em entrevistas e workshops com o grupo representante 

da indústria de software do governo. Como fontes principais do modelo usaram a norma 

ISO9000: 2000 (ISO/IEC, 2000) e modelo CMMI (SEI, 2006). Também usaram a ISO/IEC 

15504 (ISO/IEC, 2006), PMBOK (PMI, 2008) e SWEBOK (SWEBOK, 2004). A primeira 

versão foi publicada em 2003 (OKTABA, 2003) e a versão atual que é a v1.3.2 foi publicada 
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em agosto de 2006 (OKTABA, 2006). O método utilizado para sua construção do MoProSoft 

seguiu doze passos: 

1. Formar uma equipe. 

2. Revisão da literatura. 

3. Realizar brainstorming com a equipe, entrevistas e workshops com o grupo 

representante da indústria de software do governo, para definir o escopo e arquitetura 

do modelo. 

4. Definir o padrão de documentação do processo.  

5. Construir um exemplo de definição de processo usando o padrão de documentação. O 

primeiro processo documentado foi o Bussines Management.  

6. Analisar o processo proposto e decidir o nível de abstração utilizado na descrição de 

tarefas e na definição de produtos de trabalho.  

7. Atribuir responsáveis e definir cada processo. 

8. Realizar revisão pelos pares dos processos definidos.  

9. Revisar o modelo com foco na coerência e inter-relações de todos os processos. 

10. Avaliar o modelo através de quatro estudos de caso. 

11. Analisar os resultados. 

12. Consolidar o modelo  

Um grupo de trabalho se reuniu em maio de 2006 para avaliação das várias propostas que 

decidiu por unanimidade selecionar o MoProSoft como um documento de base para a nova 

norma ISO focada nas práticas de desenvolvimento de software em Very Small Enterprise
38

 

(VSE). 

O Quadro 24 resume a avaliação do método de construção do MoProSoft em relação aos 

critérios definidos na seção 3.2. 

  

                                                      
 

38
 micro empresa 
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Quadro 24: Avaliação do método de construção do MoProSoft 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram realizadas 
1 

São apresentadas documentações sobre como as decisões 

iniciais de formação da equipe foram tomadas. 

2. Houve análise de fontes 2 

Este método demonstra que houve análise de fontes nas 

suas duas primeiras atividades onde é realizada uma revisão 

e estudo de modelos e normas reconhecidos 

internacionalmente. 

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
3 e 8 

O método apresenta documentações sobre a estratégia para 

o desenvolvimento que conta com brainstorming, 

entrevistas e workshops com os stakeholders para definição 

de escopo e arquitetura do modelo e revisões pelos pares 

para realizar sua verificação. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
4  e 6 

A estrutura do modelo é definida quando o método define o 

padrão de documentação do processo e decidir o nível de 

abstração utilizado na descrição de tarefas e na definição de 

produtos de trabalho. 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
5, 7 e 9 

O método apresenta atividades como a construção de um 

exemplo de definição de processo usando o padrão de 

documentação e revisão pelos pares dos processos 

definidos que ao serem executadas podem desenvolver uma 

versão preliminar do modelo. 

6. O modelo foi validado 10 

Pode-se observar que o método considera a validação do 

modelo ao executar estudo de casos utilizando a versão 

preliminar do modelo; 

7. Consolidar o modelo 11 e 12 

A consolidação do modelo é feita com a revisão dos 

resultados da aplicação da versão preliminar em quatro 

estudos de caso. O modelo foi consolidado e o resultado 

disto pode ser observado a partir da avaliação formal de 

mais de 200 empresas no México. Ainda o MoproSoft foi 

selecionado como documento base para a nova norma ISO 

de VSE.  

 

O método utilizado para a construção do MoProSoft foi avaliado em relação aos critérios de 

avaliação definidos na seção 3.2. A partir desta avaliação se percebeu que ele atende 

totalmente os sete critérios de avaliação definidos. 

3.2.10 MR-MPS (Grupo 1) 

A realização deste trabalho apresentado na seção 2.2.3, teve como um dos resultados o 

desenvolvimento de um Modelo de Referência para Melhoria do Processo de Software 

brasileiro (SOFTEX, 2009b). 

Para o desenvolvimento do MPS.BR foi selecionado uma equipe técnica formada por pessoas 

que já interagiam no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade de Software PBQP-

Software. Além disso, os membros da equipe tinham experiência em implementação de 

processos e representavam instituições em diversas regiões brasileiras.   

O MR-MPS foi construído durante reuniões e workshops com o grupo representante da 

equipe técnica do modelo, da academia, da indústria de software e do governo. Como 

principais fontes do modelo forma usadas as normas ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 2008), 15504 

(ISO/IEC, 2006), e o modelo CMMI (SEI, 2006). 
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O método utilizado para a construção do MR-MPS seguiu sete passos: 

1. Formar uma equipe técnica. 

2. Realizar revisão da literatura. 

3. Definir o padrão de documentação do processo (baseada na ISO/IEC 12207 e 15504).  

4. Realizar reuniões com a equipe técnica do modelo para construir uma versão 

preliminar do modelo baseada na ISO/IEC 12207 e complementada com o CMMI 

para garantir compatibilidade entre eles. 

5. A equipe técnica do modelo revê e aprova o MR-MPS. 

6. A versão preliminar do modelo foi avaliada por meio de implementações e avaliações 

piloto no Rio de Janeiro/RJ, Campinas/SP e Recife/PE. 

7. A cada avaliação formal realizada são recolhidas sugestões de todos os envolvidos 

para apoiar a consolidação do modelo. Já foram realizadas mais de 300 avaliações 

formais do MR-MPS no Brasil. 

O quadro 25 resume a avaliação do método de construção do MR-MPS em relação aos 

critérios definidos na seção 3.2. 

Quadro 25: Avaliação do método de construção do MR-MPS 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram realizadas 
1 

São apresentadas documentações sobre como as decisões 

iniciais de formação da equipe foram tomadas. 

2. Houve análise de fontes 2 

Este método demonstra que houve análise de fontes onde é 

realizada uma revisão de modelos e normas reconhecidos 

internacionalmente. 

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
4 

O método apresenta a estratégia para o desenvolvimento 

que conta com reuniões e revisões para realizar sua 

verificação. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
3 

A estrutura do modelo é definida quando o método 

determina que ela será baseada na ISO 12207 e 15504. 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
5 

O método apresenta atividades como a revisão e a 

aprovação de uma versão preliminar do modelo. 

6. O modelo foi validado 6 

Pode-se observar que o método considera a validação do 

modelo ao executar estudo de casos utilizando a versão 

preliminar do modelo em implementações e avaliações 

piloto.  

7. Consolidar o modelo 7 

A consolidação do modelo é feita com base nas sugestões 

coletadas dos envolvidos nas avaliações formais do MR-

MPS. 

 

O método utilizado para a construção do MR-MPS foi avaliado em relação aos critérios de 

avaliação definidos na seção 3.2. A partir desta avaliação se percebeu que ele atende 

totalmente os sete critérios de avaliação definidos. 
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3.3 Análise das avaliações 

A partir dos trabalhos avaliados, foi observado que, em geral, para serem construídos, 

realizam efetivamente uma análise de fontes e desenvolvem uma versão preliminar do 

mesmo. A definição da estrutura do modelo também é uma prática existente em todos os 

casos estudados, mesmo que esteja implícita no método de construção adotado. Na maioria 

dos casos estudados os critérios de avaliação que tratam da validação e consolidação do 

modelo nem sempre estão presentes. Entretanto, deve-se considerar que no caso do Modelo 

para gerência de serviço de TI e do Guia de referência para SaaS estes ainda são trabalhos em 

desenvolvimento. Os métodos detalhados nestes trabalhos descrevem práticas que foram 

usadas até o momento de sua escrita. Desta forma, eles ainda podem passar por fases de 

validação e consolidação caso seja dado continuidade ao desenvolvimento dos mesmos. Os 

modelos, normas e guias estudados não evidenciaram, formalmente ou implicitamente, se 

decisões e comprometimento com o desenvolvimento do trabalho foram tomados, exceto o 

MoProSoft e o MR-MPS. 

Vale ressaltar que modelos e normas consolidadas como o CMMI (SEI, 2006) e a NBR 

ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008), não foram considerados no estudo porque, apesar de serem 

modelos bem documentados, não foram encontradas referências à sistemática de construção 

adotada. Para tentar resolver este problema, o survey foi encaminhado para representantes 

destes modelos, mas não houve retorno. Já no caso dos modelos MR.MPS do MPS.BR 

(SOFTEX, 2009) e MoProSoft (OKTABA, 2006), a revisão sistemática também não havia 

retornado nenhuma referência sobre o método de construção deles. Entretanto, os autores 

destes modelos responderam ao survey encaminhado, permitindo a extração das informações 

necessárias. 

O Quadro 26 apresenta uma comparação do grau de atendimento dos critérios de avaliação 

por cada um dos modelos, normas e guias estudados. Esta avaliação usou para classificar o 

grau de atendimento os seguintes conceitos: T (Totalmente Atendido), P (Parcialmente 

Atendido) e N (Não Atendido). 
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Quadro 26: Comparativo do atendimento aos critérios de avaliação 

Critério/Modelo 
PRM p/ 

CBD 

PRM p/ 

pesqui-

sa 

MARE

S-MPE 

PRM p/ 

lideran-

ça de 

equipes 

PRM p/ 

ISO/IE

C 

20000 

Guia p/ 

SaaS 

PRM p/ 

banco 

PRM p/ 

Educa-

ção 

MoPro 

Soft 

MR-

MPS 

1. Existe documentação 

sobre como as decisões 

iniciais foram realizadas 

N N N N N N N N T T 

2. Houve análise de fontes T T T T T T T T T T 

3. Existe uma estratégia 

para o desenvolvimento 

do modelo 

T N T N N N N T T T 

4. Houve definição da 

estrutura do modelo 
T T P P T T T T T T 

5. Foi desenvolvida uma 

versão preliminar 
T T T T T T T T T T 

6. O modelo foi validado T T T T N N T T T T 

7. O modelo está 

consolidado 
T T T T N N T N T T 

 

Após análise da comparação do grau de atendimento dos critérios de avaliação por cada um 

dos modelos, normas e guias estudados, pôde-se verificar que apenas os métodos de 

construção dos modelos MoProSoft e do MR-MPS atendem completamente a todos os 

critérios de avaliação definidos para este trabalho. 

Durante a avaliação dos trabalhos correlatos, foi observado que alguns dos modelos, normas 

e guias apresentadas utilizam diferentes técnicas para apoiar a construção do modelo de 

capacidade de processo.  

O método de construção do modelo de capacidade de processo para desenvolvimento baseado 

em componentes aplica como técnica traduzir áreas de processo de um dado modelo (neste 

caso o modelo da norma ISO/IEC 15504-5) como áreas de processo de outro modelo (neste 

caso o modelo CMMI-DEV).  

O método aplicado para construir o modelo para melhoria e avaliação da gestão da pesquisa 

utiliza duas técnicas específicas para apoiar a construção do modelo. Ele elabora e aplica 

questionários para obter informações de especialistas no domínio e realizar extensa revisão da 

literatura para entender as práticas do domínio.  

O MARES-MPE foi criado a partir de um método que emprega duas técnicas específicas para 

dar suporte na sua elaboração. O método preconiza a revisão da literatura do estado da arte 

para adquirir conhecimento sobre o domínio específico e estudos de casos para validar a 

versão preliminar do modelo. 
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O Modelo para a liderança de equipes virtuais integradas foi criado a partir de um método 

que emprega duas técnicas específicas para dar suporte na sua elaboração. Realiza a revisão 

da literatura para adquirir conhecimento sobre o domínio específico e estudos de casos para 

validar a versão preliminar do modelo. 

O método utilizado para construir o Modelo para gerência de serviço de TI é específico para 

identificar processos com base em uma coleção de requisitos. Portanto, o método faz uso de 

uma técnica que auxilia na identificação dos requisitos elementares em uma coleção de 

requisitos. Os requisitos são trabalhados até ser possível traduzir por meio de palavras os 

resultados, práticas base associadas aos resultados, propósitos de processos e produtos de 

trabalho entre as entradas e saídas das práticas, que reflitam os requisitos identificados 

inicialmente. 

O método aplicado para construir o Guia de referência para SaaS utiliza para apoiar sua 

construção a técnica específica revisão da literatura para entender as práticas do domínio para 

então levantar, priorizar e mapear requisitos de qualidade do domínio contra os modelos e 

normas existentes. 

O modelo para o domínio bancário foi construído por um método que faz uso de uma técnica 

específica que visa descrever o domínio usando frases e relacioná-las com algumas práticas 

de um modelo, a fim de determinar se uma prática de um modelo tem maior, menor ou igual 

relevância para o domínio.  

O método empregado para construir o modelo para o domínio da educação usa uma técnica 

específica que é abstrair uma área de processo de um processo real para um modelo 

específico.  

Já o método de construção do MoProSoft adotou seis técnicas específicas diferentes para a 

sua realização. Inicialmente foi feita a revisão da literatura e para apoiar a definição do 

escopo e da arquitetura do modelo foram realizadas duas seções de brainstorming com a 

equipe de desenvolvimento do projeto. Com a mesma finalidade entrevistas e workshops 

foram conduzidos com os stakeholders. Para verificar o modelo construído revisões pelos 

pares foram realizadas entre os membros da equipe de desenvolvimento do projeto. Para 

validar o modelo quatro aplicações de estudo de caso foram executadas. 

Para a construção do modelo MR-MPS o método executou quatro técnicas específicas 

diferentes. A revisão da literatura foi realizada e reuniões (workshops) da equipe técnica 

foram conduzidas para a definição da estrutura e escopo do modelo. A versão preliminar do 

modelo foi validada por meio de estudos de caso executados em Recife, São Paulo, Rio de 

Janeiro e em Campinas. A cada avaliação formal do MR-MPS um questionário é transmitido 

aos envolvidos e suas opiniões em relação ao modelo são coletadas. Estes questionários são 

analisados e as opiniões são usadas nas reuniões (workshops) da equipe técnica para apoiar a 

consolidação do modelo. 

A variabilidade de técnicas que podem ser empregadas na construção de modelos de 

capacidade de processo demonstra a complexidade envolvida na definição de um método de 
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capacidade de processo. Pois, a equipe envolvida na construção de um modelo deve ter 

conhecimento e saber discernir sobre tais técnicas para então selecionar ou adaptar quais 

aquelas que são adequadas. 

O Quadro 27 apresenta como a sequência cronológica das atividades de cada um dos métodos 

para a construção dos modelos, normas e guias estudados são cobertos pelos critérios de 

avaliação definidos neste trabalho.  Este quadro foi montado a partir das análises feitas sobre 

cada um dos modelos estudados e apresenta um resumo dos quadros anteriores (Quadro 14 ao 

Quadro 21). Cada um dos elementos circulares e elípticos mostrados nesta figura representa 

uma atividade do método estudado.   A variabilidade de formas e tamanhos destes elementos 

ocorre em virtude da necessidade de se representar uma, duas ou até três atividades em uma 

única coluna ou representar uma atividade em uma, duas ou até 3 colunas.  

Quadro 27: Comparativo da sequência das atividades segundo critérios de avaliação 

Modelo/Critérios Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 Critério 6 Critério 7 

PRM p/ CBD 

  1  2 3 4  
 

 
 
 
 

 

 PRM p/ pesquisa 

  
  1      2 

 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
 

MARES 

  
  1     2 
 

 
3 

   
5 

 
  6       7 

PRM p/ liderança 
de equipes 

 
 

     1                2  3      4      5 

PRM p/          
ISO/IEC 20000 

   1     2 
 
 

 
 
 

3       4 
 
        7 

  5    6 
 
   8     9 

 
 

 
 
 
 

 
Guia p/ SaaS 

 

 1       2   3      4      5   

PRM p/ banco 

  
1 

 

 
 
 

 
  2     3 
 

 
   4     5 
 

 
6 

 

 
7 

 

PRM p/ educação 

  
1   2   3 

    
   5     6 

 
 
 

MoProSoft 

 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
3 
 
 
 
8 

 
 
4 
 
6 
 

 
 
5 
 
7 
 
9 
 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

11    12 
 

MR-MPS 

 
 
1 
 
 

 
 
2 

 
 
4 
 

 
 
3 
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6 
 
 

 
 
7 
 
 

 

5 

6 

7 

8 

4 

 

4 
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Diante dos resultados observados no quadro 27, é possível verificar que existe uma variação 

na sequência em que atividades com propósitos semelhantes são executadas. É importante 

salientar que o resultado obtido para o mapeamento do método do MR-MPS foi obtido por 

indução. Portanto, o fato deste método ser composto por uma atividade que atenda a cada 

critério estabelecido foi uma coincidência.  

Este resultado indica que definir um único método de construção de modelos de capacidade 

de processos atenderia as necessidades de um grupo restrito ou de um determinado contexto. 

Logo, considerando métodos para a construção de modelos de capacidade de processos, uma 

solução suportada por um framework de métodos é mais adequada do que elaborar um único 

método para este fim. 

Portanto, o desenvolvimento de um framework de métodos que permita a customização de 

métodos em diferentes contextos, que apresente técnicas com exemplos de aplicação, 

atividades descritas, um nível de detalhe que permita a sua aplicação prática e que seja 

acompanhado de regras para sua customização, pode satisfazer com maior abrangência os 

critérios de avaliação propostos para o contexto deste trabalho.  

Sendo assim, este trabalho propõe o desenvolvimento de um framework de métodos para a 

construção de modelos de capacidade de processo para apoiar o engenheiro de processo na 

construção de novos modelos de capacidade de processo. O capítulo 4 trata da concepção 

deste framework de métodos para a construção de modelos de capacidade de processo. 
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4 Framework de método proposto 

Este capítulo apresenta a concepção do framework de métodos para o desenvolvimento de 

modelos de capacidade de processo PRO2PI-MFMOD. Uma descrição geral do framework é 

apresentada, bem como a estratégia de desenvolvimento, seus componentes e versão 

preliminar. Também é especificada a forma de validação deste trabalho, os resultados 

alcançados. 

4.1 Descrição geral do Framework 

O framework é desenvolvido como um conjunto de componentes independentes que têm uma 

relação pré-definida, com o propósito de elaborar métodos para a construção de modelos de 

capacidade de processo. A partir da aplicação do framework, métodos poderão ser 

instanciados e adotados como procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para 

construir modelos de capacidade de processos para domínios diferentes. 

A proposta principal do framework é que ele oriente o desenvolvimento de modelos de 

capacidade de processo com base no contexto e nas características de um segmento ou 

domínio. Ele pode ser considerado inicialmente como uma generalização de um determinado 

conjunto de processos e métodos utilizados com sucesso para desenvolver modelos de 

capacidade de processo. Entretanto, o framework foi construído considerando também os 

critérios de avaliação de métodos estabelecido na seção 3.2. 

A versão atual do framework não dispõe de mecanismos automáticos para orientar o 

desenvolvimento de modelos de capacidade de processo. Ela também não traz um método 

padrão para orientar o desenvolvimento de modelos de capacidade de processo, mas sim um 

conjunto de componentes para montar métodos de apoio à construção sistemática de modelos 

de capacidade de processos. 

A utilização do framework depende da premissa de que seus usuários conhecem previamente 

os componentes definidos por ele (práticas, regras e técnicas).  A seleção de componentes 

adequados para estabelecer um método de construção de modelo é um fator crítico a 

aplicabilidade deste método. Porém, esta seleção dependerá do contexto de aplicação do 

modelo e do conhecimento especializado dos envolvidos na sua construção. 

O foco do framework não está em assegurar a qualidade de um método instanciado e 

consequentemente a qualidade dos modelos criados a partir deste método. O propósito é 

oferecer um arcabouço de componentes já aplicados na prática e com resultados positivos 

para apoiar a definição de métodos de construção de modelos de capacidade de processo. 

Deste modo, será necessário que os desenvolvedores de um modelo estabeleçam formas 

próprias de avaliação e validação deste modelo. 

O framework faz parte da metodologia PRO2PI (ver seção 2.3) e foi denominado PRO2PI-

MFMOD. A Figura 9 apresenta uma visão geral da estrutura do framework. 
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Figura 9: Visão geral do framework PRO2PI-MFMOD 

O PRO2PI-MFMOD será usado para apoiar o desenvolvimento do método de construção do 

Modelo de Capacidade de Processo para o domínio do Software Público Brasileiro, que foi 

citado na seção 1.1.  

4.2 Estratégia para desenvolvimento do Framework 

Para a construção do PRO2PI-MFMOD, primeiramente foram identificados e estudados dez 

métodos bem sucedidos para o desenvolvimento de modelos de capacidade de processo, a fim 

de construir conhecimento sobre o desenvolvimento de modelos. Cinco destes métodos 

tiveram a participação da equipe do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer 

(CTI) ou do Laboratório de Qualidade e Produtividade de Software (LQPS) da Universidade 

do Vale do Itajaí (UNIVALI) no desenvolvimento do modelo. Portanto, eles foram 

escolhidos pela facilidade de acesso da autora aos dados de construção destes modelos.  

Além desses cinco métodos, mais três experiências de outros grupos foram selecionados 

através da revisão sistemática da literatura, que foi discutida na seção 1.4.2. O critério para a 

seleção destes foi a relevância científica deles, ou seja, só foram estudados trabalhos 

publicados em eventos reconhecidos da área de engenharia de software. Outro critério 

utilizado foi que existisse nesta publicação uma especificação do processo utilizado para a 

construção dos modelos na prática.  

Para o levantamento de métodos de construção de modelos consolidados no mercado, mas 

que, no entanto não tem seus métodos de desenvolvimento publicados foi realizado um 

survey e o feedback de duas entidades que o responderam foram considerados neste trabalho. 

PRÁTICAS 
SEQUENCIAIS

REGRAS DE 
CUSTOMIZAÇÃO

EXEMPLOS DE 
UTILIZAÇÃO

EXEMPLOS DE 
TÉCNICAS
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A partir da análise destas experiências no desenvolvimento de modelos, foram identificados 

elementos comuns e variáveis dentro dos métodos usados para construção destes modelos de 

capacidade de processo. Estes elementos comuns e variáveis foram então explicitados e 

catalogados no formato de um framework de métodos.  

A próxima etapa foi desenvolver a versão preliminar do framework de métodos. Para isto a 

construção de modelos de capacidade de processo, incluindo o modelo para o SPB, é 

orientada por um método que é uma instanciação do PRO2PI-MFMOD. 

4.3 Estrutura do Framework 

A versão atual do PRO2PI-MFMOD é formada por quatro tipos de componentes diferentes, 

como é apresentado pela Figura 10. A seguir são apresentados os quatro componentes 

PRO2PI-MFMOD.  

1. Práticas sequenciais: O PRO2PI-MFMOD define sete práticas sequenciais (P1 a 

P7) para orientar a definição de um método ou processo de construção de modelos 

de capacidade de processo. Estas práticas são chamadas de sequenciais por que 

devem ocorrer na sequência como estão estabelecidas no framework. Entretanto, 

nada impede que a qualquer momento, durante a instanciação de um método, estas 

práticas sejam executadas mais uma ou n vezes. 

2. Regras de customização: O PRO2PI-MFMOD define sete regras de 

customização (RC1 a RC7) para orientar o ajuste das práticas sequenciais na 

instanciação de um método ou processo de construção de modelos de capacidade 

de processo. 

3. Exemplos de técnicas: A versão atual do PRO2PI-MFMOD define doze 

exemplos de técnicas (T1 a T12) que podem ser adotadas para apoiar a construção 

de modelos de capacidade de processos.  

4. Exemplos de utilização: A versão atual do PRO2PI-MFMOD define dez 

exemplos de utilização (E1 a E10) apresentados como o mapeamento das 

atividades de dez métodos de construção de modelos de capacidade de processo a 

partir do PRO2PI-MFMOD. 
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Figura 10: Componentes do framework PRO2PI-MFMOD 

A cada aplicação do PRO2PI-MFMOD o número de exemplos de utilização pode ser 

incrementado de um, caso esta aplicação seja formalizada como mais um exemplo de 

utilização do framework. 

A cada aplicação do PRO2PI-MFMOD para a definição de métodos existentes, outras 

técnicas podem ser incorporadas ao framework caso esta aplicação seja formalizada como 

mais um exemplo de utilização do framework. 

Entretanto, a quantidade de práticas sequenciais e de regras de customização, a princípio, 

deve continuar sendo sete. 

A descrição de cada uma das práticas sequenciais, regras de customização, exemplos de 

utilização e exemplos de técnicas da versão atual do PRO2PI-MFMOD são descritos 

detalhadamente na seção 4.4. 
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4.4 Versão preliminar do PRO2PI-MFMOD 

O PRO2PI-MFMOD define sete práticas sequenciais para orientar o desenvolvimento de um 

método ou processo de construção de modelos de capacidade de processo. Entretanto, estas 

práticas sequenciais apenas expressam o que deve ser feito por um método definido para 

construir um modelo de capacidade de processo, mas não explicitam como elas podem ser 

implementadas. Para orientar a implementação destas práticas sequenciais são apresentadas 

técnicas que tem seu uso detalhado passo a passo no final desta seção. 

P1: Decisões iniciais: Esta prática do PRO2PI-MFMOD está vinculada a decisões 

iniciais tomadas logo após se assuma o compromisso com o desenvolvimento do 

novo modelo. Estas decisões iniciais podem estar relacionadas com qualquer uma 

das seis práticas apresentadas a seguir. Tem como objetivo estabelecer um 

planejamento preliminar para a construção do novo modelo como, por exemplo, 

decidir a equipe de construção do modelo, prazos, identificar riscos envolvidos, 

obter o comprometimento da equipe com este planejamento, etc.  

P2: Análise de fontes: Nesta prática são identificadas, coletadas e analisadas fontes de 

informação baseadas no contexto e nas características de um segmento ou domínio 

específico para o qual o modelo será criado. Estas fontes podem incluir revisão de 

literatura, inspeção das práticas junto a especialistas entre outras atividades. Tem 

como objetivo levantar, estudar e adquirir conhecimento a respeito de práticas de 

um determinado segmento ou domínio. 

P3: Estratégia de desenvolvimento: A terceira prática está relacionada com a 

definição da estratégia a ser utilizada para desenvolver o modelo. Uma questão 

fundamental é como a comunidade de interesse será envolvida nesse 

desenvolvimento. Outra questão é selecionar e utilizar práticas a partir dos modelos 

de capacidade de processo (CMM, CMMI-DEV, ISO/IEC 15504, COBIT, MR-

MPS, ...), e/ou de outras referências (ISO 9001, PMBOK, ISO/IEC 12207, 

SWEBOK, RUP, ...) e/ou quaisquer outras fontes ligadas com as características de 

um segmento ou domínio específico. 

P4: Projeto do modelo: Esta prática diz respeito a projetar o modelo de capacidade de 

processo antes de ele ser construído e definir sua estrutura. A norma ISO/IEC 

15504 estabelece como estrutura geral para o projeto de modelo um Modelo de 

Capacidade de Processo e um Modelo de Avaliação de Processo. O PRO2PI-

MMOD, citado na seção 2.3, como um metamodelo oferece uma referência para 

este projeto de modelo. 

P5: Desenvolvimento da versão preliminar do modelo: Esta prática visa desenvolver 

a versão preliminar do modelo projetado durante a realização da quarta prática 

sequencial. A versão preliminar é a versão que ainda se encontra em fase de 

desenvolvimento e testes. É o primeiro passo para se ter uma versão do modelo que 

possa ser efetivamente aplicada em projetos piloto. 
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P6: Validação da versão preliminar do modelo: É durante a execução desta prática 

que a versão preliminar do modelo é aplicada em projetos piloto. Estas aplicações 

têm o objetivo de identificar características e problemas que possam ser 

melhorados antes de lançar uma versão consolidada do modelo. Os problemas 

encontrados devem ser documentados e servirão de base para a posterior 

consolidação do modelo. 

P7: Consolidação do modelo: Esta prática determina que depois que os problemas 

detectados na versão preliminar são corrigidos, a versão consolidada do modelo é 

desenvolvida. Esta versão consolidada pode ser novamente testada em novos 

projetos piloto. 

A Figura 11 apresenta um esquema representando as sete práticas sequenciais do PRO2PI-

MFMOD. Ela demonstra que as práticas sequenciais podem ser executadas de 1 a n vezes 

dependendo do interesse de quem estiver determinando o método de construção de modelos 

de capacidade de processo. Outra informação embutida nesta Figura é que o POR2PI-

MFMOD é um elemento da metodologia PRO2PI. 
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Figura 11: Sete práticas sequenciais do PRO2PI-MFMOD 

Como partes do framework de métodos, estas sete práticas sequenciais, devem ser 

customizadas como as atividades de um método ou mesmo de um processo. Esta 

customização é orientada por sete regras de customização (RC1 a RC7). A seguir, estão 

descritas as sete regras de customização em termos dos relacionamentos entre uma ou mais 

práticas sequenciais do framework de métodos e uma ou mais práticas do método de 

construção de modelo de capacidade de processo: 
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RC1: Uma prática corresponde a uma atividade (uma prática para uma atividade). 

RC2: Não existe atividade correspondente à prática, por que os resultados produzidos por 

esta prática já estão predefinidos pelo método ou processo (uma prática para 

nenhuma atividade). 

RC3: Não existem atividades que correspondam a uma ou mais práticas finais 

consecutivas, por que o ciclo de vida do método ou processo termina antes das 

práticas finais (muitas práticas finais para nenhuma atividade). 

RC4:  Duas ou mais atividades correspondem a uma prática, por que as atividades são 

mais detalhadas do que a customização da prática (uma prática para várias 

atividades). 

RC5: Uma atividade corresponde a duas ou mais práticas consecutivas, por que a 

atividade é mais geral e simplificada do que a customização da prática (muitas 

práticas para uma única atividade). 

RC6: Existem atividades consecutivas que correspondem a ciclos de práticas 

consecutivas (muitas práticas para ciclos de atividade). 

RC7: Existe uma ou mais técnicas especificada para uma ou mais atividades. 

A versão atual do PRO2PI-MFMOD estabelece doze técnicas que podem ser selecionadas e 

usadas para implementar práticas sequenciais e assim apoiar a definição de métodos para a 

construção de modelos de capacidade de processo.  

Durante a instanciação do método criado, estas práticas também poderão ser utilizadas pelo 

próprio método para apoiar na seleção das áreas de processo que farão parte do modelo de 

capacidade em desenvolvimento. Isto pôde ser confirmado através das respostas obtidas com 

o survey aplicado. Por exemplo, a técnica T12: Workshop, foi declarada no método de 

construção do MoProSoft para definir o escopo e arquitetura do modelo com o grupo 

representante da indústria de software do governo. A técnica de Workshop também foi 

utilizada MPS.BR para apoiar a definição da estrutura e escopo do modelo com os 

stakeholders e consolidação do modelo com a equipe técnica. 

Cada técnica é apresentada a partir da seguinte estrutura: 

 Origem: indica qual o método de construção de modelos que foi utilizado como base 

para a definição da técnica.  

 Descrição: explica a técnica de modo geral, buscando também estabelecer seu 

propósito. 

 Passos: detalham a técnica, indicando as atividades a serem executadas, bem como 

suas entradas e saídas. 
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As técnicas são descritas a seguir: 

T1: Tradução de áreas de processo 

Origem:  

 Método de construção do modelo de capacidade de processo para 

desenvolvimento baseado em componentes PRM.CBD (TSUKUMO et al., 2006). 

Usado para construir as áreas de processo definidas para o modelo e desenvolver 

sua versão preliminar  

Descrição: o termo tradução não é a conversão direta do texto em uma língua para outra. 

A tradução aqui consiste em considerar o conteúdo de uma área de processo de um 

modelo (por exemplo, a Engenharia de Domínio da ISO/IEC 15504) e reescrevê-la no 

formato adotado por outro modelo (por exemplo, o CMMI) (TSUKUMO et al., 2006). 

Esta técnica pode ainda ser extrapolada para ser utilizada com partes de uma área de 

processo ou até mesmo a combinação de diferentes áreas de processo em um mesmo 

modelo ou em modelos diferentes. Esta técnica é caracterizada pela execução dos 

seguintes passos:  

Passo 1 – Identificar características do segmento ou domínio em questão.  

Estudar o segmento ou domínio em questão. Para orientar o estudo, o PRO2I-MFMOD 

fornece algumas técnicas como, por exemplo: (T2) Questionário, (T3) Revisão da 

literatura, (T4) Análise de trabalhos correlatos ou (T11) Entrevista. Assim, uma dessas 

técnicas pode ser adotada para se buscar conhecer o segmento ou domínio em questão. 

Entrada: definir o segmento ou domínio que será estudado e a técnica que será 

aplicada para estuda-lo. 

Saída: conhecimento adquirido em relação ao segmento ou domínio em questão. 

Passo 2 – Selecionar formato para o novo modelo. 

Escolher um formato adotado por algum modelo existente. Por exemplo, se o formato 

escolhido fosse o do modelo CMMI, o novo modelo será escrito na forma de objetivos 

específicos, práticas específicas, produtos de trabalho típicos, etc. As técnicas fornecidas 

pelo PRO2I-MFMOD citadas no passo 1 podem ajudar a identificar modelos existentes 

no mercado.  

Entrada: conhecimento adquirido em relação ao segmento ou domínio em questão. 

Saída: modelo existente escolhido para usar seu formato no novo modelo de 

capacidade de processo que será construído.  

Passo 3 – Identificar áreas de processo para o novo modelo. 

Pode vir de um ou mais modelos, por exemplo, o novo modelo poderia ter uma área de 

processo que foi identificada a partir de um processo do MPS.BR e outra área de 
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processo que foi identificada no CMMI. Assim, deve-se identificar um ou mais modelos 

com processos adequados às características do segmento ou domínio para o qual o novo 

modelo está sendo construído. As técnicas fornecidas pelo PRO2I-MFMOD citadas no 

passo 1 podem ajudar a identificar um ou mais modelos com tais particularidades. 

Entretanto, o conhecimento adquirido com a execução do Passo 1 deve ser considerado 

na identificação de áreas de processo em modelos existentes que farão parte do conteúdo 

do novo modelo. 

Entrada: conhecimento adquirido em relação ao segmento ou domínio em questão. 

Modelo existente escolhido para usar seu formato no novo modelo de capacidade de 

processo que será construído. 

Saída: áreas de processo, de um ou mais modelos existentes, identificadas para 

servirem de conteúdo para o novo modelo. 

Passo 4 – Reescrever as áreas de processo selecionadas no formato selecionado. 

Escrever o conteúdo das áreas de processo selecionadas no Passo 3 no mesmo formato 

do modelo escolhido no Passo 2.   

Entrada: conhecimento adquirido em relação ao segmento ou domínio em questão. 

Modelo existente escolhido para usar seu formato no novo modelo de capacidade de 

processo. Áreas de processo, de um ou mais modelos existentes, identificadas para 

servirem de conteúdo para o novo modelo. 

Saída: áreas de processo selecionadas no Passo 3 escritas no mesmo formato do 

modelo escolhido no Passo 2. 

 

T2: Questionário 

Origem:  

 Método de construção do Modelo para melhoria e avaliação da gestão estratégica 

de laboratórios universitários (SILVA, 2007; SILVA, et al., 2007). Usado para 

obter informações de especialistas no segmento ou domínio e entender as práticas 

deste para orientar a definição das áreas de processo do modelo.  

 Método de construção do guia de referência para a avaliação dos processos de 

desenvolvimento de software de provedores de software como de serviços SaaS 

(CANCIAN, 2009). Usado para obter a opinião de especialistas no segmento ou 

domínio e complementar os indicadores de qualidade do guia. 

 Método de construção do modelo para o domínio bancário (CAVALCANTE e 

COSTA, 2005). Usado para obter opiniões de profissionais da área e validar o 

resultado da aplicação do método para a especialização de quatro áreas de 

processo do CMMI para o domínio bancário. As respostas dos questionários 

foram tabuladas, apresentadas e analisadas com relação às afirmações 

consideradas, identificando melhorias e trabalhos futuros. 
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 Método de construção do modelo para o domínio da educação (MIRANDA e 

SALVIANO, 2005). Usado para coletar a opinião de pessoas envolvidas 

diretamente no processo e verificar a aderência da área de processo definida pelo 

modelo em relação ao processo de ensino de informática. 

 Survey sobre o método de construção do MR-MPS (SOFTEX, 2009b). Usado 

para coletar opiniões dos usuários e demais envolvidos em relação ao modelo. Os 

questionários são analisados e as opiniões são usadas em workshops (T12) da 

equipe técnica para apoiar a consolidação do modelo. 

 

Descrição: Esta técnica define que um ou mais questionários sejam elaborados e 

aplicados para obtenção de informações de especialistas no segmento ou domínio 

específico para o qual o modelo será construído. A técnica consiste na elaboração do 

questionário onde podem ser seguidas as prescrições de Kasunic (2005) e é caracterizada 

pela execução dos seguintes passos:  

Passo 1 – Identificar e caracterizar público alvo.  

Identificar quem irá responder ao questionário.  

Entrada: suposições sobre quem tem conhecimento das questões que devem ser 

respondidas, a terminologia que este público compreende e sua disponibilidade para 

participar do questionário. 

Saída: população identificada e caracterizada de forma explícita. 

Passo 2 – Elaborar o questionário.  

Identificar e definir objetivos da pesquisa e construir o questionário.  

Entrada: questões internas que devem ser transformadas em questões para o público 

alvo de forma que facilitem sua análise e interpretação. 

Saída: questões, formato e sequência do questionário definidos. 

Passo 3 – Elaborar e executar o pré-teste do questionário.  

Assegurar que o questionário desenvolvido está pronto para ser distribuído. Realizar uma 

simulação da execução aplicando o questionário em pequena escala, com membros do 

público alvo. 

Entrada: questões elaboradas (definidas no passo 2) e membros selecionados do 

público alvo. 

Saída: feedback dos participantes do pré teste quanto à clareza, objetividade das 

questões e sugestões de melhoria para o questionário. 
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Passo 4 – Distribuir o questionário.  

Distribuir ou fornecer acesso à versão final do questionário para o público alvo. 

Entrada: versão final do questionário. 

Saída: questionários respondidos. 

Passo 5 – Analisar os resultados.  

Analisar as informações contidas nos questionários respondidos, fazer interpretações, 

tirar conclusões e comunicar os resultados. 

Entrada: questionários respondidos. 

Saída: resultado da análise das respostas dos questionários, por exemplo, através da 

geração de um relatório. 

 

T3: Revisão da literatura 

Origem:  

 Método de construção do Modelo para melhoria e avaliação da gestão estratégica 

de laboratórios universitários (SILVA, 2007; SILVA, et al., 2007). Usado para 

elicitar e conhecer as práticas do segmento ou domínio e assim orientar a 

definição das áreas de processo do modelo. 

 Método de construção do modelo definido pela metodologia MARES-MPE 

(ANACLETO et al., 2004). Usado para adquirir conhecimento sobre o domínio 

específico. 

 Método de construção do modelo de referência de processo para liderança de 

equipes virtuais integradas (TUFFLEY , 2008). Usado para adquirir 

conhecimento sobre o domínio específico. 

 Método de construção do guia de referência para a avaliação dos processos de 

desenvolvimento de software de provedores de software como de serviços SaaS, 

(CANCIAN, 2009). Usado para entender as práticas do domínio para então 

levantar, priorizar e mapear requisitos de qualidade do domínio contra os 

modelos e normas existentes.  

 Survey sobre o método de construção do MoProSoft (OKTABA, 2006). Usado 

para levantar e conhecer as práticas do segmento ou domínio e assim orientar na 

definição do escopo e da arquitetura do modelo. 

 Survey sobre o método de construção do MR-MPS (SOFTEX, 2009b). Usado 

para elicitar e conhecer as práticas do segmento ou domínio e assim orientar a 

definição das áreas de processo do modelo. 

Descrição: Esta técnica é tipicamente aplicada visando à obtenção de informações sobre 

práticas de um segmento ou domínio por meio de identificação, coleta e análise de fontes 
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literárias específicas. Estas fontes devem ser baseadas no contexto e nas características 

do segmento ou domínio (AZEVEDO, 1998). A técnica Revisão da Literatura pode 

seguir, por exemplo, passos sugeridos por Marconi e Lakatos (1991): 

Passo 1 – Escolha do Tema.  

Para realizar a revisão da literatura inicialmente deve-se definir o segmento ou domínio 

que se quer estudar, isto é, escolher o tema de interesse. Isto está vinculado ao objetivo 

da própria revisão da literatura. 

Entrada: demanda por obter um conhecimento específico. 

Saída: tema (segmento ou domínio) escolhido para a revisão da literatura. 

Passo 2 – Coletar documentos em fontes literárias específicas.  

Uma forma de realizar o levantamento de fontes literárias específicas é o uso de 

ferramentas de busca da Internet, bem como de bibliotecas virtuais ou de catálogos on-

line de bibliotecas disponibilizados na rede. Outro meio de se encontrar documentos que 

forneçam subsídios para a compreensão de um contexto e das características de um 

segmento ou domínio são as bibliotecas, como as que existem em universidades. 

Entrada: tema (segmento ou domínio) escolhido para a revisão da literatura. 

Saída: documentos identificados e relacionados ao tema escolhido. 

Passo 3 – Selecionar documentos relevantes.  

A partir dos documentos identificados no passo 2, selecionar um subconjunto relevante 

para o contexto e características do segmento ou domínio.  

Entrada: documentos identificados no passo 2 e critérios de corte. 

Saída: subconjunto de documentos relevantes para o contexto e características do 

segmento ou domínio. 

Passo 4 – Analisar documentos relevantes.  

Estudar os documentos selecionados (subconjunto definido no passo 3) e documentar os 

resultados. 

Entrada: subconjunto de documentos relevantes para o contexto e características do 

segmento ou domínio. 

Saída: formalização das informações relevantes obtidas sobre as práticas de um 

segmento ou domínio. 

 

 



 

92 

T4: Análise de trabalhos correlatos 

Origem:  

 Método de construção do modelo de capacidade de processo para 

desenvolvimento baseado em componentes PRM.CBD (TSUKUMO et al., 2006). 

Usado para identificar o estado da arte, ou seja, as áreas de capacidade de 

processo já existentes que descrevem práticas para desenvolvimento baseado em 

componentes para contribuírem com seu conteúdo para o novo modelo. 

 Método de construção do modelo definido pela metodologia MARES-MPE 

(ANACLETO et al., 2004). Usado para adquirir conhecimento sobre o domínio 

específico. 

Descrição: especialização da revisão da literatura (T3) com foco específico na 

identificação de documentos que apresentem trabalhos similares ao proposto. Deve-se 

buscar referências atualizadas para obter uma cobertura adequada. O uso desta técnica 

pode evitar retrabalho, uma vez que os pesquisadores saberão o que já existe ou está 

sendo feito no segmento ou domínio. Caracterizada pela execução das seguintes passos: 

Passo 1 – Identificação de Trabalhos Correlatos.  

Obter uma visão geral das atuais iniciativas cobrindo a área de estudo ou áreas correlatas. 

Pesquisar por meio de ferramenta de busca disponíveis na internet ou em bibliotecas, 

trabalhos anteriormente desenvolvidos que sejam diretamente relacionados às 

características do segmento ou domínio que se deseja estudar. 

Entrada: tema (segmento ou domínio) para a análise de trabalhos correlatos. 

Saída: trabalhos já desenvolvidos e diretamente relacionados às características do 

segmento ou domínio que se deseja estudar. 

Passo 2 – Seleção dos Trabalhos Correlatos.  

Selecionar a partir dos documentos identificados no Passo 1 um subconjunto relevante de 

trabalhos correlatos ao tema que se deseja estudar. 

Entrada: trabalhos correlatos identificados no Passo 1 e critérios de corte. 

Saída: subconjunto relevante de trabalhos correlatos relacionados ao tema que se 

deseja estudar. 

Passo 3 – Analisar os Trabalhos Correlatos.  

Estudar o subconjunto de trabalhos correlatos relevantes selecionados no Passo 2. 

Realizar uma análise destes em relação ao trabalho que está sendo proposto e 

documentar os resultados. 

Entrada: subconjunto de trabalhos correlatos relevantes selecionados no Passo 2. 
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Saída: formalização das informações obtidas com o estudo e com a análise dos 

trabalhos correlatos relevantes selecionados no Passo 2, ressaltando quais aspectos 

são significativos para o trabalho proposto. 

 

T5: Estudo de caso 

Origem:  

 Método de construção do modelo definido pela metodologia MARES-MPE 

(ANACLETO et al., 2004). Usado para validação da versão preliminar do modelo 

de capacidade de processo e consolidação do modelo através da aplicação de 

mais dois novos estudos de caso. 

 Método de construção do modelo de referência de processo para liderança de 

equipes virtuais integradas (TUFFLEY , 2008). Usado para apoiar a validação da 

versão preliminar do modelo de capacidade de processo. 

 Survey sobre o método de construção do MoProSoft (OKTABA, 2006). Usado 

para validar o modelo. Quatro aplicações de estudo de caso foram executadas 

apoiar a validação do modelo. 

 Survey sobre o método de construção do MR-MPS (SOFTEX, 2009b). Usado 

para apoiar a validação da versão preliminar do modelo. Ela foi validada por 

meio de estudos de caso executados em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e em 

Campinas. 

Descrição: consiste em experimentar a aplicação do trabalho dentro de um contexto 

específico. É um estudo baseado na observação do “mundo real”. Os estudos de caso são 

executados para obter comentários e informações sobre a aplicação do trabalho e assim 

colocá-lo a prova. Um estudo de caso pode ser entendido como uma observação que 

considera um único local e tem um conjunto de variáveis determinadas a priori para 

validar algo (BASILI, 1996), neste caso poderia ser a versão preliminar do modelo.  

Durante a condução de um estudo de caso, dados são coletados e, ao final analisam-se os 

dados coletados e divulgam-se as conclusões (RUNESON et al., 2009). 

A técnica estudo de caso é caracterizada pela execução das seguintes passos: 

Passo 1 – Projetar o estudo de caso. 

O planejamento é crucial para o sucesso do estudo de caso. Neste documento se deve 

planejar, entre outras coisas, o objetivo do estudo, o caso que será estudado, como serão 

coletados os dados, onde procurar pelos dados etc. 

Entrada: trabalho construído a ser estudado dentro de um contexto específico. 

Saída: objetivos definidos e estudo de caso planejado. 
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Passo 2 – Preparar a coleta de dados.  

Existem fontes diferentes de informação que pode ser usadas em um estudo de caso. Para 

evitar obter uma interpretação de uma única fonte de dados procure utilizar várias fontes 

de dados em um estudo de caso. Também é relevante considerar os pontos de vista de 

diferentes papéis, projetos e produtos. Desta forma, deve ser estabelecido um protocolo 

de estudo de caso para a coleta e análise de dados (RUNESON et al., 2009). 

Entrada: objetivos definidos e estudo de caso planejado. 

Saída: definição de protocolos, procedimentos e ferramentas para a coleta de dados. 

Passo 3 – Coletar evidências. 

O planejamento do estudo de caso e a preparação da coleta dos dados foram realizados 

para orientar as atividades de coleta das evidências. Assim, a coleta dos dados 

evidenciando a aplicação do trabalho dentro de um contexto específico e real deve ser 

realizada e documentada de acordo com o planejado. 

Entrada: definição de protocolos, procedimentos e ferramentas para a coleta de 

dados. 

Saída: coleta de dados realizada. 

Passo 4 – Analisar os dados coletados. 

A análise dos dados é realizada de forma diferente para os dados quantitativos e 

qualitativos (RUNESON et al., 2009). Para dados quantitativos a análise normalmente 

inclui a análise de estatística descritiva, análise de correlação, desenvolvimento de 

modelos preditivos e testes de hipóteses. Todas essas atividades são relevantes em 

pesquisas que usam a técnica estudo de caso. Para obter mais informações sobre a análise 

quantitativa, consulte (KITCHENHAM et al., 2001). 

O objetivo da análise de dados qualitativos é obter conclusões a partir dos dados, 

mantendo uma cadeia de evidências. Uma cadeia de evidência visa levar o leitor a 

perceber que as evidências apresentadas, por exemplo, as questões de pesquisa utilizadas 

até as conclusões finais legitimam o estudo de caso. Também deve deixar claro que não 

existem evidências que foram ignoradas e que as consideradas não foram alteradas pela 

existência de vieses (YIN, 2003). Isto significa que há informações suficientes a partir de 

cada etapa do estudo de caso. Todas as decisões tomadas pelo pesquisador devem ser 

apresentadas.  

Entrada: coleta de dados realizada. 

Saída: dados coletados no passo 3 analisados. 
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Passo 5– Gerar relatórios.  

O relatório do estudo de caso pode começar a ser redigido antes da coleta dos dados. Ele 

deve descrever uma introdução, a questão de pesquisa, objetivo, metodologia, análise dos 

resultados e conclusões. O formato pode ser definido pelo autor, pois não existe um 

formato padrão para a elaboração de tal relatório. 

Entrada: dados coletados no passo 3 analisados. 

Saída: relatórios gerados. 

 

T6: Representação de domínio 

Origem:  

 Método de construção do modelo para o domínio bancário (CAVALCANTE e 

COSTA, 2005). Usado para determinar se uma prática de um modelo tem maior, 

menor ou igual relevância para o domínio e assim identificar as áreas de 

capacidade de processo do modelo. 

Descrição: Esta técnica procura descrever um segmento ou domínio específico extraindo 

sentenças e as relacionando com práticas de um modelo consolidado. O foco é 

determinar se uma prática de um modelo tem maior, menor ou igual relevância para o 

domínio (CAVALCANTE e COSTA, 2005). A técnica é caracterizada pela execução das 

seguintes passos: 

Passo 1 – Caracterizar o Domínio.  

Selecionar de modo justificado o domínio para o qual se deseja especializar o Modelo de 

Capacidade de Processo. 

Entrada: conhecimento no domínio. 

Saída: definição do domínio e argumentos que justifiquem a escolha deste domínio. 

Passo 2 – Selecionar as Áreas de Processo.  

Identificar as Áreas de Processo do Modelo de Capacidade de Processo que serão 

especializadas para o domínio. 

Entrada: domínio caracterizado. 

Saída: listagem das Áreas de Processo consideradas. 

Passo 3 – Descrição Inicial do Domínio.  

Descrever o processo sendo executado no domínio selecionado. 

Entrada: domínio caracterizado e listagem das Áreas de Processo. 
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Saída: sentenças elaboradas com detalhes de como funciona o processo sendo 

executado no domínio selecionado. 

Passo 4 – Explorar a Descrição do Domínio e Especializar as Áreas de Processo.  

Identificar relevância e riscos para cada área de processo, considerando o domínio 

selecionado. 

Entrada: descrição inicial do domínio (definido no passo 3) e áreas de processo 

(definido no passo 2). 

Saída: descrição refinada do domínio e riscos de área de processo. 

Passo 5 – Consolidar a Descrição do Domínio e Especializar as Áreas de Processo.  

Transformar informações sobre a relevância e riscos de cada Área de Processo em 

informações consolidadas. 

Entrada: descrição refinada do domínio (definido no passo 3) e riscos de área de 

processo (definido no passo 4). 

Saída: elementos relevantes do domínio. 

Passo 6 – Validar.  

Confirmar que a especialização das Áreas de Processo selecionadas está correta.   

Entrada: elementos relevantes do domínio (definido no passo 5). 

Saída: questionários de validação. 

Passo 7 – Revisar e Concluir.  

Avaliar as respostas coletadas e concluir o trabalho.   

Entrada: questionários de validação preenchidos (definido no passo 6). 

Saída: trabalho revisado e concluído. 

 

T7: Abstração de processos 

Origem:  

 Método de construção do modelo para o domínio da educação (MIRANDA e 

SALVIANO, 2005). Usado para definir uma área de processo que depois, para 

compor o novo modelo, foi incorporada às áreas de processo do modelo da 

ISO/IEC 15504-5.  
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Descrição: especialização da Tradução de áreas de processo (T1). Consiste em realizar a 

abstração de um processo real e que ainda não foi registrado como uma área de processo 

e o documentar adotando o mesmo formato de um modelo de capacidade de processo 

consolidado (MIRANDA e SALVIANO, 2005). A falta de um conjunto de práticas 

formalizadas para serem executadas pelos envolvidos em um segmento ou domínio pode 

causar, entre outras coisas, o descumprimento de algumas responsabilidades 

(MIRANDA e SALVIANO, 2005).  Esta técnica busca reduzir este problema. Ao adota-

la, o formato selecionado (por exemplo, o CMMI) deverá ser utilizado para descrever 

áreas de processo que não tenham sido formalizadas anteriormente por um modelo de 

capacidade de processo consolidado.  Esta técnica é caracterizada pela execução dos 

seguintes passos: 

Passo 1 – Identificar características do segmento ou domínio em questão.  

Estudar o segmento ou domínio em questão. Identificar se existem orientações definidas 

pela organização. Procurar saber, junto aos envolvidos nos processos que estão sendo 

levantados se existe documentos ou regimentos internos que envolvam tais processos. 

Para orientar o estudo, pode-se ainda adotar uma ou mais técnicas fornecidas pelo 

PRO2I-MFMOD como, por exemplo: (T2) Questionário, (T3) Revisão da literatura, (T4) 

Análise de trabalhos correlatos ou (T11) Entrevista.  

Entrada: definir o segmento ou domínio que será estudado e a técnica que será 

aplicada para estuda-lo. 

Saída: conhecimento adquirido em relação ao segmento ou domínio em questão. 

Processos utilizados no segmento ou domínio em questão identificados. 

Passo 2 – Selecionar formato para o novo modelo. 

Escolher um formato adotado por algum modelo existente. Por exemplo, se o formato 

escolhido fosse o do modelo CMMI, o novo modelo será escrito na forma de objetivos 

específicos, práticas específicas, produtos de trabalho típicos, etc. As técnicas fornecidas 

pelo PRO2I-MFMOD citadas no passo 1 podem ajudar a identificar modelos existentes 

no mercado.  

Entrada: conhecimento adquirido em relação ao segmento ou domínio em questão. 

Processos utilizados no segmento ou domínio em questão identificados. 

Saída: modelo existente escolhido para usar seu formato no novo modelo de 

capacidade de processo que será construído.  

Passo 3 – Definir uma nova área de processo.  

Identificar as áreas de processo inéditas que farão parte do conteúdo do novo modelo. 

Isto deve vir do conhecimento adquirido com a execução do Passo 1. A área de processo 

identificada no processo levantado no passo 1 é descrita no mesmo formato do modelo 

existente escolhido no passo 2. 
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Entrada: conhecimento adquirido em relação ao segmento ou domínio em questão. 

Processos utilizados no segmento ou domínio em questão identificados. Modelo 

existente escolhido para usar seu formato no novo modelo de capacidade de processo 

que será construído 

Saída: áreas de processo identificadas e descritas no mesmo formato do modelo 

existente escolhido no passo 2. 

T8: Tradução de modelos no formato de requisitos 

Origem:  

 Método de construção do modelo de capacidade de processo para gerência de 

serviço de TI (BARAFORT et al., 2008). Usado para trabalhar os requisitos 

descritos na norma ISO/IEC 20000 (ISO, 2005), até ser possível traduzi-los por 

meio de palavras em resultados, práticas base, propósitos de processos e produtos 

de trabalho, entre outras coisas, que reflitam os requisitos identificados 

inicialmente nos elementos do modelo descrito na norma ISO/IEC 15504. 

Descrição: esta técnica define um caso particular da técnica de tradução (ver T1), onde 

normas no formato de requisitos, como os descritos na ISO/IEC 20000 (ISO, 2005), são 

traduzidas em processos como os descritos na norma NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 

2008). A partir desta tradução, a norma traduzida é proposta como um modelo de 

capacidade de processo. A cada aplicação desta técnica, algumas ações específicas são 

aplicadas, com base em experimentos anteriores e completadas com novos componentes, 

a fim de alcançar adequadamente o objetivo do processo de transformação. O processo é 

dinâmico e refinamentos são necessários para garantir a consistência das informações e a 

cobertura de todos os requisitos (BARAFORT et. al., 2008). Assim, ao se executar esta 

técnica, tipicamente existem várias iterações e interações entre os passos desta técnica 

com o objetivo de refinar e verificar a consistência dos elementos (aspectos semânticos e 

estruturais) do PRM
39

 Process Reference Model. 

A técnica requisitos é caracterizada pela execução das seguintes passos: 

Passo 1 – Identificar os requisitos elementares em uma coleção de requisitos. 

Os requisitos devem ser selecionados a partir de uma coleção de requisitos como os 

descritos na norma ISO/IEC 20000 (ISO, 2005). Para isto, deve-se identificar todos os 

requisitos elementares contidos na coleção de requisitos. O exemplo mais simples de um 

requisito elementar é quando uma sentença é composta de sujeito, verbo e complemento, 

sem conjunções coordenativas ou numeração. Por exemplo, quando uma sentença é 

composta de duas partes separadas pela conjunção "e", haverá dois requisitos 
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elementares. Se há uma numeração, cada elemento da lista levará a um requisito 

elementar. Cada grupo semântico das palavras tem que ser consideradas e analisadas. 

Entrada: uma coleção de requisitos como os descritos na norma ISO/IEC 20000 

(ISO, 2005). 

Saída: requisitos elementares identificados a partir da coleção de requisitos. 

Passo 2 – Organizar e estruturar os requisitos. 

Os requisitos elementares devem ser organizados e estruturados. Um mapa mental pode 

auxiliar a dar uma visão gráfica das conexões entre os componentes de cada requisito 

elementar. Em seguida, os requisitos são reunidos na forma de uma árvore de requisitos. 

Entrada: requisitos elementares identificados a partir da coleção de requisitos. 

Saída: requisitos elementares organizados e estruturados na forma de uma árvore de 

requisitos. 

Passo 3 – Identificar propósitos comuns e organizá-los no sentido de seus propósitos. 

Dependendo do rigor dos requisitos, alguns propósitos comuns podem ser 

identificados e levar a organizá-los para um objetivo de domínio. Isso deve ser feito 

considerando o significado original do texto / ideias em consideração. 

O trabalho semântico para identificar propósitos comuns é crítico. Ele levanta ideias 

semelhantes contidas em diferentes requisitos que serão agrupados, sem perder o 

sentido. 

Esta abordagem permite delinear a estrutura do PAM Process Assessment Model
40

, 

identificando seus processos com um propósito global cada caracterizando o seu 

escopo. De acordo com o tamanho e o nível de detalhamento da coleção de requisitos, 

uma árvore de propósitos por processo pode ser construída. 

 Entrada: requisitos elementares organizados e estruturados na forma de uma árvore 

de requisitos. 

Saída: processos identificados, cada um com um propósito global caracterizando seu 

escopo. 

Passo 4 – Identificar os resultados dos propósitos comuns e anexá-los aos respectivos 

objetivos. 

Os propósitos comuns que foram agrupados podem ser considerados como os resultados 

observáveis de algo (a produção de um artefato, ou uma mudança significativa de estado) 
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NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008). Estes resultados observáveis são chamados de 

resultados (outcomes) e estão ligados aos propósitos relacionados. 

Dependendo do tamanho da árvore de propósitos construída para um processo, a 

fatoração pode ser possível e/ou necessária, a fim de ter de 3 a 7 resultados (outcomes) 

como recomendado por ISO/IEC TR 24774 (ISO/IEC, 2007). 

Entrada: processos identificados, cada um com um propósito global caracterizando 

seu escopo. 

Saída: de 3 a7 resultados (outcomes) identificados por processo. 

Passo 5 – Agrupar atividades sob uma prática e anexá-lo aos respectivos resultados. 

Se a entrada inicial do processo de transformação (o conjunto de requisitos) contém 

informações que descrevem o que deve ser feito para implementar um processo, estas são 

as atividades do processo. 

De acordo com o número e o nível de detalhe das atividades, estas atividades são 

agrupadas como uma prática. Esta prática representa uma atividade funcional do 

processo. Quando implementada, a prática contribui para alcançar pelo menos um 

resultados (outcomes) do processo executado. Estas atividades ou práticas são, portanto, 

ligadas aos resultados (outcomes) relacionados. 

Entrada: atividades do processo. 

Saída: atividades agrupadas como uma prática e ligadas aos resultados (outcomes) 

relacionados. 

Passo 7 – Expressar por meio de palavras os resultados e os propósitos dos 

processos. 

A fim de construir um PRM, resultados (outcomes) tem de ser formulado como uma 

sentença declarativa usando os verbos no tempo verbal presente. Então, o propósito pode 

ser formulado, para declarar um objetivo de alto nível para a execução do processo, e 

proporcionam benefícios mensuráveis e tangíveis para os participantes através dos 

resultados (outcomes) esperados (preocupação avaliação do processo). É necessário 

verificar se o conjunto de resultados (outcomes) são equivalentes aos propósitos do 

processo. 

Entrada: processo identificados, cada um com um propósito global caracterizando 

seu escopo e resultados (outcomes) identificados por processo. 

Saída: propósitos formulados, para declarar um objetivo de alto nível para a execução 

do processo e cada resultados (outcomes) formulado como uma sentença declarativa 

usando os verbos no tempo verbal presente. 
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T9: Brainstorming (tempestade de idéias)  

Origem:  

 Survey sobre o método de construção do MoProSoft (OKTABA, 2006). Para 

apoiar a definição do escopo e da arquitetura do modelo foram realizadas duas 

seções de brainstorming com a equipe de desenvolvimento do projeto. 

Descrição: proposta inicialmente por Alex Osborn (OSBORN, 1963), visa a geração de 

ideias de um grupo de pessoas a respeito de um determinado assunto para a solução de 

um problema. Por exemplo, identificar quais áreas de capacidade de processo farão parte 

de um novo modelo de capacidade de processo? Osborn propôs que os grupos poderiam 

dobrar a sua produção criativa com a aplicação do brainstorming.  

A técnica brainstorming pode ser caracterizada pela execução das seguintes passos: 

Passo 1 - Estabelecer uma equipe para realizar o Brainstorming. 

Decidir os membros que integrarão a equipe para realizar a reunião de Brainstorming. A 

equipe deve ser a mais homogênea possível, visando evitar críticas que possam inibir os 

integrantes da equipe (CSILLAG, 1995) (KAMINSKI, 2000). Deve-se definir o 

mediador da reunião de Brainstorming, para motivar a geração de ideias e registra-las em 

algum dispositivo de apresentação, como um quadro, ou computador. 

Entrada: identificar membros com perfil homogêneo para integrar a equipe da 

reunião de Brainstorming e convidá-los para a reunião. 

Saída: uma equipe homogênea formada e comprometida em realizar a reunião de 

Brainstorming. 

Passo 2 - Preparar a reunião de Brainstorming. 

Antes de confirmar a reunião deve-se definir sua duração, o local, a hora e a 

infraestrutura necessária para sua condução como sala de reuniões, quadro, computador 

etc. 

Entrada: identificar e reservar a infraestrutura necessária para a condução da reunião. 

Saída: infraestrutura necessária para a condução da reunião identificada, reservada e 

disponível. 

Passo 3 – Motivar a geração de ideias. 

No decorrer de uma reunião de Brainstorming a criatividade pode não ser suficiente para 

se chegar a gerar ideias. Assim, o mediador deve motivar a geração de tais ideias 

levantando algumas questões relacionadas ao problema que se está tentando solucionar. 

Entrada: Verificar no decorrer da reunião se há pouca geração de ideias e levantar 

questões para estimular a criatividade, tais como: “Quais são as práticas existentes no 
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processo atual?”, “O que nossos clientes fazem no dia a dia?”, “O que nossos clientes 

poderiam fazer melhor?” “Que tal olharmos para isso sob outra perspectiva?”, etc. 

Saída: aumento da criatividade, promover discussão sobre o problema a ser 

solucionado. Ideias geradas são documentadas. 

Passo 4 – Registrar e priorizar as ideias geradas. 

Uma vantagem da aplicação do brainstorming é que uma ideia gerada pode servir como 

motivação para novas ideias, ou para a combinação das ideias geradas, e isto pode levar a 

uma solução inovadora para o assunto em questão. Entretanto, as ideias geradas devem 

ser analisadas, avaliadas e priorizadas.   

Entrada: ideias geradas e documentadas no passo 3. 

Saída: ideias geradas anteriormente estão analisadas, avaliadas, revisadas e 

priorizadas. 

Passo 5 – Tomar decisões para implementar as ideias prioritárias. 

A reunião de brainstorming é encerrada quando não ocorrerem novas ideias ou quando a 

duração definida para a reunião tenha terminado. Entretanto, antes de concluir a reunião 

as ideias priorizadas devem ser usadas para a definição de ações e estratégias para a 

solução do problema ainda existente.  

Entrada: ideias analisadas, avaliadas, revisadas e priorizadas no passo 4. 

Saída: formalizar decisões sobre as ações e estratégias a serem tomadas para 

implementação das ideias geradas na reunião de brainstorming. Por exemplo, definir 

responsabilidades, atividades e prazos. 

 

T10: Revisão pelos pares 

Origem:  

 Survey sobre o método de construção do MoProSoft (OKTABA, 2006). Usado 

para ajudar a definir o escopo e arquitetura do modelo. Foi usada também para 

revisar as áreas de processo definidas para o modelo. 

Descrição: consiste em uma revisão do trabalho realizada por especialistas na área. É a forma 

de avaliação tipicamente adotada pelos fóruns científicos como periódicos, congressos, 

simpósios e conferências visando garantir a qualidade dos trabalhos aprovados para 

publicação (KERN, SARAIVA e PACHECO, 2003). Segundo Saraiva (2002), a revisão 

pelos pares não é novidade no meio acadêmico, mas o que se tem feito são adaptações 

necessárias da técnica para sua aplicação em situações específicas. Neste trabalho é 

documentada uma adaptação da revisão pelos pares como forma de apoiar a execução de 

práticas para a revisão de áreas de processo de novos modelos de capacidade de processo. 
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A técnica revisão pelos pares pode ser caracterizada pela execução das seguintes passos: 

Passo 1 – Escrever e submeter o trabalho para revisão pelos pares. 

Um conjunto de áreas de processo pode ser identificado para fazer parte de um modelo 

de capacidade de processo que esteja sendo construído. Entretanto, uma revisão 

independente destas áreas de processo, conduzida por especialistas em processos, pode 

ser uma ferramenta poderosa para auxiliar a equipe responsável pela construção do 

modelo de capacidade de processo. A revisão pelos pares exige do especialista que será o 

revisor do trabalho, conhecimento, comprometimento, senso crítico entre outras 

habilidades (NUNES, 2005).   

Entrada: conhecer especialistas em processos que se comprometam em colaborar 

com a revisão do trabalho. Além disso, é preciso ter as áreas de processo 

documentadas para serem revisadas. 

Saída: áreas de processo encaminhadas para serem revisadas pelos especialistas em 

processos. 

Passo 2 – Avaliar o trabalho submetido para revisão. 

A revisão pelos pares proporciona a troca de experiências e tem como consequência 

agregar melhorias no trabalho avaliado, pois a revisão realizada pelos pares apresenta 

também como resultado a indicação de sugestões de melhoria para o trabalho avaliado.  

Se o trabalho apresentar oportunidades de melhoria as indicações de sugestões de 

melhoria devem ser registradas no relatório de revisão.  

Entrada: áreas de processo recebidas para serem revisadas pelos especialistas em 

processos. 

Saída: trabalho avaliado, relatório de revisão concluído e encaminhado.   

Passo 3 – Revisar o trabalho com base no relatório de revisão pelos pares. 

O relatório de revisão visa oferecer aos autores do trabalho uma contribuição para que o 

mesmo alcance seus objetivos. Com base no relatório de revisão recebido, os autores 

devem procurar realizar as revisões sugeridas para o trabalho avaliado.  

Entrada: relatório da revisão encaminhado no passo 3. 

Saída: trabalho revisado com base no relatório de revisão pelos pares. 
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T11: Entrevista 

Origem:  

 Método de construção do modelo de referência de processo para liderança de 

equipes virtuais integradas (TUFFLEY , 2008). Usado para validar o modelo de 

capacidade de processo. 

 Método de construção do guia de referência para a avaliação dos processos de 

desenvolvimento de software de provedores de software como de serviços SaaS, 

(CANCIAN, 2009). Usado para elicitar e compreender as práticas do segmento 

ou domínio junto aos especialistas e identificados na revisão da literatura (T3). 

 Método de construção do Modelo para o domínio da educação (MIRANDA e 

SALVIANO, 2005) Usado para elicitar e compreender as práticas do segmento 

ou domínio junto aos stakholders e verificou-se a existência de documentos do 

processo de ensino. 

 Survey sobre o método de construção do MoProSoft (OKTABA, 2006). Usado 

para ajudar a definir o escopo e arquitetura do modelo com o grupo representante 

da indústria de software do governo. 

Descrição: é uma técnica que compreende o encontro de duas pessoas, em que uma delas 

obtém informações a respeito de determinado assunto estudado (MARCONI e LAKATOS, 

1991). Segundo Richardson (1999), uma entrevista é uma forma de comunicação que 

determinada informação é transmitida de uma pessoa A para uma pessoa B. Uma entrevista é 

uma conversa direcionada com um propósito específico, que visa obter opiniões do 

entrevistado para ajudar na descoberta do problema a ser tratado, por exemplo, levantar 

processos informais. 

A técnica entrevista pode ser caracterizada pela execução das seguintes passos: 

Passo 1 – Preparar a entrevista. 

Estabelecer os objetivos da entrevista, por exemplo, levantar processos informais. 

Identificar pessoas associadas com o objetivo da pesquisa para serem entrevistadas. Para 

se evitar perguntar questões básicas e gerais procurar obter informações sobre os 

entrevistados como, por exemplo, sua função na organização e dados sobre a própria 

organização. Se possível, buscar identificar um vocabulário comum para ser usado na 

elaboração das questões da entrevista para otimizar o tempo gasto na execução da 

mesma. Planeje a duração das entrevistas e agende com o entrevistado o local e o horário 

da entrevista.  

Entrada: estabelecer os objetivos da entrevista, identificar pessoas para serem 

entrevistadas, levantar informações sobre os entrevistados e sobre a organização.  

Saída: entrevista planejada com objetivos, entrevistados, duração, local e horário 

definidos. Entrevistados convidados a participar da entrevista. 
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Passo 2 – Elaborar as perguntas. 

As perguntas elaboradas para uma entrevista podem ser subjetivas ou objetivas. As 

perguntas subjetivas deixam os entrevistados mais a vontade e permitem respostas com 

riqueza de detalhes. Entretanto, podem resultar em detalhes irrelevantes. Exemplos de 

perguntas subjetivas: o que você acha de...? explique como você... Já as questões 

objetivas limitam as respostas. Porém proporcionam ganho de tempo, uma vez que vão 

direto ao ponto em questão. Exemplos de perguntas objetivas: quem ...? quanto tempo 

...?  

Entrada: entrevista planejada com objetivos, entrevistados, duração, local e horário 

definidos. Entrevistados convidados a participar da entrevista. 

Saída: perguntas elaboradas. 

Passo 3 – Executar a entrevista, tomar notas e tirar conclusões. 

Executar entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado. O entrevistador deve se apresentar ao entrevistado e apresentar brevemente 

os objetivos da entrevista. Deve-se também dizer ao entrevistado que a entrevista será 

registrada e o que será feito com as informações coletadas. As questões devem ser 

conduzidas e a entrevista registrada. Uma prática que garante a qualidade deste resultado 

é encaminha-lo em seguida ao entrevistado para este autenticar as informações. 

Entrada: entrevistados convidados a participar da entrevista respondendo as 

perguntas. 

Saída: registro da entrevista. Pode ser usado anotações ou o uso de um gravador. 

Resumo da entrevista e registro das impressões do entrevistador. 

Passo 4 – Tomar decisão com base nos resultados obtidos com a entrevista. 

A entrevista é encerrada quando não houver mais questões a serem respondidas ou 

quando a duração definida para sua execução tenha acabado. Neste caso uma nova data 

para continuar a entrevista pode ser agendada. Os resultados obtidos com a entrevista 

devem ser usados para apoiar a definição de ações e estratégias para permitir que o 

objetivo da realização da entrevista seja alcançado.  

Entrada: resultados obtidos com a entrevista e impressões do entrevistador 

registradas. 

Saída: formalizar decisões sobre as ações e estratégias a serem tomadas para permitir 

que o objetivo da realização da entrevista seja alcançado. Por exemplo, definir 

responsabilidades, atividades e prazos. 
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T12: Workshop (oficina) 

Origem:  

 Survey sobre o método de construção do MoProSoft (OKTABA, 2006). Usado 

para definir com o grupo representante da indústria de software do governo o 

escopo e arquitetura do modelo. 

 Survey sobre o método de construção do MR-MPS (SOFTEX, 2009b). Usado 

para para apoiar a definição da estrutura e escopo do modelo junto aos 

stakeholders. Também foi aplicado para consolidar o modelo com a equipe 

técnica. 

Descrição: consiste em um ou mais encontros, onde os participantes estão interessados em 

resolver um determinado problema. É executado por meio de seminários altamente focados 

(DINGSØYR e MOE, 2004), onde os participantes não são meros espectadores, mas, em 

determinados momentos, são convocados a colaborar com suas experiências sobre o 

problema tratado. Desta forma, um workshop tem como característica ser mais prático do que 

uma palestra. Além disso, um workshop depende do envolvimento de um facilitador que 

motive o diálogo com os participantes durante sua realização.  

A técnica workshop pode ser caracterizada pela execução das seguintes passos: 

Passo 1 – Promover o encontro entre os envolvidos no workshop. 

Um grupo de pessoas que tenham experiência com o tema a ser discutido deve ser 

identificado para participação do workshop. Também se deve identificar um facilitador 

para o workshop que tenha habilidades para provocar a interação dos participantes, 

promovendo o diálogo entre eles. Outro participante do workshop é um secretário para 

registrar as colocações expostas durante o workshop. 

Entrada: identificar e convidar um facilitador e o grupo de pessoas para participar do 

workshop. 

Saída: um facilitador, um secretário e o grupo de pessoas para participar do workshop 

definido e convidado. 

Passo 2 - Preparar o Workshop. 

Antes de confirmar a realização do workshop deve-se definir em qual local ele será 

conduzido, bem como o horário e a infraestrutura necessária para apoiar sua condução 

como sala de reuniões, quadro, computador etc. 

Entrada: identificar e reservar a infraestrutura necessária para a condução do 

workshop. 

Saída: infraestrutura necessária para a condução do workshop é identificada, 

reservada e disponibilizada. 
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Passo 3 – Apresentar o tema a ser discutido durante o workshop. 

Durante a execução do workshop o tema alvo da discussão deve ser apresentado pelo 

facilitador, e ele também deve garantir a efetiva participação dos envolvidos no 

workshop. Os participantes devem ser encorajados a expor suas experiências com o tema 

alvo da discussão. 

Entrada: no decorrer do workshop o facilitador apresenta o tema a ser discutido e 

gerencia a participação dos envolvidos no workshop.  

Saída: as colocações e exposições dos envolvidos no workshop são documentadas 

durante o workshop. Um relatório contendo o tema discutido e o que foi colocado por 

cada participante é formalmente registrado. 

Passo 4 – Priorizar as experiências expostas pelos participantes. 

Um workshop permite que os envolvidos participem dos debates e elaborem perguntas e 

exponham suas opiniões referentes ao tema em questão. Estas opiniões devem ser 

formalizadas e priorizadas para permitir a identificação de ações de melhorias para o 

tema sendo discutido.  

Entrada: relatório contendo o que foi colocado por cada participante. 

Saída: o conteúdo do relatório é analisado, avaliado, revisado e priorizado. 

Passo 5 – Definir ações a partir das opiniões coletadas no workshop. 

O workshop é finalizado quando não houver mais colocações dos participantes ou 

quando a duração definida para sua execução tenha acabado. As opiniões coletadas e 

priorizadas devem ser usadas para a definição de ações e estratégias para permitir a 

melhorias do tema centro do workshop.  

Entrada: opiniões coletadas já analisadas, avaliadas, revisadas e priorizadas. 

Saída: formalizar decisões sobre as ações e estratégias a serem tomadas para melhorar 

o tema alvo da discussão. Por exemplo, definir responsabilidades, atividades e prazos. 

A próxima seção apresenta como a avaliação do PRO2PI-MFMOD tem sido conduzida. 

Neste contexto, o quarto componente do PRO2PI-MFMOD (exemplos de utilização) será 

demonstrado por meio da aplicação das sete regras de customização. O resultado desta 

aplicação também permitiu uma primeira avaliação do framework. 

4.5 Avaliação do Framework 

Uma primeira avaliação do framework de métodos foi executada através de uma revisão 

estruturada para demonstrar que as atividades dos métodos de construção dos modelos 

estudados poderiam ser mapeadas a partir da versão preliminar do PRO2PI-MFMOD. Assim, 

foram usadas as sete regras de customização do PRO2PI-MFMOD para permitir o correto 



 

108 

mapeamento do framework de métodos. A avaliação verificou se é possível mapear as 

atividades de métodos existentes e selecionados para esta finalidade nas práticas sequenciais 

do PRO2PI-MFMOD com o auxílio das regras de customização. 

4.5.1 Aplicação - PRM.CBD 

O método de construção do modelo de capacidade de processo para desenvolvimento baseado 

em componentes PRM.CBD customiza o framework de métodos aplicando as seguintes 

regras de customização:  

 RC2 é aplicada em relação à prática 1 porque as primeiras decisões já foram tomadas 

antes do processo ser definido. 

 RC1 aplicada quatro vezes, pois cada uma das atividades 1, 2, 3 e 4 correspondem 

diretamente às práticas 2, 3, 4 e 5. 

 RC5 é aplicada quatro vezes porque cada uma das atividades 5, 6, 7 e 8 são mais 

gerais e simples do que as práticas correspondentes (3 e 4), (3 e 4 de novo), (2, 3, 4 e 

5), e (6 e 7). 

 RC6 é aplicada três vezes porque cada uma das atividades 5, 6, 7 e 8 são ciclos: 

atividade 5 repete práticas 3 e 4, a atividade 6 repete as práticas 3 e 4 novamente e a 

atividade 7 repete as práticas 2, 3, 4 e 5. 

 RC7 é aplicada quatro vezes porque durante cada uma das práticas 2, 3, 4 e 5 as 

atividades  1, 2, 3 e 4 usam uma técnica especifica para apoiar a sua execução. 

O Quadro 28 mostra as sete práticas do PRO2PI-MFMOD e as atividades método de 

construção do modelo de capacidade de processo para desenvolvimento baseado em 

componentes e indica como cada prática sequencial está relacionada com as atividades do 

método. 

 

 

Quadro 28: PRO2PI-MFMOD X método do PRM p/ CBD 

Método para Prática 1 Prática 2 Prática 3 Prática 4 Prática 5 Prática 6 Prática 7 

PRO2PI-MFMOD 1        2 3 4 5 6 7 

 PRM p/ CBD 

  1  2 3 4  
 

 
 
 
 

 

 

5 

6 

7 

8 

 

O Quadro 29 apresenta as técnicas usadas no métodos de construção do modelo de 

capacidade de processo para desenvolvimento baseado em componentes PRM.CBD 

associados às sete práticas sequenciais do PRO2PI-MFMOD. 
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Quadro 29: PRO2PI-MFMOD X técnicas do PRM p/ CBD 

PRM para CBD 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnica

s 
- 

T4: Análise 

de 

trabalhos 

correlatos 

T1: 

Tradução 

das áreas 

de processo 

T1: 

Tradução 

das áreas 

de processo 

T1: 

Tradução 

das áreas 

de processo 

- - 

 

4.5.2 Aplicação - PRM para Melhoria e Avaliação da Gestão da Pesquisa 

O método aplicado para construir o modelo para melhoria e avaliação da gestão da pesquisa 

customiza o framework de métodos aplicando as seguintes regras:  

 RC2 é aplicada em relação à prática 1 porque as decisões iniciais foram tomadas 

antes do processo ser definido. 

 RC4 é aplicada, porque as atividades 1 e 2 são mais detalhadas do que a prática 2 

correspondente. 

 RC2 é aplicada, pois não existe correspondência de atividades com a prática 3 por 

que a estratégia para o desenvolvimento (resultado da prática 3) já havia sido definido 

antes do processo. 

 RC1 é aplicada quatro vezes, pois cada uma das atividades 3, 4, 5 e 6, correspondem 

diretamente às práticas 4, 5, 6 e 7, respectivamente. 

 RC7 é aplicada duas vezes porque durante a prática 2 as atividades  1 e 2 usam duas 

técnicas especificas para apoiar a sua execução. 

O Quadro 30 mostra as sete práticas do PRO2PI-MFMOD e as atividades método de 

construção do modelo de capacidade de processo para melhoria e avaliação da gestão da 

pesquisa e indica como cada prática sequencial está relacionada com as atividades do método. 

Quadro 30: PRO2PI-MFMOD X método do PRM p/ Pesquisa 

 

O Quadro 31 indica como cada uma das sete práticas do PRO2PI-MFMOD está relacionada 

com as técnicas usadas no método de construção do modelo de capacidade de processo para 

melhoria e avaliação da gestão da pesquisa. 
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Quadro 31: PRO2PI-MFMOD X técnicas do PRM p/ Pesquisa 

PRM p/ Pesquisa 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnica

s 
- 

T2: 

Questionário  

T3: 

 Revisão da 

Literatura 

- - - - - 

 

4.5.3 Aplicação - MARES-MPE 

O método aplicado para construir o MARES-MPE customiza o framework de métodos 

aplicando as seguintes regras de customização:  

 RC2 é aplicada em relação a prática 1 porque as primeiras decisões já foram tomadas 

antes do processo ser definido. 

 RC4 é aplicada porque as atividades 1 e 2 são mais detalhadas do que a prática 2 

correspondente.  

 RC1 é aplicada, porque a atividade 3 corresponde à prática 3. 

 RC2 é aplicada em relação a prática 4 porque estrutura do modelo já foi decidida 

antes do processo ser definido. 

 RC1 é aplicada, porque a atividade 4 corresponde a prática 5. 

 RC1 é aplicada, porque a atividade 5 corresponde a prática 6. 

 RC4 é aplicada novamente porque as atividades 6 e 7 são mais detalhada que a 

prática 7 correspondente. 

 RC7 é aplicada quatro vezes porque durante cada uma das práticas 2, 6 e 7 as 

atividades 1, 2, 5, 6 e 7 usam uma ou mais técnicas especificas para apoiar a sua 

execução. 

O Quadro 32 mostra as sete práticas do PRO2PI-MFMOD e as atividades método de 

construção do MARES-MPE e indica como cada prática sequencial está relacionada com as 

atividades do método. 

Quadro 32: PRO2PI-MFMOD X método do MARES-MPE 
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O Quadro 33 apresenta as técnicas usadas no métodos de construção do MARES-MPE 

associados às sete práticas sequenciais do PRO2PI-MFMOD. 

Quadro 33: PRO2PI-MFMOD X técnicas do MARES-MPE 

MARES-MPE 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnica

s 
- 

T3: 

 Revisão da 

Literatura 

T4:  

Análise de 

trabalhos 

correlatos 

- - - 

T5: 

Estudo de 

Caso 

T5: 

Estudo de 

Caso 

 

4.5.4 Aplicação - Modelo para a liderança de equipes virtuais integradas 

O método aplicado para construir o Modelo para a liderança de equipes virtuais integradas 

customiza o framework de métodos aplicando as seguintes regras de customização:  

 RC2 é aplicada em relação a prática 1 porque as primeiras decisões já foram tomadas 

antes do processo ser definido. 

 RC1 é aplicada, porque a atividade 1 corresponde à prática 2. 

 RC2 é aplicada em relação a prática 3 porque a estratégia de desenvolvimento do 

modelo já foi decidida antes do processo ser definido. 

 RC2 é aplicada em relação a prática 4 porque a estrutura do modelo já foi decidida 

antes do processo ser definido. 

 RC1 é aplicada, porque a atividade 2 corresponde à prática 5. 

 RC4 é aplicada porque as atividades 3 e 4 são mais detalhadas do que a prática 6 

correspondente.  

 RC1 é aplicada, porque a atividade 5 corresponde a prática 7. 

 RC7 é aplicada duas vezes porque durante cada uma das práticas 2 e 6 as atividades  

1, 3 e 4 usam uma técnica especifica para apoiar a sua execução. 

O Quadro 34 mostra as sete práticas do PRO2PI-MFMOD e as atividades método de 

construção do Modelo para a liderança de equipes virtuais integradas e indica como cada 

prática sequencial está relacionada com as atividades do método. 

Quadro 34: PRO2PI-MFMOD X método do PRM para liderança de equipes virtuais integradas 
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O Quadro 35 indica como cada uma das sete práticas do PRO2PI-MFMOD está relacionada 

com as técnicas usadas no método de construção do Modelo para a liderança de equipes 

virtuais integradas. 

Quadro 35: PRO2PI-MFMOD X técnicas do PRM para liderança de equipes virtuais integradas 

PRM para liderança de equipes virtuais integradas 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnica

s 
- 

T3: 

 Revisão da 

Literatura  

 

- - - 

T5: 

Estudo de 

Caso 

T11: 

Entrevista 

- 

 

4.5.5 Aplicação - Modelo para gerência de serviço de TI 

O método aplicado para construir o Modelo para gerência de serviço de TI customiza o 

framework de métodos aplicando as seguintes regras de customização:  

 RC2 é aplicada em relação a prática 1 porque as primeiras decisões já foram tomadas 

antes do processo ser definido. 

 RC4 é aplicada porque as atividades 1 e 2 são mais detalhadas do que a prática 2 

correspondente. 

 RC2 é aplicada em relação a prática 3 porque a estratégia de desenvolvimento do 

modelo já foi decidida antes do processo ser definido. 

 RC4 é aplicada porque as atividades 3 e 4 são mais detalhadas do que a prática 4 

correspondente.  

 RC4 é aplicada porque as atividades 5 e 6 são mais detalhadas do que a prática 5 

correspondente.  

 RC1 é aplicada, porque a atividade 7 corresponde à prática 4. 

 RC4 é aplicada porque as atividades 8 e 9 são mais detalhadas do que a prática 5 

correspondente.  

 RC6 é aplicada duas vezes porque cada uma das atividades 7, 8 e 9 são ciclos: 

atividade 7 repete prática 4 e as atividades 8 e 9 repetem a prática 5. 

 RC7 é aplicada três vezes porque durante cada uma das práticas 2, 4 e 5 as atividades  

1 a 9 usam uma técnica especifica para apoiar a sua execução. 
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O Quadro 36 mostra as sete práticas do PRO2PI-MFMOD e as atividades método de 

construção do Modelo para gerência de serviço de TI e indica como cada prática sequencial 

está relacionada com as atividades do método. 

 

Quadro 36: PRO2PI-MFMOD X método do PRM para Modelo para gerência de serviço de TI 

 

 

O Quadro 37 apresenta as técnicas usadas no métodos de construção do Modelo para gerência 

de serviço de TI associados às sete práticas sequenciais do PRO2PI-MFMOD. 

Quadro 37: PRO2PI-MFMOD X técnicas do PRM para Modelo para gerência de serviço de TI 

PRM para gerência de serviço de TI 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnica

s 
- 

T8: 

 Tradução 

de modelos 

no formato 

de 

requisitos  

- 

T8: 

 Tradução 

de modelos 

no formato 

de 

requisitos 

T8: 

 Tradução 

de modelos 

no formato 

de 

requisitos 

- - 
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4.5.6 Aplicação - Guia de referência para SaaS 

O método aplicado para construir o Guia de referência para SaaS customiza o framework de 

métodos aplicando as seguintes regras de customização:  

 RC2 é aplicada em relação a prática 1 porque as primeiras decisões já foram tomadas 

antes do processo ser definido. 

 RC4 é aplicada porque as atividades 1 e 2 são mais detalhadas do que a prática 2 

correspondente. 

 RC2 é aplicada em relação a prática 3 porque a estratégia de desenvolvimento do 

modelo já foi decidida antes do processo ser definido. 

 RC4 é aplicada porque as atividades 3 e 4 são mais detalhadas do que a prática 4 

correspondente.  

 RC1 é aplicada, porque a atividade 5 corresponde à prática 5. 

 RC2 é aplicada em relação a prática 6 porque o guia ainda não foi validado. 

 RC2 é aplicada em relação a prática 7 porque o guia ainda não foi consolidado. 

 RC7 é aplicada duas vezes porque durante cada uma das práticas 2 e 4 as atividades  

1, 2, 3 e 4 usam uma técnica especifica para apoiar a sua execução. 

O Quadro 38 mostra as sete práticas do PRO2PI-MFMOD e as atividades método de 

construção do Guia de referência para SaaS e indica como cada prática sequencial está 

relacionada com as atividades do método. 

Quadro 38: PRO2PI-MFMOD X método do Guia de referência para SaaS 

 

O Quadro 39 indica como cada uma das sete práticas do PRO2PI-MFMOD está relacionada 

com as técnicas usadas no método de construção do Guia de referência para SaaS. 

Quadro 39: PRO2PI-MFMOD X técnicas do Guia de referência para SaaS 

Guia de referência para SaaS 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnica

s 
- 

T3: 

 Revisão da 

Literatura 

- 

T2: 

Questioná 

rio 

T11: 

Entrevista 

- - - 
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4.5.7 Aplicação - PRM para o domínio bancário 

O método de construção do modelo para o domínio bancário customiza o framework de 

métodos aplicando as seguintes regras de customização: 

 RC2 é aplicada em relação à prática 1 porque as primeiras decisões já foram tomadas 

antes do processo ser definido. 

 RC1 é aplicada porque a atividade 1 corresponde à prática 2.  

 RC2 é aplicada, pois não existe correspondência de atividades com a prática 3 por 

que o resultado da prática 3 já havia sido definido antes do método. 

 RC4 é aplicada duas vezes, pois cada uma das atividades consecutivas (2 e 3) e (4 e 

5) correspondem às práticas 4 e 5, respectivamente. 

 RC1 é aplicado duas vezes, pois cada uma das atividades 6 e 7 correspondentes às 

práticas 6 e 7, respectivamente. 

 RC7 é aplicada três vezes porque durante cada uma das práticas 2, 4 e 5 as atividades  

1, 2, 3, 4 e 5 usam uma técnica especifica para apoiar a sua execução. 

O Quadro 40 mostra as sete práticas do modelo para o domínio bancário e as atividades 

método de construção do MARES-MPE e indica como cada prática sequencial está 

relacionada com as atividades do método. 

Quadro 40: PRO2PI-MFMOD X método do PRM p/ banco 

 

O Quadro 41 apresenta as técnicas usadas no métodos de construção do MARES-MPE 

associados às sete práticas sequenciais do PRO2PI-MFMOD. 

Quadro 41: PRO2PI-MFMOD X técnicas do PRM p/ banco 

PRM p/ banco 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnica

s 
- 

 T6: Represen 

tação de 

domínio 

- 

T6: 

Represen 

tação de 

domínio 

T6: 

Represen 

tação de 

domínio 

T2: 

Questioná 

rio 
- 
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4.5.8 Aplicação - PRM para o domínio da educação 

O método de construção do modelo para a educação customiza o PRO2PI-MFMOD 

aplicando as seguintes regras de customização:  

 RC2 é aplicada em relação a prática 1 porque as decisões iniciais foram tomadas 

antes do método ser definido. 

 RC4 é aplicada porque as atividades 1, 2 e 3 são mais detalhadas do que a prática 2 

correspondente. 

 RC5 é aplicada, porque a atividade 4 é mais geral e simples do que as práticas 

correspondentes 3, 4 e 5. 

 RC4 é aplicado novamente, porque as atividades 5 e 6 são mais detalhadas do que a 

prática 6 correspondente. 

 RC7 é aplicada três vezes porque durante cada uma das práticas 3, 4 e 5 a atividade 4 

usa uma técnica especifica para apoiar a sua execução. 

O Quadro 42 mostra as sete práticas do modelo para a educação e as atividades método de 

construção do modelo para a educação e indica como cada prática sequencial está relacionada 

com as atividades do método. 

Quadro 42: PRO2PI-MFMOD X método do PRM p/ educação 

Método para Prática 1 Prática 2 Prática 3 Prática 4 Prática 5 Prática 6 Prática 7 

PRO2PI-MFMOD 1        2 3 4 5 6 7 

PRM p/ educação 

  
 1     2   3 

    
   5     6 

 
 
 

 

4 

 

O Quadro 43 apresenta as técnicas usadas no método de construção do modelo para a 

educação associados às sete práticas sequenciais do PRO2PI-MFMOD. 

 

Quadro 43: PRO2PI-MFMOD X técnicas do PRM p/ educação 

PRM p/ educação 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnica

s 
- 

T11:  

Entrevista 

T7: 

Abstração 

de 

processos 

T7: 

Abstração 

de 

processos 

T7: 

Abstração 

de 

processos 

T2: 

Questioná 

rio 
- 
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4.5.9 Aplicação - MoProSoft 

O método de construção do MoProSoft customiza o PRO2PI-MFMOD aplicando as 

seguintes regras de customização:  

 RC1 é aplicada dez vezes porque existem dez práticas que se correspondem 

diretamente a uma atividade. A atividade 1 corresponde à prática 1, atividade 2 

corresponde à prática 2, atividade 3 corresponde às práticas 3 e 8, atividade 4 

corresponde à prática 4 e 6, atividade 5 corresponde às práticas 5, 7 e 9, atividade 6 

corresponde à prática 10. 

 RC4 é aplicada porque as atividades 11 e 12 são mais detalhadas do que a prática 7 

correspondente. 

 RC6 é aplicada três vezes porque cada uma das atividades 6, 7, 8 e 9 são ciclos: 

atividade 6 repete prática 4, a atividade 7 repete a prática 5, a prática 8 repete a prática 

3 e a atividade 9 repete a prática 5 novamente. 

 RC7 é aplicada seis vezes porque durante cada uma das práticas 3, 5 e 6 as atividades 

usam diferentes técnicas especificas para apoiar a sua execução. 

O Quadro 44 mostra as doze práticas do MoProSoft e as atividades método de construção do 

MARES-MPE e indica como cada prática sequencial está relacionada com as atividades do 

método. 

Quadro 44: PRO2PI-MFMOD X MoProSoft 

Método para Prática 1 Prática 2 Prática 3 Prática 4 Prática 5 Prática 6 Prática 7 

PRO2PI-MFMOD 1        2 3 4 5 6 7 

MoProSoft 

 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
3 
 
 
 
8 

 
 
4 
 
6 
 

 
 
5 
 
7 
 
9 
 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

11    12 
 

 

 O Quadro 45 indica como cada uma das sete práticas do PRO2PI-MFMOD está relacionada 

com as técnicas usadas no método de construção do MoProSoft. 

Quadro 45: PRO2PI-MFMOD X técnicas do MoProSoft 

MoProSoft 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnica

s 
- 

T3: 

 Revisão da 

Literatura  

 

T9: 

Brainstor

ming 

T11: 

Entrevista 

T12: 

Workshop 

- 
T10: 

Revisão 

pelos pares 

T5:  

Estudo de 

Caso 
- 
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4.5.10  Aplicação – MR-MPS 

O método de construção do MR-MPS customiza o PRO2PI-MFMOD aplicando as seguintes 

regras de customização:  

 RC1 é aplicada porque a prática 1 correspondem à atividade 1. 

 RC1 é aplicada porque a prática 2 correspondem à atividade 2. 

 RC1 é aplicada porque a prática 3 correspondem à atividade 4. 

 RC1 é aplicada porque a prática 4 corresponde à atividade 3. 

 RC1 é aplicada porque a prática 5 correspondem à atividade 5. 

 RC1 é aplicada porque a prática 6 corresponde à atividade 6. 

 RC1 é aplicada porque a prática 7 corresponde à atividade 6. 

 RC7 é aplicada seis vezes porque durante cada uma das práticas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 as 

atividades usam diferentes técnicas específicas para apoiar a sua execução. 

O Quadro 46 mostra as sete práticas do MR-MPS e as atividades método de construção do 

MARES-MPE e indica como cada prática sequencial está relacionada com as atividades do 

método. 

Quadro 46: PRO2PI-MFMOD X MR-MPS 

Método para Prática 1 Prática 2 Prática 3 Prática 4 Prática 5 Prática 6 Prática 7 

PRO2PI-MFMOD 1        2 3 4 5 6 7 

MR-MPS 

 
 
1 
 
 

 
 
2 

 
 
4 
 

 
 
3 
     
 

 
 
5 
 
 

 
 
6 
 
 

 
 

7 
 
 

 

 O Quadro 47 apresenta as técnicas usadas no métodos de construção do MR-MPS associados 

às sete práticas sequenciais do PRO2PI-MFMOD. 

Quadro 47: PRO2PI-MFMOD X técnicas do MR-MPS 

MR-MPS 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnica

s 
- 

T3: 

 Revisão da 

Literatura  

 

T12: 

Workshop 

T12: 

Workshop 
T12: 

Workshop 

T5:  

Estudo de 

Caso 

T2: 

Questioná 

rio 
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4.6 Resultado da avaliação 

Esta seção apresenta o resultado da avaliação da versão preliminar do PRO2PI-MFMOD. 

Para realizar a avaliação foi feita uma aplicação do PRO2PI-MFMOD para dez métodos de 

construção de modelos de capacidade de processo existentes. Para esta aplicação foram 

consideradas as práticas sequenciais e as regras de customização para permitir a aplicação do 

PRO2PI-MFMOD adequadamente. 

Todas as dez aplicações do framework foram realizadas a partir das suas regras de 

customização. O resultado da avaliação demonstra que a versão atual do PRO2PI-MFMOD 

permite o mapeamento de métodos existentes e assim aponta para uma garantia inicial de que 

ele também apoiará o desenvolvimento de métodos e processos para a construção de modelos 

de capacidade de processo inéditos. 

Esta aplicação, além de proporcionar uma primeira avaliação da real aplicabilidade do 

PRO2PI-MFMOD permitiu, por meio do uso das sete regras de customização, que o quarto 

componente do PRO2PI-MFMOD (exemplos de utilização) fosse desenvolvido.  

O Quadro 48 mostra um resumo das sete práticas do PRO2PI-MFMOD e as atividades de 

cada um dos métodos de construção de modelos de capacidade de processos estudados. Ele 

indica como cada uma das atividades está relacionada com as práticas sequenciais do 

PRO2PI-MFMOD. Assim, é demonstrado que as dez aplicações planejadas foram 

efetivamente realizadas.  

É importante salientar que o resultado obtido para o mapeamento do método do MR-MPS foi 

obtido por indução. Portanto, o fato deste método ser semelhante ao que é proposto pelo 

PRO2PI-MFMOD, contendo uma atividade para atender a cada prática sequencial foi uma 

coincidência. 

  



 

120 

Quadro 48: práticas do PRO2PI-MFMOD X métodos de construção dos PRMs estudados  

Método para Prática 1 Prática 2 Prática 3 Prática 4 Prática 5 Prática 6 Prática 7 

PRO2PI-MFMOD 1        2 3 4 5 6 7 

PRM p/ CBD 

  1  2 3 4  
 

 
 
 
 
 

 PRM p/ pesquisa 

  
  1      2 

 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
 

MARES 

  
  1     2 

 

 
3 

   
5 

 
 6       7 

PRM p/ liderança 
de equipes 

 
 

     1              2  3      4      5 

PRM p/          
ISO/IEC 20000 

   1     2 
 
 

 
 
 

3       4 
 

    7 

5    6 
 

  8     9 

 
 

 
 
 
 

 
Guia p/ SaaS 

 

 1       2  3      4     5   

PRM p/ banco 

  
1 
 

 
 
 

 
  2     3 

 

 
   4     5 

 

 
6 
 

 
7 
 

PRM p/ educação 

  
1   2   3 

    
   5     6 

 
 
 

MoProSoft 

 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
3 
 
 
 
8 

 
 
4 
 
6 
 

 
 
5 
 
7 
 
9 
 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

11    12 
 

MR-MPS 

 
 
1 
 
 

 
 
2 

 
 
4 
 

 
 
3 
     
 

 
 
5 
 
 

 
 
6 
 
 

 
 

7 
 
 

 

5 

6 

7 

4 

 

4 

8 

 

 

O Quadro 49 apresenta as técnicas usadas em cada um dos dez métodos de construção de 

modelos de referência de processos estudados associados às sete práticas sequenciais do 

PRO2PI-MFMOD. 
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Quadro 49: PRO2PI-MFMOD X técnicas levantadas dos métodos de construção dos PRMs estudados 

Práticas 

P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: 

Estratégia 

de 

desenvolvi

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

PRM para 

CBD 
- 

T4: 

Análise de 

trabalhos 

correlatos 

T1: 

Tradução 

das áreas 

de 

processo 

T1: 

Tradução 

das áreas 

de 

processo 

T1: 

Tradução 

das áreas 

de 

processo 

- - 

PRM p/ 

Pesquisa 
- 

T2: 

Questioná 

rio  

T3: 

 Revisão 

da 

Literatura 

- - - - - 

MARES-

MPE 
- 

T3: 

 Revisão 

da 

Literatura 

T4:  

Análise de 

trabalhos 

correlatos 

- - - 

T5: 

Estudo de 

Caso 

T5: 

Estudo de 

Caso 

PRM p/ 

liderança 

equipes 

virtuais 

- 

T3: 

 Revisão 

da 

Literatura  

 

- - - 

T5: 

Estudo de 

Caso 

T11: 

Entrevista 

- 

PRM para 

gerência 

serv. de TI 

- 

T8: 

 Tradução 

de modelos 

no formato 

de 

requisitos 

- 

T8: 

Tradução 

de modelos 

no formato 

de 

requisitos 

T8: 

Tradução 

de modelos 

no formato 

de 

requisitos 

- - 

Guia de 

referência 

p/ SaaS 

- 

T3: 

 Revisão 

da 

Literatura 

- 

T2: 

Questioná 

rio 

T11: 

Entrevista 

- - - 

PRM p/ 

banco 
- - 

T6: 

Represen 

tação de 

domínio 

T6: 

Represen 

tação de 

domínio 

T6: 

Represen 

tação de 

domínio 

T2: 

Questioná 

rio 

- 

PRM p/ 

educação 
- 

T11: 

Entrevista 

T7: 

Abstração 

de 

processos 

T7: 

Abstração 

de 

processos 

T7: 

Abstração 

de 

processos 

T2: 

Questioná 

rio 
- 

MoProSoft - 

T3: 

 Revisão 

da 

Literatura  

 

T9: 

Brainstor

ming 

T11: 

Entrevista 

T12: 

Workshop 

- 
T10: 

Revisão 

pelos pares 

T5: 

Estudo de 

Caso 
- 

MR-MPS - 

T3: 

Revisão da 

Literatura 

 

T12: 

Workshop 

T12: 

Workshop 
T12: 

Workshop 

T5: 

Estudo de 

Caso 

T2: 

Questioná 

rio 
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Além desta avaliação inicial, outra avaliação foi realizada para o framework de métodos para 

o desenvolvimento de modelos de capacidade de processo desenvolvido nesta dissertação. 

Ele foi usado para apoiar o planejamento e execução do processo de construção de um 

modelo de capacidade de processo para o Software Público Brasileiro. 

A avaliação do PRO2PI-MFMOD por meio da construção do método para o modelo de 

capacidade de processo para o Software Público Brasileiro foi escolhida por este ser um 

projeto real. Isto exigirá a identificação e consolidação, junto com as comunidades do SPB, 

das práticas do desenvolvimento de um produto alinhado às características exclusivas do 

SPB. Estas práticas serão representadas como um modelo de capacidade de processo.  

O objetivo da construção deste modelo não será adaptar outros modelos de capacidade de 

processo como o (CMMI-DEV, MR-MPS, ISO/IEC 15504, ...) para o SPB. Sua construção 

será realizada colaborativamente com as comunidades do SPB e a partir de experiências 

destas comunidades (de baixo para cima, da prática para a sistematização). O modelo foi 

concebido para o SPB com a tecnologia e experiência do CTI, do LQPS e de outras entidades 

experientes em desenvolvimento de modelos, e respaldado pelo sucesso da utilização destes 

modelos para avaliação e melhoria de processos. 



 

123 

5 Método para o Modelo SPB  

Este capítulo apresenta a discussão da aplicação do PRO2PI-MFMOD para gerar métodos de 

construção de Modelos de Capacidade de Processo inéditos. Assim, o PRO2PI-MFMOD foi 

aplicado com o objetivo de construir o um Modelo de Capacidade de Processo para 

desenvolvimento de software direcionado para o ambiente do Software Público Brasileiro, 

uma vez que não foram encontrados outros modelos similares para este ambiente. Portanto, 

como o ambiente do Software Público Brasileiro é recente, este capítulo discute conceitos e 

aplicações que envolvem o Software Público Brasileiro para contextualizar o ambiente onde 

o PRO2PI-MFMOD foi aplicado. Em seguida é apresentada a definição e a execução de um 

método para construir o Modelo de Capacidade de Processo para o Software Público 

Brasileiro. O capítulo é encerrado apresentando os resultados obtidos com as atividade de 

validação do Modelo construído junto aos stakeholders, incluindo os membros das 

comunidades do Portal do Software Público Brasileiro. 

 

5.1 Software Público Brasileiro SPB 

O conceito de software público no Brasil tem seus primeiros registros de discussão na década 

de 1990. As informações apresentadas nesta seção foram obtidas a partir da revista InfoBrasil 

em uma edição especial em julho de 2009 sobre o Software Público Brasileiro e diretamente 

do site http://www.softwarepublico.gov.br, uma vez que ainda não existem muitas 

publicações sobre este tema.  

 As primeiras experiências apoiadas pelas nuances deste conceito tinham diferentes escalas, 

desde o software a ser compartilhado apenas no setor público até a liberação completa para a 

sociedade. Em 1995, as empresas de computação estaduais, chefiadas pela Associação 

Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP), 

iniciaram um processo de discussão sobre o que mais tarde tornou-se o conceito de SPB 

(INFOBRASIL, 2009).   

Atualmente, Software Público Brasileiro é um dos fundamentos para definir a política de 

desenvolvimento e uso de software pelo setor público no Brasil (INFOBRASIL, 2009). Este 

conceito abrange a relação entre os órgãos públicos, em todos os estados brasileiros e demais 

esferas de poder, e destes com as empresas e a sociedade. 

O conceito de software público diferencia-se do conceito de software livre em determinados 

aspectos, principalmente no que diz respeito à atribuição de bem público ao software. Isto 

significa que há algum grau de responsabilidade por parte do governo brasileiro em garantir 

aos usuários do software condições apropriadas de uso do mesmo.  

Isto vem sendo realizado por meio da disponibilização de um conjunto de serviços básicos, 

tais como:  

http://www.softwarepublico.gov.br/
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 página na internet; 

 ferramenta de controle de versão;  

 fóruns; 

 lista de discussão para desenvolvimento e suporte; 

 outros serviços.  

Além disto, também existem responsabilidades que são assumidas pela entidade que 

disponibiliza o software no portal como: 

 prover um software com documentação de instalação e preparado para funcionar; 

 disponibilizar um ponto focal ou uma equipe que possa fazer interlocução com a 

sociedade e encaminhar suas demandas; 

 construção de um ambiente virtual que operacionalize a comunicação com o usuário 

(fórum, ferramentas de controle de versão, etc.); 

 gerir a colaboração que vai além da gestão da comunidade virtual associada ao 

software liberado. A entidade também se compromete a realizar ações para incentivar 

a colaboração e gestão do conhecimento produzido (controle de versões, etc.). 

Inicialmente, a intenção da iniciativa do Software Público Brasileiro era acelerar a 

cooperação em matéria de governo, a fim de reduzir os esforços de desenvolvimento, reduzir 

custos e racionalizar recursos. A tendência para a total liberação de soluções para a sociedade 

é recente. Atualmente, a iniciativa do Software Público Brasileiro facilita a implantação de 

novas ferramentas nos diversos setores da administração pública, promove a integração entre 

as unidades federativas e oferece um conjunto de serviços públicos para sociedade com base 

no bem software (INFOBRASIL, 2009).  

O Software Público Brasileiro, conta com um Portal que visa facilitar a implantação de novas 

ferramentas nos setores administrativos dos estados. Isto vem promovendo a integração entre 

os estados do país e oferecendo serviços públicos baseados no bem software. Ele apresenta 

um novo modelo de licenciamento, gestão e regras das soluções desenvolvidas pela 

administração pública. O portal disponibiliza diferentes softwares livres para diferentes áreas, 

como por exemplo, a área da saúde, educação e saneamento. Estas soluções foram 

desenvolvidas por órgãos públicos, empresas ou universidades. Como dito anteriormente, o 

código fonte destas soluções é livre e seu acesso pode ser feito a partir do cadastro do 

interessado no portal do Software Público Brasileiro.  

Este portal também hospeda Comunidades Virtuais que neste ambiente são denominadas de 

Comunidades de Aprendizagem, Trabalho e Inovação em Rede (CATIR). Uma CATIR é 

conceituada como “grupos de indivíduos motivados por algum interesse ou propósito comum 

que se relacionam de forma colaborativa, continuada e em rede, presencialmente e/ou 

virtualmente, independentemente da localização física, visando compartilhar conhecimentos, 

aprender e gerar inovações no trabalho.” Para obter o acesso às comunidades virtuais do 

ambiente CATIR é necessário fazer o cadastramento no Portal e desta forma o indivíduo 

poderá escolher participar de comunidades existentes ou criar comunidades para apoio à sua 

organização.  
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O Portal do Software Público Brasileiro é dividido em três espaços:  

 O espaço do usuário: apresenta as funcionalidades voltadas para os usuários das 

soluções disponíveis no portal. Como por exemplo, alteração de configurações 

pessoais do usuário ou a lista de comunidades para o usuário poder se associar 

como membro.  

 O espaço comunidade: apresenta as funcionalidades pertinentes as comunidades 

como Fórum, FAQ Frequently asked questions
41

, Chat, Notícias, Calendário, 

Ferramenta de pesquisa, Wiki e Arquivos.  

 O Espaço do desenvolvedor: foi criado para que usuários com habilidade de 

desenvolvimento de código pudessem contribuir para o desenvolvimento de 

ferramenta.  

Além disto, atualmente no Portal do Software Público Brasileiro existem cadastradas como 

prestadores de serviço 88 empresas e 124 pessoas físicas, autônomas. Qualquer prestador de 

serviço pode se cadastrar e associar um tipo de serviço a ser prestado, e ainda pode escolher a 

ferramenta para a qual irá prestar o serviço que pode ser Instalação e Implantação, 

Consultoria, Treinamento, Desenvolvimento, Manutenção, Modelagem ou Suporte técnico. 

Em 12 de abril de 2009 o Portal SPB comemorou 2 anos de existência contando com mais de 

40 mil pessoas com cadastro válido e 22 soluções de universidades públicas e privadas, de 

empresas, de prefeituras e da Câmara dos Deputados. Cada uma das soluções apresentam 

uma comunidade que varia de 749 a 17681 membros. Este ano, três novas soluções foram 

incorporadas ao Portal SPB. As soluções disponibilizadas visam atender demandas da área de 

saneamento, educação, saúde, TV Digital e gestão de Tecnologia da Informação.  

Para uma solução ser incorporada no Portal SPB, uma solicitação formal deve ser 

encaminhada para o email guialivre@planejamento.gov.br pela entidade que tem este 

interesse. A solicitação e a solução são analisadas pela Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação - SLTI, pois a solução deve atender a alguns requisitos que a caracterize como 

pública.  

O software público tem comprovado que colabora para a redução de custos, e também para 

aumentar a agilidade na resolução de problemas dos softwares. Quando uma considerável 

quantidade de indivíduos trabalha juntos para o desenvolvimento de um artefato tecnológico, 

uma quantidade de tempo economizado é significativa e a sua utilização, alteração e 

distribuição são otimizados.  

O trabalho faz parte de um projeto maior que envolve a consolidação de um framework para 

o SBP (MCT, 2007). Uma parte deste projeto é o subprojeto para identificar e construir um 

modelo de capacidade de processo para o desenvolvimento e evolução de software no 

contexto específico do Software Público Brasileiro. Este subprojeto (SP04) tem três fases:  

                                                      
 

41
 Perguntas frequentes 
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Fase 1. Construção do PRO2PI-MFMOD e entendimento do SPB; 

Fase 2. Desenvolvimento de uma versão preliminar do modelo de capacidade de 

processo para o SPB;  

Fase 3. Avaliação da versão inicial do modelo. 

Todas as três fases já estão concluídas. A Fase 1 foi apresentada no capítulo 4 deste trabalho. 

A Fase 2 está realizada como uma instanciação do PRO2PI-MFMOD para o SPB e pode ser 

verificada  na seção 5.2 deste trabalho. A execução da Fase 3 está apresentada na seção 5.3 

deste trabalho. 

5.2 Desenvolvimento do método para o Modelo SPB 

O foco desta seção é a apresentação dos resultados obtidos com a execução da Fase 2 do 

SP04. A instanciação do PRO2PI-MFMOD que caracteriza a Fase 2 gerou um método para a 

construção de um modelo de capacidade de processos específico para a realidade do SPB. 

Desta forma foram usados como base para esta construção os 4 componentes do PRO2PI-

MFMOD:  

1. Exemplos de utilização; 

2. Práticas Sequênciais; 

3. Regras de Customização; 

4. Técnicas Específicas. 

Os Exemplos de utilização apresentados pelo PRO2PI-MFMOD foram úteis para a definição 

do método para a construção de um modelo de capacidade de processos específico para a 

realidade do SPB no que diz respeito de observação de experiências anteriores.  

Isto foi usado para estabelecer que neste método cada prática do PRO2PI-MFMOD seria 

coberta pela execução de uma ou mais atividades. Desta forma se espera ter um método com 

atividades objetivas, atividades que tenha uma única finalidade e coesas.  Assim, optou-se por 

não definir atividades abrangentes que compreendam mais de uma prática. Assim, se evitou 

usar a regra de customização RC4:  onde duas ou mais atividades correspondem a uma 

prática, por que as atividades são mais detalhadas do que a customização da prática (uma 

prática para várias atividades). Também optou-se por não fracionar atividades em outras 

atividades menores caracterizando mais de uma atividade em sequência por prática para 

atender um único objetivo. Assim, se evitou usar a regra de customização RC5: onde uma 

atividade corresponde a duas ou mais práticas consecutivas, por que a atividade é mais geral e 

simplificada do que a customização da prática (muitas práticas para uma única atividade). 

Outra decisão tomada observando os Exemplos de Utilização foi realizar vários ciclos 

durante a execução do método, refinando algumas práticas. Assim, foi usada a regra de 

customização RC6: onde existem atividades consecutivas que correspondem a ciclos de 
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práticas consecutivas (muitas práticas para ciclos de atividade). Desta forma, se espera que o 

método definido cubra todas as práticas sequenciais do PRO2PI-MFMOD.   

O método para a construção de um modelo de capacidade de processos específico para a 

realidade do SPB foi constituído de quatorze atividades:  

1. decisões iniciais;  

2. identificação de fontes e análises iniciais;  

3. estratégia de desenvolvimento; 

4. análises detalhadas das fontes identificadas;  

5. detalhamento da estratégia;  

6. projeto do modelo em alto nível; 

7. revisão das fontes e  novas análises;  

8. revisão da estratégia;  

9. projeto do modelo;  

10. desenvolvimento da versão preliminar do modelo;  

11. avaliação inicial;  

12. desenvolvimento da versão preliminar do modelo; 

13. validação;  

14. consolidação do modelo. 

Da mesma forma, como os métodos dos modelos selecionados para a pesquisa foram 

submetidos a uma avaliação baseada nos critérios definidos na seção 3.2, o método definido 

para o Modelo SPB também passou por esta avaliação para demonstrar que ele foi criado 

com base nos mesmos critérios. O Quadro 50 resume a avaliação do método definido para a 

construção do Modelo de Capacidade de Processo para o SPB em relação a estes critérios. 
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Quadro 50: Avaliação do método de construção do Modelo SPB 

Critério Atividades Avaliação 

1. Existe documentação sobre como 

as decisões iniciais foram 

realizadas. 

1 
O método prevê que as decisões iniciais sejam realizadas 

na execução de um passo. 

2. Houve análise de fontes 2, 4 e 7 

O método prevê que haja análise de fontes realizado em 

três passos, onde as fontes são identificadas e analisadas, 

em seguida são realizadas análises detalhadas das fontes 

identificadas e por fim é feito uma revisão das fontes e  

novas análises são conduzidas. 

3. Existe uma estratégia para o 

desenvolvimento do modelo 
3, 5 e 8 

O método prevê que uma estratégia para o desenvolvimento 

do modelo seja definida em três passos, onde uma 

estratégia de desenvolvimento alto nível é traçada, em 

seguida é feito o detalhamento desta estratégia e por fim ela 

é revisada. 

4. Houve definição da estrutura do 

modelo 
6 e 9 

O método prevê a definição da estrutura do modelo que 

será construído em dois passos, onde é realizado o projeto 

do modelo em alto nível e em seguida é realizada uma 

revisão e detalhamento do projeto do modelo. 

5. Foi desenvolvida uma versão 

preliminar 
10 e 11 

O método prevê o desenvolvimento de uma versão 

preliminar do modelo e uma revisão do mesmo. 

6. O modelo foi validado 12 e 13 

O método prevê uma avaliação do modelo preliminar do 

modelo em dois passos, onde será realizado o 

desenvolvimento da versão preliminar do modelo e em 

seguida a sua avaliação. 

7. O modelo está consolidado 14 
O método prevê a consolidação do modelo em um passo, 

onde será realizada a consolidação do modelo. 

 

O método definido para a construção do Modelo de Capacidade de Processo para o SPB foi 

avaliado em relação aos critérios de avaliação definidos na seção 3.2 e observou-se que ele 

cobre totalmente a todos os sete critérios estabelecidos. 

O Quadro 51 apresenta as atividades definidas e executadas deste método e as relaciona com 

as práticas do PRO2PI-MFMOD e com aplicações das regras de customização. 

Quadro 51: Práticas do PRO2PI-MFMOD e atividades de um método para o Modelo SPB  
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O Quadro 51 demonstra que as atividades do método de construção do modelo de capacidade 

de processo para o SPB podem ser expressas empregando as sete práticas sequenciais do 

PRO2PI-MFMOD e com a aplicação de três regras de customização:  

 RC1 é aplicada quatorze vezes porque as atividades 1, 2 e 3 correspondem às práticas 

1, 2 e 3 respectivamente. As atividades 4, 5 e 6 correspondem às práticas 2, 3 e 4 

respectivamente. As atividades 7, 8, 9 e 10 correspondem às práticas 2, 3, 4 e 5 

respectivamente. As atividades 11 e 12 correspondem as práticas 5 e 6 

respectivamente, assim como as atividades 13 e 14 correspondem às práticas 6 e 7.  

 RC6 é aplicada sete vezes porque cada uma das atividades 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 13 são 

ciclos: a atividade 4 repete prática 2, a atividade 5 repete prática 3, a atividade 7 

repete prática 2, a atividade 8 repete prática 3, a atividade 9 repete prática 4, a 

atividade 5 repete prática 11 e a atividade 13 repete prática 7. 

 RC7 é aplicada oito vezes porque durante cada uma das práticas 2, 4, 5, 6 e 7 as 

atividades usam diferentes técnicas especificas para apoiar a sua execução. A seleção 

e aplicação das técnicas específicas são discutidas a seguir.  

Os Exemplos de Utilização do PRO2PI-MFMOD também foram utilizados para nortear a 

decisão de quais técnicas específicas seriam adotadas por prática sequencial. 

Um subconjunto das doze técnicas específicas do PRO2PI-MFMOD foi definido para apoiar 

a execução do método de construção do modelo de capacidade de processo para o SPB. Desta 

forma, seis técnicas específicas para este contexto foram planejadas e foram executadas. 

Estas técnicas são apresentadas a seguir na mesma sequencia em que elas foram aplicadas 

durante a execução do método. 

T3: Revisão da literatura; 

T9: Brainstorming; 

T7: Abstração de processo; 

T10: Revisão pelos pares; 

T12: Workshop; 

T5: Estudo de caso. 

O Quadro 52 apresenta as práticas do PRO2PI-MFMOD e as relacionam com as quatro 

técnicas específicas planejadas para serem aplicadas durante a execução do método. 
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Quadro 52: Práticas do PRO2PI-MFMOD e técnicas de um método para o Modelo SPB. 

Modelo SPB 

Práticas 
P1: 

Decisões 

iniciais 

P2: 

Análise de 

fontes 

P3: Estratégia 

de desenvolvi 

mento 

P4: 

Projeto do 

modelo 

P5: 

Desenvolvi

mento da 

versão 

preliminar 

do modelo 

P6: 

Validação 

da versão 

preliminar 

do modelo 

P7: 

Consolida 

ção do 

modelo 

Técnicas 

Modelo 

SPB 

- 
T3: 

Revisão da 

Literatura 

T9: 

Brainstorming 

T7: Abstração 

de processo 

 

T9: 

Brainstormin

g 

T7: 

Abstração 

de processo 

 

T10: 

Revisão 

pelos pares 

T12: 

Workshop 

 

T5: 

Estudo de 

Caso 

T5: 

Estudo de 

Caso 

 

Os Quadros 51 e 52 demonstram que as atividades do método de construção do modelo de 

capacidade de processo para o SPB podem ser executadas com o apoio de um subconjunto 

das técnicas específicas do PRO2PI-MFMOD. Seis técnicas específicas pré-definidas para 

este método foram planejadas: 

1. T3: Revisão da literatura - foi planejada para adquirir conhecimento sobre o 

segmento ou domínio, durante a execução das atividades vinculadas à prática 

sequencial P2: Análise de Fontes.  

2. T9: Brainstorming - foi escolhida para apoiar a equipe do SP04 na definição da 

estratégia de desenvolvimento do modelo SPB. Ela também foi selecionada para 

apoiar a equipe do SP04 na definição do escopo da versão preliminar do modelo, bem 

como sua arquitetura. Esta técnica foi planejada para ser aplicada durante a execução 

das atividades vinculadas às práticas sequenciais P3: Estratégia de Desenvolvimento 

e P4: Projeto do Modelo.  

3. T7: Abstração de processo - foi planejada para ser aplicada durante a execução das 

atividades vinculadas às práticas P4: Projeto do Modelo e P5: Desenvolvimento da 

versão preliminar do modelo para apoiar o projeto e a construção da versão 

preliminar do modelo. 

4. T10: Revisão pelos pares - foi planejada para ser aplicada durante a execução das 

atividades vinculadas à prática P5: Desenvolvimento da versão preliminar do 

modelo para apoiar a avaliação inicial da versão preliminar do modelo. 

5. T12: Workshop – foi planejada para estimular discussão dos stakeholders e 

favorecer a coleta das opiniões deles visando direcionar a equipe do SP04 para 

práticas executadas no processo real que não tenham sido identificadas durante a 

prática sequencial P2: Análise de Fontes. Ela foi planejada para ser aplicada durante 

a execução das atividades vinculadas à prática P6: Validação da versão preliminar 

do modelo. 

6. T5: Estudo de caso - foi planejada para ser usada durante a validação e consolidação 

do modelo SPB durante a execução das atividades vinculadas às práticas P6: 

Validação da versão preliminar do modelo e P7: Consolidação do modelo. 
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Esta seção apresentou a aplicação do PRO2PI-MFMOD como um Framework de Método 

para a definição de um método para construir o Modelo de Capacidade de Processo para 

desenvolvimento de software no SPB. A próxima seção apresenta e discute a execução do 

método aqui definido. 

5.3 Execução do Método para o Modelo SPB  

Esta seção relata como as atividades do método definido para construir o Modelo de 

Capacidade de Processo para o Software Público Brasileiro foram executadas. Ela seguirá a 

ordem das sete Práticas Sequenciais definidas pelo PRO2PI-MFMOD. Inicialmente é 

apresentada uma visão geral do que foi realizado na Prática Sequencial. Em seguida são 

descritas as atividades executadas em cada uma destas Práticas Sequenciais. O resultado 

obtido com a execução destas atividades por Prática Sequencial é documentado na “Saída:”. 

Com a execução deste método uma primeira versão do Modelo de Capacidade de Processo 

para o Software Público Brasileiro foi construída e avaliada. 

 Prática sequencial P1 – Decisões Iniciais: Como já foi mencionado anteriormente, o 

desenvolvimento de um modelo de capacidade de processo de desenvolvimento de 

software para o SPB é um trabalho que faz parte de um projeto maior que envolve a 

consolidação de um framework para o SBP (MCT, 2007). Assim que este trabalho foi 

aprovado, o coordenador do subprojeto SP04, que tem como objetivo o 

desenvolvimento deste modelo inédito teve que tomar algumas providencias e para 

isto uma atividade do método foi executada (Atividade 1). 

 

 Atividade 1 do método: o coordenador do subprojeto SP04 decidiu os 

membros que fariam parte da equipe que seria envolvida na construção do 

modelo SPB, comunicou prazos para a entrega final deste trabalho, e obteve o 

comprometimento da equipe em relação a este planejamento. Foram 

selecionadas pessoas com conhecimento e prática na construção, 

implementação e avaliação de modelos de capacidade de processo. O deadline 

definido para o trabalho foi março de 2010. O compromisso dos membros da 

equipe foi obtido via email. 

 

Saída: os membros da equipe do SP04 foram definidos. Prazo para a 

conclusão da construção do modelo para o SPB foi definido. O compromisso 

dos membros da equipe foi obtido. 

 

 Prática sequencial P2 – Análise de Fontes: o SPB é um conceito novo. Assim, foi 

necessário compreender seus conceitos e domínio. Para isto foi observado nos 

Exemplos de Utilização fornecidos pelo PRO2PI-MFMOD que a maioria dos 

métodos estudados usa a técnica T3: Revisão da Literatura para apoiar esta prática e 

assim ela foi selecionada para o método que foi desenvolvido para o modelo SPB. 

Para realizar esta Prática Sequencial, três atividades do método definido foram 

executadas (Atividade 2,  Atividade 4 e Atividade 7). 
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 Atividade 2 do método: a primeira fonte identificada para realizar a T3: 

Revisão da Literatura foi o próprio Portal do Software Público Brasileiro, 

uma vez que publicações sobre o domínio específico do modelo é escasso. O 

estudo foi realizado com o objetivo de se obter uma compreensão inicial a 

respeito da estrutura deste Portal e identificar papéis e práticas relacionadas às 

comunidades do SPB e as terminologias utilizadas por seus membros. 

Análises foram conduzidas sobre estas fontes para ajudar construir o 

entendimento sobre o SPB.   

 

 Atividade 4 do método: outra fonte identificada para realizar a T3: Revisão 

da Literatura foi uma edição especial da Revista InfoBrasil com matérias 

exclusivamente voltadas para a Qualidade para Desenvolvedores e Prestadores 

de Serviço no Software Público Brasileiro, publicada em maio de 2009. Este 

estudo foi realizado com o objetivo aumentar o entendimento em relação ao 

domínio do Software Público Brasileiro. Análises foram conduzidas sobre 

estas duas fontes para ajudar a aumentar o entendimento sobre o SPB.   
 

 Atividade 7 do método: neste momento a prática sequencial P2: Análise de 

Fontes é executada para refinar o conhecimento obtido a partir da execução 

das atividades 2 e 4 do método definido e apresentadas anteriormente. Desta 

forma, o Portal do Software Público foi revisitado e a edição especial de maio 

de 2009 da Revista InfoBrasil voltou a ser consultada de forma mais detalhada 

para ajudar a aprofundar e consolidar o entendimento a respeito de práticas o 

SPB.   
 

Saída: fontes de informação baseadas no contexto e nas características do 

Software Público Brasileiro foram identificadas, coletadas e analisadas para 

ajudar a aumentar o entendimento sobre o SPB.  O registro da execução da 

técnica T3: Revisão da Literatura para ajudar construir o entendimento sobre 

o SPB pode ser visto na seção 5.1 desta dissertação. 

 

 Prática sequencial P3 – Estratégia de desenvolvimento: Ao definir uma estratégia 

para ser utilizada no desenvolvimento do modelo SPB, novamente os Exemplos de 

Utilização fornecidos pelo PRO2PI-MFMOD foram estudados com a intenção de se 

identificar quais as estratégias adotadas no desenvolvimento de modelos de 

capacidade de processo que também se aplicavam ao contexto da construção do 

modelo SPB. Para realizar esta Prática Sequencial, outras três atividades do método 

definido foram executadas (Atividade 3,  Atividade 5 e Atividade 8). 

 

 Atividade 3 do método: O estudo dos Exemplos de Utilização do PRO2PI-

MFMOD apoiaram na identificação das técnicas específicas utilizadas em 

experiências anteriores para a definição de áreas de processo para práticas 

ainda não formalizadas em modelos de capacidade de processo conhecidos no 

mercado.  
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 Atividade 5 do método: Através da técnica específica T9: Brainstorming foi 

definido com os membros da equipe SP04 que a estratégia de 

desenvolvimento será aplicar as técnicas específicas T7: Abstração de 

Processos para apoiar na definição da estrutura do modelo; e T9: 

Brainstorming com os membros da equipe de construção do modelo para 

apoiar na definição do conteúdo da versão preliminar do Modelo SPB. 

 

 Atividade 8 do método: A estratégia planejada para a construção do Modelo 

SPB foi revista pela equipe responsável por desenvolver o modelo. Assim, foi 

definido que outras técnicas específicas seriam aplicadas como o uso de  T12: 

Workshop e de T5: Estudo de caso para apoiar na validação e novamente 

será aplicado T5: Estudo de caso para apoiar na consolidação do Modelo 

SPB.  

 

Saída: estratégia a ser utilizada para desenvolver o modelo SPB definida pelos 

membros da equipe do SP04.  

 

 Prática sequencial P4 – Projeto do Modelo: durante a execução do método para a 

construção do modelo SPB a estrutura e conteúdo deste novo modelo devem ser 

identificados. Nesta Prática Sequencial, foram aplicadas as técnicas específicas T7: 

Abstração de Processos para apoiar na definição da estrutura do modelo; e T9: 

Brainstorming com os membros da equipe de construção do modelo para apoiar na 

definição do conteúdo da versão preliminar do Modelo SPB. Para realizar esta Prática 

Sequencial, duas atividades do método definido foram executadas (Atividade 6 e 

Atividade 9).    

 

 Atividade 6 do método: Foi decidido durante a execução da técnica T9: 

Brainstorming pelos membros da equipe de construção do modelo que o 

modelo consolidado sugerido para ser usado como base para o formato do 

modelo SPB seria o CMMI-DEV. Ainda durante a execução do mesmo 

brainstorming e com base no conhecimento adquirido com a execução de P2: 

Análise de Fontes foram sugeridas sete áreas de capacidade de processo para 

integrarem o escopo da versão preliminar do modelo SPB. 

 

 Atividade 9 do método: as sete áreas de capacidade de processo sugeridas 

para integrarem o escopo da versão preliminar do modelo SPB foram 

priorizadas e duas foram selecionadas (Gestão de Backlog e Gestão da 

Comunidade). Como base para construir o formato do modelo SPB foi 

decidido o CMMI-DEV porque ele é reconhecido nacionalmente e 

internacionalmente e isto pode facilitar a interpretação, e consequentemente o 

uso do novo modelo. 
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Saída: estrutura do novo modelo SPB identificado, será alinhado à estrutura 

do CMMI-DEV. Portanto, o modelo SPB será dividido em Áreas de 

capacidade de processo e contará com os seguintes componentes: Propósitos, 

Notas, Metas e Exemplos. O Apêndice C descreve com maior riqueza de 

detalhes a estrutura definida para o modelo de capacidade de processos para o 

SPB. As Áreas de capacidade de processo da versão preliminar do novo 

modelo SPB identificado (Gestão de Backlog e Gestão da Comunidade). 
 

 Prática sequencial P5 – Desenvolvimento da versão preliminar do Modelo: Ao 

construir a primeira versão do modelo SPB foi utilizada a técnica específica T7: 

Abstração de Processos para definir o conteúdo das duas áreas de capacidade de 

processo identificadas durante a execução da P4 – Projeto do Modelo (Gestão de 

Backlog e Gestão da Comunidade). Para realizar esta Prática Sequencial, duas 

atividades do método definido foram executadas (Atividade 10 e Atividade 11). 
 

 Atividade 10 do método: Aplicação da técnica específica T7: Abstração de 

Processos para definir o conteúdo das áreas de capacidade de processo 

(Gestão de Backlog e Gestão da Comunidade). 
 

Passo 1 – Identificar características do segmento ou domínio em questão.  

 O domínio SPB foi estudado ao adotar a técnica fornecidas pelo 

PRO2I-MFMOD (T3) Revisão da literatura como foi descrito 

anteriormente em P2 – Análise de Fontes. Processos utilizados no 

SPB foram identificados. 
 

Passo 2 – Selecionar formato para o novo modelo. 

 Foi escolhido o formato do CMMI-DEV como foi descrito 

anteriormente em P3 – Estratégia de desenvolvimento.  
 

Passo 3 – Definir áreas de capacidade de processo.  

 Áreas de processo (Gestão de Backlog e Gestão da Comunidade) foram 

identificadas e descritas no mesmo formato do modelo CMMI-DEV. 

Cada uma das áreas de capacidade de processo é composta de um 

Propósito, Notas introdutórias, um ou mais Objetivos e cada objetivo 

contém uma ou mais Práticas. O Propósito descreve a finalidade da 

área de capacidade de processo. Notas Introdutórias descrevem 

sucintamente a área de capacidade de processo (a quem a área se 

destina e também uma descrição sucinta dos objetivos e práticas que 

compõem a área de capacidade de processo). Um Objetivo descreve as 

características que devem ser satisfeitas pela área de capacidade de 

processo, isto é, o alvo que se quer atingir por meio da aplicação das 

práticas. Prática é a descrição de uma atividade considerada importante 

para atingir um objetivo associado a ela. Assim, as práticas descrevem 

as atividades que são esperadas como resultado para atingir os 
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objetivos de uma determinada área de capacidade de processo. Cada 

prática do modelo ainda apresenta um exemplo de implementação. 

 

 Atividade 11 do método: Avaliação inicial da versão preliminar do modelo 

SPB foi realizada através da aplicação da técnica específica T10: Revisão 

Pelos Pares realizada entre os membros da equipe SP04 até decidirem o 

conteúdo desta versão. 

 

Saída: Foi escolhido o formato do CMMI-DEV para a estrutura da Versão 

preliminar do Modelo. Ela está disponível no Apêndice C deste trabalho. A 

versão preliminar do Modelo de Capacidade de Processos para o SPB 

construída e avaliada pelos membros da equipe SP04 está disponível no 

Apêndice D deste trabalho.  

 

 Prática sequencial P6 – Validação da versão preliminar do Modelo: A versão 

preliminar do modelo é submetida a uma avaliação realizada pelos stakeholders, ou 

seja, os membros das comunidades do SPB. Ao obter o feedback dos stakeholders, 

uma nova versão do modelo é construído para atender a demanda dos membros das 

comunidades do SPB. Para realizar esta Prática Sequencial, duas atividades do 

método definido foram executadas (Atividade 12 e Atividade 13). 

 

 Atividade 12 do método: a versão preliminar do modelo foi apresentada 

durante o I Encontro Nacional do Software Público em um workshop 

realizado no dia 30 de outubro de 2009 em Brasília – DF. No evento estiveram 

presentes todos os coordenadores de comunidade, e no workshop participaram 

quatro deles. O workshop foi conduzido com o intuito de levantar práticas do 

SPB e principalmente para apresentar e avaliar a versão preliminar do Modelo 

de Capacidade de Desenvolvimento de Software para o SPB. Esta ocasião 

proporcionou a interação pessoal da equipe desenvolvedora do Modelo de 

Capacidade de Processo para o SPB com coordenadores de comunidade, 

desenvolvedores e com os usuários das soluções disponíveis no portal do SPB. 

Com o feedback positivo por parte dos participantes do workshop a versão 

preliminar do modelo SPB foi revisada e publicada no portal do software 

público brasileiro junto com um fórum específico para os usuários interagirem 

com a equipe do SP04 disponível em 

http://www.softwarepublico.gov.br/5cqualibr/xowiki/Desenvolvedor link 

“Modelo de Capacidade de Processo para Desenvolvimento de Software – 

novembro/2009”. Um relatório do Workshop foi produzido e está publicado 

em http://www.softwarepublico.gov.br/ 5cqualibr/ xowiki/Desenvolvedor link 

“validação” e também disponível no Apêndice E deste trabalho. 

 

 Atividade 13 do método: A partir da análise do relatório do Workshop os 

membros da equipe do SP04 puderam confirmar e elicitar outras novas áreas 

de capacidade de processo para serem incorporadas na próxima versão do 

http://www.softwarepublico.gov.br/5cqualibr/xowiki/Desenvolvedor
http://www.softwarepublico.gov.br/%205cqualibr/%20xowiki/Desenvolvedor
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modelo SPB. Assim, a nova versão do modelo SPB está sendo construída e já 

conta com nove áreas de capacidade de processo: Gestão Estratégica (GES); 

Gestão da Comunidade (GDC); Gestão do Conhecimento (GCH); Gestão de 

Reutilização (GDR); Gestão de Relacionamento com Clientes (GRC); 

Solicitação de Melhoria (SDM), antes chamada de Gestão de Backlog; 

Fornecimento de Melhoria (FDM); Integração e Liberação da Solução (ILS) e 

Treinamento na Tecnologia e na Solução (TTS). Esta versão do modelo ainda 

não foi publicada no site, mas está disponível no Apêndice D deste trabalho. 

 

Para a avaliação da versão preliminar do modelo para o SPB ainda está 

planejado experimentar a sua aplicação no desenvolvimento de soluções do 

portal do SPB como um estudo de caso. Assim, se espera obter comentários e 

informações sobre a aplicação do modelo e desta forma colocá-lo a prova. 

 

Saída: relatório do Workshop conduzido para a avaliação do Modelo de 

Capacidade de Processos para o SPB que pode ser visto no Apêndice E. 

Características e problemas que possam ser melhorados antes de lançar uma 

versão consolidada do modelo foram identificados e uma nova versão do 

modelo foi construída e disponível no Apêndice D deste trabalho. 

 

 Prática sequencial P7 – Consolidação do Modelo: o modelo para o SPB ainda não 

está consolidado. Para isto serão reanalisados os comentários coletados no workshop 

conduzido no I Encontro Nacional do Software Público em um workshop realizado no 

dia 30 de outubro de 2009 em Brasília – DF, as dúvidas e sugestões enviadas pelo 

fórum e os feedbacks dados pelo estudo de caso que deve ser conduzido em breve 

para coloca-lo a prova. Na medida em que se obtêm estes, uma nova versão do 

modelo SPB será desenvolvida e colocada novamente à prova em outro estudo de 

caso para então poder ser considerado consolidado. Para realizar esta Prática 

Sequencial, uma atividade do método definido está planejada (Atividade 14). 
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6 Conclusões  

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um framework de métodos para a 

construção de modelos de capacidade de processos. O objetivo é fornecer subsídios para 

apoiar a definição de métodos para orientar a construção de modelos de capacidade de 

processo.  

Neste sentido foi conduzida uma identificação dos processos existentes para o 

desenvolvimento de modelos de capacidade de processo. Porém, identificar trabalhos que 

detalhem estes processos não é uma atividade trivial, pois, a maioria dos modelos publicados 

não traz o seu método de construção detalhado. Portanto, para encontrar e selecionar 

trabalhos foi realizada uma revisão sistemática da literatura e também foram selecionados 

modelos onde houve a participação da equipe do LQPS e/ou do CTI no seu desenvolvimento. 

Na sequência um survey foi elaborado e o feedback de duas entidades foram considerados 

para o levantamento de métodos de construção de modelos consolidados no mercado mas que 

no entanto não tem seus métodos de desenvolvimento publicados. Desta forma, foram 

selecionados dez trabalhos de construção de modelos de capacidade de processo apresentados 

na seção 2.2. Assim, o objetivo específico 1 “Identificar os processos existentes para o 

desenvolvimento de modelos de capacidade de processo” foi alcançado. 

Ainda na seção 2.2 um estudo foi realizado sobre cada um dos trabalhos de construção de 

modelos de capacidade de processo identificados, permitindo que as estruturas existentes 

nestes modelos de capacidade de processo fossem identificadas. Desta forma, o objetivo 

específico 2 “Identificar as estruturas existentes em modelos de capacidade de processo” foi 

atingido. 

Critérios de avaliação de métodos para o desenvolvimento de modelos de capacidade de 

processo foram estabelecidos na seção 3.2 e aplicados nos métodos de construção dos 

modelos estudados apresentados da seção 3.2.1 até a seção 3.2.10.  Desta maneira, o objetivo 

específico 3 “Identificar os critérios de avaliação de métodos para o desenvolvimento de 

modelos de capacidade de processo” foi realizado. 

A partir do entendimento da forma como modelos de capacidade de processo são 

desenvolvidos, foi construída e apresentada na seção 4.4 uma versão preliminar do 

framework de métodos para o desenvolvimento de modelos de capacidade de processo que 

atendesse aos critérios de avaliação definidos. Esta versão preliminar passou por uma 

avaliação inicial apresentada da seção 4.5.1 até a seção 4.5.10 onde uma aplicação do 

framework de método foi criada para cada um dos métodos de construção de modelos 

estudados para verificar se o mapeamento das atividades destes métodos seria possível a 

partir das regras de customização também elaboradas neste trabalho. Esta experiência 

mostrou que as atividades de cada um dos dez métodos estudados podem ser expressas com 

as aplicações das sete regras de customização nas sete práticas do PRO2PI-MFMOD. Assim, 

o resultado desta experiência é considerado como uma primeira validação do framework de 
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métodos. Logo, o objetivo específico 4 “construir um framework de métodos para apoiar o 

desenvolvimento de modelos de capacidade de processo que atenda aos critérios de avaliação 

definidos” foi totalmente alcançado. 

Para sua consolidação foi realizada uma instancia de método, a partir do framework de 

métodos construído, para o desenvolvimento de um modelo de capacidade de processo para o 

software público brasileiro. Este método foi avaliado com sucesso pelos critérios de avaliação 

de métodos para o desenvolvimento de modelos de capacidade de processo estabelecidos na 

seção 3.2. Assim, pode-se considerar que o objetivo específico 5 “Instanciar um método, a 

partir do framework de métodos proposto, para orientar a construção de um modelo de 

capacidade de processo para o software público brasileiro” foi atingido.  

Uma versão preliminar do modelo de capacidade de processo para o software público 

brasileiro foi desenvolvido com base no método instanciado a partir do framework de 

métodos construído. Este modelo foi avaliado positivamente ao ser apresentado num 

workshop para coordenadores de comunidades do SPB. Portanto, o objetivo específico 6 

“Avaliar a aplicabilidade do framework de métodos a partir dos resultados obtidos com a sua 

instanciação” foi completamente alcançado.  

Assim, se demonstra que todos os objetivos específicos foram atendidos. Além disso, a 

pergunta de pesquisa é respondida positivamente, pois foi percebido que há uma tendência 

que demonstra que é possível estabelecer uma sistemática para a construção de modelos de 

capacidade de processo que seja genérica para diferentes tipos de modelo de capacidade de 

processo e em diferentes contextos. Esta tendência é percebida com a aplicação do 

framework de métodos proposto, PRO2PI-MFMOD, que permitiu o mapeamento de métodos 

de construção para diferentes modelos de capacidade de processo e a instanciação de um 

novo método para a construção de um modelo de capacidade de processo inédito. 

Este modelo de capacidade de processo inédito é o Modelo de Capacidade de Processo para 

Desenvolvimento de Software para o Software Público Brasileiro. A versão atual deste 

modelo ainda não é a sua versão final. Ele está sendo aplicado e avaliado pelos membros das 

comunidades do portal do software público brasileiro. Desta forma, o modelo está aberto para 

discussão e disponível na comunidade 5CQualiBR que pode ser acessada através do endereço 

http://www.softwarepublico.gov.br/5cqualibr/xowiki/Desenvolvedor.  

Como definido no escopo deste trabalho, não é apresentada a aplicação do PRO2PI-MFMOD 

para definir níveis de capacidade do modelo criado para o SPB nem dos modelos de 

capacidade de processos estudados. Entretanto, para definir os níveis de capacidade dos 

modelos de capacidade criados sugere-se seguir as práticas sequenciais, regras de 

customização e técnicas definidas no PRO2PI-MFMOD da mesma forma como elas são 

aplicadas para construir modelos de capacidade de processo. 

Esta dissertação apresentou a versão consolidada do PRO2PI-MFMOD como um Framework 

de Métodos para a Construção de Modelos de Capacidade de Processo. Este framework de 

métodos apoia a definição de métodos ou processos para orientar a construção de modelos de 

capacidade de processo.  

http://www.softwarepublico.gov.br/5cqualibr/xowiki/Desenvolvedor
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A realização dos seis objetivos específicos aponta para uma garantia inicial de que o 

PRO2PI-MFMOD atenderá seu objetivo de ser uma proposta aplicável para o 

desenvolvimento de métodos para a construção de modelos de capacidade de processo. 
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6.1 Resultados 

Como resultado, esta dissertação elaborou um framework de métodos para a construção de 

modelos de capacidade de processo para diferentes segmentos e domínios.  

Como consequência de sua avaliação, um método para a construção do Modelo de 

Capacidade de Processo para o Software Público Brasileiro foi instanciado e uma versão 

preliminar deste modelo foi construída. Em seguida uma avaliação inicial deste modelo foi 

obtida a partir de sua apresentação por meio de um workshop realizado com a participação de 

coordenadores de comunidades no portal do SPB. Na sequência, uma nova versão do Modelo 

de Capacidade de Processo para o Software Público Brasileiro foi construída buscando 

consolidar as informações obtidas no workshop. 

Apesar de não fazer parte do escopo desta dissertação medir isto, o principal resultado 

esperado com a construção e a aplicação do modelo de capacidade de processo para o SPB é 

o aumento da utilização das práticas aplicadas no processo (“o que as pessoas fazem”) de 

desenvolvimento de um produto ou serviço em SPB. 

Com respeito à publicação de resultados deste trabalho, foram escritos, submetidos e 

aprovados seis artigos já apresentados nesta dissertação na seção “Artigos relacionados com 

este trabalho”. 

Ainda pretende-se escrever e submeter artigos científicos com relação aos resultados deste 

trabalho para outros eventos e periódicos nacionais e internacionais, como o Simpósio 

Brasileiro de Engenharia de Software (SBES), Fórum Internacional de Software Livre 

(FISL), periódicos publicados pelas editoras Elsevier, ACM e Springer, entre outros. Assim 

se pretende divulgar os resultados alcançados e contribuir com a comunidade científica 

através da socialização do conhecimento em métodos de construção de modelos de 

capacidade de processos obtidos durante a elaboração desta dissertação. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Pode-se relacionar como sugestões de trabalhos futuros para dar continuidade à proposta 

desta dissertação o seguinte: 

 Evolução e melhoria contínua do PRO2PI-MFMOD por meio de sua aplicação e 

documentação dos resultados de sua utilização para outros métodos de construção de 

modelos inéditos ou existentes como, por exemplo, os outros modelos que tiveram o 

survey conduzido durante este trabalho preenchido. Isto poderia agregar mais valor ao 

PRO2PI-MFMOD à medida que se incrementa a quantidade de exemplos de 

utilização e exemplos de técnicas oferecidas pelo PRO2PI-MFMOD. Além disto, ao 

construir modelos inéditos também se pode verificar se o PRO2PI-MFMOD é 

aplicável para diferentes domínios e segmentos com sucesso. 
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 Aplicar o PRO2PI-MFMOD e documentar os resultados de sua utilização para definir 

níveis de capacidade para os processos dos modelos construídos. Isto poderia agregar 

mais valor ao PRO2PI-MFMOD à medida que se demonstra que ele também é 

aplicável para a definição de níveis de capacidade de processo. 

  Aplicar o modelo Software Público Brasileiro, criado durante este trabalho, em 

comunidades do portal do Software Público como forma de avaliar sua aplicabilidade. 

 Desenvolver um guia, passo a passo, para demonstrar como usar o PRO2PI-MFMOD 

que procure não deixar dúvidas sobre como aplicá-lo. Este guia pode contar ainda 

com diagramas de fluxo como mais um elemento para orientar a sua aplicação. 

 Verificar a possibilidade de automatizar, ou semiautomatizar, partes do PRO2PI-

MFMOD para apoiar a sua utilização por especialistas em modelos de capacidade de 

processo. 

 Estabelecer práticas para auxiliar aos usuários do PRO2PI-MFMOD na avaliação dos 

componentes selecionados (práticas, técnicas, regras) para definir métodos de 

construção de modelos de capacidade de processo. 

Algumas das sugestões relacionadas estão sendo atualmente realizadas em outros trabalhos 

de pesquisa, demonstrando a aplicabilidade e evoluindo o framework desenvolvido no 

presente trabalho. 
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Apêndice A - Termos por fonte de 

pesquisa 

1. Termo aplicado na ferramenta IEEE XPLORE em 30 de abril de 2009: 

(standard <or> model <or> framework) <and> ("software process" <or> "software 

processes" <or> "software engineering") <and> (assessment <or> improvement <or> 

capability <or> maturity) <and> (CMMI <or> 15504 <or> 12207 <or> “MPS.BR” <or> 

CMM <or> SPICE <or> iso <or> standards) published since 1990. 

Retornou 565 ocorrências. 

2. Termo aplicado na ferramenta ACM Digital Library em 30 de abril de 

2009: 

((Abstract:standard) or (Abstract:model) or (Abstract:framework)) and 

((Abstract:"software process") or (Abstract:"software processes") or (Abstract:"software 

engineering")) and ((Abstract:assessment) or (Abstract:improvement) or 

(Abstract:capability) or (Title: maturity)) and (CMMI or 15504 or 12207 or “MPS.BR” or 

CMM or SPICE or iso or standards) published since 1990. 

Retornou 96 ocorrências. 

3. Termo aplicado na ferramenta SPRINGERLINK em 30 de abril de 

2009: 

Search For (Boolean) > ab:((standard or model or framework) and ("software process" or 

"software processes" or "software engineering") and (assessment or improvement or 

capability or maturity)) Publication Date > Between Monday, January 01, 1990 and 

Saturday, May 02, 2009  

Retornou 1,419,064 ocorrências. 

4. Termo aplicado na ferramenta citeseerx em 30 de abril de 2009: 

((title: standard) OR (abstract: standard) OR (title: model) OR (abstract: model) OR (title: 

framework) OR (abstract: framework)) AND ((abstract: "software process" ) OR 

(abstract: "software processes") OR (abstract: "software engineering")) AND ((abstract: 

assessment) OR (abstract: improvement) OR (abstract: capability) OR (title: maturity)) 

AND (CMMI OR 15504 OR 12207 OR “MPS.BR” OR CMM OR SPICE OR iso OR 

standards) 

Retornou 548 ocorrências. 
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Apêndice B - Questionário 

Este Apêndice apresenta o questionário utilizado para realizar a verificação do método de construção de modelos e normas selecionadas pela 

revisão sistemática da literatura. A forma seguinte é a que foi enviada às entidades responsáveis por tais modelos e normas, sendo que esses 

poderiam preenchê-lo eletronicamente, utilizando a formatação específica dos campos deste questionário para posteriormente serem analisados e 

compilados: 

Capability/maturity model name For example: SW-CMM (CMMI-DEV) 

Institution who developed/ coordinated the development For example: SEI/CMU 

Principal author(s) For example: D. Mike Phillips 

Primary reference documenting the model For example: A.A. Author, "Article Title Here," Computer, May 2003, pp. 40-46.  

Year of publication First version When was the first version of the model published? For example: SW-CMM 1991 

Current version When has the current version of the model published? For example: CMMI-DEV v1.2 2006 

Degree of usage How MANY organizations approximately are using the model WHERE (worldwide / in the US, in Latin America, etc.)? 

Scope What is the scope of the model? Such as, software development, SME, maintenance, service-orientation, CBSE…. 

First version has been based on Such as, ISO 9000, CMM, CMMI, ISO/IEC 15504, …. 

Objective of the model What is the objective of the model? 

 

Who was involved in its 

development? 

 Range Such as, international, national, regional or local representatives 

Representatives Such as, representatives from industry, government, universities 

Form of participation Such as, open for public participation, by invitation only 

Approx. number of representatives How many representatives participated in the development of the model? 

Method/procedure used for model development Was an existing method used for the development of the model? If yes, state the name of the method and a reference where the method is 

documented. 

Process used for development and 

evolution of the model 

Describe briefly WHAT and HOW for each of the following steps. If necessary, feel free to change the order of steps, include additional 

steps or delete steps, which do not apply. 

WHAT was done? HOW? (describing how and indicating techniques used, such as, 

interviews, brainstorming, focus groups, survey, experiments, case studies, 

systematic literature review, discussions, etc.) 
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Knowledge 

Identification   

Familiarize with domain for which the model will be developed.   

Identify information sources that will be used as input for the model development.   

Define scope and goals of the model to be developed.   

 Formalize the working group for the development of the model, including e.g., the 

allocation of a sponsor/coordinator, working rules and procedures, etc. 

  

Knowledge 

Specification 

Develop the design/ 

architecture of the model identifying the principal elements of the model. 

  

Develop a draft model – process dimension - how has the process dimension of the 

model be developed? 

  

Develop a draft model – capability/ 

maturity dimension - how has the capability/maturity dimension of the model be 

developed? 

  

Knowledge 

Refinement 

Validate draft model (before publication). If and how the draft model itself has been 

validated with respect to which aspects (correctness/ completeness/ etc.) 

  

Consolidate draft model until the working group is satisfied that it has developed the 

best technical solution to the problem being addressed. 

  

Ballot on the consolidated model – describe who votes and how consensus is attained.   

Approve the model – indicate the criteria for approval and what happens when (or not) 

approved. 

  

Publish – activities involved in publishing the model where and how.   

Knowledge Usage Support model usage – which kind of support for the model usage is provided? Such as, 

trainings, user forums, etc. 

  

Validate model in use – any activities focusing on validating the model itself 

(correctness/ completeness/ etc.) once it is being used in practice. 

  

Knowledge 

Evolution 

Change request management –are change request collected from whom and how are 

they managed? 

  

Confirmation, revision or withdrawal – how is this decision made and how are new 

versions of the model developed? 
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Apêndice C - Modelo SPB (Estrutura) 

Este Apêndice apresenta a estrutura do Modelo de Capacidade de Processo de Desenvolvimento de 

Software para o SPB. A estrutura é composta de Áreas de Capacidade de Processo. Cada Área de 

Capacidade de Processo apresenta um propósito e notas. Uma Área de Capacidade de Processo pode conter 

uma ou mais objetivos e cada objetivo é constituído de uma ou mais práticas. Cada prática do modelo 

apresenta um exemplo de implementação.  

 

 

Modelos de Capacidade de Processo 

Modelos de Capacidade de Processo são repositórios de práticas a serem utilizadas como referência para a 

melhoria ou avaliação de processos. Processos são o que as pessoas fazem para atingir um determinado 

objetivo. Por exemplo, o que as pessoas de uma certa Comunidade fizeram para compartilhar e discutir 

objetivos comuns e com isto orientar a evolução de uma determinada solução é o processo. Para guiar as 

pessoas de modo a realizar melhor um determinado processo intensivo em software, a área de Melhoria de 

Processo de Software (MPS) sugere a utilização de modelos de práticas como referência para o 

estabelecimento do processo a ser utilizado. Os modelos de capacidade de processo tipicamente se baseiam 

nos conceitos de maturidade e capacidade de processo. 

A capacidade de um processo é uma caracterização da habilidade do processo atingir aos objetivos atuais 

ou futuros da Comunidade. O grau de refinamento e institucionalização com que um processo é executado 

numa Comunidade é representado pela caracterização da capacidade deste processo. A institucionalização 

dos processos é alcançada a partir da execução de práticas que contribuem para assegurar que as melhorias 

são mantidas. Um processo pode ter sua capacidade representada por diferentes níveis que estabelecem o 

grau de evolução dos processos em uma Comunidade. Quanto mais alto é o nível da capacidade de um 

processo mais organizado e institucionalizado se espera que ele seja em relação a um processo em um 

nível de capacidade inferior. Estes níveis definem uma escala para a medição da capacidade de uma 
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Comunidade. Conhecendo o nível de capacidade dos processos de uma Comunidade é possível presumir o 

seu comportamento ao longo do tempo na execução de um ou mais processos. 

Áreas de Capacidade de Processo 

Uma área de capacidade de processo é uma coleção de boas práticas que dizem respeito a uma determinada 

área que, quando implementadas, cumprem metas consideradas importantes para efetuar melhorias 

relevantes naquela área. 

O Modelo de Capacidade de Processo para Desenvolvedores de Software no SPB é composto por 2 Áreas 

de Capacidade de Processo, apresentadas a seguir: 

 Coordenação da Comunidade; 

 Administração de Solicitações; 

 

O Modelo de Capacidade de Processo para Prestadores de Serviço no SPB é composto por 2 Áreas de 

Capacidade de Processo, apresentadas a seguir: 

 Admissão de Prestadores de Serviço; 

 Execução do Serviço; 

 

Propósito  

O texto da seção Propósito descreve o que se espera observar quando as práticas da Área de Capacidade de 

Processo são executadas adequadamente. É a intenção que existe ao implementar a Área de Capacidade de 

Processo. 

Notas  

No texto da seção Notas estão descritos as principais ideias abordadas nas Metas e nas práticas da Área de 

Capacidade de Processo.  

Objetivos 

Uma meta descreve as características que devem estar presentes para uma implementação adequada de 

uma Área de Capacidade de Processo. Ela é um componente que determina se uma Área de Capacidade de 

Processo está implementada. 

Práticas  

A prática descreve o que é considerado importante fazer para satisfazer uma meta.  As práticas não 

descrevem como realizar atividades para satisfazer uma meta, descrevem apenas o que fazer, no formato 

de ações esperadas para satisfazer uma das metas de uma Área de Capacidade de Processo.  

Exemplos 

Exemplos incluem textos que buscam mostrar algumas sugestões de implementação para satisfazer uma 

prática. Como o Modelo de Capacidade de Processo descreve nas práticas o que se espera para satisfazer 

metas de uma Área e Capacidade de Processo, na seção de exemplos são apresentadas algumas formas de 

como atingir estas práticas. Estes exemplos não precisam ser seguidos à risca para a completa satisfação 

das Áreas de Capacidade de Processo. Em uma implementação real eles podem ser adotados, adaptados ou 

simplesmente substituídos por outras formas de se implementar a mesma Área de Capacidade de Processo. 
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Apêndice D - Modelo SPB (Versão 3.0) 

Este Apêndice apresenta a versão 3.0 do Modelo de Capacidade de Processo para 

Desenvolvimento de Software para o Software Público Brasileiro. O modelo é composto de 

nove áreas de capacidade de processo, onde cada uma contém um propósito e notas 

introdutórias, um ou mais objetivos, uma ou mais práticas por objetivo e um exemplo para 

cada prática. Sua versão 3.0 está disponível em CD no final desta dissertação.  

A versão atual deste modelo pode ser utilizada prontamente por membros associados ao 

portal do software público brasileiro. Ela está disponível através da comunidade 5CQualiBR, 

clicando nos links para baixar o Modelo de Capacidade de Processo para Desenvolvimento 

de Software que estão colocados dentro da seção “Como o vetor está contribuindo?”.  

A comunidade 5CQualiBR pode ser acessada através do endereço 

http://www.softwarepublico.gov.br/5cqualibr/xowiki/Desenvolvedor 

 

 

 

  

http://www.softwarepublico.gov.br/5cqualibr/xowiki/Desenvolvedor
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Apêndice E - Resultado do Workshop 

Este Apêndice apresenta o relatório do workshop conduzido com o intuito de levantar 

práticas do SPB e para apresentar e avaliar a versão preliminar do Modelo de Capacidade de 

Desenvolvimento de Software para o SPB SP04 e de outro projeto que está fora do escopo 

deste trabalho que é o SP05 Qualidade do Processo de Prestadores de Serviço. Este workshop 

ocorreu no dia 30 de outubro de 2009 em Brasília – DF no Centro de Eventos e Convenções 

Brasil 21 durante o I Encontro Nacional do Software Público. No evento estiveram presentes 

todos os coordenadores de comunidade, e no workshop participaram quatro deles. Esta 

ocasião proporcionou a interação pessoal da equipe desenvolvedora do Modelo de 

Capacidade de Processo para o SPB com coordenadores de comunidade, desenvolvedores e 

com os usuários das soluções disponíveis no portal do SPB.  

I Encontro Nacional do Software Público 
 

Resultado do Workshop (Oficina de Trabalho) - Qualidade do 

Processo de Desenvolvimento de Software SP04 

& 

Resultado do Workshop (Oficina de Trabalho) - Qualidade do 

Processo de Prestadores de Serviço SP05 

 

Facilitador: Clênio Figueiredo Salviano 

 

Apoio:  Alessandra Casses Zoucas 

Márcia Regina Martinez  

 

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 – Brasília – DF 

Data: 30 de outubro de 2009 

Horário: das 14h00 as 16h00. 
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Introdução 

 

Este primeiro workshop teve como objetivo conhecer as práticas atuais das comunidades do 

Portal do Software Público Brasileiro SPB. Este conhecimento será utilizado para apoiar na 

construção, de modo colaborativo, de dois modelos de capacidade de processos específicos 

para a realidade do SPB. Um para desenvolvimento de software (SP04) e outro para 

prestadores de serviço (SP05). 

Estes modelos de capacidade de processos irão conter sugestões de práticas a serem seguidas 

pelas comunidades do Portal SPB e vem sendo construídos para serem compartilhados pelas 

mesmas. 

Com a finalidade de facilitar o desenvolvimento do modelo de capacidade de processo de 

forma colaborativa foi realizada uma dinâmica que buscou identificar diretamente com os 

coordenadores e demais membros das comunidades: 

 

1. quais são as suas atitudes dentro da comunidade que elas acham que tem funcionado 

bem; 

2. o que elas percebem como dificuldades encontradas enquanto elas interagem nas 

comunidades;  

3. algumas sugestões de ideias do que pode ser feito para melhorar a interação entre as 

pessoas dentro da comunidade. 

4. quais orientações dariam para alguém que fosse criar uma comunidade no Portal SPB 

para que essa comunidade seja ativa, ou seja, que haja desenvolvimento 

compartilhado de software,  que haja cooperação entre os membros, que o 

conhecimento seja disponibilizado, garantindo que a  comunidade exista de fato. 

 

Público Alvo: 

1. Coordenadores de Comunidade do SPB 

2. Membros de Comunidade(s) do SPB 

3. Membros dos vetores do projeto SPB 

 

Dinâmica 1 - Apresentação individual: 

O facilitador pediu que cada participante se apresentasse e comunicasse se participa de 

alguma comunidade SPB e o tipo de participação que ele tem nessas comunidades.   
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 Nome De onde? De qual comunidade SPB? 

1 Clenio Figueiredo Salviano 
CTI – Facilitador do 

Workshop 
5CQualiBR 

2 Alessandra Casses Zoucas  
CTI  - Apoio do 

Workshop 
5CQualiBR, Invesalius e SGD 

3 Marcia R. M. Martinez 
CTI - Apoio do 

Workshop 
5CQualiBR 

4 Max  Banco do Brasil  

Sem comunidade. 

Usa Moodle/ dotlearning/ wikibb - interno 

do Banco do Brasil 

5 Udson 
Coordenador Técnico 

da Comunidade OASES 

Coordenador da comunidade OASES e 

membro em várias outras comunidades. 

6 Fred  
Gerente de Projetos do 

INEP  

Participa de varias comunidades – divulga 

o conceito do SPB 

7 Carlos Eduardo 
Gerente de Projetos do 

INEP  

Sem comunidade. 

Veio conhecer o SPB 

8 Wilker 

prefeitura de 

mineiras/GO – trabalha 

na secretaria de 

administração e 

tecnologia 

BrOffice 

9 Guttemberg 

prefeitura de 

mineiras/GO – é 

desenvolvedor 

webintegrator 

10 Caren mineiras/GO 
Sem comunidade. 

Veio conhecer o SPB 

11 Antonio 
gestor de TI da 

faculdade SENAC 

Sem comunidade. 

Veio conhecer o SPB e usa Moodle 

12 Bruno TI da faculdade SENAC 
Sem comunidade.  

Veio conhecer o SPB  

13 Reinaldo 

Secretaria Municipal de 

Educação 

(Guarulhos/SP) 

Sem comunidade.  

Veio conhecer o SPB  

14 Elder Eletrobras 

Varias comunidades. Tem interesse em se 

engajar em alguma comunidade como 

desenvolvedor. 

15 Alberto 
FENEM/RJ área 

desenvolvimento. 

Usuário do BrOffice e membro na OASES 

e CACIC. 

16 Celso  Ponta Grossa/PR  CACIC 

17 Estelita  Pernambuco CACIC e BrOffice 

18 Jairo Fonseca Empresário Coordenador de Comunidade 

19 Daniel Vilar  Santos/SP  
Sem comunidade. 

Veio conhecer o SPB  

20 Maria Antonia  CTI 5CQualiBR 

21 Percio CTI 5CQualiBR 

22 Marcius CTI 5CQualiBR 

23 Giancarlo CTI 5CQualiBR 

24 Ângela CTI 5CQualiBR 

25 Tatiana CTI Coordenadora da Comunidade Invesalius 

 

Dinâmica 2 – Pergunta aos coordenadores das comunidades: 

O facilitador fez uma pergunta direcionada aos coordenadores de comunidades que estavam 

presentes no workshop. Entretanto, no final da discussão a pergunta foi aberta para os 

participantes que também quisessem colaborar com a questão. 
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Pergunta: Se uma pessoa quisesse criar e coordenar uma comunidade no SPB quais conselhos 

vocês poderiam dar a ela? O que ela poderia fazer, na sua opinião, para criar e coordenar a 

comunidade da melhor maneira possível? Quais dicas e orientações vocês poderiam dar? 

Um dos coordenadores presentes se manifestou dizendo que recomenda compartilhar e não 

guardar para si informações e conhecimento. Colocar no fórum tudo o que você sabe ou que 

passe pela sua cabeça. Responder e assim tentar estimular os membros a colaborarem. Manter 

a transparência e a ética no mais alto nível.  

Um segundo coordenador indicou que devemos estar prontos para responder. 

Muitas das perguntas encaminhadas para nós não tem relação direta com a solução, mas são 

questões importantes para que a solução possa funcionar.   

Se não souber responder a pergunta pesquise e ajude os membros de sua comunidade. Dê 

apoio aos membros, esteja à disposição e tenha paciência. Dê palestras e ministre cursos para 

eles. 

Tudo isso até que os membros dominem a solução para a partir deste momento  poderem 

ajudar. A tendência é esta mesmo, por exemplo, hoje o CACIC que é a primeira comunidade 

a ser colocada no portal, tem membros colaborando por toda a parte. São pessoas que podem 

de fato ajudar a tirar duvidas ou na prestação de serviços. 

Outra dica é ter uma estratégia para colocar a solução no portal. Tem que haver uma 

organização mínima para isto, senão os membros começam a usar a solução e não tomam 

certas providencias na colaboração e mesmo a manutenção postada sendo boa às vezes não é 

possível coloca-la no portal. Então para evitar este problema é necessário traçar uma 

estratégia. 

Outro coordenador orientou qualificar usuários para a solução. Nesta estratégia se espera que 

uma solução com demandas provoque maior interesse de pessoas qualificadas para seu 

desenvolvimento. Assim, disponibilize uma solução que busque facilitar a instalação e 

promova capacitação formal por meio de cursos ou via fórum de discussão para os usuários 

do sistema.  

Outra dica mantenha contato direto com os membros da comunidade e responder 

imediatamente os membros de sua comunidade, pois usuários que demoram a obter respostas 

via fórum de discussão podem rapidamente se desmotivar. 

Uma estratégia que funcionou no sentido de dar uma agitada nos membros da comunidade 

caso eles não estejam colaborando explicitamente é criar um usuário hipotético para inserir 

duvidas no fórum de discussão. Isto fez com que outros membros se manifestassem com 

outras duvidas. Busque estratégias para manter a comunidade ativa neste sentido.  

Procure formar desenvolvedores nas tecnologias que a sua comunidade usa para desenvolver.  
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Reúna as demandas da comunidade e realize pesquisa com os membros da comunidade para 

avaliar estas demandas e trace o perfil dos usuários. A partir deste conhecimento reúna as 

demandas e as apresente para os desenvolvedores.  

Mais uma dica é fazer um grupo de estudos com alguns desenvolvedores com o objetivo 

definido e qualifique via web e os estimule com atividades pontuais e práticas. Assim a 

comunidade conseguiu que pessoas que não tinham vinculo nenhum com o projeto pudessem 

contribuir com código de alto nível para o projeto.   

Um dos membros de comunidade que estava presente comentou que se deve construir formas 

de participação dos membros na comunidade. Exemplo: Primeira coisa que buscou na 

comunidade foi a documentação do sistema e não havia uma documentação disponível na 

comunidade. Então pensou em começar a colaborar estudando a solução e elaborando uma 

documentação para a mesma. Mas como não existia um canal, até o membro contatar a 

pessoa adequada para perguntar se manda ou não manda a documentação... passou emails 

para endereços que encontrou no meio da comunidade e ainda a resposta demora. Assim os 

membros não sabem se devem fazer ou não certas coisas. Hoje o membro contribui com a 

comunidade a partir de emails encaminhados para o endereço do coordenador da 

comunidade, não faz via comunidade. 

Esta dinâmica também permitiu que os coordenadores colaborassem compartilhando as 

dificuldades encontradas na construção ou coordenação das comunidades: 

Um coordenador disse que quando os usuários precisam dos serviços eles acessam a 

comunidade e não encontram uma maneira para selecionar os prestadores de serviço 

disponíveis para a comunidade. Sente que falta uma forma de qualificar os prestadores de 

serviço. Sem isto os usuários ficam vulneráveis a membros que se dizem completamente 

aptos a prestar serviços sobre uma solução e na realidade não estão.     

Foi explicitado por outro coordenador que um coordenador tem o dia a dia dele. Portanto, é 

errado imaginar que vai disponibilizar a solução no Portal SPB e os demais membros se 

viram para dar as manutenções na solução. Para isto é necessário primeiramente estar 

disponível para tirar duvidas etc. 

Outro comentário de coordenador de comunidade foi que mesmo qualificando 

desenvolvedores, eles não tinham foco e acabavam usando o conhecimento para coisas não 

úteis para a solução.  

 

Dinâmica 3 – Apresentação da primeira versão do Modelo de Capacidade de Processos 

para Desenvolvedores de Software e abre para debate da opinião dos presentes sobre o 

que foi apresentado: 

O facilitador apresentou o conceito de modelos de capacidade de processo e de áreas de 

capacidade de processos. Foi colocada a questão de que para construirmos um modelo de 

capacidade de processo alinhado às necessidades do SPB podemos inicialmente identificar 

quais das áreas de processo de modelos tradicionais como CMMI também são aderentes ao 
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SPB. Além disso, podemos definir novas áreas de processo que são especificas para as 

comunidades do SPB, independente de modelos tradicionais.  A partir do conhecimento 

dessas áreas de processo podemos priorizá-las e escolher as que achamos mais importantes 

para documentarmos nos modelos de capacidade de processo que estão sendo construídos 

para o SPB. 

O facilitador mostrou os componentes dos modelos propostos e sua estrutura constituída de 

Áreas de Capacidade de Processos, Metas, Práticas, Exemplos etc. 

Em seguida foi distribuída uma cópia impressa do modelo de capacidade de processo para 

desenvolvimento de software para o SPB, e ele também foi apresentado pelo facilitador. A 

versão atual é constituída de duas áreas de capacidade de processo (Gestão de Comunidade e 

Gestão de Sugestões de Melhoria). 

Durante o workshop foi identificado, junto aos coordenadores presentes, que na área de 

capacidade de processo Gestão de Comunidade devemos estabelecer também práticas para 

ajudar a definir quais valores queremos manter nas comunidade, por exemplo, a ética.   

O facilitador apresentou o conceito de níveis de capacidade. Explicou que uma comunidade 

pode estar executando as práticas em vários níveis de qualidade/capacidade. Comentou ainda 

que toda comunidade tem uma estratégia que pode estar explícita ou não, mas na prática 

todas as comunidades tem uma estratégia. Então quanto mais clareza seus membros tiverem 

de qual é esta estratégia e quanto mais colaborativa for a definição desta estratégia melhor 

para que ela seja realizada e mantida pela comunidade. Entretanto esta estratégia pode ser 

executada de formas diferentes de acordo com a evolução do nível de capacidade de 1 a 5 das 

comunidades.  

Um dos coordenadores presentes falou que é importante procurar olhar na pratica. No dia a 

dia os coordenadores de comunidade têm outras responsabilidades fora a comunidade. Assim, 

se o nível de gestão da comunidade for complexo e/ou se a comunidade não estiver madura 

ela pode morrer por perder seu foco inicial.  

Foi colocado pelo facilitador que, pela forma como os modelos estão escritos, pode parecer 

algo pesado, mas as comunidades podem interpretar os modelos. O importante é que, por 

mais simples que sejam as práticas, que elas sejam executadas. O Facilitador explicou que as 

práticas não precisam ser implementadas de uma forma complexa, mas de alguma forma elas 

devem ser executadas. O modelo deve ser entendido como um guia. A ideia é que as práticas 

definidas pelo modelo sirvam para qualquer comunidade, da maior à menor das comunidades 

do Portal SPB. Portanto, ao iniciar o uso do modelo temos que nos preocupar em procurar 

avançar na sistematização das práticas. Isto deve acontecer apenas para as comunidades que 

já estejam amadurecidas para isto. Entretanto, temos experiência com implementação de 

práticas em outras esferas e podemos ajudar as comunidades na tomada dessas decisões 

apresentando os exemplos que estão associados à cada uma das práticas do modelo.  Outra 

forma de encontrar as respostas de como implementar as práticas do modelo é buscar isto nas 

próprias experiências da comunidade tentando coisas diferentes ou não mas de maneira 

compartilhada. 



 

162 

Um dos membros de comunidade presentes no workshop salientou que as soluções 

disponibilizadas no Portal SPB foram concebidas para atenderem às demandas do órgão que 

a criou. O membro sugeriu que as soluções fossem desenvolvidas já na filosofia de um 

software público. Ele acredita que isto pode minimizar os problemas que surgem no início de 

uma comunidade, pois a comunidade não precisaria adaptar uma solução para o Portal SPB 

uma vez que já se conceberia a solução sabendo que no futuro ela se tornará pública. 

Na opinião do facilitador quando começarmos a criar solução já pensando em coloca-la no 

Portal SPB estaremos noutro nível de maturidade. Precisamos ter mais experiências com o 

SPB para podermos tornar esta sugestão viável na prática. Agora, no começo do SPB, nós 

precisamos ser bem práticos e trabalharmos com o que é factível no momento. Ele acredita 

que o SPB esteja no nível 1, no máximo no nível 2 de maturidade. A sugestão pode vir a ser 

viável no dia em que alcançarmos níveis de maturidade mais altos no SPB.  

Um coordenador comentou que enquanto a solução não estava no SPB o desenvolvimento 

realmente estava voltado em atender ao órgão demandante. Quando houve a solicitação para 

que a solução virasse SPB, estavam criando uma 2ª versão da mesma, e o pensamento já foi 

diferente: como atender também a outras entidades? Se não mudassem o pensamento a 

solução provavelmente não daria certo no Portal SPB. 

O mesmo coordenador percebe também que poderia integrar outra(s) solução(ões) com a 

dele. Esta visão poderia ser estimulada entre as coordenações de comunidades. Esta é uma 

ideia onde a comunidade poderia passar a integrar uma quantidade maior de participantes e a 

reutilizar as funcionalidades. 

No ponto de vista do Facilitador a integração não deveria ficar restrita à integração das 

soluções, mas englobar a integração das comunidades. Para ele este ainda é um processo em 

construção e, portanto não se sabe por enquanto como se dará esta integração. Uma ideia é 

estabelecer interfaces entre comunidades.  

Um membro de comunidade questionou se a área de capacidade de processo Gerenciamento 

de Sugestões de Melhoria não é totalmente alinhada a outra área de processo de modelos 

tradicionais. 

O Facilitador explicou que isto deve ocorrer em algumas situações onde uma área de 

capacidade de processo do modelo de capacidade de processo do SPB tende às mesmas 

práticas de modelos tradicionais. O SPB permite que se inove como no caso da definição de 

novas áreas de capacidade de processo aderentes as peculiaridades do SPB, mas também 

permite que façamos uso de experiências anteriores que se apliquem à sua realidade. Existem 

áreas de processo de modelos tradicionais que não são aplicáveis ao modelo do SPB, pois os 

modelos são construídos para contextos diferentes, e neste caso não iremos incorporá-las ao 

modelo do SPB. Porém não podemos fechar os olhos para as experiências aplicáveis que tais 

modelos apresentam no contexto do SPB.  
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Dinâmica 4 – Apresentação da primeira versão do Modelo de Capacidade de Processos 

para Prestadores de Serviço e abre para debate da opinião dos presentes sobre o que foi 

apresentado: 

Assim como no workshop anterior, foi distribuída uma cópia impressa do modelo de 

capacidade de processo para prestadores de serviço para o SPB, e ele também foi apresentado 

pelo facilitador. A versão atual também é constituída de duas áreas de capacidade de 

processo, onde estamos igualmente trabalhando na sua construção e na construção de novas 

áreas de capacidade de processo para este modelo.  

Foram apresentadas as áreas de capacidade de processo Admissão de prestadores de serviço e 

Execução do Serviço. 

O Facilitador esclareceu as diferenças entre os modelos CMMI-DEV e CMMI-SVR. Ele 

afirmou que com os estudos sobre as práticas do SPB, foi constatado que as formas de se 

prestar serviço no SPB e as formas de se prestar serviço fora do SPB não são totalmente 

diferentes. Portanto a área de capacidade de processos Executar Serviço é alinhada a uma 

área de processo do CMMI-SVR.  

Outro membro de comunidades colocou sua opinião expressando que acredita que os 

modelos de capacidade de processo funcionam bem em fábricas de software, mas dentro de 

uma comunidade onde o que motiva seus membros certamente não é o salário no final do mês 

pode ser que não funcione, pois seus membros prezam sua liberdade e se engessar o processo 

é provável que eles não adotem os modelos. 

Neste caso o Facilitador enfatizou que os modelos não são construídos para engessar o 

processo. É importante entender que a forma como a comunidade vai fazer para executar as 

práticas do modelo deve ser decidido pela própria comunidade. Ele ainda mencionou que o 

modelo SPB vai contar com áreas de capacidade de processo para apoiar nisso: Como 

estabelecer e manter um processo numa comunidade onde a contribuição é voluntária? Nós 

estamos procurando identificar boas praticas e ideias para isto. 

 

Dinâmica 5 – Fechamento dos Workshops e abre para debate da opinião dos presentes 

sobre tudo o que foi apresentado: 

O Facilitador faz o fechamento do workshop agradecendo a participação de todos e coloca o 

quanto é importante para o modelo SPB a sugestão e opinião de todos. Comentou ainda que 

esta foi a 1ª atividade em conjunto com as comunidades, mas que outras atividades serão 

realizadas coma mesma finalidade. Disse ainda que pretende fazer algo parecido na 

comunidade 5CQualiBR. O facilitador apresentou brevemente cada um dos vetores do 

projeto de qualidade que fazem parte do 5CQualiBR e salientou que o objetivo é trazer para 

as comunidades SPB mais discussões em torno de qualidade sob vários aspectos. 

O Facilitador ainda comentou que o grupo tem experiência com a criação de normas da série 

ISO/IEC 15504 e aprenderam que na construção de novos modelos a equipe precisa ser 

paciente para ouvir e buscar criar o modelo o mais próximo possível da realidade para a qual 
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ele é proposto. Assim, se bisca que todos possam conviver com as decisões tomadas em 

relação ao novo modelo. A unanimidade é praticamente impossível.  

Na ocasião, um dos coordenadores sugeriu que houvesse um espaço permanente para opinar 

sobre os modelos SPB em construção para desta forma não depender exclusivamente de 

eventos. 

Para encerrar outro coordenador presente sugeriu que na tentativa de mobilizar os membros 

de comunidades a ajudarem a definir os modelos SPB os coordenadores de comunidades 

poderiam inserir em seus nos fóruns um link para as pessoas que tiverem ideias de como 

contribuir com os modelos SPB em desenvolvimento conhecerem e acessarem a comunidade 

5CQualiBR. E se colocou à disposição pra inserir este tipo de link na comunidade que 

coordena. Sugeriu ainda que se estes materiais para instruir os membros das comunidades 

fossem páginas wiki seria interessante para permitir a colaboração de todos. 


