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Resumo 

 

 

Diversas iniciativas têm surgido na busca da melhoria de processos de software (MPS) nos 

últimos anos. Parte dessas iniciativas é orientada por normas, modelos e padrões de qualidade, 

tendo como objetivo estabelecer melhores práticas para orientar a definição de processos e 

apoiar a avaliação da maturidade e capacidade das organizações no desenvolvimento de seus 

produtos. Estas normas e modelos definem melhores práticas e descrevem um caminho para a 

evolução e melhoria de processos, partindo desde a sua concepção, até chegarem a processos 

controlados e maduros em uma organização de software. Apesar do surgimento de diversas 

iniciativas de melhoria de processos de software, quando o assunto se refere ao processo de 

contratação de soluções de tecnologia da informação (TI) pela Administração Pública Federal 

(APF), a sua aplicação no contexto das organizações públicas brasileiras encontra diversos 

obstáculos. Dentre estes obstáculos, destacam-se a complexidade dos processos decorrentes da 

legislação brasileira e a contínua fiscalização dos órgãos de controle do governo federal. Para 

superar esses obstáculos, o Tribunal de Contas da União (TCU), recomendou a elaboração da 

Instrução Normativa SLTI/MP 04/2010, contendo diretrizes para o processo de contratação de 

soluções de TI. Além disso, foram definidos processos, atividades, artefatos e papéis 

obrigatórios, compondo, assim, o modelo de contratação de soluções de TI (MCTI) da 

Administração Pública Federal (APF). Este trabalho tem como objetivo geral identificar 

a maturidade e a aderência do modelo MCTI em relação aos modelos CMMI-ACQ, CMMI-

DEV e CMMI-SVC. Para alcançar esse objetivo, foi realizado um mapeamento entre os 

modelos, de acordo com metodologia de pesquisa do trabalho. Como resultados do trabalho, 

têm-se: (i) um método de mapeamento entre os modelos; (ii) a identificação da maturidade e 

aderência do modelo MCTI em relação aos modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC; 

(iii) a análise crítica dos resultados; e (iv) a identificação de insights baseados nos resultados do 

mapeamento entre os modelos. 

  

Palavras-chave: Melhoria de Processos, Processo de Contratação de Soluções de TI, Modelos 

CMMI. 
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Abstract 

 

 

In the recent years, several initiatives have emerged on the improvement of software processes 

(MPS). Part of these initiatives is guided by Standards, Models and Quality Standards, aiming to 

establish best practices to guide the definition of processes and support the evaluation of the 

maturity and capacity of organizations in developing their products. These standards define best 

practices and models and describe a path for the evolution and improvement of processes, 

starting from its conception until reaching mature and controlled processes in a software 

organization. Despite the emergence of various initiatives for software process improvement, 

when it refers to the process of hiring solutions for information technology (IT) for the Federal 

Public Administration (APF), its application in the context of the Brazilian public organizations 

have different obstacles. Among these obstacles are: the complexity of the processes under 

Brazilian law enforcement bodies and the continuous control of the federal government. To 

overcome these obstacles, the Court of Audit (TCU), recommended the establishment of 

Instruction SLTI / MP 04/2010, containing guidelines for the process of hiring IT Solutions. In 

addition, processes were defined, activities, artifacts and roles required, composing, thus the 

model of hiring IT solutions (MCTI) for the Federal Public Administration (APF). This study 

aims at identifying the maturity and adherence of model MCTI regarding models CMMI-ACQ, 

CMMI-DEV and CMMI-SVC. To achieve this goal, we conducted a mapping between the 

models, according to research methodology of work. As results of the work we have been: (i) a 

method of mapping between the models, (ii) identification of maturity and adherence of model 

MCTI regarding models CMMI-ACQ, CMMI-DEV and CMMI-SVC, (iii) critical analysis of 

the results, and (iv) the identification of insights based on the results of the mapping between 

the models. 

 

Keywords: Process Improvement, Process Hiring Solutions IT, CMMI models. 
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Capítulo 1 
 

Introdução 
 

 

 

 

1.1  Contexto e Motivação 

 

A indústria de software brasileira tem buscado cada vez mais se especializar e 

aumentar sua capacidade competitiva para sobreviver no mercado globalizado. Formada 

por aproximadamente 8.520 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção, 

distribuição de software e de prestação de serviços, sendo 94% micro e pequenas 

empresas, a indústria de software brasileira movimentou 21,4 bilhões de dólares no ano 

de 2011, representando mais de 1% do PIB brasileiro, segundo pesquisa publicada pela 

Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES, 2011).  

 Para apoiar esta competitividade, a Melhoria de Processos tem se tornado um 

importante tópico para as Organizações de Software. (GARCIA et al, 2005). De acordo 

com SALVIANO (2006), a melhoria de processos de software pode ser vista como uma 

abordagem para estabelecer os processos para a Engenharia de Software e, a partir 

desses processos, viabilizar o estabelecimento de uma Engenharia de Software mais 

eficiente e eficaz, ou mesmo, um novo paradigma para produção de software.  

No cenário atual da indústria de software, a melhoria de processos tem sido 

baseada, principalmente, em modelos, normas e metodologias como CMMI (Chrissis et 

al, 2010), MR-MPS (SOFTEX, 2012), ISO 9001 (NBR/ISO 9001, 2005), ISO/IEC 

15504 (ISO 15504, 2003), NBR/ISO/IEC 12207 (ISO 12207, 2008) e Seis Sigma 
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(TAYNTOR, 2007). Estes modelos e normas são considerados um conjunto de boas 

práticas para o desenvolvimento de projetos, produtos, serviços e integração de 

processos. 

Apesar do aumento da demanda por iniciativas de melhoria de processos de 

software, o número de empresas avaliadas e certificadas nos modelos CMMI (SEI, 

2010) e MPS.BR (SOFTEX,2012) representa uma pequena fatia da indústria de 

software brasileira, com menos de 1% de empresas avaliadas e certificadas em algum 

nível de maturidade e capacidade destes modelos (STAPLES et al., 2007). 

Numa outra perspectiva, tem-se o Governo Federal Brasileiro como principal 

contratante de Serviços e Soluções de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil (LIMA, 

2007). A prática de contratar serviços e soluções de TI no Brasil está alinhada com o 

Decreto Lei nº 2.271/97, que define que as atividades de TI devem ser 

preferencialmente contratadas de terceiros.  

Um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) mostrou que o 

orçamento de gastos em TI da Administração Pública Federal (APF) para o ano de 2010 

era de pelo menos R$ 12,5 bilhões, sendo parte desse orçamento destinado à contratação 

de soluções de TI. Além disso, nesse mesmo ano, estava previsto um orçamento total da 

União de R$ 1,8 trilhão, sendo provável que a execução de grande parte dependia direta 

ou indiretamente de TI (BRASIL, 2010a). Isto faz da contratação, um assunto de grande 

importância e requer grande atenção e mecanismos de controle específicos.  

Considerando os orçamentos previstos e os gastos realizados com TI pela 

Administração Pública Federal (APF), diversas irregularidades já foram encontradas 

pelo TCU. Essas irregularidades motivaram a tomada de decisões para minimizar os 

problemas encontrados e melhorar os processos que auxiliam o gerenciamento dos 

contratos de TI.  

A Figura 1.1 apresenta um levantamento de decisões do TCU que são 

relacionados a contratações de TI no âmbito da Administração Pública Federal.  
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Figura 0.1 Evolução das Decisões do TCU em Relação a Contratações de TI  

Fonte: CRUZ et al., 2011 

 

Os dados referentes aos anos de 2011 e 2012 não foram encontrados, porém, o 

aumento da frequente tomada de decisão do TCU em relação a contratações de TI 

demonstra uma grande preocupação com o assunto e, indica a existência de problemas 

no gerenciamento da contratação de TI no setor público federal.  

Dentre as decisões tomadas em relação à contratação de TI, destaca-se a 

autorização para realizar estudos acerca dos parâmetros que devem nortear a 

contratação de TI (BRASIL, 2003a). Além disso, o TCU recomendou a elaboração de 

um modelo de licitação e contratação de TI com a definição de processos e a 

implantação nos órgãos e entidades coordenados pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG) (BRASIL, 2006). A SLTI tem a competência de planejar, coordenar, 

supervisionar e orientar, normativamente, as atividades do Sistema de Administração de 

Recursos de Informação e Informática (SISP), propondo políticas e diretrizes de 

Tecnologia da Informação, no âmbito da Administração Pública Federal. Em 

decorrência da recomendação feita pelo TCU, diversas medidas foram tomadas, entre 

elas, a elaboração e publicação da Instrução Normativa SLTI/MP 04/2008 (IN 04/2008) 

(BRASIL, 2008).  
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A Instrução Normativa SLTI/MP 04/2008 define as diretrizes e fases do 

processo de contratação de serviços de TI e foi elaborada com base na legislação 

brasileira, incluindo a Lei 8.666/93 e, os resultados da pesquisa de Cruz (CRUZ, 2008). 

Em 2010, a IN 04/2008 foi revisada, atualizada e publicada como Instrução Normativa 

SLTI/MP 04/2010 (BRASIL, 2010), incluindo novos conceitos, passando a se chamar 

de contratação de soluções de TI, ao invés de serviços de TI. Além disso, foram 

definidos processos, atividades, artefatos e papéis obrigatórios, associados ao processo 

de contratação de soluções de TI, compondo, assim, o Modelo de Contratação de 

Soluções de TI (MCTI) da Administração Pública Federal (APF).  

O MCTI é a consolidação de um conjunto de boas práticas para contratação de 

Soluções de TI pela Administração Pública Federal, baseada nas fases da Instrução 

Normativa SLTI/MP 04/2010.  

Apesar das ações promovidas com o objetivo de melhorar os processos que 

envolvem as contratações de soluções de TI, o desempenho do governo em relação ao 

gerenciamento de contratos de TI tem demonstrado dificuldades, entre elas, destaca-se o 

fato de a legislação brasileira ser bastante complexa para garantir um processo eficiente 

de contratação. Dessa forma, frequentemente são encontrados problemas na execução 

dos contratos, mesmo seguindo as recomendações já conhecidas. Grande parte desses 

problemas está relacionada ao cumprimento de leis, normas e jurisprudências (CRUZ et 

al., 2011). Neste contexto, é notória a dificuldade do governo no gerenciamento dos 

contratos de TI.  

Assim sendo, o presente estudo visa avaliar o processo de contratação de 

soluções de TI, com base nos modelos CMMI, com o objetivo de analisar qual é a 

maturidade exigida para execução do processo de contratação, que envolve o MCTI, 

para então verificar o quanto ele é adequado para as empresas brasileiras, que fornecem 

soluções de TI ao governo federal brasileiro. 

Neste Capítulo são apresentados o contexto e as principais questões de pesquisa 

que motivaram à realização deste trabalho, assim como os objetivos, as contribuições e 

os resultados a serem alcançados com a realização da pesquisa. A estrutura deste 

Capítulo está distribuída da seguinte forma: a Seção 1.1 descreve o contexto e a 

motivação que direcionou esta dissertação; a Seção 1.2 descreve a problemática do 

trabalho e as questões de pesquisa; a Seção 1.3 define os objetivos da pesquisa; a Seção 

1.4 apresenta a metodologia de pesquisa adotada para a realização da pesquisa; a Seção 

1.5 descreve a contribuição do trabalho e o que se espera em relação aos resultados; e, 
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por fim, a Seção 1.6 descreve a estrutura da dissertação e como os capítulos foram 

estruturados. 

1.2  Caracterização do Problema de Pesquisa 

 

Diversos estudos foram realizados com o propósito de analisar as Contratações 

de Tecnologia da Informação (TI) na Administração Pública Federal (APF) (CRUZ et 

al., 2011; CRUZ, ANDRADE e FIGUEREDO, 2009; CRUZ, 2008; CARDOSO, 2000; 

CHIAVEGATTO, SILVA JÚNIOR, 2003; OLIVEIRA, SANTOS FILHO, 2006). Esses 

estudos reportam problemas no desempenho do gerenciamento das contratações de TI, 

entre eles, a falta de um processo de contratação adequado e a falta de conhecimento 

desse processo pelos envolvidos (BARBOSA, 2006; CARDOSO GISELE, 2009; e 

CARDOSO HAROLDO, 2000).  

Analisando a Indústria de Software do Brasil, tem-se um público com menos de 

1% de empresas avaliadas e certificadas em algum nível de maturidade e capacidade de 

processos de software (SEI, 2012; SOFTEX,2012; THIRY et al., 2008; TRAVASSOS e 

KALINOWSKI, 2011). Este público, composto em sua maioria por empresas de micro 

e pequeno porte, precisam ser competitivas, oferecer produtos e serviços de qualidade 

para sobreviver no mercado que atuam. Considerando que a Administração Pública 

Federal (APF) é a principal contratante de Soluções de TI no Brasil, tem-se, então, o 

desafio de executar os processos do MCTI nos órgãos do governo e, consequentemente, 

nas empresas que pretendem fornecer soluções de TI para o governo, mesmo que estas 

empresas não tenham maturidade e capacidade suficiente nos seus processos.  Logo, o 

modelo MCTI pode exigir a execução de processos e atividades que estão acima da 

capacidade do governo e das empresas que compõem o setor de TI no Brasil, podendo 

gerar problemas e conflitos.   

Neste contexto, para o desenvolvimento da pesquisa, alguns questionamentos 

foram considerados e são brevemente descritos a seguir:  

a) O processo de contratação de soluções de TI da Administração Pública 

Federal, previsto no MCTI, é adequado para o gerenciamento de contratos 

de TI, considerando a maturidade dos órgãos do governo federal brasileiro?  
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b) A maturidade exigida pelos processos e atividades do modelo MCTI é 

compatível com as empresas prestadoras de serviços de TI que compõem a 

indústria de software nacional?  

c) Que medidas podem ser tomadas para melhorar o desempenho do 

gerenciamento e execução dos contratos de TI pelo governo brasileiro e 

empresas contratadas?  

Essas questões serão investigadas com objetivo de encontrar respostas para a 

problemática da pesquisa.  

 

1.3  Objetivos 

 

De acordo com DOXSEY & DE RIZ (2003), o objetivo geral de uma pesquisa 

deve esclarecer o que se pretende alcançar e investigar. Logo, este trabalho tem como 

objetivo geral identificar e analisar a maturidade exigida no processo de contratação de 

soluções de TI, previstos no modelo MCTI. Para isso, será realizado um mapeamento 

entre modelos similar ao feito por (ROUT E TUFFLEY, 2007), utilizando o modelo 

MCTI como modelo de origem e os modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC 

como modelos de destino, para identificar qual é a aderência do modelo MCTI em 

relação aos modelos CMMI, ou seja, qual é a cobertura dos modelos CMMI pelos 

processos do modelo MCTI.  

Como objetivos específicos deste trabalho destacam-se: 

a) Realizar um estudo sobre o Processo de Contratação de Soluções de TI e o 

Modelo de Contratação de Soluções de TI; 

b) Avaliar a Instrução Normativa MP/SLTI 04/2010, incluindo as fases de 

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gerenciamento do 

Contrato; 

c) Levantar os problemas relacionados à contratação de soluções de TI no 

Brasil; 

d) Criar um método de mapeamento entre modelos; 

e) Executar o mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI-ACQ, 

CMMI-DEV e CMMI-SVC, como forma de validar o método de 

mapeamento elaborado; 
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f) Analisar a maturidade exigida pelo modelo MCTI; 

g) Verificar a aderência do MCTI em relação aos modelos CMMI; 

h) Propor insights baseados nos resultados do mapeamento realizado entre o 

modelo MCTI e os modelos CMMI. 

 

1.4  Metodologia de Pesquisa 

 

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho é de natureza qualitativa. A 

pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão, investigação e explicação da dinâmica das 

relações sociais (SEVERINO, 2000). 

De acordo com MINAYO (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Existem diversas características atribuídas à pesquisa qualitativa, entre elas, 

destaca-se: objetivação dos fenômenos; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar; precisão das relações entre o global e o local em algum 

fenômeno, observação das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; o 

respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos pesquisadores, suas 

orientações teóricas e seus dados empíricos; a busca de resultados os mais realistas 

possíveis, e a oposição aos que defendem a existência de um único modelo de pesquisa 

para todas as ciências (LAKATOS, et al., 2003). 

A metodologia de pesquisa utilizada para realização deste trabalho é composta 

por seis fases. Para realizar cada fase, existem atividades associadas e cada fase é revista 

quando há necessidade, conforme apresentado na Figura 1.1. 
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Figura 0.2 Metodologia de Pesquisa 

Fonte: Autor 

 

1.4.1 Revisão de Literatura 

 

Esta fase refere-se à realização de uma revisão da literatura do assunto de 

pesquisa para identificar, analisar e selecionar os trabalhos relacionados ao tema. Ainda 

se tentou realizar uma revisão sistemática de literatura (KITCHENHAM, 2004), com o 

objetivo de coletar e avaliar evidências disponíveis relacionadas ao tema de pesquisa, 

porém, foi identificado que não existem trabalhos publicados sob a mesma perspectiva, 

logo, descartou-se a realização de tal revisão.  

Na revisão de literatura, foram levantadas as fontes existentes que tratam dos 

assuntos relacionados ao tema da dissertação. Quanto à existência de trabalhos 

relacionados, foi identificado somente um trabalho, que trata de uma análise de 

contratos de serviços de TI sob a ótica da Instrução Normativa MP/SLTI 04/2010.  

Um aspecto importante identificado na revisão de literatura é que os trabalhos 

encontrados são relacionados à proposta de melhoria de processos para o governo em 

relação aos problemas e dificuldades enfrentados, não havendo a identificação de 

estudos relacionados aos problemas e dificuldades enfrentados pelas empresas 



 
 

9 
 

prestadoras de serviços, implicando que a área carece de estudos e trabalhos para 

proposta de melhorias do ponto de vista dos fornecedores de serviços e soluções de TI. 

 

1.4.2 Seleção dos Modelos para o Mapeamento 

 

Esta fase apresenta a seleção dos modelos para realização do mapeamento. 

Dentre os modelos identificados para realizar o mapeamento, têm-se os modelos CMMI 

e MPS. BR. Foi escolhido o modelo CMMI, considerando que este modelo possui 

constelações de modelos para Aquisição (CMMI-ACQ), Desenvolvimento (CMMI-

DEV) e Serviços (CMMI-SVC). O modelo e MPS. BR possui um Modelo de 

Referência para Software (MR-MPS-SW), um Guia de Aquisição e está em lançamento 

um modelo para Serviço (MR-MPS-SV). 

Um aspecto importante identificado é que o mapeamento deve ser estruturado 

pelos requisitos de um modelo em direção a outro modelo de referência. Dessa forma, o 

MCTI foi selecionado como modelo de origem e as constelações CMMI, incluindo os 

modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC, como modelos de destino. 

 

1.4.3 Criação do Método de Mapeamento entre Modelos 

 

Esta fase descreve a criação do método de mapeamento entre o modelo MCTI e 

os modelos CMMI. O mapeamento entre modelos é uma das estratégias mais 

observadas na literatura com o objetivo de analisar as similaridades, compatibilidades, 

aderência e diferenças entre modelos e, quando elaborados, devem ser claros, completos 

e não ambíguos (ROUT E TUFFLEY, 2007). Logo, foi criado um método sistemático 

para a realização do mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI. Este 

método de mapeamento possui nove fases: (i) Estudo dos Modelos, (ii) Delimitação do 

Escopo do Trabalho, (iii) Definição dos Critérios de Classificação, (iv) Criação do 

Formulário de Mapeamento Inicial, (v) Definição do Formulário Padrão para o 

Mapeamento, (vi) Definição do Formulário Padrão de Análise Detalhada, (vii) 
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Comparação dos Modelos, (viii)  Consolidação dos Resultados; e (ix) Validação através 

da Técnica de Revisão por Pares. 

O Método de mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI são 

detalhados no Capítulo 4 deste trabalho. 

 

1.4.4 Execução do Mapeamento entre o Modelo MCTI e Modelos 

CMMI 

 

Esta fase apresenta a execução do mapeamento, contendo os resultados, 

discussões e análise crítica do mapeamento entre o Modelo de Contratação de Soluções 

TI da Administração Pública Federal e os Modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV e 

CMMI-SVC. 

De uma forma geral, as atividades para realização do mapeamento foram 

definidas a partir das informações obtidas na etapa de revisão da literatura. Os 

resultados do mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI são detalhados 

no capítulo 5 deste trabalho. 

 

1.4.5 Validação Através da Técnica de Revisão por Pares  

 

Esta fase descreve a validação do mapeamento através da técnica de revisão 

por pares feita por especialistas. A Revisão por Pares é um método que consiste na 

revisão estática de artefatos, realizada por meio de critérios objetivos por pessoas que 

possuam conhecimento sobre o conteúdo a ser revisado (SOFTEX, 2009).  

Após a realização do mapeamento, a revisão por pares foi realizada em duas 

etapas, sendo a primeira realizada com um grupo de 5 revisores e especialistas no 

conteúdo do mapeamento. Em seguida, uma nova etapa de revisão foi realizada, 

incluindo um revisor avaliador líder e instrutor dos modelos CMMI. 

Com base nos resultados da revisão por pares, problemas e melhorias são 

identificados para compor a versão final do mapeamento.  
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1.4.6 Insights Identificados Baseados nos Resultados do Mapeamento 

 

Esta fase apresenta os insights identificados com base nos resultados do 

mapeamento realizado entre o modelo MCTI e os modelos CMMI. Os insights são 

ideias, ou descobertas realizadas com base nos resultados do mapeamento.  Ter insights 

é ter ideias, é concluir algo importante, logo, insights são identificados como parte dos 

resultados desta pesquisa. 

A identificação de insights é detalhada no Capítulo 6 deste trabalho.  

 

1.5  Contribuições e Resultados Esperados 

 

A principal contribuição deste trabalho consiste em identificar e analisar qual é a 

maturidade exigida pelos processos do Modelo de Contratação de Soluções de TI da 

Administração Publica Federal (APF). Para isso, será conduzido um estudo inicial sobre 

os conceitos básicos necessários para o desenvolvimento da pesquisa, tais como 

Normas, Modelos e Padrões para Engenharia e Qualidade de Software, e Modelo de 

Contratação de Soluções de TI, incluindo a Instrução Normativa MP/SLTI 04/2010.  

Para identificar e analisar a maturidade do modelo MCTI, será criado um 

método de mapeamento entre o modelo MCTI e modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV e 

CMMI-SVC para, então, realizar a comparação entre estes modelos e identificar qual é 

a maturidade e aderência do modelo MCTI em relação aos modelos CMMI.  

O método de mapeamento e comparação entre modelos contém fases e 

atividades, incluindo uma fase de validação através de revisão por pares.  

Espera-se que, ao final da execução do método de mapeamento e comparação 

entre modelos, seja possível identificar e analisar qual é a maturidade exigida pelos 

processos do modelo MCTI, para, então, analisar estes resultados considerando a 

indústria de software brasileira.  

Outra contribuição deste trabalho é a identificação de insights com base nos 

resultados do mapeamento e comparação entre o modelo MCTI e os modelos CMMI. 
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Os insights são ideias e descobertas em relação ao processo de contratação de soluções 

de TI, previsto no MCTI e serão gatilhos para a realização de novas pesquisas na área. 

 

1.6  Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos e estes são brevemente 

apresentados abaixo:  

 O Capítulo 1 apresenta a contextualização do trabalho, apresentando a 

justificativa, a motivação e a caracterização do problema, os objetivos e uma visão geral 

da pesquisa.  

O Capítulo 2 apresenta os conceitos relacionados a Normas, Modelos e Padrões 

para Engenharia e Qualidade de Software. Neste capítulo, são abordados os conteúdos 

referentes à família das Normas ISO 9000, Normas ISO 12207 e ISO 15504, o modelo 

MPS.BR e os modelos CMMI, incluindo CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC.  

O Capítulo 3 apresenta os conceitos relacionados ao Modelo de Contratação de 

Soluções de TI da Administração Pública Federal, incluindo a Instrução Normativa 

MP/SLTI 04/2010.  

O Capítulo 4 apresenta a criação de um método de mapeamento entre o modelo 

MCTI e os modelos CMMI, incluindo a validação através da técnica de revisão por 

pares.  

O Capítulo 5 apresenta os resultados do mapeamento realizado entre o modelo 

MCTI e os modelos CMMI, de acordo com método de mapeamento definido no 

Capítulo 4. Além disso, é realizada a validação do mapeamento através da revisão por 

pares com especialistas.  

O Capítulo 6 apresenta os insights obtidos com base nos resultados do 

mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI.  

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais do trabalho e os trabalhos 

futuros.   
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Capítulo 2 

Normas, Modelos e Padrões 

para Engenharia e Qualidade 

de Software 
 

 

 

2.1 Introdução 

 

Nos últimos anos, diversas iniciativas têm surgido na busca de melhoria de 

processos na produção de software (GARCIA et al, 2005). Grande parte dessas 

iniciativas é orientada por normas, modelos e padrões de qualidade, tendo como 

objetivo estabelecer melhores práticas para orientar a definição de processos de 

software. Além disso, essas iniciativas apoiam à avaliação da maturidade e da 

capacidade das organizações no desenvolvimento de seus produtos (RESENDE et al., 

2009). 

As normas, modelos e padrões de qualidade podem ser utilizados pelas 

organizações como guias para a definição, melhoria e avaliação de processos de 

software (SALVIANO, 2006). Tais normas, modelos e padrões contêm os elementos 

essenciais do processo e descrevem um caminho para a evolução e melhoria dos 

processos, partindo, desde a concepção dos mesmos, ou seja, quando ainda são 

imaturos, até chegarem a processos controlados e maduros (CHRISSIS et al., 2010). No 

entanto, as normas, modelos e padrões existentes na indústria de software, descrevem 

apenas “o que” deve ser feito em programas de melhoria de processos e estes não 

abordam “como” os processos devem ser definidos e seguidos pelas organizações 

(BECKER et al., 2008). A definição do “como” é responsabilidade da organização e 
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depende de muitos fatores, como a estrutura, tamanho, clientes e o tipo de negócio da 

organização (SEI, 2010).  

Alguns exemplos de normas, modelos e padrões de qualidade comumente 

utilizados no Brasil para auxiliar a melhoria de processos de software são: ISO/IEC 

9000 (International Organization for Standardization/ International Electrotechnical 

Commission) (ISO/IEC 2005), ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 2008) e ISO/IEC 15504 

(ISO/IEC, 2003); o MPS.BR (Melhoria de Processos de Software Brasileiro) (SOFTEX, 

2012) e o CMMI (Capability Maturity Model Integration) (SEI, 2010).  

Estas normas, modelos e padrões de qualidade podem auxiliar as organizações a 

evoluírem, de forma sistemática, a capacidade para cumprir os compromissos com o 

cliente, entre estes compromissos, estão o prazo, custo e a qualidade (SPINOLA et 

al.,2008). Comumente, essas normas, modelos e padrões de qualidade estão focados nas 

organizações como um todo, não havendo uma preocupação com as características 

individuais de cada projeto. 

Neste capítulo são apresentadas as principais normas, modelos e padrões para 

Engenharia e Qualidade de Software, previstos no âmbito desta dissertação. A estrutura 

do capítulo está distribuída da seguinte forma: a Seção 2.1 descreve uma breve 

introdução do capítulo; a Seção 2.2 apresenta uma visão geral a respeito das Normas 

ISO 9000; a Seção 2.3 descreve uma visão geral do conteúdo da Norma ISO/IEC 

12207; a Seção 2.4 apresenta os conceitos relacionados à Norma ISO/IEC 15504; a 

Seção 2.5 apresenta uma visão geral do Modelo MPS.BR; a Seção 2.6 descreve os 

Modelos CMMI, incluindo o CMMI-ACQ, CMMI-DEV e, o CMMI-DEV, como 

referências utilizadas no trabalho; e, por fim, a Seção 2.7 descreve as considerações 

finais do capítulo. 

 

2.2 Normas ISO 9000 

 

As normas da família ISO 9000 (ISO/IEC, 2005) referem-se a um grupo de 

normas técnicas que definem um modelo de Gestão da Qualidade para qualquer tipo de 

organização, independente do tamanho ou área de atuação. Estas normas mantidas pela 

International Organization for Standardization, uma organização não governamental 

fundada em 1947, em Genebra e, hoje, atua em cerca de 160 países em todo mundo. O 
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objetivo das normas ISO 9000 é promover a normatização de produtos e serviços, para 

que a qualidade dos mesmos seja constantemente melhorada. 

As normas ISO 9000 (ISO/IEC, 2005) foram desenvolvidas para apoiar as 

organizações na implantação e operação dos Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQs) 

de forma eficiente e eficaz, ou seja, com o tempo e os recursos planejados.  Tais normas 

estabelecem requisitos que apoiam a melhoria de processos, o fornecimento de recursos, 

a capacitação dos colaboradores, o monitoramento do ambiente de trabalho e a 

satisfação dos clientes e stakeholders. 

A família ISO 9000 (ISO/IEC, 2005) é constituída por três normas:  

 ISO 9000 (ISO/IEC, 2005): descreve os fundamentos de Sistemas de 

Gestão da Qualidade e estabelece a terminologia para esses sistemas; 

 ISO 9001 (ISO/IEC, 2008): especifica os requisitos para um Sistema de 

Gestão da Qualidade e o que uma organização precisa demonstrar em 

termos de capacidade para fornecer produtos que atendam aos requisitos, 

tendo como objetivo o aumento da satisfação do cliente; 

 ISO 9004 (ISO/IEC, 2009): fornece as diretrizes que consideram tanto a 

eficiência como a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. O 

objetivo desta norma é melhorar o desempenho da organização e a 

satisfação dos clientes e das partes interessadas.   

As Normas ISO 9000 (ISO/IEC, 2005) estão baseadas em oito princípios de 

Gestão da Qualidade, que são: 

 Foco no cliente: As organizações dependem dos clientes, portanto, 

devem entender suas necessidades presentes e futuras, para atender e/ou 

superar as expectativas dos requisitos dos mesmos; 

 Liderança: Os líderes estabelecem um propósito e uma direção para a 

organização. Eles devem criar e manter um ambiente agradável para que 

as pessoas estejam motivadas a alcançar os objetivos da organização; 

 Envolvimento de pessoas: As pessoas são o cerne da organização e o 

envolvimento delas permite que a capacidade da organização seja 

utilizada em prol de benefícios para si mesma; 

 Abordagem de processo: Os resultados esperados são facilmente 

alcançados quando suas atividades e recursos são geridos como um 

processo; 
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 Abordagem sistêmica para gestão: Identificar e gerenciar processos 

relacionados à contribuição de um sistema para a melhoria da eficácia e 

eficiência da organização a fim de atingir os objetivos desejados; 

 Melhoria contínua: A melhoria contínua do desempenho da 

organização deve ser um objetivo constante; 

 Abordagem factual para a tomada de decisão: Decisões eficazes são 

tomadas com base em dados e informações;  

 Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: Organizações e 

fornecedores dependem um do outro e uma relação que beneficie ambas 

as partes possibilita o alcance de melhores resultados. 

Os princípios são utilizados pelas organizações para melhoria contínua do 

desempenho dos processos e são detalhados nos requisitos da ISO 9001 (ISO/IEC, 

2008). 

Os requisitos da Norma ISO 9001 (ISO/IEC, 2008) são genéricos e podem ser 

aplicados em Sistemas de Gestão da Qualidade de qualquer organização, seja ela 

pública, privada ou organizações não governamentais, independentemente do seu 

tamanho e área de atuação.  

Um Sistema de Gestão da Qualidade determina os processos e as atividades que 

serão executados pela organização, que transformam e melhoram continuamente os 

recursos em produtos e serviços, atendendo às necessidades e expectativas dos clientes.  

A norma está organizada em oito partes, conforme a Tabela 2.1.  

Seção Título 

1 Escopo 

2 Referências Normativas 

3 Termos e Definições 

4 Sistema de Gestão da Qualidade 

5 Responsabilidade da Direção 

6 Gestão de Recursos 

7 Realização de Produto 

8 Medição, Análise e Melhoria. 

 

Tabela 0.1 Requisitos de um Sistema de Gestão da Qualidade (ISO/IEC, 2008) 
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A seção 1 contém a descrição do escopo mediante o qual a organização será 

certificada. A seção 2 contém a base referencial técnica e todas as referências 

normativas que compõem um Sistema de Gestão da Qualidade. A seção 3 descreve os 

termos e definições utilizados pela empresa no Sistema de Gestão da Qualidade.  

A seção 4 descreve os requisitos essenciais para definir, documentar, implantar, 

manter e melhorar continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade. Envolve toda a 

documentação associada aos processos, seus objetivos, a política de qualidade, o 

manual da qualidade e os requisitos para controle de documentos. 

Na seção 5 são definidas as responsabilidades da alta direção em relação ao 

Sistema de Gestão da Qualidade, contemplando seu comprometimento com a melhoria 

contínua.  

Na seção 6 são estabelecidos os requisitos para o fornecimento de recursos, 

incluindo requisitos para treinamento.   

Na seção 7 são definidos os requisitos de produtos e serviços, incluindo 

atividades de análise crítica, aquisição e projeto.   

Por fim, na seção 8 são definidos os requisitos para atividades de avaliação, 

incluindo satisfação do cliente, análise de dados e melhoria contínua dos processos. 

A norma ISO 9001 (ISO/IEC, 2008) tem sido uma estratégia de melhoria da 

qualidade utilizada por diversas empresas que, comumente, iniciam programas de 

qualidade visando melhoria de processos, satisfação do cliente e melhoria da 

competitividade no mercado em que atuam. 

2.3  ISO/IEC 12207 

 

A Norma Internacional ISO/IEC 12207 - Engenharia de Sistemas e Software - 

Processos de Ciclo de Vida de Software (ISO/IEC, 2008) define um conjunto de 

processos que representam as melhores práticas para o domínio da engenharia de 

software. Ela estabelece um processo de ciclo de vida do software, contendo processos, 

atividades e tarefas que podem ser adaptados para uma organização, para um projeto ou 

uma aplicação específica. Além disso, esta norma fornece uma terminologia comum 

para facilitar a comunicação entre os envolvidos com o desenvolvimento de software.  

A flexibilidade da norma ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 2008) é uma característica 

importante da mesma. Suas atividades e tarefas especificam “o que fazer” e não “como 
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fazer”, ou seja, a mesma não define os detalhes de como implementar ou executar as 

atividades e tarefas incluídas nos processos. 

A norma ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 2008) subdivide as atividades e tarefas dos 

processos de ciclo de vida de software em sete grupos de processos, definidos em 

termos de objetivo, resultados esperados, atividades e tarefas.  

Os processos e grupos de processos são apresentados na Figura 2.1.   

 

Figura 0.1 Grupo de Processos do Ciclo de Vida de Software 

Fonte: ISO/IEC, 2008 

 

O Grupo de Processos de Acordo de Fornecedor define as atividades 

necessárias para estabelecer um acordo entre duas organizações para satisfazer os 

objetivos do negócio.  

O Grupo de Processos Organizacionais permite à organização gerenciar a 

capacidade de fornecer produtos e serviços e dar suporte aos projetos, fornecendo uma 

infraestrutura e os recursos necessários para satisfazer aos objetivos da organização.   

O Grupo de Processos de Projeto descreve duas categorias: i) os processos de 

gestão de projetos, que compreende os processos de planejamento, controle e avaliação 
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de projetos; ii) os processos de apoio aos projetos que estão focados em apoiar a gestão 

de projetos a fim de alcançar seus objetivos.   

O Grupo de Processos Técnicos define as atividades que permitem a 

otimização de benefícios e a redução de riscos de decisões técnicas a serem tomadas que 

envolvam os requisitos do produto, do cliente e as necessidades do negócio.  

O Grupo de Processos de Implementação são utilizados para desenvolver um 

produto de software, considerando as especificações e padrões. 

O Grupo de Processos de Suporte provê auxílio aos processos de 

implementação, contribuindo para a qualidade do projeto.  

Por fim, o Grupo de Processos de Reutilização de Software consiste em dar 

suporte à capacidade de a organização reusar itens de software, considerando as 

características de cada projeto. 

Apesar de a norma ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 2008) não ser utilizada 

diretamente por organizações de software, a mesma tem sido base para o 

desenvolvimento de Modelos de Qualidade que são referências como o CMMI 

(CHRISSIS et al., 2010) e o MPS.BR (SOFTEX, 2012) e estes têm sido utilizados em 

programas de melhoria de processos  de organizações no Brasil e no mundo. 

 

2.4  ISO/IEC 15504 

 

A Norma Internacional ISO/IEC 15504 - Tecnologia da Informação - Avaliação 

de Processos (ISO/IEC, 2003) estabelece os princípios, os requisitos e os métodos a 

serem aplicados no contexto de avaliações de processos de software. A norma ISO/IEC 

15504 tem o objetivo de determinar a capacidade dos processos, assim como melhorar 

continuamente sua eficiência e eficácia. Além disso, a norma apoia na determinação de 

pontos fortes e pontos fracos relacionados aos objetivos de negócio, provendo a 

melhoria contínua da organização. 

De acordo com a norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2003), a capacidade dos 

processos é determinada através de seis níveis. Cada nível representa a capacidade do 

processo em atender seu objetivo. Dessa forma, um processo, ao ser avaliado, poderá ter 

a atribuição dos seguintes níveis de capacidade: Nível 0 - Incompleto; Nível 1 - 
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Executado; Nível 2 - Gerenciado; Nível 3 - Estabelecido; Nível 4 - Previsível; e Nível 5 

- Otimizado. 

A norma ISO/IEC 15.504 (ISO/IEC, 2003) está dividida em sete partes: 

 ISO/IEC 15504-1: Provê uma visão geral e um glossário dos conceitos e 

termos utilizados em uma avaliação de processos; 

 ISO/IEC 15504-2: Estabelece os requisitos mínimos para a execução de 

uma avaliação; 

 ISO/IEC 15504-3: Contém um guia para interpretar os requisitos de uma 

avaliação; 

 ISO/IEC 15504-4: Fornece um guia para a utilização dos resultados de 

uma avaliação, para melhoria e a determinação de capacidade dos 

processos; 

 ISO/IEC 15504-5: Demonstra um modelo de avaliação de processo de 

software baseado na norma ISO/IEC 12207; 

 ISO/IEC TR 15504-6: Define um exemplo de modelo de avaliação para 

processos de ciclo de vida de sistemas de software, em conformidade 

com os requisitos da ISO/IEC 15504; 

 ISO/IEC TR 15504-7: Determina as condições para uma avaliação de 

maturidade organizacional, baseado nos perfis de capacidade dos 

processos de avaliação e define as condições para que uma avaliação seja 

válida. 

Assim como a norma ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 2008), a norma ISO/IEC 15504 

(ISO/IEC, 2003) não é utilizada diretamente por organizações de software no Brasil, 

porém, a mesma é a base para diversos métodos de avaliação de processos, como o 

SCAMPI (SEI, 2010b) e o MA-MPS (SOFTEX, 2011), que são os métodos oficias de 

avaliação, utilizado pelos modelos CMMI (CHRISSIS et al., 2010) e MPS.BR 

(SOFTEX, 2012). 

 

2.5  MPS.BR  

 

O Programa de Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPS.BR), 

coordenado pela Sociedade SOFTEX, tem como objetivo definir e aperfeiçoar um 

modelo de melhoria e avaliação de processos de software, tendo como foco principal as 
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empresas de micro, pequeno e médio portes, mas também, grandes organizações 

(SOFTEX, 2012).  

O MPS.BR está dividido em quatro (4) componentes: Modelo de Referência 

MPS para Software (MR-MPS-SW), Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-

MPS-SV), Método de Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MN-MPS) 

conforme apresentado na Figura 2.2.  

 

 

Figura 0.2 Componentes do MPS.BR 

Fonte: SOFTEX, 2012 

 

Cada componente é descrito por meio de guias e documentos de cada modelo do 

programa MPS.BR. O Modelo de Referência para Software (MR-MPS-SW) e o Modelo 

de Referência para Serviços (MR-MPS-SV) contêm os requisitos que os processos 

devem atender para estar em conformidade com estes modelos. Ambos os modelos, 

contêm as definições dos níveis de maturidade, processos e atributos do processo e 

estão em conformidade com os requisitos da norma ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2003). 

O Guia de Aquisição é um documento complementar destinado a organizações 

que pretendam adquirir software e serviços, contendo boas práticas para a aquisição de 

software e serviços. 
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O Guia de Implementação sugere formas de implementar cada um dos níveis do 

MR-MPS-SW.  

O Guia de Avaliação contém o processo e o método de avaliação (MA-MPS), os 

requisitos para os avaliadores e Instituições Avaliadoras. Tanto o processo quanto o 

método de avaliação MA-MPS estão em conformidade com a norma ISO/IEC 15504 

(ISO/IEC, 2003). 

O Modelo de Negócio (MN-MPS) descreve as regras de negócio para 

implementação e avaliação do MR-MPS-SW e MR-MPS-SV; organização de grupos de 

empresas, certificação de consultores de aquisição (CA) e programas de treinamento do 

MPS.BR. 

Devido ao Modelo de Referência para Serviços (MR-MPS-SV) ser um modelo 

recém-criado pelo SOFTEX, este não será detalhado no trabalho.  

 

2.5.1  MR-MPS-SW   

 

O Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW) define níveis de 

maturidade, que são uma combinação entre processos e sua capacidade. A base técnica 

para a construção e aprimoramento do modelo é composta pelas normas ISO/IEC 12207 

(ISO/IEC, 2008), ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2003) e o CMMI-DEV (SEI, 2010). 

O MR-MPS-SW define sete níveis de maturidade que estabelecem patamares de 

evolução de processos, caracterizando estágios de melhoria da implementação de 

processos na organização, sendo estes níveis:  

 A - Em Otimização,  

 B - Gerenciado Quantitativamente,  

 C - Definido,  

 D -Largamente Definido,  

 E -Parcialmente Definido,  

 F -Gerenciado e  

 G - Gerenciado Parcialmente.  

O primeiro nível de maturidade do modelo inicia no nível G e vai até o nível A, 

caracterizando a organização com a alta maturidade em seus processos. 

A Tabela 2.2 demonstra os processos por níveis de maturidade no Modelo MR-

MPS-SW. 
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Nível de 

Maturidade 

Processo Capacidade 

A Análise e Resolução de Causas e 

Problemas - ACP  

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 

3.1, AP 3.2 e AP 4.1, AP 4.2, 

AP 5.1 e AP 5.2 

B Gerência de Projetos - GPR (evolução) AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 

3.1, AP 3.2 e AP 4.1, AP 4.2 

 

C 

Gerência de Riscos – GRI 

Desenvolvimento para Reutilização - 

DRU 

Análise de Decisão e Resolução - ADR 

Gerência de Reutilização – GRU 

(evolução) 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 

3.1 e AP 3.2. 

 

 

D 

Verificação – VER 

Validação - VAL 

Projeto e Construção do Produto - PCP 

Integração do Produto - ITP 

Desenvolvimento de Requisitos - DRE 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 

3.1 e AP 3.2. 

E Gerência de Projetos – GPR (evolução) 

Gerência de Reutilização – GRU 

Gerência de Recursos Humanos – GRH 

Definição do Processo Organizacional – 

DFP 

Avaliação e Melhoria do Processo 

Organizacional – AMP 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 

3.1 e AP 3.2 

F Medição – MED 

Garantia da Qualidade - GQA 

Gerência de Configuração - GCO 

Aquisição - AQU 

AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2. 

G Gerência de Requisitos- GRE 

Gerência de Projeto – GPR 

AP 1.1 e AP 2.1 

 

Tabela 0.2 Processos por Nível de Maturidade no Modelo MR-MPS-SW (SOFTEX, 2012). 
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O nível de capacidade do processo no MR-MPS, assim como na ISO/IEC 15504 

(ISO/IEC, 2008), é dado pelo atendimento de um conjunto de atributos de processo, 

conforme demonstrado na Tabela 2.3. 

 

Atributo 

de 

Processo 

Descrição Propósito 

AP 1.1 O processo é executado. É uma medida do quanto o processo atinge o 

seu propósito. 

AP 2.1 O processo é gerenciado. É uma medida do quanto a execução do 

processo é gerenciada.  

AP 2.2 Os produtos de trabalho do 

processo são gerenciados.  

É uma medida do quanto os produtos de 

trabalho produzidos pelo processo são 

gerenciados apropriadamente. 

AP 3.1 O processo é definido  É uma medida do quanto um processo 

padrão é mantido para apoiar a 

implementação do processo definido. 

AP 3.2 O processo está 

implementado. 

É uma medida do quanto o processo padrão 

é efetivamente implementado como um 

processo definido para atingir seus 

resultados. 

AP 4.1 O processo é medido. É uma medida do quanto os resultados de 

medição são usados para assegurar que a 

execução do processo atinja os seus 

objetivos de desempenho e apoia o alcance 

dos objetivos de negócio definidos. 

AP 4.2 O processo é controlado. É uma medida do quanto o processo é 

controlado estatisticamente para produzir um 

processo estável, capaz e previsível, dentro 

de limites estabelecidos.  

AP 5.1 O processo é objeto de 

melhorias e inovações. 

É uma medida do quanto as mudanças no 

processo são identificadas a partir da análise 

de defeitos, problemas, causas comuns de 

variação do desempenho e da investigação 

de enfoques inovadores para a definição e 

implementação do processo. 

AP 5.2 O processo é otimizado 

continuamente. 

 

Este atributo é uma medida do quanto as 

mudanças na definição, gerência e 

desempenho do processo têm impacto 

efetivo para o alcance dos objetivos 

relevantes de melhoria do processo. 

 

Tabela 0.3 Atributos de Processo (SOFTEX, 2012) 
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O Programa MPS.BR tem crescido e se fortalecido no Brasil e os resultados dos 

trabalhos mostram que a satisfação das empresas com o modelo é notória, como 

apresentado no iMPS 2011 - Resultados de Desempenho das Empresas que adotaram o 

Modelo MPS.BR de 2008 a 2011 (MPS, 2012).   

 

2.6  CMMI  

 

O framework CMMI (Capability Maturity Model Integration) é uma coleção de 

componentes de vários modelos de maturidade e um método de avaliação de processos 

mantidos pelo Software Engineering Institute (SEI) da Universidade Carnegie Mellon 

(CMU) (GALLAGHER et al., 2010) (CHRISSIS et al., 2010), (FORRESTER et al., 

2010). Os vários componentes dos modelos CMMI são agrupados em constelações. 

Cada uma das constelações abrange uma área de interesse, tais como a Aquisição 

(ACQ), o Desenvolvimento (DEV) e, Serviços (SVC).  

As constelações CMMI surgiram a partir da versão 1.2, lançado no ano de 2006, 

quando uma nova arquitetura foi introduzida nos modelos, permitindo a criação de 

variáveis do CMMI que foram relevantes para melhoria de processos em áreas 

específicas.  

Uma constelação é definida como um conjunto de componentes do CMMI que 

são utilizados para construir modelos, materiais de treinamento e documentos de 

avaliação (GALLAGHER et al., 2010) (CHRISSIS et al., 2010), (FORRESTER et al., 

2010). Dentre as constelações CMMI, a última lançada foi o CMMI para Serviços 

(CMMI-SVC), em fevereiro de 2009, o que estendeu o CMMI para Desenvolvimento 

(CMMI-DEV) e o CMMI para Aquisição (CMMI-ACQ) para as práticas que eram 

necessárias às organizações que fornecem serviços como principal negócio.  

Os componentes que são comuns a todos os modelos CMMI são chamados de 

CMMI Model Foundation (CMF), ou seja, as áreas de processos são compartilhadas em 

todos os modelos. Já os componentes do CMMI que estão incluídos em dois ou mais 

modelos são chamados de Shared CMMI Material, ou seja, compartilham áreas de 

processos comuns em alguns modelos. Por fim, as áreas de processos específicas de 

cada modelo são atribuídas ao próprio nome do modelo, demonstrando que a área é 

única do modelo em questão (GALLAGHER et al., 2010) (CHRISSIS et al., 2010), 

(FORRESTER et al., 2010), conforme demonstrado na Figura 2.3.  
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Figura 0.3 Áreas Comuns e Específicas dos Componentes do CMMI 

Fonte: Adaptado CMMI (2010) 

 

O CMMI Model Foundation é formado por 16 Áreas de Processos, distribuídas 

nos níveis de maturidade em comum de cada modelo (GALLAGHER et al., 2010) 

(CHRISSIS et al., 2010), (FORRESTER et al., 2010)., conforme demonstrado na 

Tabela 2.4. 

 

Áreas de Processo Nível de 

Maturidade 

Análise de Causa e Resolução (CAR) Nível 5 

Análise de Decisão e Resolução (DAR) Nível 3 

Gestão de Configuração (CM) Nível 2 

Gestão do Desempenho Organizacional (OPM) Nível 5 

Gestão de Riscos (RSKM) Nível 3 

Gestão de Requisitos (REQM) Nível 2 

Garantia da Qualidade do Processo e do Produto (PPQA) Nível 2 

Foco no Processo Organizacional (OPF) Nível 3 

Definição no Processo Organizacional (OPD)  Nível 3 

Medição e Análise (M&A) Nível 2 
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Treinamento Organizacional (OT) Nível 3 

Desempenho do Processo Organizacional (OPP) Nível 4 

Planejamento de Projeto (PP)  Nível 2 

Monitoramento e Controle de Projeto (PMC)  Nível 2 

Gestão Integrada de Projetos (IPM)  Nível 3 

Gestão Quantitativa de Projetos (QPM) Nível 4 

 

Tabela 0.4 Áreas de Processo CORE CMMI (CMMI ,2010) 

 

Cada uma das constelações CMMI possui um foco ou área de atuação. O CMMI 

para Aquisição apoia uma organização ou projeto na aquisição de produtos ou serviços 

de fornecedores externos da organização ou projeto. Já o CMMI para o 

Desenvolvimento (DEV) apoia uma organização ou projeto que desenvolve produtos ou 

serviços e, por fim, o CMMI para Serviços suporta uma organização ou projeto que 

fornece serviços. 

A estrutura interna dos Modelos CMMI segue o mesmo entendimento em 

relação às áreas de processos e documentação produzida pelos modelos (GALLAGHER 

et al., 2010) (CHRISSIS et al., 2010), (FORRESTER et al., 2010), conforme 

demonstrado na Figura 2.4. 

 

Figura 0.4 Estrutura dos Modelos CMMI 

Fonte: Adaptado CMMI (2010) 

Uma Área de Processo (PA) é um conjunto de práticas relacionadas em uma 

determinada área que, quando executadas em conjunto, satisfazem os objetivos para a 

melhoria dessa área. Alguns componentes complementares são adicionados à área de 

processo com o objetivo de melhor descrevê-la. Entre eles, o propósito da área, que 

descreve a finalidade da área de processo; as notas introdutórias, que descrevem os 
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conceitos principais que envolvem a área de processo e a lista de áreas relacionadas, que 

refletem os relacionamentos entre as áreas de processos (GALLAGHER et al., 2010) 

(CHRISSIS et al., 2010), (FORRESTER et al., 2010). 

Os componentes do CMMI estão agrupados em três categorias que descrevem 

como devemos interpretá-los conforme demonstrado na Figura 2.5.  

 

Figura 0.5 Componentes do CMMI 

Fonte: CMMI (2010) 

 

Os itens requeridos definem objetivamente o que deve ser implementado nos 

processos da organização, visando satisfazer a uma área de processo. Já os itens 

esperados descrevem o que uma organização deve implementar para atender a um 

componente requerido. Por fim, os itens informativos servem como auxilio para 

implementação dos componentes requeridos e esperados. 

As áreas de processos do CMMI são agrupadas em quatro categorias: 

 Gerenciamento de Projetos: relacionam as atividades de 

gerenciamento de projeto como: planejamento, monitoramento e 

controle;  

 Engenharia: cobrem as atividades de desenvolvimento e 

manutenção que são compartilhadas entre as disciplinas de 

engenharia;  
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 Suporte: define as atividades que dão suporte ao 

desenvolvimento e manutenção de produtos;  

 Gerenciamento de Processos: contêm as atividades que 

percorrem por todo o processo, incluindo, avaliação, medição e 

melhoria de processos. 

O CMMI oferece duas representações para melhoria de processos: a 

representação contínua e a representação por estágios. A representação contínua define 

níveis de capacidade por área de processo, que vão de 0 a 3, conforme ilustra a Figura 

2.6. 

 

Figura 0.6 Representação Contínua do CMMI 

Fonte: CMMI (2010) 

 

Na representação contínua, uma organização pode optar por melhorar o 

desempenho de uma única área de processo que esteja relacionada a um determinado 

problema ou pode trabalhar em diversas áreas independentes que estejam alinhadas aos 

objetivos de negócio da organização. Permite também que uma organização melhore 

diferentes processos em capacidades distintas.  

A representação por estágios oferece um caminho sistemático, estruturado e 

uniforme, baseado em um conjunto de áreas, conforme ilustra a Figura 2.7. 
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Figura 0.7 Representação Estagiada do CMMI 

 Fonte: CMMI (2010) 

 

Na representação por estágio, as áreas de processo são estruturadas em níveis de 

maturidade. Quando uma organização atinge um nível de maturidade, considera-se que 

seus processos alcançaram uma determinada capacidade, ou seja, possuem mecanismos 

que garantem a repetição sucessiva de bons resultados.  A melhoria contínua dos 

processos da organização é obtida por meio de passos evolutivos entre os cinco níveis 

de maturidade do modelo, definidos e numerados de 1 a 5.  

Conforme descrito no Capítulo 1 deste trabalho, os Modelos das Constelações 

CMMI serão utilizados como base para a realização do mapeamento e análise 

comparativa com o Modelo de Contratação de Soluções de TI da Administração 

Federal.  

Nas próximas seções, será detalhado o contexto específico de cada Modelo 

CMMI. 

 

2.6.1 CMMI para Aquisição (CMMI-ACQ) 

 

O modelo CMMI para aquisição (CMMI-ACQ) fornece uma estrutura para 

facilitar a implementação de estratégias no processo de aquisição, eliminando barreiras 

existentes entre as partes interessadas, incluindo fornecedor de serviços, departamentos 

de negócios, áreas de sistemas etc. (SEI, 2010a). Todas as práticas do Modelo CMMI-

ACQ concentram-se nas atividades do ponto de vista de quem faz aquisição. Essas 

atividades incluem o fornecedor de terceirização, o desenvolvimento e concessão de 

acordos com fornecedores e a gestão da aquisição, incluindo a aquisição de produtos e 

serviços (GALLAGHER, et al.,2010). 
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O CMMI-ACQ integra o corpo de conhecimento essencial para realização de 

aquisições bem-sucedidas, fornecendo uma série de benefícios e oportunidade para as 

organizações de aquisição (GALLAGHER, et al.,2010): 

 Evitar ou eliminar as barreiras e problemas nos processos de 

aquisição para melhoria da eficiência dos processos; 

 Iniciar e gerenciar um processo de aquisição de produtos e 

serviços, incluindo solicitações de fornecedor, acordo e 

terceirização de fornecedor; 

 Utilizar uma linguagem comum para ambos os adquirentes e 

fornecedores para que soluções de qualidade sejam entregues 

com mais rapidez e menor custo e com os recursos adequados. 

Um dos desafios na utilização do CMMI-ACQ é a interpretação de seus 

resultados, a fim de determinar um alinhamento entre os componentes do modelo com 

processos, metas, e práticas em um ambiente de terceirização em particular 

(GALLAGHER, et al.,2010). 

O CMMI-ACQ (SEI, 2010a) possui 22 Áreas de Processo, em que 16 Áreas de 

processos fazem parte do CMMI Model Foundation (CMF) e 6 áreas de processos são 

específicas para aquisição, conforme demonstrado na Tabela 2.5. 

 

 

Áreas de Processo 

Nível de 

Maturidade 

Gestão de Contratos (AM) Nível 3 

Desenvolvimento de Requisitos de Aquisição (ARD) Nível 3 

Gestão Técnica da Aquisição (ATM) Nível 3 

Validação de Aquisição (AVAL) Nível 3 

Verificação de Aquisição (AVER) Nível 3 

Solicitação e Desenvolvimento de Acordo de Fornecedor 

(SSAD) 

Nível 3 

 

Tabela 0.5 Áreas de Processo Específicas de Aquisição (CMMI-ACQ) (SEI, 2010a) 
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2.6.2 CMMI para Desenvolvimento (CMMI-DEV)  

 

O modelo CMMI para desenvolvimento (CMMI-DEV) é um modelo de 

maturidade e capacidade de processos de desenvolvimento e manutenção de produtos de 

software, que reúne as melhores práticas da engenharia de software (SEI, 2010b) 

(CHRISSIS, et al.,2010). O modelo oferece uma estrutura e elementos-chave para um 

processo de software eficaz, abrangendo todo o ciclo de produção, desde a concepção 

até a entrega e manutenção do software, representando ainda um caminho evolutivo 

para a organização em busca de um processo maduro e disciplinado. É utilizado por 

diferentes indústrias, incluindo aeroespacial, bancário, hardware, software, defesa, 

indústria automobilística, e telecomunicações (CHRISSIS et al., 2010). 

O CMMI-DEV contém práticas que abrangem engenharia de sistemas, 

engenharia de hardware, engenharia de software, e outros processos de apoio utilizados 

no desenvolvimento e manutenção de produtos, visando à qualidade.   

O modelo CMMI-DEV tem como objetivo amadurecer um processo de 

desenvolvimento de software, trazendo vários benefícios, conforme citado por PESSOA 

(2004): 

 Estabelecer uma linguagem comum;  

 Construir uma visão compartilhada; 

 Construir um conjunto de processos e procedimentos 

desenvolvidos com sugestões de uma ampla participação da 

comunidade de software;  

 Oferecer uma estrutura para priorização de ações em ambientes 

de desenvolvimento de software;  

 Estabelecer uma estrutura para se realizar avaliações confiáveis e 

consistentes;  

 Auxiliar comparações em diversas indústrias. 

 

 Assim como o CMMI-ACQ citado na seção anterior, o CMMI-DEV possui 22 

áreas de processo, sendo 16 áreas do CMMI Model Foundation (CMF) e 5 áreas 

específicas para o desenvolvimento de software, conforme demonstrado na Tabela 2.6. 
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Áreas de Processo 

Nível de 

Maturidade 

Integração de Produto (PI)  Nível 3 

Desenvolvimento de Requisitos (RD) Nível 3 

Solução Técnica (TS) Nível 3 

Validação (VAL) Nível 3 

Verificação (VER) Nível 3 

 

Tabela 0.6 Áreas de Processos Específicas de Desenvolvimento (CMMI-DEV) 

 

2.6.3 CMMI para Serviços (CMMI-SVC)  

 

O modelo CMMI para Serviços (CMMI-SVC) (FORRESTER et al.,2010) é o 

mais novo modelo de maturidade criado pelo SEI (SEI, 2010d). Baseia-se em conceitos 

e práticas de normas e modelos focados em serviços, incluindo o Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL), a ISO/IEC 20000 - Gestão de Tecnologia da 

Informação, o Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) e o 

Information Technology Services Capability Maturity Model (ITSCMM) e, dessa forma, 

está em conformidade com os mesmos.   

O CMMI-SVC abrange as atividades necessárias para estabelecer, entregar, e 

gerenciar serviços. Um serviço é um produto intangível, não armazenável e, baseado 

nesse conceito, o CMMI-SVC foi desenvolvido, com uma estrutura focada na prestação 

de serviços para diversas organizações, incluindo empresas de treinamento, logística, 

consultoria, instituições de saúde, sociedades financeiras, assim como serviços de 

tecnologia da informação (TI) (FORRESTER et al.,2010).  

O CMMI-SVC define processos que auxiliam as organizações no suporte, 

operação, desenvolvimento e execução dos serviços. Tais processos compreendem a 

implementação, o monitoramento, controle e entrega de serviços, possibilitando 

inclusive, identificar sua influência sobre as demais áreas da organização, visando à 

redução de custos e melhoria da qualidade dos serviços.  

A indústria de serviços é uma importante máquina para o crescimento 

econômico mundial. Logo, a orientação para o desenvolvimento e melhoria das práticas 
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de serviços é um fator chave para um melhor desempenho na prestação de serviços e, 

consequentemente, na satisfação do cliente (FORRESTER et al.,2010). 

O CMMI-SVC contém 24 áreas de processo, em que 16 áreas de processo são do 

CMMI Model Foundation (CMF) e 7 áreas são específicas de processos que envolvem 

serviços de um modo geral, conforme demonstrado na Tabela 2.7.  

 

 

Áreas de Processo 

Nível de 

Maturidade 

Gerenciamento da Capacidade e Disponibilidade (CAM) Nível 3 

Prevenção e Resolução de incidentes (IRP) Nível 3 

Continuidade de Serviços (SCON) Nível 3 

Prestação de Serviços (SD) Nível 2 

Desenvolvimento do Sistema do Serviço (SSD) Nível 3 

Sistema de Transição do Serviço (SST) Nível 3 

Gestão Estratégica do Serviço (STSM) Nível 3 

 

Tabela 0.7 Áreas de Processo Específicas de Serviços (CMMI-SVC) 

 

Todas as práticas do modelo CMMI-SVC concentram-se nas atividades de 

prestação de serviços, que envolvem estratégia, capacidade, disponibilidade, 

continuidade, entrega e transição de serviços, assim como a prevenção de acidentes 

(FORRESTER et al.,2010).    

 

2.7  Considerações Finais do Capítulo  

 

Diante de diversas alternativas de normas, modelos e padrões de qualidade que 

buscam prover um direcionamento quanto à melhoria de processos de software, torna-se 

evidente que existem dificuldades na escolha da melhor alternativa. Parte dessas 

dificuldades está no fato de estas normas, modelos e padrões não oferecerem uma 

orientação de “como” definir, executar e melhorar processos, considerando diversos 

tipos de variáveis como: projeto, organização, cliente etc.  

Dessa forma, definir processos, considerando o contexto de cada organização e 

suas necessidades é uma tarefa que requer certo nível de atenção. Vale ressaltar ainda 
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que a melhoria de processo pode ser realizada de forma ad-hoc. Contudo, a utilização de 

normas, modelos e padrões de qualidade possibilita que os processos sejam 

implementados de forma sistemática e controlada. 

Este capítulo apresentou uma revisão da literatura sobre as principais normas, 

modelos e padrões, entre eles, as normas ISO 9000, ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504 e 

os Modelos MPS.BR (SOFTEX, 2012) e as Constelações CMMI-ACQ, CMMI-DEV e 

CMMI-SVC. Estes modelos e normas são considerados um conjunto de boas práticas 

para o desenvolvimento de projetos, produtos, serviços e integração de processos. 

Os modelos CMMI foram selecionados para realização do mapeamento com o 

MCTI considerando que estes possuem constelações de modelos para Aquisição, 

Desenvolvimento e Serviços.  

No próximo capítulo, será apresentada uma revisão da literatura a respeito do 

Modelo de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação (MCTI) (SLTI, 

2011), da Administração Pública Federal (APF) e processos associados, incluindo a 

Instrução Normativa MP/SLTI/IN 04/2010. 
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Capítulo 3 

Modelo de Contratação de 

Soluções de Tecnologia da 

Informação da Administração 

Pública Federal 
  

 

 

3.1 Introdução 

 

A Administração Pública Federal (APF) é uma das principais contratantes de 

Serviços e Soluções de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil (LIMA, 2007). Essa 

prática está alinhada com o Decreto de Lei nº 2.271/97, que define que as atividades de 

TI devem ser preferencialmente contratadas de terceiros. Dessa forma, a Administração 

Pública Federal tem contribuído diretamente para o fortalecimento e crescimento da 

indústria de software brasileira. 

De acordo com (CRUZ et al., 2011), um levantamento recente do Tribunal de 

Contas da União (TCU) mostrou que o orçamento de gastos em TI da Administração 

Pública Federal para 2010 era de, pelo menos, R$ 12,5 bilhões, sendo parte significativa 

desse orçamento dirigido para contratações de TI. Além disso, há de se considerar que 

no mesmo ano estava previsto um orçamento total da União de R$ 1,8 trilhão, sendo 

provável que a execução da maior parte dependa, direta ou indiretamente, de TI 
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(BRASIL, 2010). Isto faz dos serviços e soluções de TI, contratados ou não, um assunto 

de suma importância para a Administração Pública Brasileira e requer grande atenção 

das instâncias de controle do poder público. 

A contratação de Soluções de TI pode ser considerada uma das principais 

atividades para a consolidação de uma boa governança de TI (CRUZ et al., 2011) 

(BARBOSA et al., 2006). A Governança de TI é um conjunto de estruturas e processos 

que visa garantir que a TI suporte e maximize adequadamente os objetivos e estratégias 

de negócio da organização, adicionando a isso valor aos serviços entregues, 

balanceando os riscos e obtendo o retorno sobre os investimentos em TI (ITGI, 2007).  

Neste contexto, definir e institucionalizar processos de contratação de TI 

abrange ações complexas que envolvem questões técnicas e comportamentais.  As 

questões técnicas compreendem ações como: a identificação de requisitos, a garantia da 

qualidade, os critérios de aceitação, a gestão de mudanças, a transferência de 

conhecimento, a legislação brasileira, entre outros. As questões comportamentais 

compreendem o relacionamento entre clientes e fornecedores, o que implica em 

competências administrativas e jurídicas (BRAGA, 2009) (WEILL et al., 2006). 

Essas complexidades apresentam riscos para as partes envolvidas e, como 

consequência, é comum a ocorrência de sérios conflitos envolvendo contratante e 

contratada (WRIGHT, 2004). 

Embora diversas iniciativas tenham surgido na busca de melhoria de processos, 

quando o assunto é processo de contratação de soluções de TI, a sua aplicação no 

contexto das organizações públicas brasileiras encontra diversos obstáculos. Dentre 

esses obstáculos, destacam-se a necessidade de alinhamento à legislação brasileira e a 

contínua fiscalização dos órgãos de controle do governo federal (CRUZ et al., 2011). 

Neste capítulo, são apresentados os assuntos relacionados à Contratação de 

Soluções de Tecnologia da Informação da Administração Pública Federal (APF), que 

inclui a Instrução Normativa SLTI/MP 04/2010, o Modelo de Contratação de Soluções 

de TI (MCTI) e os processos associados.  

A estrutura do capítulo está distribuída da seguinte forma: esta seção descreve a 

introdução do capítulo; a Seção 3.2, discorre a respeito dos aspectos gerais de TI na 

Administração Pública Federal; a Seção 3.3 descreve a norma ISO/IEC 38500; a Seção 

3.4 descreve a Instrução Normativa SLTI/MP 04/2010; a Seção 3.5, apresenta o Modelo 

de Contratação de Soluções de TI; a Seção 3.6 explora os desafios encontrados no 
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Modelo de Contratação de Soluções de TI e, por fim, a Seção 3.7 descreve as 

considerações finais do capítulo.  

3.2  Aspectos Gerais de TI na Administração Pública Federal 

 

O ato da Administração Pública Federal de contratar bens e serviços com a 

iniciativa privada está fundamentado no Decreto Lei 200/67. Este Decreto afirma que, 

para melhorar o cumprimento das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e 

controle, a Administração Pública Federal deve isentar-se da realização de tarefas 

operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante o 

estabelecimento de um contrato com terceiros. Sendo a contratação necessária, o 

planejamento deste importante ato administrativo torna-se mandatório para atender o 

interesse público, a fim de minimizar desperdícios e desvios dos recursos, utilizando-os 

de forma mais efetiva. 

Segundo (CRUZ, 2008) a contratação é um dos atos administrativos mais 

frequentemente utilizados. Contratar significa fazer um acordo ou convenção entre duas 

ou mais pessoas, físicas ou jurídica, para a execução de algo, sob condições definidas. 

Dessa forma, o contrato é o documento em que se registra esse acordo ou convenção e 

possui valor jurídico quanto às questões nele estabelecidas.  

O Decreto de Lei nº 200, no Art. 6º, I, de 25 de fevereiro de 1967 estabelece que 

para cumprir-se o princípio constitucional da eficiência, a Administração Pública 

Federal deve implantar processos de planejamento em seus atos administrativos. Para 

isso, este Decreto define os instrumentos de planejamento, com diretrizes, objetivos e 

metas (SLTI, 2011).  

Dentre os instrumentos de planejamento utilizados pela Administração Pública 

Federal, têm-se o Plano Plurianual (PPA) e o Planejamento Estratégico Institucional 

(PEI) (CRUZ, 2008) (SLTI, 2011).   

O PPA está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo 

Decreto de Lei 2.829, de 29 de outubro de 1998. Ele estabelece as medidas, gastos e 

objetivos a serem seguidos pelo Governo Federal ao longo de um período de quatro 

anos. Dessa forma, o planejamento de cada ano (orçamento anual) não pode ir contra as 

determinações do PPA. Logo, é obrigatório para o Governo planear as ações alinhadas 

ao orçamento, sendo este orçamento um plano de governo para guiar as ações do Poder 

Público a curto e médio prazo. 
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O PEI (SLTI, 2011) é um modelo de decisão que define o propósito 

organizacional, com missão, objetivos, estratégias, metas, ações e valores, de forma a 

priorizar a alocação dos recursos. O PEI é um documento que delimita os domínios de 

atuação dos órgãos, descrevendo o seu ambiente interno e a forma como ele responde ao 

ambiente externo, com o objetivo de cumprir suas funções e metas, incluindo os 

aspectos sociais. 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), através da 

Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação (SLTI), é o órgão responsável que 

disciplina as contratações de Soluções de TI pelos Órgãos e Entidades integrantes do 

Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder 

Executivo Federal (BRASIL, 2008). 

O SISP foi constituído pelo Decreto nº 1.048, de 21 de janeiro de 1994 e 

atualizado pelo Decreto n° 7.579, de 11 de outubro de 2011. O objetivo do SISP é 

organizar, em forma de sistema, a operação, o controle, a supervisão e a coordenação 

dos recursos de informação e informática da administração direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo Federal.  

O SISP tem por finalidade: 

 Assegurar à Administração Pública Federal o suporte adequado de 

informação, dinâmico, confiável e eficaz; 

 Facilitar aos interessados a obtenção das informações disponíveis, 

exceto os aspectos de sigilo e restrições administrativas ou previstas 

em dispositivos legais; 

 Promover a integração entre os programas de governo, projetos e 

atividades, visando à definição de políticas, diretrizes e normas 

relativas à gestão dos recursos do Sistema; 

 Estimular o uso racional dos recursos de informação e informática, no 

âmbito da Administração Pública Federal, visando à melhoria da 

qualidade e da produtividade do ciclo da informação; 

 Estimular o desenvolvimento, a padronização, a integração, a 

normalização dos serviços de produção e disseminação de 

informações, de forma desconcentrada e descentralizada; 

 Propor adaptações institucionais necessárias ao aperfeiçoamento dos 

mecanismos de gestão dos recursos de informação e informática;  
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 Estimular e promover a formação, o desenvolvimento e o treinamento 

dos servidores que atuam na área de informação e informática. 

A estrutura do SISP é composta por: 

 Órgão Central: Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação/MPOG. 

 Comissão de Coordenação: formada pelos representantes dos Órgãos 

Setoriais, presidida pelo representante do Órgão Central. 

 Órgãos Setoriais: representadas por seus titulares, as unidades de 

administração dos recursos de tecnologia da informação dos 

Ministérios e dos órgãos da Presidência da República. 

 Órgãos Seccionais: representadas por seus titulares, as unidades de 

administração dos recursos de tecnologia da informação das 

autarquias e fundações. 

 Órgãos Correlatos: representados pelos seus titulares, as unidades 

desconcentradas e, formalmente, constituídas de administração dos 

recursos de tecnologia da informação nos Órgãos Setoriais e 

Seccionais. 

Além destes, outros órgãos poderão colaborar com o SISP, mediante acordos 

específicos com o Órgão Central, entidades do Poder Público e entidades da iniciativa 

privada interessadas no desenvolvimento de projetos que sejam de interesse comum. 

 

3.3  ISO/IEC 38500 
 

A Norma ISO/IEC 38500 - Governança Corporativa de Tecnologia da 

Informação (ABNT, 2009) - é a única norma referencial sobre governança corporativa 

de TI no Brasil, tendo sido utilizada como base para a estrutura corporativa do Governo 

Federal Brasileiro (CRUZ, et al., 2011). Esta norma é um padrão internacional para a 

governança corporativa de TI, publicada pela ISO (International Organization for 

Standardization) e a IEC (International Electrotechnical Commission), e fornece uma 

estrutura para o desenvolvimento de uma governança de TI eficaz, provendo auxílio à 

alta direção das organizações, na compreensão e cumprimento de suas obrigações 

legais, regulamentares e éticas no contexto da utilização da TI.  

http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/orgaos-integrantes-do-sisp/
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De acordo com a norma ISO/IEC 38500, Governança de TI significa avaliar e 

direcionar o uso da TI para dar suporte à organização e monitorar seu uso para realizar 

planos, incluindo estratégias e políticas de uso da TI.   

A norma ainda elenca seis princípios que devem orientar uma boa governança de 

TI:  

1. Responsabilidade: as pessoas compreendem e recebem 

responsabilidades para fornecer as demandas de TI e elas têm autoridade 

para executar as ações; 

2. Estratégia: a estratégia organizacional considera a capacidade atual e 

futura da TI, com planos estratégicos que satisfaçam as necessidades 

atuais e contínuas da estratégia de negócio da organização; 

3. Aquisição: as aquisições de TI são feitas por razões válidas, com 

análises apropriadas e contínuas, com tomada de decisão clara e 

transparente, equilibrando benefícios, oportunidades, custos, riscos e 

prazo; 

4. Desempenho: a adequação da TI ao propósito de apoiar a organização, 

fornecendo serviços, níveis de serviços e qualidade de serviços para 

atender aos objetivos atuais e futuros do negócio da organização;  

5. Conformidade: a TI cumpre a legislação e regulamentos obrigatórios e 

existem políticas definidas, implementadas e fiscalizadas;  

6. Comportamento humano: as políticas, práticas e decisões de TI 

demonstram respeito pelo comportamento humano, incluindo as 

necessidades atuais e futuras das pessoas envolvidas no processo. 

Todos esses princípios estão em conformidade com a Constituição Federal 

Brasileira, uma vez que esta possui vários princípios e entre eles destaca-se o princípio 

da legalidade, considerando que as ações do administrador público devem ser pautadas 

pela legislação brasileira em vigor (BRASIL, 1988). 

Outro aspecto importante que a norma ISO/IEC 38500 trata é o fato de existirem 

três tarefas básicas que a alta administração de uma organização deve realizar para 

governar de forma adequada o uso da TI: 

 Avaliar o uso atual e futuro da TI; 

 Dirigir a preparação e a implementação de planos e políticas para 

assegurar que o uso da TI atenda aos objetivos de negócio;  
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 Monitorar o cumprimento das políticas e o desempenho em 

relação aos planos. 

Estas atividades definem o ciclo Avaliar-Dirigir-Monitorar, que descreve os 

elementos e os relacionamentos necessários para a governança de TI. Este ciclo baseia-

se nas necessidades alinhadas aos processos de negócios, projetos e operações, 

conforme demonstrado na Figura 3.1.  

 

Figura 0.1 Modelo para Governança Corporativa de TI 

Fonte: ABNT, 2009 

 

A norma ISO/IEC foi utilizada como base para a estrutura corporativa do 

Governo Federal Brasileiro, uma vez que esta norma provê orientação quanto às 

contratações relacionada à TI. 

 

3.4  Instrução Normativa SLTI/MP 04/2010  
 

A Instrução Normativa SLTI/MP 04/2010 (IN 04/2010) é uma resolução do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)da Secretaria de Logística de 

Tecnologia da Informação (SLTI), cuja primeira versão foi publicada em 19 de maio de 
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2008 e que disciplina as contratações de Serviços de TI pelos Órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática 

(SISP) do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2008). 

A IN 04/2010 foi elaborada bom base na Lei 8.666/93 e em resposta às 

recomendações feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em face da elevada 

frequência de irregularidades e impropriedades em contratações de soluções de TI na 

Administração Pública Federal. Após auditorias de controle realizadas pelo TCU, o 

mesmo recomendou uma série de ações, dentre elas, foi demandada a elaboração de um 

modelo de licitação e contratação de TI e a sua implantação nos Órgãos e Entidades, sob 

a coordenação da SLTI/MPOG. (BRASIL, 2006).   

Em 2010, a norma foi revisada e melhorada e sua revisão deu origem a uma 

nova versão, estendendo a contratação de serviços de TI para contratação de soluções de 

TI da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional – Instrução 

Normativa SLTI/MP 04/2010 (BRASIL, 2010a).  

 

3.4.1  Estrutura da Instrução Normativa SLTI/MP 04/2010 

 

A estrutura da IN/SLTI/MP 04/2010 provê mecanismos de governança para 

contratações de soluções TI, conforme apresentado na Figura 3.2. 

 

Figura 0.2 Estrutura da IN 04/2010 

Fonte: Adaptado de SLTI, 2011 

 

No Capítulo I - Disposições Gerais - está a Estratégia Geral de Tecnologia da 

Informação (EGTI), elaborada pelo órgão central do Sistema de Administração dos 

Recursos de Informação e Informática (SISP), estabelecido pelo Decreto 1.048/1994 

(BRASIL, 1994). A EGTI é revisada anualmente e contém orientações gerais para as 
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Áreas de TI dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal. Em seguida, 

encontra-se a obrigatoriedade da formulação de um Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) por parte de cada órgão ou entidade integrante do SISP.  O PDTI é 

um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TI, 

que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade 

para um determinado período. Nesse documento, são apresentados a avaliação e o 

diagnóstico dos recursos de TI, as necessidades de informação identificadas pelo órgão, 

além do planejamento de investimentos, recursos humanos e sua capacitação, aquisição 

de equipamentos e contratações de soluções de TI.  

No Capítulo II - Processo de Contratação - encontra-se o processo de contratação 

de soluções de TI, constituído das fases de planejamento da contratação, de seleção do 

fornecedor e de gerenciamento do contrato. 

No Capítulo III - Disposições Finais - contém os elementos e dispositivos finais 

da estrutura da IN/SLTI/MP 04/2010. 

Para contratações relacionadas a soluções de tecnologia da informação, foi 

elaborado o Modelo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação (MCTI), 

(BRASIL, 2010b), sob a coordenação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão e a Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação e este será explorado 

nas próximas seções. 

 

3.5  Modelo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação  

 

Para as contratações relacionadas a soluções de TI, foi criado o Modelo de 

Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação (MCTI) (BRASIL, 2010b), 

baseado nas fases e processos descritos na Instrução Normativa SLTI/MP 04/2010.  

O MCTI é um conjunto de boas práticas para contratação de soluções de TI pela 

Administração Pública Federal, que implementa os processos, atividades e tarefas 

previstas na IN/SLTI/MP 04/2010, através de fases que se desdobram durante todo o 

processo de contratação de soluções de TI. 

O MCTI possui três fases: (i) Planejamento da Contratação de Soluções de TI 

(PCTI); (ii) Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI); (iii) Gerenciamento do 

Contrato de Solução de TI (GCTI), conforme demonstrado na Figura 3.3. 
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Figura 0.3 Fases do Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação  

Fonte: SLTI, 2011. 

 

As fases do MCTI foram desenhadas, contemplando processos, atividades e a 

elaboração de artefatos. O modelo possui 13 processos, 67 atividades, 13 artefatos 

gerados e o envolvimento de atores. Os processos, atividades, artefatos e atores do 

MCTI encontram-se distribuídos nas suas 3 fases, conforme demonstrado na Tabela 3.1. 

 

 

Tabela 0.1 Fases, Processos, Atividade, Artefatos e Atores do MCTI 

Fonte: SLTI, 2011. 

 

Para melhorar o entendimento, descrição e padronização dos processos do 

MCTI, foi utilizado o padrão BPMN (Business Process Modeling Notation). Esta 

notação foi utilizada por se tratar de um modelo simples, didático e de fácil 

interpretação (ABPMP, 2009).  

A Figura 3.4 apresenta uma breve descrição dos componentes básicos do BPMN 

utilizados no MCTI.  
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Figura 0.4 Elementos Básicos do Padrão BPMN 

Fonte SLTI, 2011 

Nas próximas seções são detalhados os aspectos relacionados a cada fase do 

MCTI, que correspondem às atividades previstas na Instrução Normativa SLTI/MP 

04/2010. 

3.5.1 Fase de Planejamento da Contratação de Soluções de TI 
 

A IN 04/2010 descreve que as contratações deverão ser precedidas de 

planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) e alinhado ao Planejamento Estratégico do Órgão.  

A primeira Fase do MCTI é a fase de Planejamento da Contratação de Soluções 

de TI (PCTI). Esta fase é composta por 5 processos, 41 atividades e produz 8 artefatos, 

conforme demonstrado na Figura 3.5. 
1
 

 

Figura 0.5 Fase de Planejamento da Contratação de Soluções de TI 

Fonte: SLTI, 2011. 

                                                           
1
 Todas as figuras das fases de contratação do modelo MCTI, foram incluídas em tamanho reduzido, 

devido a limitação de espaço. As figuras em tamanho maior fazem parte dos anexos deste trabalho. 
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Esta fase visa identificar a necessidade da contratação, considerando os objetivos 

estratégicos e as necessidades corporativas da instituição, bem como seu alinhamento 

com o PDTI.  Nesta fase, observam-se os cuidados com a definição das 

responsabilidades dos envolvidos, justificativas, resultados esperados e fonte de 

recursos.  

Como pode ser visualizado na Figura 13, o PCTI está estruturado em 5 

processos: (i) Iniciação; (ii) Análise de Viabilidade da Contratação e atividades; (iii) 

Plano de Sustentação; (iv) Estratégia da Contratação; (v) Análise de Riscos; e 1 

atividade: (i) Consolidar Informações. Cada processo pode conter uma ou mais 

atividades.  

O processo de Iniciação do PCTI possui 6 atividades, conforme apresentado na 

Figura 3.6, e, nesse processo, o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) é 

validado. O processo começa com o envio do DOD para a área de TI, que verifica os 

requisitos do mesmo e, caso seja necessário, envia o DOD à Área Requisitante da 

Solução para correções. Uma vez consolidado o DOD, a área de TI deve indicar o 

Integrante Técnico da Equipe do Planejamento da Contratação da Solução de TI e 

encaminhar o Documento para a Autoridade Competente da Área Administrativa, que 

deverá analisá-lo e decidir sobre a continuidade ou não da contratação. Caso decidido 

pela continuidade da contratação, a Autoridade Competente da Área Administrativa 

deve indicar o Integrante Administrativo, instituindo, assim, a Equipe de Planejamento 

da Contratação.  

As atividades executadas no processo de iniciação são: (i) Verificar Requisitos 

do DOD; (ii) Alterar DOD; (iii) Indicar Integrante Técnico; (iv) Analisar DOD; (v) 

Indicar Integrante Administrativo; (vi) Instituir Equipe de Planejamento da Contratação. 
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Figura 0.6 Processo de Iniciação da Fase do PCTI 

Fonte SLTI, 2011. 

O Processo de Análise de Viabilidade da Contratação possui 9 atividades, 

conforme demonstrado na Figura 3.7, e este processo produz o artefato de Análise de 

Viabilidade da Contratação. A análise de viabilidade da contratação começa com a 

definição dos requisitos da solução de TI, seguido pela especificação destes requisitos.  

As atividades executadas no processo de análise de viabilidade da contratação são: (i) 

Definir Requisitos; (ii) Especificar Requisitos; (iii) Identificar Soluções; (iv) Avaliar 

Soluções; (v) Escolher Solução; (vi) Justificar Solução Escolhida; (vii) Avaliar 

Necessidades de Adequação; (viii) Consolidar Informações;  (ix) Aprovar Análise de 

Viabilidade. 

 

Figura 0.7 Processo de Análise de Viabilidade da Contratação da Fase do PCTI 

Fonte: SLTI, 2011. 
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O Processo Plano de Sustentação possui 6 atividades e produz o artefato 

Plano de Sustentação, conforme apresentado na Figura 3.8. Para elaborar o Plano de 

Sustentação, é preciso identificar os recursos materiais e humanos necessários à 

continuidade do negócio. Deve-se atentar para continuidade do fornecimento da 

Solução de TI em eventual interrupção contratual. Além disso, devem-se definir 

atividades para uma eventual transição contratual e encerramento do contrato, assim 

como se faz necessária uma estratégia de independência em relação aos serviços 

prestados pela contratada. Todas essas informações devem compor o Plano de 

Sustentação.  

As atividades executadas no processo de Elaboração do Plano de Sustentação 

são: (i) Definir Recursos Materiais e Humanos; (ii) Definir Atividades de Transição e 

Encerramento do Contrato; (iii) Elaborar Estratégia de Continuidade; (iv) Elaborar 

Estratégia de Independência; (v) Consolidar Informações; (vi) Avaliar Plano de 

Sustentação. 

 

Figura 0.8 Processo de Plano de Sustentação da Fase do PCTI 

Fonte: SLTI, 2011 

 

O Processo Estratégia da Contratação possui 9 atividades e produz o artefato 

Estratégia da Contratação, conforme demonstrado na Figura 3.9. A Estratégia da 

Contratação deve ser elaborada a partir da Análise de Viabilidade da Contratação e do 

Plano de Sustentação.  

O processo de Estratégia da Contratação tem inicio com a indicação da Solução 

de TI a ser contratada e deve conter os termos contratuais, indicando todas as 

responsabilidades da Contratada. Logo após, são definidos os critérios técnicos de 
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julgamento das propostas que serão apresentadas na fase de Seleção do Fornecedor, o 

orçamento detalhado e uma estimativa de impacto econômico-financeiro que a 

contratação causará na Contratante.  

As atividades executadas no processo de Elaboração da Estratégia da 

Contratação são: (i) Indicar Solução de TI; (ii) Indicar Termos Contratuais; (iii) Definir 

Responsabilidades da Contratada; (iv) Elaborar Modelos de Documentos; (v) Definir 

Critérios Técnicos de Julgamento; (vi) Elaborar Orçamento Detalhado; (vii) Elaborar 

Estimativa de Impacto; (viii) Consolidar Informações; (ix) Avaliar Estratégia da 

Contratação. 

 

Figura 0.9 Processo Estratégia da Contratação da Fase do PCTI 

Fonte: SLTI, 2011 

 

O Processo Análise de Riscos possui 10 atividades e produz o artefato Análise 

de Riscos, conforme apresentado na Figura 3.10. A análise de riscos deverá ser 

elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação, contendo a identificação dos 

riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual e os 

riscos de a Solução não alcançar os resultados que atendam às necessidades da 

Contratante. Para cada risco identificado, devem ser relacionados os potenciais danos 

que a ocorrência do evento relacionado ao risco pode provocar, bem como sua 

probabilidade.  
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As atividades executadas no processo de Análise de Riscos são: (i) Identificar 

Riscos que Comprometem o Sucesso; (ii) Identificar Riscos de não Atendimento das 

Necessidades; (iii) Identificar Probabilidade de Ocorrência; (iv) Identificar Danos 

Potencias; (v) Definir Ações de Prevenção; (vi) Definir Responsáveis; (vii) Definir 

Ações de Contingência; (viii) Definir Responsáveis; (ix) Consolidar Informações; (x) 

Avaliar Análise de Risco. 

 

Figura 0.10 Processo de Análise de Riscos da Fase do PCTI 

Fonte: SLTI, 2011 

 

A atividade Consolidar as Informações é a última atividade da Fase do PCTI 

(Citar figura do PCTI). Esta atividade deve consolidar todas as informações geradas 

durante o PCTI em um documento intitulado Termo de Referência ou Projeto Básico. A 

elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico marca o final do PCTI. 

Após a finalização da Fase PCTI, inicia-se a fase da Seleção do Fornecedor de TI 

(SFTI), conforme descrito na próxima seção. 

 

3.5.2 Fase da Seleção do Fornecedor de Soluções de TI 

 

A Fase de Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI) tem início com o 

encaminhamento do Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB) pela Área de TI 

à Área de Licitações. A Área de Licitações avalia o TR ou PB e, caso existam 
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necessidades de adequação, o mesmo deve ser encaminhado à Área de TI que ficará 

responsável por revisar tecnicamente o documento. 

Durante essa fase, cabe à Área de TI apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a 

Comissão de Licitação nas respostas aos questionamentos ou às impugnações 

impetradas e na análise e julgamento das propostas e dos recursos apresentados pelos 

licitantes. 

Após a assinatura do contrato, deve ser destituída a Equipe de Planejamento da 

Contratação e nomeados o Gestor e os respectivos Fiscais do Contrato. 

Destaca-se nessa etapa a recomendação da utilização da modalidade de licitação 

pregão para as contratações de que trata a IN 04/2010, preferencialmente na forma 

eletrônica.  

A fase de Seleção do Fornecedor de Soluções TI é composta por 3 processos e 7 

atividades, conforme demonstrado na Figura 3.11.  

 

Figura 0.11 Fase de Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)  

Fonte: SLTI, 2011 

 

Como pode ser visualizado na figura, o SLTI está estruturado em processos e 

atividades.  

Na atividade Avaliar TR/PB, a área de TI remeterá o TR e/ou PB à Área 

Administrativa que por meio de sua Comissão Licitação abrirá o processo 

administrativo. O processo administrativo, além do Termo de Referência ou Projeto 
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Básico, conterá o Edital e os demais itens pertinentes e este deverá ser remetido à Área 

Jurídica para análise, conforme estabelecido por cada Órgão. 

Na atividade Revisar Tecnicamente, a área de TI deve revisar o TR e/ou PB. 

Logo após revisões, o documento corrigido deverá ser reencaminhado para uma nova 

avaliação da Área de Licitações e da Área Jurídica. 

O Processo Realizar Licitação possui 2 atividades, conforme apresentado na 

Figura 3.12. Esse processo pode variar em relação à modalidade e ao tipo de técnica 

utilizada no processo de licitação. Logo, o detalhamento de cada uma dessas atividades 

não está presente no escopo da IN 04/2010.  

As atividades executadas no Realizar Licitação são: (i): Responder 

Questões/Impugnações Técnicas; (ii) Analisar Propostas.  

 

Figura 0.12 Processo Realizar Licitação da Fase de SFTI  

Fonte: SLTI, 2011 

 

Na atividade Assinar Contrato é realizada a assinatura do contrato com o 

vencedor da licitação realizada para dar prosseguimento aos trâmites normais em 

relação ao processo de contratação de soluções de TI. 

A atividade Destituir Equipe de Planejamento da Contratação marca o final dos 

trabalhos da Equipe de Planejamento da Contratação. A Equipe de Planejamento da 

Contratação será automaticamente destituída após a assinatura do contrato pela 

Autoridade Competente da Área Administrativa.  
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A atividade Nomear Gestor e Fiscais é executada com a nomeação, pela 

Autoridade Competente da Área Administrativa, do Gestor do Contrato, Fiscal Técnico 

do Contrato, Fiscal Requisitante do Contrato, Fiscal Administrativo do Contrato.  

Após a finalização da Fase SFTI, inicia-se a fase de Gerenciamento do Contrato 

de Soluções de TI (GCTI), conforme descrito na próxima seção. 

 

3.5.3 Fase do Gerenciamento do Contrato de Soluções de TI 

 

A Fase de Gerenciamento do Contrato de Soluções de TI (GCTI) é a última fase 

do MCTI. Essa fase possui no total 5 processos e 19 atividades, produzindo 4 artefatos. 

A Fase de Gerenciamento do Contrato de Soluções de TI visa acompanhar e garantir a 

adequada prestação dos serviços e o fornecimento dos bens que compõem a Solução de 

TI durante todo o período de execução do contrato, conforme demonstrado na Figura 

3.13. 

 

Figura 0.13 Fase do Gerenciamento do Contrato de Soluções de TI (GCTI) 

Fonte: SLTI, 2011 

 

No início da fase do GCTI, uma reunião inicial envolvendo a contratada e 

contratante, deve ser realizada para a consolidação de uma base de conhecimentos para 

todos os outros processos da fase de gestão contratual. Durante toda a fase de execução 

contratual, a contratante encaminha Ordens de Serviço (OS) à contratada e, paralelo a 



 
 

55 
 

isso, ocorre o monitoramento da execução do contrato. O monitoramento da execução 

do contrato possui 15 atividades incorporadas, com o objetivo de atender às 

necessidades estabelecidas no contrato durante toda a sua execução. 

Como pode ser visualizado na figura, o GCTI está estruturado em 5 processos: 

(i) Iniciação; (ii) Encaminhamento de Ordem de Serviço; (iii) Monitoramento da 

Execução; (iv) Transição Cultural; (v) Encerramento do Contrato. Cada processo pode 

conter uma ou mais atividades.  

O Processo de Iniciação possui 3 atividades, 1 subprocesso e produz o artefato 

Plano de Inserção conforme apresentado na Figura 3.14. A Iniciação começa com a 

elaboração do Plano de Sustentação pelo Gestor do Contrato com apoio dos Fiscais 

Técnico, Administrativo e Requisitante. O Gestor deve convocar uma Reunião Inicial 

com todos os envolvidos na contratação, gerando uma ata que deve ser aprovada por 

todos os participantes. Nesta Reunião devem ser entregues pela Contratada, 

devidamente assinados, o Termo de Compromisso e o Termo de Ciência.  

As atividades e subprocesso do processo de iniciação são, respectivamente: (i) 

Elaborar Plano de Inserção; (ii) Convocar Reunião Inicial; (iii) Alterar Ata; (iv) Realizar 

Reunião Inicial. 

 

Figura 0.14 Processo de Iniciação da Fase de GCTI 

Fonte: SLTI, 2011. 
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Na Atividade Encaminhar Ordem de Serviço o Gestor responsável pelo 

contrato encaminhará formalmente as Ordens de Serviço (OS) ao preposto da 

contratada. A OS deve conter a especificação dos serviços, o volume ou a quantidade de 

serviços a serem realizados segundo as métricas definidas, o cronograma de realização 

dos serviços e a identificação dos responsáveis pela solicitação dos serviços. 

O Processo de Monitoramento da Execução possui 15 atividades e produz 2 

artefatos, conforme demonstrado na Figura 3.15. O monitoramento da execução inicia-

se com o recebimento do objeto da contratação pelo fiscal do contrato e passa por todas 

as atividades de controle para garantir a entrega de forma adequada, incluindo a 

avaliação da qualidade dos serviços. A cada atividade, deve-se verificar se as condições 

elencadas no Plano de Sustentação estão sendo mantidas. Da mesma forma, deve-se 

manter o histórico do gerenciamento do contrato, com os registros formais das 

ocorrências durante a execução do contrato.  

As atividades executadas no processo de Monitoramento da Execução são: (i) 

Receber Objeto; (ii) Elaborar Termo de Recebimento Provisório; (iii) Avaliar 

Qualidade; (iv) Analisar Desvios de Qualidade; (v) Encaminhar Demandas de Correção; 

(vi) Efetuar Correções; (vii) Verificar Aderência aos Termos Contratuais; (viii) Indicar 

Termos Não Aderentes; (ix) Encaminhar Sanções Para Área Administrativa; (x) 

Elaborar Termo de Recebimento Definitivo; (xi) Autorizar Emissão de Nota Fiscal; (xii) 

Emitir Nota Fiscal;  (xiii) Verificar Irregularidades Fiscais, Trabalhistas e 

Previdenciárias; (xiv) Verificar Manutenção da Necessidade, Economicidade e 

Oportunidade; (xv) Encaminhar Pedido de Alteração Contratual. 

 

Figura 0.15 Processo de Monitoramento da Execução da Fase de GCTI 

Fonte: SLTI, 2011 
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O Processo de Transição Cultural deve ser planejado de modo a minimizar o 

risco da descontinuidade de serviços, observando a manutenção dos níveis dos serviços. 

O prazo de transição deve ser planejado de forma que não haja interrupção destes 

serviços. O Plano de Sustentação deve ser utilizado como insumo para execução desse 

processo e algumas atividades identificadas no processo de encerramento de contrato 

também devem ser realizadas no processo de Transição Cultural. 

O processo de Encerramento do Contrato consiste na elaboração do Termo de 

Encerramento do Contrato. O Gestor do Contrato deve apresentar ao representante da 

contratada, o Termo de Encerramento do Contrato, observando os aspectos legais da 

contratação. Este termo deve ser assinado pela contratante e pela contratada. Os 

requisitos para o encerramento formal do contrato devem ser definidos no contrato e 

incluídos no Plano de Sustentação. Devem ser executados os procedimentos necessários 

que assegurem a continuidade dos serviços quando se tratar de serviços contínuos ou 

quando ocorrer a substituição da contratada. 

 

3.6  Desafios Encontrados no Modelo de Contratação de Soluções de TI 

 

De acordo com (CRUZ et al., 2011), existem diversas dificuldades 

relacionadas à contratação de soluções de TI no setor público brasileiro, dentre elas, 

destacam-se: 

 A legislação brasileira, baseada na Lei 8666/93, parece complexa demais 

para garantir um processo eficiente de contratação, com amarras que 

impedem a celeridade e expõe o contratante a condições desfavoráveis; 

 Poucas pessoas da área de TI se dispõem a planejar uma licitação, 

considerando que estas “não competem” à área de TI, e sim à área 

administrativa; 

 O envolvimento das demais áreas nas contratações (licitações, contratos, 

orçamento, contabilidade, jurídica) é difícil e o planejamento da licitação 

envolve muitos processos ineficientes e com muito retrabalho; 

 Existem frustrações na execução dos contratos, que, com muito esforço, 

“alcançam sucesso” nas contratações. Mesmo seguindo todas as 

recomendações já conhecidas, alguns “furos” são encontrados pelas 

instâncias de controle (interno ou externo) quanto ao cumprimento de 
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leis, normas e jurisprudências e, muitas vezes, esses “furos” são 

descobertos tardiamente.  

Diante desse cenário, torna-se desafiadora a execução dos processos definidos 

no MCTI e algumas ações podem minimizar esses desafios, tais como: disseminar o 

entendimento do modelo de contratação e o contexto de sua aplicação; promover 

capacitação tanto na indústria quanto no governo na utilização do modelo; analisar as 

necessidades de adaptação e adequação do modelo, considerando os diversos tipos de 

contratação; levantar as dificuldades para a execução dos processos e tomar ações para 

eliminar ou minimizar essas dificuldades.  

Outro aspecto importante é que diversos estudos têm sido realizados quando o 

assunto é contratação de soluções de TI pela Administração Pública Federal e, em 

grande parte, esses estudos têm relatado as dificuldades do governo em relação ao 

gerenciamento e execução dos contratos (BRASIL, 2008), (BRASIL, 2009), (BRASIL, 

2010a), (CRUZ et al., 2011). No entanto, do ponto de vista dos fornecedores de 

soluções de TI, ou seja, “quem vende”, não foram encontrados estudos que remetam às 

dificuldades destes na execução dos processos.  

Mesmo diante da falta de estudos que exprimam as dificuldades encontradas 

pelas empresas fornecedoras de soluções de TI, o desempenho do governo em relação à 

gestão de contratos (CRUZ, 2008) demonstra a existência de um processo burocrático e 

com amarras e, consequentemente, há impacto para todos os envolvidos no processo de 

contratação de soluções de TI. 

 

3.7  Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo apresentou uma visão geral a respeito do Modelo de Contratação 

de Soluções de Tecnologia da Informação (MCTI), Instrução Normativa SLTI/MP 

04/2010 e processos associados, sendo estes os principais instrumentos para a 

contratação de soluções de TI pela Administração Pública Federal.  

O MCTI foi desenvolvido pela Secretaria de Logística de Tecnologia da 

Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e é 

utilizado para contratações relacionadas à TI, baseado nas fases da Instrução Normativa 

SLTI/MP 04/2010.  
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O MCTI reúne um conjunto de boas práticas para contratação de Soluções de 

TI, descrevendo processos, atividades, artefatos e responsáveis, contemplando 03 fases: 

Planejamento da Contratação de Soluções de TI (PCTI), Seleção do Fornecedor de TI 

(SFTI) e Gerenciamento do Contrato de Soluções de TI (GCTI).  

Existem dificuldades e desafios no processo de contratação de soluções de TI 

da Administração Pública Federal, tanto para o governo, responsável pela contratação 

de soluções de TI, quanto para as empresas, fornecedoras de soluções de TI. Parte dessa 

dificuldade está associada à complexidade dos processos e atividades definidas no 

MCTI, que descreve atividades e processos, que, em parte, são desnecessários à 

contratação de solução de TI, porém, são exigidos pela legislação pública brasileira.  

No próximo capítulo, será apresentado o mapeamento e análise realizados entre 

o Modelo de Contratação de Soluções de TI (MCTI) e as constelações CMMI, que 

incluem os modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC.  
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Capítulo 4 
 

Método de Mapeamento entre o 

Modelo de Contratação de 

Soluções de TI e a Constelação 

CMMI 
  

  

 

 

4.1  Introdução 

 

 

Este capítulo apresenta o método para realização do mapeamento entre o Modelo 

de Contratação de Soluções de TI (MCTI) da Administração Pública Federal (APF) 

(SLTI, 2011) e os modelos CMMI-ACQ (GALLAGHER et al., 2010), CMMI-DEV 

(CHRISSIS et al., 2010) e CMMI-SVC (FORRESTER et al., 2010). O método do 

mapeamento foi elaborado, seguindo a metodologia de pesquisa definida no Capítulo 1, 

e será detalhado ao longo deste capítulo.  

O objetivo do mapeamento é identificar qual a cobertura dos processos do MCTI 

em relação ao modelo CMMI, ou seja, quanto ao Processo de Contratação de Soluções 

de TI, definido no modelo MCTI, atende às práticas específicas do modelo CMMI, para 

responder à pergunta de pesquisa levantada do Capítulo 1 deste trabalho.  

O método desenvolvido para a realização do mapeamento possui nove fases, 

conforme apresentado na Figura 4.1.  

As fases são: (i) Estudo dos Modelos; (ii) Delimitação do Escopo do Trabalho; 

(iii) Definição dos Critérios de Classificação; (iv) Criação do Formulário de 
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Mapeamento Inicial; (v) Definição do Formulário Padrão para o Mapeamento; (vi) 

Definição do Formulário Padrão de Análise Detalhada; (vii) Comparação dos Modelos; 

(viii)  Consolidação dos Resultados; (ix) Validação através da Técnica de Revisão por 

Pares, conforme apresentado na Figura 4.1. 

 

 

Figura 0.1 Método de Mapeamento entre os Modelos MCTI e CMMI 

Fonte: Autor 

 

Em cada fase do método de mapeamento, foram criados artefatos para facilitar e 

apoiar o entendimento e execução das atividades. Estes artefatos serão detalhados ao 

longo do capítulo.  

Um aspecto relevante é que o autor deste trabalho tem experiência e 

conhecimento nos modelos das constelações CMMI, tendo participado de 

implementações e avaliações oficiais com estes modelos. Além disso, o autor teve 

participação em projetos do Governo Federal Brasileiro, nos quais foi utilizado o 
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modelo MCTI como instrumento para o gerenciamento de contratos de prestação de 

serviços de TI.  

Além desta seção introdutória, o capítulo está organizado da seguinte forma: a 

Seção 4.2 apresenta o estudo dos modelos; a Seção 4.3 apresenta a delimitação do 

escopo do trabalho; a Seção 4.4 descreve a definição dos critérios de classificação 

adotados para o mapeamento; a Seção 4.5 apresenta a criação do formulário de 

mapeamento inicial; a Seção 4.6 apresenta o formulário padrão para o mapeamento dos 

modelos; a Seção 4.7 descreve o formulário padrão de análise detalhada; a Seção 4.8 

apresenta a comparação dos modelos; a Seção 4.9 descreve a consolidação dos 

resultados; a Seção 4.10 apresenta a validação do mapeamento através de revisão por 

pares de especialistas; e, por fim, a seção 4.11, apresenta as considerações finais do 

capítulo.  

 

4.2  Estudo dos Modelos 

 

Esta seção apresenta a fase de Estudo dos Modelos para a elaboração do 

mapeamento. Esta fase teve como objetivo obter um entendimento da estrutura dos 

modelos, analisar como estes modelos foram construídos e como cada modelo descreve 

os aspectos requeridos, os processos, atividades e artefatos, conforme demonstrado na 

Figura 4.2.  
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Figura 0.2 Estudo dos Modelos MCTI e CMMI 

Fonte: Autor 

 

A análise dos modelos foi realizada após uma série de estudos do modelo 

MCTI e modelos das constelações CMMI. Foi considerado para o estudo, todo o 

modelo MCTI e as áreas de processos dos modelos CMMI até o nível 3 de maturidade, 

uma vez que neste nível são definidos processos para todas as áreas.  

O modelo MCTI e os modelos CMMI possuem estruturas diferentes. Enquanto 

o modelo MCTI está estruturado em processos e atividades distribuídas pelas fases do 

processo de contratação de soluções de TI, com atividades, artefatos e papéis 

obrigatórios, os modelos CMMI estão estruturados em áreas de processos, distribuídos 

em níveis de maturidade e capacidade relacionados a áreas de Gerenciamento de 

Projetos, Engenharia, Suporte e Gerenciamento de Processos.  

Um aspecto importante identificado na Fase de Estudo dos Modelos é que o 

mapeamento deve ser estruturado pelos requisitos de um modelo em direção a outro 

modelo. Logo, o MCTI foi selecionado como modelo de origem e os modelos CMMI-

ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC, como modelos de destino. 

 

4.3  Delimitação do Escopo do Trabalho 

 

Esta seção apresenta a fase de Delimitação do Escopo do Trabalho para 

realização do mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI, conforme 

apresentado na Figura 4.3.  
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Figura 0.3 Delimitação do Escopo do Trabalho 

 Fonte: Autor 

 

Foram considerados para estruturar o mapeamento entre os modelos: 

 O modelo MCTI, considerando suas fases, processos, atividades e 

artefatos, comparados com as práticas específicas do modelo CMMI-

ACQ 1.3; 

 O modelo MCTI, considerando suas fases, processos, atividades e 

artefatos, comparados com as práticas específicas do modelo CMMI-

DEV 1.3; 

 O modelo MCTI, considerando suas fases, processos, atividades e 

artefatos, comparados com as práticas específicas do modelo CMMI-

SVC 1.3; 

Foram excluídos para estruturar o mapeamento entre os modelos: 

 Os níveis 4 e 5 dos modelos CMMI, uma vez que estes níveis tratam 

do desempenho histórico dos processos gerenciados com o uso de 

controle estatístico de processos (CEP); 

 As práticas genéricas (GP) de cada área de processo dos modelos 

CMMI, uma vez que estas práticas determinam a institucionalização 
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de um processo definido, ou seja, o quanto o processo está presente 

nos projetos executados e na organização; 

 Foram considerados para apoiar o mapeamento entre os modelos: 

 Os componentes informativos dos modelos CMMI, dentre eles as 

subpráticas e os produtos típicos de trabalho, uma vez que estes 

fornecem uma orientação de implementação das práticas específicas 

de cada área de processo; 

 Os objetivos específicos e genéricos de cada área de processo, uma 

vez que estes são avaliados diretamente, quando as práticas 

específicas e genéricas são atendidas para cada área de processo. 

Um ponto observado é que, enquanto o MCTI define “o que deve ser feito” e 

“como deve ser feito” cada processo, atividade e artefato, previsto na IN SLTI/MP 

04/2010, os modelos CMMI não definem “como” deve ser feito cada uma das práticas 

específicas. Os itens são requeridos pelo modelo e “a forma” de implementação ou o 

“como” deve ser feito, é definido de acordo com a abordagem de trabalho de cada 

organização. Logo, pode-se também, utilizar o processo definido no MCTI para 

implementar os itens requeridos nos modelos CMMI.  

Todas as áreas de processos dos modelos CMMI até o nível 3 de maturidade 

foram consideradas para estruturar e realizar o mapeamento. Como já citado na seção 

anterior, o mapeamento e a revisão dos processos foram estruturados pelo modelo 

MCTI em relação aos modelos CMMI, ou seja, o quanto do MCTI estaria relacionado 

com as práticas dos modelos CMMI, considerando os critérios de classificação, 

definidos na próxima seção. 

 

4.4  Definição dos Critérios de Classificação 

 

Esta seção apresenta os critérios de classificação definidos para a realização do 

mapeamento entre o MCTI e os modelos CMMI. A partir da revisão realizada na 

literatura, foi identificada a importância e a necessidade da definição de critérios 

objetivos para a classificação do atendimento dos processos do MCTI em relação aos 

modelos CMMI.  

Neste contexto, uma tabela foi estruturada com os critérios de classificação, 

para apoiar a realização do mapeamento, de forma que a atribuição fosse realizada de 
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maneira uniforme para cada processo do MCTI em relação os modelos CMMI, 

conforme demonstrado na Tabela 4.1. Esta classificação baseia-se no método SCAMPI 

(Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) (SCAMPI, 2010), 

utilizado em avaliações oficiais pelos modelos CMMI. 

 

Critério de Classificação  

Definição Sigla Descrição Atribuição 

ATD Atende  1 As atividades descritas nos processos do MCTI 

atendem às práticas específicas das áreas de processos 

dos modelos CMMI e pode ser atribuído o valor 1. 

ATDP Atende 

Parcialmente 
0,5 As atividades descritas nos processos MCTI atendem 

parcialmente às práticas específicas nas Áreas de 

Processos dos Modelos CMMI e pode ser atribuído o 

valor 0,5. 

NADT Não Atende  0 As atividades descritas nos processos MCTI não 

atendem às práticas específicas nas Áreas de 

Processos dos Modelos CMMI e pode ser atribuído o 

valor 0. 

NE Não Existe  0 As atividades descritas nos processos MCTI não 

existem nas Áreas de Processos dos Modelos CMM e 

pode ser atribuído o valor 0. 

 

Tabela 0.1 Critérios de Classificação Adotados no Mapeamento 

Fonte: Autor 

 

Após a definição dos critérios de classificação, foram estabelecidos formulários 

para auxiliar o mapeamento e a comparação entre os processos do MCTI e as áreas de 

processos dos modelos CMMI e estes formulários são descritos na próxima seção. 

 

4.5  Criação do Formulário de Mapeamento Inicial 
 

Esta seção apresenta o formulário adotado para o mapeamento inicial do 

modelo MCTI e os modelos CMMI. Após a fase de estudo dos modelos e definição dos 

critérios de classificação, uma visão de alto nível pôde ser criada, considerando o 

entendimento dos modelos e os critérios de classificação adotados. O formulário 

possibilita o agrupamento das fases dos processos do MCTI e áreas de processos dos 
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modelos CMMI, para direcionar o entendimento de cada modelo, conforme apresentado 

na Tabela 4.2. 

Modelo de Contratação 

de  

Solução de TI (MCTI) 

Áreas de           

Processo do       

CMMI ACQ 

Áreas de 

Processo do 

CMMI DEV 

Áreas de 

Processo do CMI 

SVC 

 

 

Fase de Planejamento da 

Contratação de Soluções 

de TI (PCTI) 

<Informar as Áreas 
de Processos do 

CMMI ACQ 
relacionados aos 

Processos da Fase 
de Planejamento da 

Contração de 
Soluções de TI do 

MCTI > 

<Informar as 
Áreas de 

Processos do 
CMMI DEV 

relacionados aos 
Processos da Fase 
de Planejamento 
da Contração de 
Soluções de TI do 

MCTI > 

<Informar as 
Áreas de 

Processos do 
CMMI SVC 

relacionados aos 
processos da Fase 
de Planejamento 
da Contração de 
Soluções de TI do 

MCTI > 

Fase de Seleção do 

Fornecedor de 

 Soluções de TI (SFTI) 

<Informar as Áreas 
de Processos do 

CMMI ACQ 
relacionados aos 

Processos da Fase 
de Seleção do 
Fornecedor de 

Soluções de TI do 
MCTI > 

<Informar as 
Áreas de 

Processos do 
CMMI DEV 

relacionados aos 
Processos da Fase 

de Seleção do 
Fornecedor de 

Soluções de TI do 
MCTI > 

<Informar as 
Áreas de 

Processos do 
CMMI SVC 

relacionados aos 
processos da Fase 

de Seleção do 
Fornecedor de 

Soluções de TI do 
MCTI > 

 

Gerenciamento do 

Contrato de Soluções de 

TI (GCTI) 

<Informar as Áreas 
de Processos do 

CMMI ACQ 
relacionados aos 

Processos da Fase 
de Gerenciamento 

do Contrato de 
Soluções de TI do 

MCTI > 

<Informar as 
Áreas de 

Processos do 
CMMI DEV 

relacionados aos 
Processos da Fase 

de 
Gerenciamento 
do Contrato de 

Soluções de TI do 
MCTI > 

<Informar as 
Áreas de 

Processos do 
CMMI SVC 

relacionados aos 
processos da Fase 

de 
Gerenciamento 
do Contrato de 

Soluções de TI do 
MCTI > 

 

Tabela 0.2 Mapeamento Inicial entre o MCTI e os Modelos CMMI 

Fonte: Autor 

 

Após a definição do formulário para o mapeamento inicial do modelo MCTI e 

modelos CMMI, uma visão pôde ser gerada, contendo um relacionamento de alto nível 

entre estes modelos. Logo, um formulário padrão para realização do mapeamento foi 

criado, contendo os detalhes da estrutura de cada modelo, possibilitando realizar o 
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mapeamento, sistematicamente, com base nos critérios definidos. O formulário padrão 

para o mapeamento será detalhado na próxima seção.  

4.6  Definição do Formulário Padrão para o Mapeamento 
 

Esta seção apresenta os formulários definidos para auxiliar a realização do 

mapeamento. O primeiro formulário foi elaborado com o objetivo de listar todas as 

informações relevantes do modelo MCTI que seriam utilizadas para a realização do 

mapeamento.  

O MCTI foi examinado e as informações que representam a estrutura do 

modelo e que serão listadas para o mapeamento inicial do modelo são: Fase do MCTI; 

Processo do MCTI; Atividade do MCTI; Artefato; Observação. Essas informações 

representam os 04 níveis de profundidade e detalhamento dos elementos essenciais para 

a realização do mapeamento do modelo MCTI, conforme apresentado na Figura 4.4. 

 

 

Figura 0.4 Níveis de Detalhamento do MCTI 

Fonte: Autor 

 

Em seguida, o primeiro formulário foi montado contendo as informações que 

representam os níveis de detalhamento do modelo MCTI, conforme apresentado na 

Tabela 4.3. 

 

Fase do 

MCTI 

Processo do 

MCTI 

Atividade do 

MCTI 

Artefato Observação 

<Sigla da fase <Sigla do processo <Descrição da <Descrição do <Considerações 
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do MCTI que 
corresponde 
ao processo e 
atividade 
listada> 

do MCTI que 
corresponde à fase 
e atividade listada> 

atividade 
correspondente à 
fase e ao processo 
do MCTI> 

artefato 
elaborado/gerado 
na realização da 
atividade do 
processo do MCTI> 

e observações 
que se fizerem 
necessárias 
sobre a fase, 
processo, 
atividade e 
artefato> 

Nível 1 (N1) Nível (N2) Nível (N3) Nível (N4)  

 

Tabela 0.3 Mapeamento do MCTI 

Fonte: Autor 

 

O segundo formulário foi elaborado com o mesmo objetivo do formulário 

elaborado para o MCTI, ou seja, listar as informações relevantes dos modelos CMMI 

que seriam utilizadas para a realização do mapeamento.  

Os modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC foram examinados e as 

informações que representam a estrutura dos modelos e que serão listadas para o 

mapeamento inicial do modelo são: Constelação CMMI; Nível de Maturidade; Área de 

Processo; Objetivo; Prática Específica; Subprática; Observação. Essas informações 

representam os 06 níveis de profundidade e detalhamento dos elementos essenciais para 

a realização do mapeamento dos modelos CMMI, conforme apresentado na Figura 4.5. 

 

 

Figura 0.5 Níveis de Detalhamento do CMMI  

Fonte: Autor 
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Em seguida, o segundo formulário foi montado, contendo as informações que 

representam os níveis de detalhamento dos modelos CMMI, conforme apresentado na 

Tabela 4.4.  

Constelação 

CMMI 

    Nível de 

Maturidade 

Área de 

Processo 

Objetivo Prática 

Especifica 

Sub-

prática 

Observação 

<Sigla da 
constelação 
CMMI 
identificada e 
listada > 

<Descrição do 
nível de 
maturidade 
relacionado à 
área de 
processo> 

<Sigla da 
área de 
processo 
do CMMI 
identificada 
e listada> 

<Descrição 
do 
objetivo 
da área de 
processo 
do CMMI 
identificad
a com o 
item 
requerido 
da área de 
processo> 

<sigla da 
prática 
específica 
do CMMI 
identificada 
e listada 
com o 
resultado 
esperado 
da prática 
específica> 

<Descri-
ção do 
conteúdo 
da 
subpráti-
ca 
relaciona
do a 
prática 
específi-
co do 
CMMI  > 

<Considera-
ções e 
observações 
que se fizer 
necessário 
sobre os 
modelos 
CMMI, áreas 
de processo ou 
prática 
específica> 

Nível 1 (N1) Nível 2 (N2) Nível 3                                                                                                          
(N3) 

Nível 4 
(N4) 

Nível 5  

(N5) 

Nível 6  

(N6) 

 

 

Tabela 0.4 Mapeamento dos Modelos CMMI 

Fonte: Autor 

 

Após o levantamento das informações nos formulários demonstrados nas 

Seções 4.5 e 4.6, estas informações são utilizadas para o início da atividade de análise 

dos modelos, com o objetivo de identificar nos processos do MCTI o atendimento das 

práticas dos modelos das constelações CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC. 

Na próxima seção serão demonstrados os formulários utilizados para a 

realização do mapeamento.  

 

4.7  Definição do Formulário Padrão de Análise Detalhada 
 

Esta seção apresenta o formulário padrão para realizar a análise detalhada entre 

o modelo MCTI e os modelos CMMI. Após a finalização da fase definida na seção 4.5, 
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foi identificado que um novo formulário deveria ser criado considerando os elementos 

mapeados nos formulários 4.5 e 4.6, com o objetivo de analisar detalhadamente as 

informações de cada modelo.  

As informações que representam a estrutura do mapeamento do MCTI e 

modelos CMMI foram selecionadas para a criação do formulário de análise detalhada 

destes modelos, incluindo o campo “Nota” para atribuição da classificação. Além disso, 

os níveis de detalhamento do modelo MCTI e modelos CMMI foram mantidos, porém, 

optou-se por 4 níveis de detalhamento dos modelos CMMI, para que a análise fosse 

realizada com base no método SCAMPI, considerando o atendimento das práticas 

específicas e objetivo de cada área de processo.  

A Figura 4.6 representa a seleção dos elementos para a criação do formulário 

de análise detalhada. 

 

Figura 0.6 Seleção dos Elementos da Análise Detalhada 

Fonte: Autor 

 

O modelo padrão do formulário de análise detalhada contém os campos: 

Constelação CMMI; Nível de Maturidade; Área de Processo; Objetivo; Prática 

Específica; Nota; Observação. Estas informações representam o detalhamento dos 

elementos essenciais para análise do modelo MCTI e modelos CMMI.  

O Formulário de análise detalhada é apresentado na Tabela 4.5. 
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Fase do 

MCTI 

 Processo 

do MCTI 

Atividade 

do MCTI 

 Modelos 

CMMI 

Área de 

Processo 

Objetivo Prática 

Especifica 

Observação Nota 

<Sigla 
da 
fase 
do 
MCTI 
que 
corres
ponde 
ao 
proces

so e 
ativida

de> 

<Sigla do 
processo 
do MCTI 
que 
correspon

de à fase 
e 
atividade
> 

<Descriç
ão da 
atividade 
correspon

dente à 
fase e ao 
processo 
do MCTI> 

<Sigla da 
Constela
ção 
CMMI 
relaciona
da> 

<Sigla 
da Área 
de 
Processo 
do 
CMMI 
relacion
ada> 

<Descri
ção 
objetivo 
relacion
ado à 
área de 
processo 
do 
CMMI 
identific
ada 
com o 
item 
requeri
do da 
área de 
processo

> 

<Sigla da 
prática 
específica 
do CMMI 
relaciona
da> 

<Consideraç

ões e 
observaçõ
es que se 
fizerem 
necessárias 
sobre o 
mapeame
nto, 
comparação 
e análise>. 

<Atrib
uir 
nota 
conside
rando 
a 
análise 

entre 
os 
elemen

tos do 
MCTI 
e 
modelo
s 

CMMI
>. 

Nível 
1 (N1) 

Nível  

2 (N2) 

Nível  

3                                                                                                          
(N3) 

Nível 

 1 (N1) 

Nível 

 2 (N2) 

Nível  

3                                                                                                          
(N3) 

Nível  

4                                                                                                          
(N4) 

  

 

Tabela 0.5 Análise Detalhada do Modelo MCTI e Modelos CMMI 

Fonte: Autor 

 

Além da definição dos critérios de classificação adotados para o mapeamento, 

um novo cálculo foi definido para auxiliar na contagem do percentual (%) de cobertura 

e o atendimento das atividades dos processos do MCTI em relação às praticas 

específicas dos modelos CMMI. Para isso, os formulários foram preparados para que 

esse cálculo fosse feito de forma automática, considerando a quantidade de práticas 

especificadas atendidas e o total foi dividido pela quantidade de práticas existentes para 

cada área de processo dos modelos CMMI.  

O formulário foi elaborado para demonstrar a caracterização do grau de 

atendimento das práticas específicas dos modelos CMMI pelo modelo MCTI. O 

formulário contém os campos: Constelação CMMI; Área de Processo; Objetivo; 

Prática Específica; Classificação; Frequência; Evidência; Observação; Total, 

conforme demonstrado na Tabela 4.6. 
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Constelação CMMI: <Informe qual é o modelo CMMI adotada> 

Área de 

Processo 
Objetivo Prática 

Especifica 
 Classificação  Frequência  Evidência Observação 

<Sigla da 
Área de 
Processo 
do CMMI 
relacionada

> 

<Descrição 
do objetivo 
ligado à 
área de 
processo 
dos 
Modelos 
CMMI> 

<Sigla da 
prática 
específica do 
CMMI 
relacionada> 

<Para Atende 
(ATD), atribua 
“1”; para 
Atende 
Parcialmente 
(ATDP), 
atribua “0,5; 
para Não 
Atende 
(NATD), 
atribua “0”; e, 
para Não 
Existe (NE), 
atribua “0”>. 

<Demonstra 
a 
quantidade 
de vezes que 
a prática 
específica é 
encontrada 
nos 
processos do 
MCTI> 

<Descreve 
qual é a 
evidência 
encontrad
a no MCTI 
que atende 
aos 
Modelos 
CMMI > 

<Considerações 
e observações 
que se 
fizerem 
necessárias 
em relação à 
classificação 
dos 
processos> 

 

 

 

Total 

  <Somatório 
dos valores 
atribuídos às 
práticas da 
área de 
processo> 

  <% de 
atendimento 
e/ou 
cobertura da 
área de 
processo> 

Nível 2 

(N2) 

Nível 3 

(N2) 
Nível 4 

(N2) 
    

 

Tabela 0.6 Classificação do Grau de Atendimento dos Processos 

 Fonte: Autor 

 

Após a criação da tabela, alguns ajustes foram realizados para melhorar o 

processo de classificação, atribuição e, posteriormente, a análise dos resultados.  

Considerando que o MCTI descreve processos definidos, a estrutura da análise 

e do mapeamento foi realizada, considerando as áreas de processo do nível 3 de 

maturidade dos modelos CMMI, no formato contínuo, já que o nível 3 de maturidade é 

caracterizado como o nível “Definido” do CMMI, e contém processos definidos para 

todas as áreas de processos. Logo, para cada área de processo do CMMI-ACQ, CMMI-

DEV e CMMI-SVC, deve ser elaborada uma tabela com os resultados do mapeamento 

do MCTI e as constelações CMMI. 

4.8  Comparação dos Modelos 
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Esta seção apresenta a comparação do modelo MCTI e modelos CMMI. Após 

o preenchimento dos formulários definidos nas Seções 4.5 e 4.6, com base nos 

resultados gerados, é possível realizar a comparação dos modelos, observando quais são 

os resultados da cobertura dos modelos CMMI em relação aos processos do modelo 

MCTI.  

Nessa fase, ocorre a consolidação dos resultados do mapeamento e comparação 

dos modelos.  

Por se tratar de uma fase de execução, sem definição de novos formulários ou 

artefatos, a comparação do modelo MCTI e cada modelo das constelações CMMI serão 

detalhadas no próximo capítulo.  

 

4.9  Consolidação dos Resultados 
 

Esta seção apresenta a consolidação dos resultados finais do modelo MCTI e 

modelos CMMI. Ao finalizar a fase de mapeamento e comparação dos modelos, foi 

identificada a necessidade de representar os resultados de forma gráfica, para melhorar a 

apresentação dos resultados finais do mapeamento. Logo, gráficos foram construídos 

para demonstrar esses resultados e o percentual (%) de cobertura de cada uma das áreas 

de processo dos modelos CMMI em relação aos processos do MCTI.  

A estrutura dos gráficos foi montada da mesma forma para apresentar os 

resultados de cada modelo CMMMI, com variação apenas das áreas de processos de 

cada modelo.  

Os gráficos apresentam uma visão final do percentual (%) de atendimento das 

áreas de processos dos modelos CMMI pelos processos do MCTI, conforme 

apresentado no Gráfico 4.1. 
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Figura 0.7 Gráfico de Comparação entre o MCTI e o CMMI 

Fonte: Autor 

 

Após a definição do gráfico, com a visão da cobertura das áreas de processos 

dos modelos CMMI em relação aos processos do MCTI, os resultados foram gerados 

para todas as áreas de processos de cada modelo CMMI e seus resultados serão 

apresentado no próximo capítulo. 

Ao finalizar e estruturar o método de mapeamento do MCTI e os modelos 

CMMI foi identificada a necessidade de realizar uma avaliação do método. Logo, este 

método foi submetido à análise de especialistas, para que fosse realizada uma avaliação 

do método criado para mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI, 

utilizando a técnica de Revisão Por Pares, com o objetivo de validar o método definido. 

A validação através da técnica de revisão por pares será descrita na próxima seção. 

 

4.10 Validação Através da Técnica de Revisão por Pares feita por 

Especialistas 
 

Esta seção apresenta a fase de validação através da técnica de revisão por pares 

feita por especialistas na área do mapeamento. Após a definição do método de 

mapeamento do modelo MCTI e os modelos CMMI, foi identificada a necessidade de 

realizar uma validação do método, assim como validar os resultados da execução do 

método, ou seja, validar o método de mapeamento definido e validar os resultados 

obtidos com realização do mapeamento entre os modelos.  
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Para realizar essa validação, foi utilizada a técnica de revisão por pares, 

incluindo critérios, análises, avaliação e classificação dos resultados.  

A validação dos especialistas através da revisão por pares teve como objetivo 

avaliar: 

 A corretude do método do mapeamento; 

 A definição dos critérios de classificação; 

 A atribuição dos critérios definidos; 

 A estrutura da comparação dos modelos;  

 O nível de detalhe utilizado; 

 A pertinência das observações e considerações identificadas; 

 Os resultados finais do mapeamento realizado.  

 

A seleção dos especialistas foi definida, considerando o perfil adequado com a 

atividade de validação do método de mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos 

CMMI. Para isso, a seleção dos especialistas foi realizada com o público de 

pesquisadores e profissionais da indústria, governo e academia, com conhecimento e 

experiência no modelo MCTI e modelos CMMI, de acordo o atendimento de pelo 

menos um dos seguintes requisitos: 

 Pelo menos uma participação em projetos do governo; 

 Pelo menos uma participação em projetos de implementação dos 

modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV ou CMMI-SVC; 

 Pelo menos uma participação em avaliações oficiais dos modelos 

CMMI-ACQ, CMMI-DEV ou CMMI-SVC. 

 

Para apoiar a validação através da técnica de revisão por pares, foi definido um 

formulário, contendo os critérios de validação adotados. Com esse formulário, os 

revisores podem realizar as análises e avaliação dos resultados gerados inicialmente no 

processo do mapeamento, com auxílio das demais planilhas preenchidas e finalizadas, 

assim como sugerirem melhorias no método de mapeamento entre os modelos. Além 

disso, é recomendada a utilização de consenso entre os revisores quanto à revisão e 

classificação dos resultados. 
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Todo o resultado gerado inicialmente no processo de mapeamento foi utilizado 

pelos revisores, juntamente com o formulário definido na seção 4.12, uma vez que esse 

gráfico demonstra os resultados finais do mapeamento do modelo MCTI e cada área de 

processo dos modelos CMMI. 

Para a revisão do mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI, foi 

utilizado um formulário contendo os campos: Perfil dos Revisores; Constelação CMMI; 

Nível de Maturidade; Área de Processo; Classificação; Ações de Correção; e 

Observações, conforme demonstrado na Tabela 4.7. 

Revisão Por Pares do Mapeamento entre o MCTI e os Modelos CMMI 

Perfil dos Revisores:  

Revisor 1: (X) Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  (X) Experiência na Academia; () 
Outro: _____________________. 

Revisor 2: () Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  (X) Experiência na Academia; () 
Outro: _____________________. 

Revisor 3: (X) Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  () Experiência na Academia; () 
Outro: _____________________. 

Revisor 4: () Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  ()Experiência na Academia; () 
Outro: _____________________. 

Revisor 5: () Experiência no Governo; ( ) Experiência na Indústria;  (X)Experiência na Academia; () 
Outro: _____________________. 

Constelação CMMI: CMMI-ACQ 

Nível de Maturidade: Nível 2 

Área de Processo: Gestão da Aquisição (AM) 

Classificação:  1 - Sem Problema - SP  

2 - Problema Técnico Alto - PTA  

3 - Problema Técnico Baixo - PTB  

4 - Observação/Melhorias - OM 

5 - Não se Aplica – NA 

SG 1 ( 2 )   SG 2 ( 5 )  SG3 ( 5 ) 

Ações de Correções 

SG 1 0 - Trocar Não Atende por Atende em função de os valores financeiros da O.S. já serem 
considerados, logo, permanece a vinculação com a S.P 1.4. 
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Observações:  

N/A. 

 

Tabela 0.7 Revisão por Pares do Mapeamento entre o MCTI e os Modelos CMMI 

Fonte: Autor 

 

O formulário foi elaborado considerando as informações necessárias para que a 

validação fosse realizada pelos especialistas. Ajustes no formulário foram realizados, de 

acordo com a necessidade das revisões e a sugestão dos especialistas e deu origem à 

versão final do formulário de revisão por pares.  

A atividade de Revisão por Pares por especialistas contribui para a geração da 

versão final do mapeamento validada, assim como a identificação de insights e 

oportunidades de melhoria com base nos resultados do mapeamento. Discussões foram 

realizadas e o entendimento alinhado entre os especialistas, o que possibilita resultados 

robustos e eficazes na execução do método de mapeamento entre o modelo MCTI e 

modelos CMMI.   

 

4.11 Considerações Finais do Capítulo 
 

Neste capítulo foi apresentado o método de mapeamento entre o Modelo de 

Contração de Soluções de TI (MCTI) da Administração Pública Federal (APF) e os 

Modelos CMMI para Aquisição (CMMI-ACQ), CMMI para o Desenvolvimento 

(CMMI-DEV) e CMMI para Serviços (CMMI-SVC).  

O método de mapeamento foi criado através de um processo sistemático e 

criterioso, considerando a estrutura e a aplicação de cada modelo. Esse método tem o 

objetivo de analisar a cobertura das áreas de processos dos modelos CMMI em relação 

aos processos do modelo MCTI. Após a criação do método de mapeamento, uma 

avaliação do mesmo foi realizada, através da técnica de revisão por pares com 

especialistas, com o objetivo de validar o método do mapeamento, melhorar o 

entendimento e a estrutura dos modelos e garantir uma visão mais robusta e eficaz, que 

possibilitasse a execução do mapeamento.  
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No próximo capítulo serão detalhados os resultados, discussões, assim como 

será realizada uma análise crítica dos resultados obtidos com a execução do 

mapeamento entre o modelo MCTI e modelos CMMI. 

 

 

 

 

  



 
 

80 
 

Capítulo 5 

Resultado do Mapeamento entre 

o Modelo de Contratação de 

Soluções de TI e a Constelação 

CMMI 
 

 

 

 

5.1 Introdução 

 

Este capítulo apresenta os resultados, discussões e análise crítica da execução do 

mapeamento entre o Modelo de Contratação de Soluções TI (MCTI) da Administração 

Pública Federal (APF) (SLTI, 2011) e os modelos de maturidade das constelações 

CMMI-ACQ (GALLAGHER et al., 2010), CMMI-DEV (CHRISSIS et al., 2010) e 

CMMI-SVC (FORRESTER et al., 2010), utilizando o método definido no capítulo 4 

deste trabalho. 

As discussões e a análise crítica do mapeamento são descritas durante todo o 

capítulo e apresentam uma avaliação qualitativa dos resultados da execução do método 

de mapeamento realizado entre o MCTI e os modelos CMMI, tendo como objetivo 

analisar criticamente estes resultados. 

Além desta seção introdutória, o capítulo está organizado da seguinte forma: a 

Seção 5.2, apresenta a execução do mapeamento, a Seção 5.3 apresenta os resultados do 

mapeamento entre o MCTI e o CMMI-ACQ, a Seção 5.4 apresenta os resultados do 

mapeamento entre o MCTI e o CMMI-DEV, a Seção 5.5 apresenta os resultados do 

mapeamento entre o MCTI e o CMMI-SVC, a Seção 5.6 apresenta a consolidação dos 
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resultados do mapeamento entre o MCTI e o os modelos CMMI e, por fim, a Seção 5.7 

apresenta considerações finais do capítulo. 

5.2 Realização do Mapeamento 

 

Esta seção apresenta a execução do mapeamento entre o MCTI e os modelos 

CMMI, considerando o método de mapeamento definido no Capítulo 4 deste trabalho. 

Após o estudo dos modelos, foi realizado o mapeamento inicial entre o MCTI e os 

modelos CMMI. Este mapeamento inicial foi realizado, considerando as fases do 

processo de contratação de soluções de TI do MCTI e as áreas de processos dos 

modelos CMMI, conforme apresentado na Tabela 5.1. 

 

Modelo de Contratação de  

Solução de TI (MCTI) 

Áreas de 

Processo do 

CMMI ACQ 

Áreas de 

Processo do 

CMMI DEV 

Áreas de 

Processo do CMI 

SVC 

 

 

 

Fase de Planejamento da 

Contratação de Soluções de TI 

(PCTI) 

PP; REQM; 

PPQA; CM; 

AVER; DAR; 

ARD; ATM 

OPD; IPM 

AVAL; IPM 

SSAD; OPF 

AM; RSKM. 

PP; VER; PPQA; 

CM; DAR; VER; 

REQM; RD 

DAR; TS; OPD; 

IPM; VAL; IPM; 

SAM; OPF; 

RSKM. 

WP; SSD; PPQA; 

CM; DAR; 

REQM; IWM; 

SST; SAM; 

CAM; SCON; 

OPD; OPF; 

WMC; RSKM; 

SD; WP. 

Fase de Seleção do Fornecedor de 

Soluções de TI (SFTI) 
PP; AVER; ATM; 

SSAD. 

PP; VER; SAM. SCON; SAM; 

SD; SAM; WP. 

 

 

Fase de Gerenciamento do Contrato 

de Soluções de TI (GCTI) 

DAR; PP; 

REQM; ARD 

AM; PMC 

AVAL; PPQA 

AVER; CM. 

PP; REQM 

RD; SAM 

PMC; VAL 

CM; PPQA 

PI; VER. 

PPQA; WP; 

REQM; SSD; 

SAM; WMC; 

SCON; CM; 

SD; OPF. 

 

Tabela 0.1 Mapeamento Inicial do MCTI e os Modelos CMMI 

Fonte: Autor 

Após a realização do mapeamento inicial do modelo MCTI e os modelos 

CMMI, uma visão de alto nível do mapeamento foi gerada contendo o relacionamento 
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entre as fases do processo de contratação do modelo MCTI e as áreas de processos dos 

modelos CMMI.  

Seguindo o método de pesquisa definido no Capítulo 4 e baseado nos 

resultados do mapeamento inicial, foi identificada a necessidade de melhorar o 

detalhamento das informações, considerando a estrutura de cada modelo. Logo, níveis 

de detalhamento foram criados, que representam a estrutura de cada modelo, contendo 

os elementos essenciais para realizar o mapeamento.  

No modelo MCTI, foram criados 04 níveis de detalhamento contendo a 

estrutura do modelo, conforme apresentado na Tabela 5.2
2
. 

Fase do 

MCTI 

Processo do 

MCTI 

Atividade do MCTI Artefato Observação 

PCTI Iniciação Verificar Requisitos do DOD DOD Não se Aplica 

PCTI Iniciação Alterar DOD DOD Não se Aplica 

PCTI Iniciação Indicar Integrante Técnico DOD Não se Aplica 

PCTI Iniciação Analisar DOD DOD Não se Aplica 

SFTI Realizar Licitação Responder Questões / Impugnações 

Técnicas 

Contrato Não se Aplica 

SFTI Realizar Licitação Analisar Propostas Contrato Não se Aplica 

SFTI Avaliar TR/PB Avaliar TR/PB TR/PB Não se Aplica 

SFTI Revisar 

Tecnicamente 

Revisar Tecnicamente TR/PB Não se Aplica 

GCTI Monitoramento da 

Execução 

Receber Objeto TR/PB/Ent

rega  
Não se Aplica 

GCTI Monitoramento da 

Execução 

Elaborar Termo de Recebimento 

Provisório 

TR/PB/ 

Entrega 
Não se Aplica 

GCTI Monitoramento da 

Execução 

Avaliar Qualidade TR/PB/ 

Entrega 
Não se Aplica 

GCTI Monitoramento da 

Execução 

Analisar Desvios de Qualidade TR/PB/ 

Entrega 
Não se Aplica 

 

Tabela 0.2 Estrutura dos Processos do MCTI  

Fonte: Autor 

 

                                                           
2
 Levantamento inicial das informações da estrutura do modelo MCTI. As demais Tabelas apresentadas 

neste capítulo são partes do mapeamento.  
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Em seguida, foi realizado o levantamento das informações dos modelos 

CMMI, considerando 6 níveis de detalhamento que representam a sua estrutura, 

conforme apresentado na Tabela 5.3. 

 

Constelação 

CMMI 

Nível  

de 

Maturida

de 

Área  

de  

Processo 

Objetivo Prática  

Específica 

 Subprática Observação 

ACQ 02 AM SG 1 - 

Satisfazer 

acordos com 

fornecedores 

SP - 1.3 

Aceitar o 

produto 

adquirido 

1 - Revisão 

dos 

resultados de 

validação, 

relatórios, 

logs e 

questões para 

a aquisição 

do produto. 

Não se 

Aplica 

DEV 03 TS SG 1 - 

Selecionar 

Componente 

de Produtos 

SP 1.1 

Desenvolver 

soluções 

alternativas 

e critérios de 

seleção 

1. 

Identificação 

de critérios 

para 

selecionar 

um conjunto 

de soluções 

alternativas 

para 

consideração 

Não se 

Aplica 

SVC 02 SD SG 1 - 

Estabelecer 

Acordos de 

Serviço 

SP 1.1 

Analisar os 

acordos 

existentes e 

dados de 

serviço 

1. Descrições 

dos clientes 

de planos, 

metas e 

necessidades 

de serviço. 

Não se 

Aplica 

 

Tabela 0.3 Estrutura dos Modelos CMMI 

Fonte: Autor 

 

Em continuidade à execução do mapeamento e de acordo com o método 

mapeamento, foi realizada a análise detalhada da estrutura do modelo MCTI e os 

modelos CMMI, com base na estrutura individual de cada modelo. Em seguida, foi 

identificado que um novo nível de detalhamento da estrutura de cada modelo deveria ser 

adotado, considerando a estrutura dos modelos associadas. 

A análise detalhada foi realizada baseada em 4 níveis de detalhamento da 

estrutura de cada modelo, conforme demonstrado na Tabela 5.4. 
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Fase 

do 

MCTI 

Processo 

do 

MCTI 

  Atividade 

do  

MCTI 

 Modelos 

CMMI 

Área de 

Processo 

 

Objetivo 

Prática 

Especifica 

  Observação Nota 

GCTI Monitora

mento da 

Execuçã

o. 

Receber 

Objeto. 

ACQ AM Satisfaz

er 

acordos 

com 

fornece

dores 

 

SP - 1.3 

Aceitar o 

produto 

adquirido 

Não se 

Aplica 

  Atende 

GCTI Monitora

mento da 

Execuçã

o. 

Verificar 

Aderênci

a aos 

Termos 

Contratu

ais 

ACQ/DE

V/SVC 

PPQA Avaliar 

Objetiv

amente 

Process

os e 

Produto

s de 

Trabalh

o 

SP 1.1 

Avaliar 

objetiva

mente os 

processo

s. 

Não se 

Aplica 

Atende 

GCTI Monitora

mento da 

Execuçã

o. 

Verificar 

Aderênci

a aos 

Termos 

Contratu

ais 

ACQ/DE

V/SVC 

PPQA Avaliar 

Objetiv

amente 

Process

os e 

Produto

s de 

Trabalh

o 

SP 1.2 

Avaliar 

objetiva

mente os 

produtos. 

Não se 

Aplica 

Atende 

GCTI Monitora

mento da 

Execuçã

o. 

Indicar 

Termos 

Não 

Aderente

s 

ACQ/DE

V/SVC 

PPQA Avaliar 

Objetiv

amente 

Process

os e 

Produto

s de 

Trabalh

o 

SP 2.2 

Estabelec

er 

registros.  

Não se 

Aplica 

Atende 

GCTI Monitora

mento da 

Execuçã

o. 

Avaliar 

Qualidad

e 

SVC SCON Verifica

r e 

validar 

o Plano 

de 

Continu

idade 

do 

Serviço 

SP 3.2 

verificar 

e validar 

o Plano 

de 

Continui

dade do 

Serviço 

 

Não se 

Aplica 

Atende 

GCTI Monitora

mento da 

Execuçã

o. 

Efetuar 

Correçõe

s 

SVC SD Prepara

r para a 

Prestaçã

o de 

Serviço

SP 2,3 

Estabelec

er um 

Sistema 

de 

Gerencia

Não se 

Aplica 

Atende 
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s mento de 

Solicitaç

ão 

 

Tabela 0.4 Análise Detalhada do Modelo MCTI e Modelos CMMI 

Fonte: Autor 

 

Por fim, com os resultados mapeados, foi realizada a quantificação do 

atendimento das práticas específicas dos modelos CMMI pelos processos do MCTI, 

conforme apresentado na Tabela 5.5. 

 

Constelação CMMI: CMMI-ACQ 

Área de 

Processo 

Objetivo Prática 

Específica 

Classificação Frequência Evidência Observação 

AM SG 1 - 

Satisfazer 

acordos 

com 

fornecedor

es 

SP - 1.1 

Executar o 

Acordo do 

Fornecedor 

1 – ATD 2 Processo 

/Ordem de 

Serviço 

Não se 

Aplica. 

  SP - 1.2 

Monitor 

processos 

selecionados 

do 

fornecedor 

1 – ATD 1 Processo 

/Ordem de 

Serviço 

Não se 

Aplica. 

SP - 1.3 

Aceitar o 

produto 

adquirido 

1 – ATD 5 Processo 

/Ordem de 

Serviço 

Não se 

Aplica. 

SP - 1.4 

Gerenciar 

faturas de 

fornecedores 

1 – ATD 2 Processo 

/Ordem de 

Serviço 

Não se 

Aplica. 

Total   4   100% 

 

Tabela 0.5 Atendimento das Práticas dos Modelos CMMI pelo MCTI 

Fonte: Autor 

O mapeamento foi realizado para todas as áreas de processos dos modelos 

CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC em relação aos processos e atividades do 

modelo MCTI.  
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Devido à quantidade de tabelas e linhas geradas contendo os resultados do 

mapeamento de cada modelo, foram apresentados apenas exemplos dos resultados 

obtidos, que representam parte dos resultados do mapeamento realizado. 

Após a execução do mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI, 

os resultados foram validados através de uma revisão por pares feita por especialistas.   

A revisão por pares foi realizada em duas fases, sendo a primeira fase com um 

grupo de cinco especialistas. Com base no consenso realizado entre os revisores, ajustes 

foram realizados, compondo, assim, uma primeira versão revisada do mapeamento.  

A Tabela 5.6 apresenta um exemplo da primeira etapa da revisão por pares 

realizada para a área de processo de Gestão da Aquisição do modelo CMMI-ACQ em 

relação ao modelo MCTI. 

 

Revisão Por Pares do Mapeamento entre o MCTI e os Modelos CMMI 

Perfil dos Revisores:  

Revisor 1: (X) Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  (X) Experiência na 

Academia; () Outro: _____________________. 

Revisor 2: () Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  (X) Experiência na Academia; 

() Outro: _____________________. 

Revisor 3: (X) Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  () Experiência na Academia; 

() Outro: _____________________. 

Revisor 4: () Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  ()Experiência na Academia; () 

Outro: _____________________. 

Revisor 5: () Experiência no Governo; ( ) Experiência na Indústria;  (X)Experiência na Academia; () 

Outro: _____________________. 

Constelação CMMI: CMMI-ACQ 

Nível de Maturidade: Nível 2 

Área de Processo: Gestão da Aquisição (AM) 

Classificação:  1 - Sem Problema - SP  

2 - Problema Técnico Alto - PTA  

3 - Problema Técnico Baixo - PTB  

4 - Observação/Melhorias - OM 

5 - Não se Aplica – NA 

SG 1 ( 2 )   SG 2 ( 5 )  SG3 ( 5 ) 

Ações de Correções 
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SG 1 0 - Trocar Não Atende por Atende em função de os valores financeiros da O.S. já serem 

considerados, logo, permanece a vinculação com a S.P 1.4. 

Observações:  

N/A. 

 

Tabela 0.6 Revisão por Pares do Mapeamento entre o MCTI e os Modelos CMMI 

Fonte: Autor 

Ao final da primeira fase da revisão por pares, foi realizada a consolidação do 

percentual (%) de mudanças realizadas no mapeamento em decorrência do consenso e 

dos ajustes realizados entre os revisores, conforme apresentado na Tabela 5.7.  

 

Constelação CMMI Número de SG’s % de Mudanças na Primeira 

Fase da Revisão 

CMMI-ACQ 37 13% 

CMMI-DEV 41 7% 

CMMI-SVC 45 20% 

 

Tabela 0.7 Percentual de Mudanças Realizadas na Primeira Fase do Mapeamento 

Fonte: Autor 

 

Para garantir resultados mais robustos e coesos, esta versão foi submetida a 

uma segunda fase de revisão por pares, que contou com um avaliador líder e instrutor 

oficial dos modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC, conforme apresentado 

na Tabela 5.8.  

 

Revisão Por Pares do Mapeamento entre o MCTI e os Modelos CMMI 

Perfil dos Revisores:  

Revisor 1: (X) Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  (X) Experiência na Academia; 

(X) Outro: Avaliador Líder e Instrutor Oficial dos Modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC.   

Revisor 2: (X) Experiência no Governo; (X) Experiência na Indústria;  (X) Experiência na Academia; () 

Outro: _____________________. 

Constelação CMMI: CMMI-SVC 

Nível de Maturidade: Nível 3 

Área de Processo: Estratégia do Gerenciamento de Serviços (STSM) 
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Tabela 0.8 Revisão por Pares do Mapeamento entre o MCTI e os Modelos CMMI  

Fonte: Autor 

 

Ao final da segunda fase da revisão por pares, foi realizada a consolidação do 

percentual (%) de mudanças realizadas no mapeamento em decorrência dos ajustes 

realizados, conforme apresentado na Tabela 5.9.  

 

Constelação CMMI Número de SG’s % de Mudanças na Segunda 

Fase da Revisão 

CMMI-ACQ 37 5% 

CMMI-DEV 41 5% 

CMMI-SVC 45 15% 

 

Tabela 0.9 Percentual de Mudanças Realizadas na Primeira Fase do Mapeamento 

Fonte: Autor 

 

A consolidação das mudanças realizadas nas duas fases de revisão por pares 

considerou a quantidade de mudanças realizadas nos objetivos (SG’s) das áreas de 

processos de cada modelo CMMI.  

Classificação:  1 - Sem Problema - SP  

2 - Problema Técnico Alto - PTA  

3 - Problema Técnico Baixo - PTB  

4 - Observação/Melhorias - OM 

5 - Não se Aplica – NA 

SG 1 ( 2 )   SG 2 ( 2 )  SG3 ( 5 ) 

Ações de Correções 

SG 1 - Não há definição no modelo MCTI para atendimento das práticas relacionadas a este objetivo.  

Existe descrição de nível serviço, porém não há plano padrão definido nos processos. Trocar parcialmente 

atendido para não atendido 

SG2 - Existe a definição do nível de serviço e há a descrição dos serviços padrão mesmo sem 

planejamento. As práticas são atendidas pelos MCTI. Trocar não \tende por atende 

Observações:  

N/A. 
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Observando os resultados da validação através da revisão por pares feita por 

especialistas, nota-se que as duas fases de revisão resultaram em mudanças no 

mapeamento.  

Na primeira fase de revisão por pares, considerando a revisão do primeiro 

grupo de especialistas, o percentual (%) de mudanças foi diferente para todos os 

modelos do CMMI. O modelo CMM-SVC teve o maior percentual de mudanças, com 

20% de alteração no mapeamento em decorrência da revisão dos especialistas. Já o 

modelo CMMI-DEV, obteve o menor percentual de mudanças, tendo 7% de mudanças. 

Na segunda fase de revisão por pares, considerando a participação de um 

avaliador líder dos modelos CMMI, o modelo CMMI-SVC obteve o maior percentual 

de mudanças, tendo 15% de alteração no mapeamento em decorrência da revisão de 

especialistas. Já os modelos CMMI-ACQ e CMMI-DEV tiveram o mesmo percentual 

de mudanças, com 5% de mudanças no mapeamento. 

Como a realização das duas fases das revisões, os resultados foram refindados, 

gerando dados mais robustos e diminuindo o viés do pesquisador e as diferenças entre 

as opiniões dos especialistas, o que aumenta a confiabilidade dos resultados.  

A Tabela 5.10 apresenta a consolidação final das mudanças realizadas na 

primeira e segunda fase do mapeamento. 

 

Constelação CMMI % de Mudanças na 

Primeira Fase da Revisão 

% de Mudanças na 

Segunda Fase da Revisão 

CMMI-ACQ 13% 5% 

CMMI-DEV 7% 5% 

CMMI-SVC 20% 15% 

 

Tabela 0.10 Percentual de Mudanças Realizadas na Primeira e Segunda Fase do 
Mapeamento  

Fonte: Autor 

 

A fase de revisão por pares feita por especialistas contribuiu para a criação da 

versão final do mapeamento e foi realizado consenso entre os revisores para todos os 

ajustes decorrentes da revisão por pares. 
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5.3  Mapeamento entre o MCTI e o os Modelos CMMI 

 

Esta seção apresenta a consolidação dos resultados do mapeamento realizado 

entre o modelo MCTI e os modelos CMMI. Para cada área de processo de cada modelo 

CMMI foi informado o percentual (%) de atendimento e quando a área de processo não 

existe no modelo em questão, nenhum dado foi informado, conforme apresentado na 

Tabela 5.11.  

 

Áreas de Processo (%) CMMI 

ACQ 

(%) CMMI 

DEV 

(%) CMMI 

SVC 

Planejamento de Projeto (PP) 100% 100%  

Planejamento do Trabalho (WP)  100% 

Monitoramento e Controle do Projeto (PMC) 100% 100%  

Monitoramento e Controle do Trabalho 

(WMC) 

 100% 

Gerência de Configuração (CM) 85,71% 85,71% 85,71% 

Garantia da Qualidade do Processo e do 

Produto (PPQA) 

100% 100% 100% 

Medição e Análise (M&A) 68,75% 68,75/% 68,75/% 

Gestão de Acordo de Fornecedor (SAM)  100% 100% 

Gestão de Requisitos (REQM) 80% 80% 80% 

Entrega de Serviços (SD)  100% 

Foco no Processo Organizacional (OPF) 11,11% 11,11% 11,11% 

Definição do Processo Organizacional (OPD) 50% 50% 50% 

Análise e Tomada de Decisão (DAR) 100% 100% 100% 

Treinamento Organizacional (OT) 28,57% 28,57% 28,57 

Gestão Integrada de Projeto (IPM) 70% 70%  

Gestão Integrada do Trabalho (IWM)  70% 

Gestão de Riscos (RSQM) 85,71% 85,71% 85,71% 

Desenvolver Requisitos de Aquisição (ARD) 100%   

Gestão de Contrato (AM) 100% 

Verificação da Aquisição (AVER) 87,50% 

Validação da Aquisição (AVAL) 100% 

Solicitação e Desenvolvimento de Acordo de 

Fornecedor (SSAD) 

100% 

Gestão Técnica da Aquisição (ATM) 100% 

Desenvolvimento de Requisitos (RD)  100% 

Solução Técnica (TS) 100% 

Integração de Produto (PI) 100% 

Verificação (VER) 87,50 
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Validação (VAL) 100% 

Gestão da Capacidade e Disponibilidade 

(CAM) 

 16,67% 

Resolução e Prevenção de Incidentes (IRP) 50% 

Desenvolvimento do Sistema de Serviços 

(SSD) 

91,67% 

Continuidade dos Serviços (SCON) 75% 

Transição do Sistema de Serviços (SST) 60% 

Gestão Estratégica do Serviço (STSM) 50% 

 

Tabela 0.11 Consolidação dos Resultados 

Fonte: Autor 

Alguns aspectos importantes foram identificados na consolidação final dos 

resultados do mapeamento realizado entre o modelo MCTI e os modelos CMMI. As 

áreas comuns ou core e as áreas compartilhadas ou share dos modelos CMMI tiveram o 

mesmo percentual de atendimento pelos processos do modelo MCTI já que, pela 

semelhança das práticas específicas de cada área de processo, seus resultados não são 

alterados. 

 No nível 2 de maturidade, as Áreas de Processo de Planejamento de Projeto 

(PP) / Planejamento de Trabalho (WP) , Monitoramento e Controle de Projeto (PMC) / 

Monitoramento e Controle do Trabalho (WMC) e Garantia da Qualidade do Processo e 

do Produto (PPQA) obtiveram 100% de atendimento ou cobertura, ou seja, 100% das 

práticas específicas destas áreas são atendidas por atividades e processos do modelo 

MCTI. As demais Áreas de Processo obtiveram percentuais (%) semelhantes, sendo: 

Gerência de Configuração (CM) com 85,71%; Gerência de Requisitos (REQM) com 

80%; e Medição e Análise (M&A) com 68,75%; e de cobertura e atendimento, pelos 

processos e atividades do modelo MCTI.  

A Área de Processo de Gerência de Configuração (CM) não foi atendida 

completamente devido à falta de identificação de todos os itens de configuração que 

compõem o sistema de configuração e mudança, o que dificulta o gerenciamento de 

mudanças para todos os elementos que compõem o gerenciamento dos contratos. Além 

disso, a criação de baselines dos contratos não está definida, havendo somente a 

definição de entregáveis.   

A Área de Processo de Gerência de Requisitos (REQM) não foi totalmente 

atendida devido à falta de rastreabilidade dos requisitos, o que dificulta a análise de 

impacto em mudanças de requisitos.  
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Por fim, a Área de Medição e Análise (M&A), que obteve menor percentual 

(%) de cobertura e atendimento, apresenta falhas quanto à especificação de medidas 

para monitoramento dos indicadores. Além disso, o modelo MCTI não define 

procedimentos de coletas, armazenamento e análise dos indicadores, o que compromete 

o sistema de medição.  

No nível 3 de maturidade, a Área de Processo de Análise de Decisão e 

Resolução (DAR)  obteve 100% de atendimento e cobertura. As demais Áreas de 

Processos obtiveram percentuais (%) diferenciados, sendo elas: Gerência de Riscos 

(RSKM), com 85,71%; Gestão Integrada de Projetos (IPM) / Gestão Integrada de 

Trabalho (IWM), com 70%; Definição do Processo Organizacional (OPD), com 50%; 

Treinamento Organizacional (OT) com 28,57%; Foco no Processo Organizacional 

(OPF), com 11,11%.  

A Área de Gerência de Riscos (RSKM) não foi totalmente atendida devido à 

falta de especificação de fontes e categorias de riscos, o que dificulta a identificação de 

riscos nos contratos.  

A Área de Gestão Integrada de Projetos (IPM) / Gestão Integrada de Trabalho 

(IWM) apresenta falhas em relação à definição de processos que orientem a 

contribuição com os ativos da organização, o que ocasiona a perda do conhecimento 

gerado com experiências e lições aprendidas do processo de contratação.  

A Área de Definição do Processo Organizacional (OPD) apresenta falhas em 

alguns pontos, como: a falta de descrição de modelos de ciclos de vida que oriente a 

organização na execução do processo de contratação; falta a definição de um repositório 

organizacional de medições, contendo os indicadores da organização; e falta de 

delimitação de normas para definição de ambientes de trabalho e formação de times, no 

contexto da organização. 

A Área de Treinamento Organizacional (OT) não define as necessidades 

estratégicas de treinamento e quais são os treinamentos de responsabilidade da 

organização. Além disso, não há treinamentos, registros, consequentemente, não há a 

avaliação da eficácia, o que compromete o gerenciamento da área de treinamento na 

organização.  

Por fim, a área de Foco no Processo Organizacional (OPF) apresenta diversos 

problemas na definição das necessidades dos processos, na identificação de melhorias, 

na implantação e monitoramento de processos, assim como na incorporação de lições 

aprendidas nos processos.  
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Com base nestes resultados, nota-se que, existe uma deficiência na sequencia 

de execução dos processos do modelo MCTI, em relação aos modelos CMMI. O 

modelo MCTI atende a diversas áreas de processos dos modelos CMMI em níveis de 

maturidade diferentes. Ao mesmo tempo em que áreas de processos relacionadas à 

engenharia de Aquisição, Desenvolvimento e Serviços são atendidas em quase 100% e, 

estas áreas estão no nível 3 de maturidade, as áreas do nível 2 de maturidade, que define 

o nível gerenciado não são atendidas completamente. Logo, as áreas relacionadas ao 

nível 3 de maturidade, não estão sendo executadas após o atendimento de todas as áreas 

de processos do nível 2 de maturidade dos modelos CMMI. Isto pode resultar em 

problemas e dificuldades na execução dos processos, impossibilitando de atribuir um 

nível de maturidade ao modelo MCTI. 

As áreas específicas de cada constelação dos modelos CMMI-ACQ, CMMI-

DEV e CMMI-SVC tiveram resultados semelhantes e serão detalhadas nas próximas 

seções. 

 

5.4  Mapeamento entre o MCTI e o CMMI-ACQ 

 

Esta seção apresenta os resultados do mapeamento realizado entre o modelo 

MCTI e o modelo CMMI para Aquisição (CMMI-ACQ), conforme apresentado no 

Gráfico 5.1 

 

 

Gráfico 0.1 Resultado do Mapeamento entre o MCTI e o CMMI-ACQ 

Fonte: Autor 
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Todas as áreas de processo do modelo CMMI-ACQ obtiveram algum 

percentual de cobertura em relação aos processos e atividades do MCTI, indicando que 

estas atividades e processos atendem, em algum grau, às práticas específicas do modelo 

CMMI-ACQ.  

No nível 2 de maturidade, as Áreas de Processo do modelo CMMI-ACQ são as 

áreas core e shared e foram descritas  na Seção 5.2 deste Capítulo.  

No nível 3 de maturidade, diversas áreas tiveram a cobertura e atendimento de 

100%, sendo elas: Desenvolvimento de Requisitos de Aquisição (ARD), Gestão da 

Aquisição (AM), Validação da Aquisição (AVAL), Solicitação e Desenvolvimento de 

Acordo de Fornecedor (SSAD) e Gestão Técnica da Aquisição (ATM), o que demonstra 

uma forte relação das atividades definidas no modelo MCTI, como forma de 

implementação das áreas de processo do modelo CMMI-ACQ. A Área de Processo de 

Verificação da Aquisição (AVER) obteve 87,50%; uma vez que esta área não define um 

método de revisão por pares como forma de verificação de artefatos do processo de 

aquisição. As demais Áreas de Processos que compõem o nível 3 de maturidade do 

modelo CMMI-ACQ fazem parte do core dos modelos CMMI e foram citadas na Seção 

5.2. 

Um aspecto importante é que, apesar de um percentual de cobertura para todas 

as áreas de processos do modelo CMMI-ACQ, em relação aos processos e atividades do 

MCTI, está sendo considerado no mapeamento, as áreas de processos do CMMI-ACQ 

no nível 3 de maturidade, e neste nível, os processos devem apresentar alguma 

maturidade nos processos de aquisição. 

Analisando estes resultados e a indústria de software brasileira, percebe-se que, 

para atender ao modelo MCTI, as empresas que prestam serviços ao governo precisam 

ter processos definidos relacionados à aquisição de produtos e serviços, demonstrando 

algum nível de maturidade e capacidade em seus processos. Logo, observando a 

maturidade da indústria nacional de software, as empresas não estão aptas para atender 

às exigências do modelo MCTI, uma vez que estas empresas não possuem processos 

definidos que contemplem as áreas de aquisição (MPS, 2012).  

5.5  Mapeamento entre o MCTI e o CMMI-DEV 
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Esta seção apresenta os resultados do mapeamento realizado entre o modelo 

MCTI e o modelo CMMI para o Desenvolvimento (CMMI-DEV), conforme 

apresentado no Gráfico 5.2. 

 

Gráfico 0.2 Resultado do Mapeamento entre o MCTI e o CMMI-DEV 

Fonte: Autor 

 

As áreas de processo do modelo CMMI-DEV, assim como o modelo CMMI-

ACQ, obtiveram algum percentual de cobertura em relação aos processos e atividade do 

modelo MCTI.  

No nível 2 de maturidade, as Áreas de Processo do modelo CMMI-DEV, assim 

como o modelo CMMI-ACQ, são as áreas core e shared e estão descritas  na seção 5.2 

deste Capítulo.  

No nível 3 de maturidade, as áreas Desenvolvimento de Requisitos (RD); 

Solução Técnica (TS); Integração de Produto (PI); e Validação (VAL) foram as áreas 

que apresentaram um maior percentual de atendimento, com 100% de cobertura das 

práticas específicas.  A Área de Processo de Verificação (VER) obteve 87,50%, que, 

assim como área de Verificação da Aquisição do modelo CMMI-ACQ, não define um 

método de revisão por pares como forma de verificação de artefatos. As demais Áreas 

de Processos que compõem o nível 3 de maturidade do modelo CMMI-DEV, fazem 

parte do core dos modelos CMMI e foram citadas na Seção 5.2. 

As áreas de processos da engenharia de produto de software contêm os 

elementos chave para um processo de software eficaz, abrangendo todo o ciclo de 

produção, desde a concepção até a entrega e manutenção do software. Estas áreas estão 
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no nível 3 de maturidade do modelo CMMI-DEV e representam ainda um caminho 

evolutivo para a organização em busca de um processo maduro e disciplinado.   

Analisando estes resultados e a indústria de software brasileira, percebe-se que, 

para atender ao modelo MCTI, as empresas fornecedoras de soluções de TI precisam ter 

processos definidos, relacionados ao desenvolvimento e manutenção de software, 

comprovando algum nível de maturidade e capacidade em seus processos. 

Considerando a maturidade da indústria de software nacional, nota-se que as empresas 

não estão aptas para atender às exigências do modelo MCTI, uma vez que estas não 

possuem maturidade de processos que contemplem as áreas de desenvolvimento e 

manutenção de software (MPS, 2012).  

 

5.6  Mapeamento entre o MCTI e o CMMI-SVC 

 

Esta seção apresenta os resultados do mapeamento realizado entre o modelo 

MCTI e o modelo CMMI para Serviço (CMMI-SVC), conforme apresentado no Gráfico 

5.3. 

 

Gráfico 0.3 Resultado do Mapeamento entre o MCTI e o CMMI-SVC 

Fonte: Autor 

 

As áreas de processo do modelo CMMI-SVC, assim como os demais modelos 

analisados, obtiveram algum percentual de cobertura em relação aos processos e 

atividades do MCTI, indicando que seus processos e atividades atendem, em algum 

grau, às práticas específicas do modelo CMMI-SVC.  
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No nível 2 de maturidade, a área de Entrega de Serviços (SD) foi atendida em 

100% pelos  processos e atividades do MCTI. As demais Áreas de Processos que 

compõem o nível 2 de maturidade do modelo CMMI-SVC fazem parte do core ou 

shared dos modelos CMMI e foram citadas na Seção 5.2. 

No nível 3 de maturidade, nenhuma área de processo do modelo CMMI-SVC 

obteve 100% de cobertura e atendimento. As demais áreas tiveram percentuais de 

atendimento diferenciados, sendo as Áreas de: Desenvolvimento do Sistema de Serviço 

(SSD) com 91,67%; Continuidade dos Serviços (SCON), com 75,00%; Transição do 

Sistema de Serviço (SST), com 60%; Prevenção e Resolução de Incidentes (IRP), com 

50%; Estratégia do Gerenciamento de Serviços (STSM), com 50%; e Gerenciamento da 

Capacidade e Disponibilidade (CAM), com 16,67% de cobertura e atendimento. 

O núcleo que compõe a engenharia de serviço, ou seja, as áreas que definem 

processos para estabelecer, entregar, e gerenciar serviços, são parcialmente atendidas 

pelo modelo MCTI, o que demonstra uma deficiência no sistema de serviço, já que nem 

todas as áreas que compõem este sistema, foram atendidas completamente. Estas áreas 

representam a engenharia do sistema de serviço, no nível 3 de maturidade do modelo 

CMMI-SVC, contendo processos definidos para todas as atividades relacionadas à 

prestação de serviços.   

A Área de Desenvolvimento do Sistema de Serviço (SSD) não define um 

método de revisão por pares como forma de verificação de artefatos.  

A Área de Continuidade dos Serviços (SCON) não possui a identificação e 

priorização das funções e dos recursos essenciais do sistema de serviços. Logo, sem a 

identificação destes elementos, não é possível planejar a continuidade dos serviços de 

forma efetiva. 

A Área de Transição do Sistema de Serviço (SST) não estabelece um 

mecanismo de preparação para as alterações e transição do serviço, assim como não 

define uma forma de avaliar e controlar os impactos da transição do serviço. 

A Área de Prevenção e Resolução de Incidentes (IRP) não estabelece uma 

abordagem para prevenção e resolução de incidentes, assim como não define um 

sistema para gerenciar os incidentes. Além disso, não é realizada a seleção e analise de 

incidentes, não havendo solução para estes incidentes, a fim de prever sua ocorrência 

futura. 

A Área de Estratégia do Gerenciamento de Serviços (STSM) não estabelece 

planos de serviços padrão.   
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Por fim, a Área de Gerenciamento da Capacidade e Disponibilidade (CAM) 

não define (i) a seleção de medidas, (ii) a representação do sistema de serviços, (iii) o 

monitoramento da capacidade e disponibilidade, assim como não define relatórios com 

os resultados dos serviços. Estes resultados refletem no sistema de serviços, umas vez 

que a falta de implementação desses parâmetros impossibilita o gerenciamento da 

disponibilidade e capacidade dos serviços.  

Analisando estes resultados e a indústria de software brasileira, percebe-se que, 

para atender ao modelo MCTI, as empresas de suporte, operação, desenvolvimento e 

execução dos serviços de TI precisam ter processos definidos, relacionados às 

atividades de prestação de serviços, que envolvem estratégia, capacidade, 

disponibilidade, continuidade, entrega e transição de serviços, assim como a prevenção 

de acidentes, comprovando algum nível de maturidade e capacidade em seus processos.  

Considerando a maturidade da indústria nacional de software, percebe-se que 

as empresas não estão aptas para atender às exigências do modelo MCTI, uma vez que 

estas não possuem maturidade de processos que contemplem o funcionamento e 

operação de um sistema de serviço (MPS, 2012). 

5.7  Desafios Encontrados 

 

Alguns desafios foram identificados com base nos resultados do mapeamento 

realizado entre o MCTI e os modelos CMMI. Parte desses desafios está no fato de a 

legislação brasileira ser complexa demais para garantir um processo de contratação 

eficiente, que exige maturidade, tanto do governo quanto das empresas fornecedoras de 

soluções de TI.  

O MCTI define em detalhes o passo a passo para a execução dos processos e 

atividades relacionados à contratação de soluções de TI. Este modelo especifica um 

profundo nível de detalhes nos processos e atividades, o que dificulta a sua execução 

para qualquer tipo de contrato, considerando que cada contrato é único e define os 

elementos que são pertinentes a um contexto específico. 

Em termos gerais, não há um alinhamento entre o processo de contratação de 

soluções de TI definidos no MCTI e as metodologias, normas e modelos que 

comumente são utilizados como padrão de qualidade pela indústria de software. Dessa 

forma, as empresas têm um desafio de alinharem a realização de suas atividades à forma 

de trabalho definido pelo governo federal, que está orientado pela legislação brasileira.   
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O MCTI define processos e atividades equivalentes ao nível 3 de maturidade 

dos modelos CMMI. No entanto existente falhas no atendimento do nível 2 de 

maturidade dos modelos CMMI que é a base para o gerenciamento e a base para 

evolução para os níveis posteriores.  

No nível 3 de maturidade, as empresas possuem processos definidos para o 

gerenciamento de projetos, serviços e aquisições e possuem processos definidos para a 

engenharia de produto, serviços e aquisição. Logo, tem-se o desafio de elevar a 

maturidade das empresas que compõem o setor de TI no Brasil, promovendo sua 

capacitação, para que estas possam estar aptas a prestarem serviços para o governo. 

Dessa forma, o governo brasileiro, promove o crescimento da micro e pequena empresa, 

fortalece a indústria de software e garante os princípios constitucionais sobre as 

contratações de soluções de TI. Do contrário, medidas para simplificação do processo 

de contratação de soluções de TI deverão ser tomadas, para garantir que haja uma maior 

concorrência das empresas que compõem o setor de TI brasileiro, a fim de que estas 

possam sobreviver no mercado atual.  

5.8  Considerações Finais do Capítulo 

 

Neste capítulo, foram apresentados os resultados, discussões e análise crítica da 

execução do mapeamento entre o Modelo de Contratação de Soluções TI (MCTI) da 

Administração Pública Federal (APF) (SLTI, 2011) e os modelos de maturidade das 

constelações CMMI-ACQ (GALLAGHER et al., 2010), CMMI-DEV (CHRISSIS et al., 

2010) e CMMI-SVC (FORRESTER et al., 2010). 

Os resultados do mapeamento realizado demonstram que os processos e 

atividades do modelo MCTI atendem a diversas as práticas específicas dos modelos 

CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC no nível 3 de maturidade, porém existente 

falhas no atendimento do nível 2 de maturidade.  

Baseado nesses resultados, têm-se diversos desafios no Brasil, uma vez que a 

indústria de software nacional é formada, em maior parte, por empresas de micro e 

pequeno porte e estas empresas não possuem maturidade e capacidade em termos de 

processos.  Logo, estas empresas, não estão aptas a prestarem serviços ao governo 

federal brasileiro, já que, para executar os processos e atividades definidos no modelo 

MCTI, precisam demonstrar maturidade e capacidade de processos. 
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No próximo capítulo são apresentados os insights e oportunidades de melhoria, 

identificados com base nos resultados do mapeamento realizado entre o modelo MCTI e 

os modelos CMMI. 
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Capítulo 6 

Insights Obtidos nos Resultados 

do Mapeamento 
 

 

 

 

 

6.1 Introdução 

 

Este capítulo apresenta os insights e as oportunidades de melhoria identificadas 

com base nos resultados do mapeamento realizado entre o Modelo de Contratação de 

Soluções de TI (MCTI), da Administração Pública Federal (SLTI, 2011), e os modelos 

de maturidade das constelações CMMI-ACQ (GALLAGHER et al., 2010), CMMI-

DEV (CHRISSIS et al., 2010) e CMMI-SVC (FORRESTER et al., 2010).  

Os modelos CMMI definem a área de Garantia da Qualidade do Processo e do 

Produto (PPQA) como área responsável por provê insights a respeito dos resultados dos 

processos, ou seja, esta área é responsável por apresentar ideias, visões, descobertas, 

proposta de melhoria nos processos com base em insights obtidos na execução dos 

processos.  

Segundo Luz (2001), um insight é uma ideia, uma sacada, uma intuição ou uma 

descoberta.  Ter insights, quer dizer, “tive uma ideia, um entendimento ou cheguei a 

alguma conclusão importante”. Isso demonstra que a capacidade de um indivíduo de ter 

um “insight” está ligada diretamente à sua capacidade de exercitar a compreensão na 

busca de um sentido e entendimento do mundo que o cerca. Um Insight é uma 

interpretação (conclusão que você tirou) que explique um fato na totalidade ou em parte 

e/ou porque esse fato acontece. Um bom insight precisa de um acontecimento novo, 
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diferente ou um fato que ocorra frequentemente e que possibilite uma visão diferente de 

um contexto. 

Neste contexto, alguns insights foram identificados como parte dos resultados do 

trabalho de mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI.  

O formato de descrição dos insights segue um padrão baseado na definição de 

melhorias de processos (SOMMERVILLE e SAWYER, 1997) e foi adaptado para 

descrever padrões de software (BRAGA, 2001). 

Os insights estão definidos contendo:  

 Identificação: Identifica o insight; 

 Descrição: Breve descrição do insight; 

 Classificação: Conforme as definições: crítico, intermediário e 

dispensável; 

 Processos Relacionados no MCTI: Relação ou citação do processo e 

atividade que insight deve ser aplicado. 

 

Para melhorar a orientação e a caracterização da importância dos insights, foram 

criadas três classificações: Crítico, Intermediário e Dispensável, conforme definido na 

Tabela 6.1. 

 

Classificação Descrição 

Crítico O insight é fortemente recomendado, com mudanças significativas na 

execução do processo.  

Intermediário O insight é recomendado com mudanças na execução do processo. 

Desejável O insight é sugerido e sua aplicação não interfere a execução do 

processo. 

 

Tabela 0.1 Classificação dos Insights Fonte: Autor 

 

Além desta seção introdutória, o capítulo está organizado da seguinte forma: a 

Seção 6.2 descreve os insights identificados; e a Seção 6.3 apresenta considerações 

finais do capítulo. 
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6.2  Insights 

 

Nesta seção são apresentados os insights identificados com base nos resultados 

do mapeamento entre o MCTI e os modelos CMMI. Os insights se referem a ideias e 

descobertas realizadas e auxiliam a execução de melhorias de processos em um contexto 

específico. 

Os insights foram divididos em 04 categorias: i) em relação à definição e 

padrão de processos; ii) em relação à estrutura do modelo MCTI; iii) em relação à 

implementação de boas práticas de processos de software; iv) em relação à maturidade 

das organizações brasileiras; e, v) em relação à maturidade das organizações públicas 

brasileiras.  

As categorias dos insights estão relacionadas ao conteúdo de cada insight e 

estão descritos nas próximas seções. 

 

 

6.3  Em Relação à Definição e Padrão de Processos 

 

Esta seção descreve os insights relacionados à definição e padronização de 

processos. A padronização de processos visa reduzir a variabilidade dos processos, sem 

prejudicar a sua flexibilidade.  

Identificação:  

I-01 - Definir Procedimentos de Adaptação de Processos 

Descrição: 

O modelo MCTI é abrangente, complexo e aplicado a qualquer tipo de contratação de soluções de TI. A 

possibilidade de adaptar os processos, com a definição de critérios e diretrizes de adaptação de acordo 

com o tipo de contrato, auxilia a execução dos processos, considerando as necessidades individuais de 

cada contratação e o seu contexto de aplicação. 

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todo o MCTI, com ênfase na fase de “Planejamento da Contratação”, em que são definidos os 

instrumentos de apoio à execução dos contratos. 
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Identificação:  

I-02 - Utilizar Modelos de Documentos das Empresas Prestadoras de Serviços 

Descrição: 

O MCTI define a criação de modelos de documentos ainda em fase de planejamento. Os modelos de 

documentos são definidos de acordo com as necessidades e características de cada organização. A 

mudança desses modelos de documentos pode demandar treinamentos e adaptação na nova forma de 

trabalho, levando tempo, retrabalho e desconsiderando o aprendizado individual de cada empresa. Uma 

boa prática é utilizar os modelos de documentos de cada organização, uma vez que estes modelos contêm 

o conhecimento e aprendizado da mesma. 

Classificação: 

Intermediário 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todo o MCTI, com ênfase na fase de “Planejamento da Contratação”, em que são definidos os 

instrumentos de apoio à execução dos contratos. 

 

Identificação: 

I-03 – Excluir a Atividade Alterar Ata 

Descrição: 

Sendo a ata de reunião um documento que contém o registro de assuntos tratados em reuniões com caráter 

informativo e sem a necessidade de controle no conteúdo, a existência dessa atividade é desnecessária, 

uma vez que não há necessidade de alterar o conteúdo da ata, em decorrência dos assuntos tratados na 

reunião.  

Classificação: 

Dispensável 

Processos Relacionados no MCTI: 

A atividade “Alterar Ata” ocorre no processo de “Iniciação” na fase de “Gerenciamento do Contrato de 

Soluções de TI”. 

 

Identificação: 

I-04 - Redefinir Processos do Modelo MCTI  

Descrição: 

O modelo MCTI define “o que” e “como” fazer as atividades dos processos ligados à contratação de 

soluções de TI.  Os modelos CMMI definem “o que” é requerido para implementação de cada área de 

processo. Logo, uma orientação importante é redefinir os processos e atividades do MCTI para que estes 

processos contemplem apenas “o que deve ser feito”, e o “como deve ser feito” pode ser uma orientação 

de como cada organização pode executar os processos. 

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 
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Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

6.4  Em Relação à Estrutura do Modelo MCTI 

 

Esta seção descreve ações relacionadas à Estrutura do modelo MCTI. As 

exigências do MCTI estão relacionadas aos processos e atividades definidas em cada fase 

da contratação de soluções de TI. 

Identificação: 

I-05 - Dividir a Fase de Planejamento da Contratação 

Descrição: 

A quantidade de processos envolvidos na fase de planejamento da contratação de soluções de TI do 

MCTI demonstra complexidade. Esta fase contempla diversos processos, dentre eles, o “Processo de 

Análise de Viabilidade da Contratação”, que possui 9 (nove) atividades e produz o artefato “Análise de 

Viabilidade da Contratação”. Essa atividade justifica a contratação de solução de TI, e nesta fase é 

decidido se a contratação prosseguir ou não. Logo, recomenda-se que este processo anteceda o 

planejamento, já que demanda um grande esforço para planejar uma contratação que ainda não foi 

aprovada.  

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

A fase de “Planejamento da Contratação de Soluções de TI”, no processo “Análise de Viabilidade da 

Contratação”. 

 

Identificação: 

I-06 - Realinhar as Atividades da Fase de Planejamento 

Descrição: 

A fase de planejamento da contratação é extensa, no entanto, as atividades de avaliação e revisão técnica 

do TR/PB ocorrem somente na fase de seleção do fornecedor e que diz respeito a atividades executadas 

na fase de planejamento. Logo, recomenda-se que estas atividades ocorram na fase de planejamento, uma 

vez que elas demandam ajustes e correções, indicando que o TR/PB está pronto para ser utilizado na fase 

de seleção de fornecedor. 

Classificação: 

Intermediário 

Processos Relacionados no MCTI: 

As atividades de “Avaliar TR/PR” e “Revisar Tecnicamente” ocorrem na fase de Seleção do Fornecedor 

de Soluções TI. 



 
 

106 
 

Identificação: 

I-07 - Simplificar a Fase de Planejamento da Contratação 

Descrição: 

A dimensão da fase de planejamento da contratação de soluções de TI demandam um alto esforço e custo 

de execução. Uma forma de simplificar a fase é definir diretrizes e critérios que se adaptem ao contexto 

de cada contratação. Logo, nesta fase, seriam gerados os documentos e elementos necessários para 

execução dos contratos de acordo com a necessidade, e não somente para cumprir os dispostos previstos 

no MCTI. 

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Processos relacionados à Fase de Planejamento da Contratação de Soluções de TI.  

Identificação: 

I-08 - Reestruturar as Atividades de Verificação e Avaliação da Qualidade 

Descrição: 

As atividades de verificação e avaliação da qualidade possuem o objetivo de detectar defeitos a fim de 

garantir a qualidade nos produtos de trabalho. Logo, é importante estruturar um processo de verificação, 

validação e avaliação da qualidade nos produtos de trabalho que fazem parte dos entregáveis no processo 

de contratação, ao invés de realizar essas atividades diversas vezes em momentos diferentes e sob a 

mesma perspectiva.  

Classificação: 

Intermediário 

Processos Relacionados no MCTI: 

Na fase de “Gerenciamento do Contrato de Soluções de TI”, existem diversas atividades de verificação e 

avaliação da qualidade, sendo elas: “Avaliar a Qualidade”; “Verificar Aderência aos Termos 

Contratuais”; “Verificar Regularidades Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias”; e “Verificar Manutenção 

da Necessidade, Economicidade e Oportunidades da Contratação”. 

 

Identificação: 

I-09 - Definir Estratégia para Implentação e Melhoria de Processos  

Descrição: 

O MCTI define atividades relacionadas à consulta de ativos de processos, coleta de lições aprendidas, 

utilização de modelos de documentos, entre outros. No entanto, não há uma estratégia com mecanismos 

para identificação, implementação e melhoria de processos, considerando lições aprendidas, melhores 

praticas e resultados de indicadores.   

Classificação: 

Intermediário  

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 
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Identificação: 

I-10 – Reestruturar o MCTI para Áreas de Aquisição, Desenvolvimento e Serviços. 

Descrição: 

O modelo MCTI define um processo genérico para contratação de soluções de TI. Uma forma de 

melhorar a sua aplicação e a execução dos processos é definir especificidades do modelo MCTI para 

áreas de Aquisição, Desenvolvimento e Serviços, dessa forma, facilita a execução de aplicação com base 

nestas áreas. 

Classificação: 

Intermediário 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

6.5  Em Relação à Implementação de Boas Práticas de Processos de 

Software 

 

Esta seção descreve os insights relacionados à definição a implementação de boas 

práticas de processos de software. As boas práticas de processos de software estão baseadas 

nas definições comumente utilizadas pelos modelos, normas e padrões para engenharia e 

qualidade de software.  

Identificação: 

I-11 - Criar Áreas de Processos do MCTI 

Descrição: 

O modelo MCTI possui processos e atividades que atendem a diversas práticas dos modelos CMMI, no 

entanto, os modelos CMMI estão estruturados em áreas de processos. Uma recomendação seria a 

definição de áreas de processos para relacionar os processos e atividades do MCTI para facilitar a 

execução dos processos no contexto das contratações de TI.  

Classificação: 

Intermediário 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

Identificação: 

I-12 - Reestruturar os de Processos de Monitoramento e Controle de Contratos 

Descrição: 
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O modelo MCTI possui processos e atividades relacionados a Monitoramento e Controle dos Contratos. 

No entanto, o monitoramento não está sendo realizado com base na especificação de indicadores, 

alinhado às necessidades estratégicas da organização. Além disso, ações corretivas estão sendo tomadas 

com base em sentimentos e não em resultados de indicadores.  

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

Identificação: 

I-13 - Definir um Sistema de Configuração para o Gerenciamento dos Contratos  

Descrição: 

O MCTI define controles para os elementos que fazem parte dos contratos, no entanto, não há definição 

de baselines no planejamento e monitoramento, não havendo rastreabilidade entre os itens de 

configuração dos contratos, incluindo requisitos dos produtos e serviços.  

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

Identificação: 

I-14 - Definir Estratégia para Identificação das Necessidades de Treinamentos  

Descrição: 

O MCTI define processos relacionados ao repasse do conhecimento no âmbito de contratos, porém não há 

um planejamento associado, considerando as necessidades estratégicas dos contratos e organização, assim 

como os perfis com competências necessárias para execução das atividades.  

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

Identificação: 

I-15 – Definir Procedimentos para o Gerenciamento da Capacidade e Disponibilidade dos Serviços  

Descrição: 
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O MCTI define processos relacionados à estratégia para gerenciar a capacidade e disponibilidade dos 

serviços, porém não há a definição de parâmetros que auxiliem o monitoramento da capacidade e 

disponibilidade, incluindo medidas e indicadores. Esta definição pode auxiliar no monitoramento da 

capacidade e disponibilidade de forma efetiva, considerando o desempenho obtido na execução dos 

processos.  

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

Identificação: 

I-16 – Definir Procedimentos para Prevenção e Resolução de Incidentes  

Descrição: 

O modelo MCTI define processos que provém à resolução de acidentes, no entanto, não há uma 

abordagem definida, com procedimentos e atividades para prevenção e resolução de incidentes, assim 

como uma avaliação dos resultados dos incidentes com a perspectiva de evitar a sua ocorrência futura.  

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

6.6  Em Relação à Maturidade das Organizações Brasileiras 

 

Esta seção descreve os insights relacionados à maturidade das organizações 

brasileiras. Os insights fornecem uma orientação de iniciativas que favorecem a adequação 

dos processos nas organizações brasileiras de software.  

Identificação: 

I-17 - Promover a Capacitação das Empresas Brasileiras 

Descrição: 

O modelo MCTI é complexo e exige maturidade em termos de processos das organizações prestadoras de 

serviços, uma vez que estes processos envolvem atividades que percorrem todo o ciclo de vida da 

contratação. Logo, uma ação importante é promover capacitação para as empresas brasileiras nos 

processos e atividades do MCTI, para que estas possam prestar serviços ao governo e executar os 

processos de forma efetiva.  
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Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

Identificação: 

I-18 - Expandir e Apoiar de Iniciativas de Programas de Melhoria de Processos  

Descrição: 

O modelo MCTI possui processos e atividades que estão definidas somente no nível 3 de maturidade dos 

modelos CMMI. Logo, expandir, apoiar e incentivar programas de melhorias de processos nas 

organizações é uma oportunidade para melhorar a maturidade das organizações, uma vez que, a partir 

destes programas, as organizações evoluem a maturidade e capacidade de processos e atestam essa 

maturidade através de avaliações e certificações.  

Classificação: 

Intermediário 

Processos Relacionados no MCTI: 

Não se Aplica 

 

Identificação: 

I-19 - Definir um Padrão de Pontuação em Licitações Públicas para Empresas Certificadas em 

Modelos e Normas de Qualidade  

Descrição: 

O modelo MCTI é complexo e exige maturidade em termos de processos, tanto para o governo, quanto 

para as empresas contratadas. Logo, definir um mecanismo para melhorar a pontuação em processos 

licitatórios das empresas que comprovem a existência de alguma maturidade, é uma forma de incentivar 

as organizações a buscarem por melhoria contínua em seus processos.  

Classificação: 

Intermediário 

Processos Relacionados no MCTI: 

Não se Aplica 

 

Identificação: 

I-20 - Definir um Programa de Certificação de Qualidade para Produtos e Serviços de TI 

Subcontratado de Terceiros. 

Descrição: 
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O modelo MCTI define processos e atividades com a criação de diversos artefatos no âmbito das 

contratações de soluções de TI. Uma forma de simplificar os processos é certificar os produtos de 

trabalho das empresas contratadas e definir níveis de pontuação de acordo com a maturidade e com a 

qualidade de cada produto de trabalho. Dessa forma, favorece o conhecimento da organização e otimiza-

se tempo na execução dos processos. 

Classificação: 

Intermediário 

Processos Relacionados no MCTI: 

Não se Aplica 

 

Identificação: 

I-21 - Criar Níveis de Maturidade e Capacidade de Processos 

Descrição: 

O modelo MCTI possui processos e atividades que atendem a diversas práticas dos modelos CMMI. No 

entanto, os modelos CMMI estão estruturados em níveis de maturidade e capacidade, já o MCTI não 

dispõe de um mecanismo que oriente as organizações a executarem os processos de forma sistemática, 

lógica, controlada e sequencial. Uma ação recomenda seria a definição de níveis de maturidade para o 

modelo MCTI, para facilitar a sua execução no contexto das organizações brasileiras. 

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

6.7  Em Relação à Maturidade das Organizações Públicas Brasileiras 

 

Esta seção descreve os insights relacionados à maturidade das organizações 

públicas brasileiras. Os insights fornecem uma orientação de iniciativas que favorecem a 

adequação dos processos nas organizações públicas brasileiras de software.  

Identificação: 

I-22- Promover a Capacitação dos Órgãos da Administração Pública Federal 

Descrição: 

O modelo MCTI é complexo e exige maturidade dos órgãos públicos, com processos definidos que 

envolvem atividades que percorrem todo o ciclo de vida da contratação e que envolvem diversos setores. 

Uma ação importante é promover capacitação dos órgãos do governo nos processos e atividades do 

MCTI, para que estas possam trabalhar em parceria com as empresas contratadas, na execução dos 

processos. 
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Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

Identificação: 

I-23 - Apoiar Iniciativas de Programas de Melhoria de Processos em Órgãos Públicos Federais 

Descrição: 

As iniciativas de programas de melhoria de processos de software em órgãos públicos federais 

contribuem para o aperfeiçoamento e evolução da maturidade e capacidade de processos do governo 

federal. Logo, apoiar essas iniciativas reflete da execução de processos no governo e nas empresas que 

prestam serviços ao governo, o que contribui para o crescimento da indústria de software brasileira. 

Classificação: 

Intermediário 

Processos Relacionados no MCTI: 

Não se Aplica 

 

Identificação: 

I-24 - Redefinir os Processos do MCTI com Base em Fases de Normas e Modelos de Qualidade 

Descrição: 

O modelo MCTI possui processos e atividades orientados pela Instrução Normativa 04/2010. Logo, a 

execução desses processos torna-se desafiadora, uma vez que a indústria de software trabalha orientada 

por normas, modelos e metodologias da engenharia de software. Alinhar os processos e atividades do 

MCTI às normas, modelos e metodologias da engenharia de software possibilita às organizações 

absorverem naturalmente os processos e atividades definidos.   

Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Todos os Processos do modelo MCTI que envolvem as fases de Planejamento da Contratação, Seleção de 

Fornecedor e Gerenciamento de Contratos. 

 

Identificação: 

I-25 - Definir um Método de Avaliação de Produtos e Serviços de TI Subcontratados  

Descrição: 

A avaliação de produtos, serviços e soluções de TI pelos órgãos do governo federal facilita as auditorias 

dos órgãos de controle e permite que avaliações sejam realizadas de forma objetiva, independente do 

órgão e do tipo de produto ou serviço, com base em critérios objetivos.  
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Classificação: 

Crítico 

Processos Relacionados no MCTI: 

Não se Aplica. 

 

6.8  Consolidação dos Insights  

 

Esta seção apresenta a consolidação dos insights identificados com base nos 

resultados do mapeamento realizado entre o modelo MCTI e os modelos CMMI. 

A consolidação final dos insights é realizada de acordo com o critério de 

classificação atribuído a cada insight. A classificação diz respeito à importância de cada 

insight, conforme apresentado na Tabela 6.2. 

 

Insight Classificação Insight Classificação 

I-01 Crítico I-14 Crítico 

I-02 Intermediário I-15 Crítico 

I-03 Dispensável  I-16 Crítico 

I-04 Crítico I-17 Crítico 

I-05 Crítico I-18 Intermediário 

I-06 Intermediário I-19 Intermediário 

I-07 Crítico I-20 Intermediário 

I-08 Intermediário I-21 Crítico 

I-09 Intermediário I-22 Crítico 

I-10 Intermediário I-23 Intermediário 

I-11 Intermediário I-24 Crítico 

I-12 Crítico I-25 Crítico 

I-13 Crítico  
 

Tabela 0.2 Consolidação dos Insights 

Fonte: Autor 

 

Foi identificado um total de 25 insights, sendo estes: (i) 14 críticos, (ii) 10 

insights intermediários; e, 1 insight desejável. Esta informação orienta quando o 

refinamento e a implementação dos insights.    

 

6.9  Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo apresentou os insights identificados com base nos resultados do 

mapeamento realizado entre o Modelo de Contratação de Soluções de TI (MCTI), da 
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Administração Pública Federal (SLTI, 2011) e os modelos de maturidade das 

constelações CMMI-ACQ (GALLAGHER et al., 2010), CMMI-DEV (CHRISSIS et al., 

2010) e CMMI-SVC (FORRESTER et al., 2010), como parte da proposta deste 

trabalho.  

Os insights foram identificados com base nos resultados do mapeamento, 

sendo parte dos resultados deste trabalho, atribuídos nas categorias de: i) Em Relação à 

Definição e Padrão de Processos; ii) Em Relação à Estrutura do Modelo MCTI; iii) Em 

Relação à Implementação de Boas Práticas de Processos de Software; iv) Em Relação à 

Maturidade das Organizações Brasileiras; e, v) Em Relação à Maturidade das 

Organizações Públicas Brasileiras. 

Com os resultados deste capítulo, percebe-se que diversos pontos devem ser 

trabalhados no contexto do processo de contratação de soluções de TI do modelo MCTI, 

para melhorar o desempenho e execução dos contratos de soluções de TI, considerando 

a maturidade da indústria de software brasileira.  

No próximo capítulo, é apresentada a conclusão do trabalho, suas 

considerações finais, perspectivas, limitações e trabalhos futuros.  
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Capítulo 7 

Conclusões 
 

 

 

 

7.1 Considerações Finais do Trabalho 

 

Esta dissertação apresentou um mapeamento realizado entre o Modelo de 

Contratação de Soluções de TI da Administração Pública Federal (APF) e os Modelos 

CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC, com o objetivo de identificar e analisar a 

maturidade e a aderência dos processos do MCTI em relação aos modelos CMMI. O 

mapeamento foi realizado de acordo com a metodologia de pesquisa composta por seis 

fases.  

Na primeira fase da pesquisa, foi realizada uma revisão da literatura com o 

objetivo de identificar, analisar e selecionar os trabalhados relacionados ao tema de 

pesquisa. Além disso, foi realizada uma revisão bibliográfica relacionada às normas, 

modelos e padrões para engenharia e qualidade de software, discorrendo sobre os 

principais assuntos relacionados à área, incluindo os modelos CMMI-ACQ, CMMI-

DEV e CMMI-SVC. Ainda foram descritos os conceitos relacionados ao Modelo de 

Contratação de Soluções de TI da Administração Pública Federal, incluindo a Instrução 

Normativa MP/SLTI 04/2010, contendo as fases de Planejamento da Contratação de 

Soluções de TI (PCTI), Seleção do Fornecedor de TI (SFTI) e Gerenciamento do 

Contrato de Soluções de TI (GCTI).  

Na segunda fase da pesquisa, foram selecionados os modelos para realização 

do mapeamento. Dentre os modelos identificados para realizar o mapeamento, foram 

escolhidos os modelos das Constelações CMMI, que incluem o CMMI para Aquisição 
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(CMMI-ACQ), o CMMI para o Desenvolvimento (CMMI-DEV) e o CMMI para 

Serviços (CMMI-SVC).  

Na terceira fase da pesquisa, foi elaborado um método de mapeamento entre o 

modelo MCTI e os modelos CMMI, considerando o MCTI como modelo de origem e os 

modelos CMMI como destino. O método de mapeamento contém nove fases, sendo 

elas: Estudo dos Modelos, Delimitação do Escopo do Trabalho, Definição dos Critérios 

de Classificação, Criação do Formulário de Mapeamento Inicial, Definição do 

Formulário Padrão para o Mapeamento, Definição do Formulário Padrão de Análise 

Detalhada, Comparação dos Modelos, Consolidação dos Resultados; e Validação 

através da Técnica de Revisão por Pares. 

Na quarta fase da pesquisa, foi executado o mapeamento, apresentando os 

resultados, discussões e análise crítica.  

Na quinta fase, foi realizada a validação do mapeamento através da técnica de 

revisão por pares por especialistas, com o objetivo de avaliar os resultados obtidos no 

mapeamento.  

Por fim, na sexta fase, foram apresentados insights identificados com base nos 

resultados do mapeamento.  

Os resultados do trabalho permitiram identificar a maturidade e aderência do 

modelo MCTI em relação aos modelos CMMI. Além disso, alguns aspectos foram 

identificados nos resultados do mapeamento. Dentre esses aspectos, destacam-se:  

 

a) Existe uma forte cobertura entre o Processo de Contratação de Soluções de 

TI, definido no modelo MCTI, e os itens requeridos nos modelos CMMI, 

havendo um equilíbrio entre os processos do MCTI e as práticas dos 

modelos CMMI; 

b) Os processos e atividades do MCTI atendem a diversas práticas dos 

modelos CMMI, no entanto, os modelos CMMI são estruturados em níveis 

de maturidade e capacidade. Cada nível de maturidade é composto por um 

conjunto de processos que possuem a mesma capacidade em atingir um 

resultado específico. Já o modelo MCTI não possui uma estruturação e uma 

orientação para execução de uma sequência de processos ordenados, 

resultando em dificuldades na execução das atividades.  

c) O modelo MCTI define um processo de contratação de soluções de TI com 

uma única forma de implementação e esta forma deve ser seguida 
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criteriosamente, estando as empresas passíveis de punições e multas em 

caso de descumprimento. Já os modelos CMMI, provêm mecanismos de 

adaptação e flexibilização para facilitar a definição e implementação de 

processos, considerando as características de cada projeto e organização;  

d) O modelo MCTI define “o que” e “como” fazer as atividades dos processos 

ligados à contratação de soluções de TI. Já os modelos CMMI definem “o 

que” é requerido para implementação de cada área de processo; 

e) O modelo MCTI é uma iniciativa do Governo Federal para contratação de 

soluções de TI, baseado nas fases da Instrução Normativa SLTI/MP 

04/2010, independente de tamanho, complexidade e finalidade da 

contratação, sendo este modelo uma diretriz obrigatória para uso. O CMMI 

é uma coleção de modelos de maturidade, abrangendo as áreas de Aquisição 

(ACQ), Desenvolvimento (DEV) e Serviços (SVC), contendo níveis de 

maturidade e capacidade agrupados nas categorias de Gerenciamento de 

Projetos, Engenharia, Suporte e Gerenciamento de Processos. 

Os processos do MCTI equivalem aos modelos CMMI no nível 3 de 

maturidade, uma vez que as atividades exigidas no MCTI estão previstas somente no 

nível 3 de maturidade dos modelos CMMI, o que caracteriza uma organização com um 

“Processo Definido”, ou seja, a organização possui uma definição de processos para 

todas as áreas. Porém, apesar da equivalência existente com o nível 3 de maturidade dos 

modelos CMMI pelo o atendimento de diversas áreas, existe uma deficiência em relação 

a execução dos processos do nível 2 de maturidade dos modelos CMMI, o que 

compromete o gerenciamento e a evolução dos níveis de maturidade.  

A execução de processos no nível 3 de maturidade dos modelos CMMI 

demanda maturidade e capacidade organizacional, com mecanismos e estratégia para 

melhoria de processos de forma controlada. Logo, se existe uma equivalência entre os 

processos do MCTI e os processos do nível 3 de maturidade dos modelos CMMI, 

conclui-se que o modelo MCTI exige maturidade e capacidade de processos deste nível. 

Considerando que o Brasil é formado por 94% de empresas de software, de micro ou 

pequeno porte e estas empresas não possuem maturidade em seus processos e dependem 

do governo para sobreviverem. Observa-se, então, um “entrave” no processo entre 

fornecedor e prestador, já que, as exigências do modelo MCTI estão acima da 

capacidade produtiva das empresas. 
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Com base nestes resultados, conclui-se que, existe uma deficiência em relação 

a definição da maturidade do modelo MCTI, considerando que este modelo atende a 

diversas áreas de processos dos modelos CMMI em níveis de maturidade diferente, não 

havendo uma sequência de execução dos processos alinhados ao desenvolvimento de 

projetos, produtos e serviços.  

Os processos do modelo MCTI exige maturidade na sua execução, no entanto, 

o modelo em si, não tem maturidade definida baseada na sua estruturação. 

Considerando a indústria de software brasileira, a execução dos processos do modelo 

MCTI pode apresentar problemas, pelo fato deste modelo exigir maturidade das 

empresas prestadoras de serviços, não sendo adequado para o contexto em que as 

empresas brasileiras estão inseridas. 

Em relação às perguntas de pesquisa levantadas no Capítulo 1 deste trabalho, 

conclui-se que:  

 O MCTI não está adequado para o gerenciamento de contratos 

considerando a maturidade do governo federal brasileiro, que não tem a 

maturidade exigida pelos processos que envolvem a contratação de 

fornecedores de TI.  

 A maturidade exigida pelos processos do MCTI está acima da 

maturidade da Indústria de Software Nacional, uma vez que o MCTI 

contempla processos e atividades definidas somente no nível 3 de 

maturidade dos modelos CMMI. 

 Para melhorar o desempenho dos contratos de prestação de serviços de 

TI, insights foram identificados e ações podem ser tomadas com base 

nos insights.  

 

7.2  Contribuições 

 

As principais contribuições desta dissertação são: 

a) O levantamento de revisão bibliográfica específica da área, incluindo o Modelo de 

Contratação de Soluções de TI e a Instrução Normativa MP/SLTI 04/2010; 

b) O método de mapeamento entre o modelo MCTI e os modelos CMMI; 
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c) O mapeamento do modelo MCTI e os modelos CMMI, incluindo os modelos 

CMMI-ACQ, CMMI-DEV e CMMI-SVC, considerando os processos, atividades e 

artefatos do MCTI e as práticas específicas dos modelos CMMI; 

d) A identificação da maturidade e aderência do MCTI em relação aos modelos 

CMMI; 

e) Os insights identificados e as descobertas realizadas com base nos resultados do 

mapeamento.  

 

7.3  Dificuldades e Limitações 

 

Algumas dificuldades foram identificadas na realização deste trabalho, entre elas 

destacam-se: 

a) A inexistência de trabalhos relacionados ao Modelo de Contratação de 

Soluções de TI; 

b) A inexistência de trabalhos relacionados à experiência das empresas 

prestadoras de serviços de TI; 

c) A dificuldade de acesso às informações dos Órgãos do Governo Federal; 

d) A dificuldade de propor soluções que demandem atividades que envolvam 

os Órgãos do Governo Federal. 

 

Como limitação deste trabalho tem-se: 

a) O fato de o mapeamento ter sido realizado baseado somente na definição de 

processos do modelo MCTI, uma vez, que não foi possível realizar o 

mapeamento, considerando os contratos executados, já que as características 

de cada contrato são específicas e individuais; 

b) O fato dos insights e descobertas não terem sido validados, considerando a 

natureza da pesquisa, o tempo de estudo e a disponibilidade dos órgãos públicos; 

c) O fato de a validação ter sido realizada apenas com a avaliação de especialistas, 

considerando a natureza do trabalho. 
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7.4  Perspectivas Futuras 

 

Como trabalhos futuros, pretende-se: 

a) Avaliar o mapeamento baseado na execução de contratos, considerando os 

resultados da contratação,  

b) Revisar os critérios de classificação adotados para realizar o mapeamento, 

com o objetivo de avaliar a necessidade de incluir novos critérios que 

permitam melhor identificar o atendimento e cobertura entre os modelos; 

c) Avaliar o mapeamento baseado na execução de contratos, considerando os 

resultados da contratação,  

d) Analisar se as empresas certificadas no CMMI atendem ao modelo MCTI; 

e) Analisar se as empresas certificadas no CMMI e que usam metodologias 

ágeis atendem ao modelo MCTI; 

f) Elaborar, a partir dos resultados do mapeamento, um guia com melhores 

práticas para contratação de soluções de TI, considerando as áreas de 

conhecimento envolvidas no processo de contratação; 

g) Avaliar e priorizar os insights identificados com base no mapeamento para 

viabilizar a sua implementação no contexto da indústria de software e do 

governo. 
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Anexo N 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão Por Pares do Mapeamento entre o MCTI e os Modelos CMMI 

Perfil dos Revisores:  

Revisor 1: ( ) Experiência no Governo; ( ) Experiência na Indústria;  () Experiência na Academia; () 

Outro:_______________________________  

Revisor 2: ( ) Experiência no Governo; ( ) Experiência na Indústria;  ( ) Experiência na Academia; () 

Outro: _______________________________ 

Constelação CMMI: 

Nível de Maturidade:  

Área de Processo:  

 

Classificação:  

1 - Sem Problema - SP  

2 - Problema Técnico Alto - PTA  

3 - Problema Técnico Baixo - PTB  

4 - Observação/Melhorias - OM 

5 - Não se Aplica – NA 

SG 1 (   )   SG 2 (   )  SG3 (   ) 

Ações de Correções 

 

 

 

 

Observações:  

N/A. 
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APENDICES 
Apêndice A - Consolidação do Mapeamento entre o MCTI e os Modelos CMMI  

Constelação Área de Processo Objetivo Prática Especifica  Classificação 

Core Gestão de 

Requisitos 

(REQM) 

SG 1 Gerenciar 

Requisitos 

SP 1.1 Compreender os requisitos Atende 

SP 1.2 Obter Compromisso de Requisitos Atende 

SP 1.3 Gerenciar Requisitos Alterações Atende 

SP 1.4 Manter a rastreabilidade bidirecional 

dos requisitos 

Não Atende 

SP 1.5 Assegurar o alinhamento entre o 

trabalho do projeto e requisitos 

Atende 

Core Garantia da 

Qualidade do 

Processo e do 

Produto (PPQA) 

SG 1 Avaliar 

objetivamente 

processos e produtos de 

trabalho 

SP 1.1 Avaliar Objetivamente Processos Atende 

SP 1.2 Avaliar Objetivamente Produtos de 

Trabalho 

Atende 

SG 2 Fornecer uma 

visão objetiva 

SP 2.1 Comunicar e resolver questões de 

não conformidades 

Atende 

SP 2.2 Estabelecer registros Atende 

Core Gerência de 

Configuração 

(CM) 

SG 1 Estabelecer 

Baselines 

SP 1.1 Identificar Itens de Configuração Atende 

Parcialmente 

SP 1.2 Estabelecer um Sistema de Gestão 

de Configuração 

Atende 

SP 1.3 Criar ou Liberar Baselines Atende 

Parcialmente 

SG 2 Controlar 

Alterações e Mudanças 

SP 2.1 Registrar Solicitações de Mudança  Atende 

SP 2.2 Controlar Itens de Configuração  Atende 

SG 3 Estabelecer a 

integridade 

SP 3.1 Estabelecer registros de gestão de 

configuração 

Atende 

SP 3.2 Realizar Auditorias de Configuração Atende 

Core Medição e Análise 

(M&A) 

SG 1 Alinhar 

Atividades de Medição 

e Análise 

SP 1.1 Estabelecer objetivos de medição Atende 

SP 1.2 Especificar medidas Atende 

Parcialmente 

SP 1.3 Especificar procedimento de coleta e 

armazenamento dos dados 

Não Atende 

SP 1.4 Especificar os procedimentos de 

análise 

Não Atende 

SG 2 Fornecer 

resultados de medições 

SP 2.1 Obter dados de medição Atende 

SP 2.2 Analisar dados de medição Atende 

SP 2.3 Armazenar Dados e Resultados Atende 

SP 2.4 Comunicar os resultados Atende 

Core Análise e Tomada 

de Decisão (DAR) 

SG 1 Gerenciar 

Requisitos 

SP 1.1 Estabelecer diretrizes para análise de 

decisão 

Atende 

SP 1.2 Estabelecer critérios de avaliação Atende 

SP 1.3 Identificar soluções alternativas Atende 

SP 1.4 Avaliar Métodos de Seleção Atende 

SP 1.5 Avaliar soluções alternativas Atende 

Core Definição do 

Processo 

Organizacional 

(OPD) 

SG 1 Estabelecer 

Ativos de processos 

organizacionais 

SP 1.1 Estabelecer processos padrão Atende 

SP 1.2 Estabelecer a descrição dos modelos 

de ciclo de vida 

Não Atende 

SP 1.3 Estabelecer diretrizes e critérios de 

adaptação 

Atende 
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SP 1.4 Estabelecer repositório da 

organizacional de medição 

Não Atende 

SP 1.5 Estabelecer biblioteca de ativos de 

processo da organização 

Atende 

SP 1.6 Estabelecer normas de ambiente de 

trabalho 

Atende 

Parcialmente 

SP 1.7 Estabelecer regras e diretrizes para 

formação de equipes 

Não Atende 

Core Foco no Processo 

Organizacional 

(OPF) 

SG 1 Determinar 

oportunidades de 

melhoria de processos 

SP 1.1 Estabelecer Necessidades de 

processos organizacionais 

Não Atende 

SP 1.2 Avaliar Processos da Organização Não Atende 

SP 1.3 Identificar melhorias dos processos 

da organização 

Atende 

SG Planejar e 

implementar ações de 

melhoria de processo 

SP 2.1 Estabelecer planos de ação do 

processo 

Não Atende 

SP 2.2 Implementar Planos de Ação de 

Processos 

Não Atende 

SG 3 Implantar Ativos 

de processos 

organizacionais e 

incorporar experiências 

SP 3.1 Implantar ativos de processos 

organizacionais 

Não Atende 

SP 3.2 Implantar processos padrão Não Atende 

SP 3.3 Monitorar a implementação Não Atende 

SP 3.4 Incorporar Experiências em ativos 

de processos organizacionais 

Não Atende 

Core Treinamento 

Organizacional 

(OT) 

SG 1 Estabelecer a 

capacidade de 

treinamento 

organizacional 

SP 1.1 Estabelecer necessidades de 

treinamento estratégico 

Não Atende 

SP 1.2 Determinar quais são os 

treinamentos de responsabilidade da 

organização 

Não Atende 

SP 1.3 Estabelecer um plano tático de 

treinamento organizacional 

Atende 

SP 1.4 Estabelecer a capacidade de 

treinamento 

Atende 

SG 2 Fornecer 

treinamento 

SP 2.1 Realizar treinamento Não Atende 

SP 2.2 Estabelecer registos de treinamento Não Atende 

SP 2.3 Avaliar a eficácia de treinamento Não Atende 

Core Gestão de Riscos 

(RSQM) 

SG 1 Preparar para a 

gestão de risco 

SP 1.1 Determinar fontes e categorias de 

risco 

Não Atende 

SP 1.2 Definir parâmetros de risco Atende 

SP 1.3 Estabelecer uma estratégia de gestão 

de risco 

Atende 

SG 2 Identificar e 

analisar os riscos 

SP 2.1 Identificar Riscos Atende 

SP 2.2 Avaliar, categorizar e priorizar 

riscos. 

Atende 

SG 3 Mitigação dos 

Riscos 

SP 3.1 Desenvolver planos de mitigação de 

risco 

Atende 

SP 3.2 Implementar planos de mitigação de 

riscos  

Atende 

ACQ/DEV Planejamento de 

Projeto (PP) 

SG 1 Estabelecer 

Estimativas 

SP 1.1 Estimar o Escopo do Projeto Atende 

SP 1.2 Estabelecer Estimativas do Produto 

Trabalho e atributos de tarefas 

Atende 

SP 1.3 Definir Fases do Ciclo de Vida do 

Projeto 

Atende 

SP 1.4 Estimar esforço e custo do projeto Atende 

SG 2 Desenvolver um 

Plano de Projeto 

SP 2.1 Estabelecer o orçamento e 

cronograma 

Atende 
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SP 2.2 Identificar Riscos do Projeto Atende 

SP 2.3 Planar Gestão de Dados  Atende 

SP 2.4 Planejar Recursos  Atende 

2.5 Planejar o conhecimento necessário e 

habilidades 

Atende 

SP 2.6 Planejar o envolvimento das partes 

interessadas  

Atende 

SP 2.7 Estabelecer o Plano de Projeto Atende 

SG 3 Obter 

Comprometimento com 

o Plano 

SP 3.1 Revisar Planos que afetam o projeto Atende 

SP 3.2 Conciliar o trabalho e os níveis de 

recursos 

Atende 

SP 3.3 Obter Compromisso Plano Atende 

ACQ/DEV Monitoramento e 

Controle do 

Projeto (PMC) 

SG 1 Monitorar o 

Projeto em relação ao 

plano 

SP 1.1 Monitorar os parâmetros do 

Planejamento do Projeto 

Atende 

SP 1.2 Monitorar Compromissos Atende 

SP 1.3 Monitorar os riscos do projeto Atende 

SP 1.4 Monitor a gestão de dados Atende 

SP 1.5 Monitorar o Envolvimento das 

Partes Interessadas 

Atende 

SP 1.6 Conduzir revisões de progresso Atende 

SP 1.7 Conduzir revisões de marcos Atende 

SG 2 Gerenciar ações 

corretivas até o 

encerramento 

2.1 SP Analisar questões Atende 

SP 2.2 Tomar ação corretiva Atende 

SP 2.3 Gerenciar ações corretivas Atende 

DEV/SVC Gestão de Acordo 

de Fornecedor 

(SAM) 

SG 1 Estabelecer 

acordos com 

fornecedores 

SP 1.1 Determinar o tipo de Aquisição Atende 

SP 1.2 Selecionar Fornecedores Atende 

SP 1.3 Estabelecer acordos com 

fornecedores 

Atende 

SG 2 Satisfazer acordos 

com fornecedores 

SP 2.1 Executar o acordo com o fornecedor Atende 

SP 2.2 Aceitar o produto adquirido Atende 

SP 2.3 Garantir uma transição de Produtos Atende 

DEV Desenvolvimento 

de Requisitos (RD) 

SG 1 Desenvolver 

Requisitos do Cliente 

SP 1.1 Identificar Necessidades Atende 

SP 1.2 Transformar as necessidades em 

Requisitos do Cliente 

Atende 

SG 2 Desenvolver 

produtos Necessidades 

SP 2.1 Estabelecer produto e requisitos de 

componente do produto 

Atende 

SP 2.2 Alocar requisitos de componentes do 

produto 

Atende 

SP 2.3 Identificar requisitos da interface Atende 

SG 3 Analisar e validar 

os requisitos 

SP 3.1 Estabelecer conceitos operacionais e 

cenários 

Atende 

SP 3.2 estabelecer uma definição de 

funcionalidade e atributos de qualidade 

Atende 

SP 3.3 Analisar Requisitos Atende 

SP 3.4 Analisar e balancear requisitos  Atende 

DEV Solução Técnica 

(TS) 

SG 1 Selcionar 

componente de 

produtos 

SP 1.1 Desenvolver soluções alternativas e 

critérios de seleção 

Atende 

SP 1.2 Selecionar Componente de Produtos Atende 

SG 2 Desenvolver o 

projeto 

SP 2.1 Projetar o produto e componentes do 

produto 

Atende 

SP 2.2 Estabelecer um pacote de dados 

técnicos 

Atende 
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SP 2.3 Projetar interfaces utilizando 

critérios 

Atende 

SP 2.4 Analise de fazer, comprar ou 

reutilizar. 

Atende 

SG 3 Implementar o 

design de produto 

SP 3.1 Implementar o projeto Atende 

SP 3.2 Desenvolver documentação suporte 

ao produto 

Atende 

DEV Integração de 

Produto (PI) 

SG 1 Preparar para a 

Integração de Produto 

SP 1.1 Estabelecer uma estratégia de 

integração 

Atende 

SP 1.2 Estabelecer o ambiente de 

integração do produto 

Atende 

SP 1.3 Estabelecer procedimentos e 

critérios de integração de produto  

Atende 

SG 2 Garantir a 

compatibilidade da 

interface 

SP 2.1 Revisar descrições de interface para 

integrar 

Atende 

SP 2.2 Gerenciar Interfaces Atende 

SG 3 Montar 

Componentes do 

produto e entregar o 

produto 

SP 3.1 Confirmar se os componentes do 

produto estão prontos para a integração 

Atende 

SP 3.2 Montar os componentes do produto Atende 

SP 3.3 Avaliar os componentes de produto  Atende 

SP 3.4 Entregar os pacotes do produto ou 

componente do produto 

Atende 

DEV Verificação (VER) SP 1.1 Selecionar 

produtos de trabalho 

para verificação 

SP 1.1 Selecionar produtos de trabalho para 

verificação 

Atende 

SP 1.2 Estabelecer o ambiente de 

verificação 

Atende 

SP 1.3 Estabelecer procedimentos e 

critérios de verificação 

Atende 

SG 2 Realizar revisão 

por pares 

SP 2.1 Preparar para a revisão por pares  Atende 

SP 2.2 Conduzir revisão por pares Não Atende 

SP 2.3 Analisar dados de revisão por pares Atende 

SG 3 Verificar produtos 

de trabalho 

selecionados 

SP 3.1 Executar a verificação Atende 

SP 3.2 Analise os resultados de verificação Atende 

DEV Validação (VAL) SG 1 Preparar para 

validação 

SP 1.1 Selecionar produtos para validação Atende 

SP 1.2 Estabelecer o ambiente de validação Atende 

SP 1.3 Estabelecer procedimentos de 

validação e critérios 

Atende 

SG 2 Validar 

componentes do 

produto ou produto 

SG 2 Validar componentes do produto ou 

produto 

Atende 

SP 2.1 Realizar a validação Atende 

SP 2.2 Analisar os resultados de validação Atende 

ACQ/DEV Gestão Integrada 

do Projeto (IPM) 

SG 1 Usar o Processo 

Definido do Projeto 

SP 1.1 Estabelecer um Processo Definido 

do Projeto 

Atende 

SP 1.2 Use Ativos de processos 

organizacionais no planejamento das 

atividades do Projeto 

Atende 

SP 1.3 Estabelecer o ambiente de Trabalho 

padrão do projeto 

Atende 

SP 1.4  Integrar Planos Atende 

SP 1.5 Gerenciar o Projeto Utilizando 

Planos Integrados 

Atende 

SP 1.6 Estabelecer equipes Atende 

SP 1.7 Contribuir para os Ativos de 

processos organizacionais 

Não Atende 

SG 2 Coordenar e 

colaborar com as partes 

SP 2.1 Gerenciar o envolvimento das partes 

interessadas  

Atende 
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interessadas SP 2.2 Gerenciar dependências Não Atende 

 SP 2.3 Resolver problemas de coordenação Não Atende 

SVC Planejamento do 

Trabalho (WP) 

SG 1 Estabelecer 

Estimativas 

SP 1.1 Estabelecer a Estratégia de Serviço Atende 

SP 1.2 Estimar o Escopo do Trabalho Atende 

SP 1.3 Estabelecer Estimativas do Produto 

Trabalho e atributos de tarefas 

Atende 

SP 1.4 Definir Fases do Ciclo de Vida Atende 

SP 1.5 Estabelecer Estimativa de Esforço e 

Custo 

Atende 

SG 2 Desenvolver um 

Plano de Trabalho 

SP 2.1 Estabelecer o orçamento e 

cronograma 

Atende 

SP 2.2 Identificar Riscos Atende 

SP 2.3 Planejar a Gestão de Dados Atende 

SP 2.4 Planejar os Recursos  Atende 

SP 2.5 Planejar o Conhecimento Necessário 

e Habilidades 

Atende 

SP 2.6 Planejar o Envolvimento das partes 

interessadas 

Atende 

SP 2.7 Estabelecer o Plano de Trabalho Atende 

SG 3 Obter o 

comprometimento com 

o Plano 

SP 3.1 Revisar Planos que afetam o 

trabalho 

Atende 

SP 3.2 Conciliar o trabalho e os níveis de 

recursos 

Atende 

SVC Monitoramento e 

Controle do 

Trabalho (WMC) 

SG 1 Monitorar o 

trabalho em relação ao 

Plano 

SP 1.1 Monitorar os parâmetros de trabalho 

em relação ao Planejamento 

Atende 

SP 1.2 Monitorar os Compromissos Atende 

SP 1.3 Monitorar os Riscos Atende 

SP 1.4 Monitorar a Gestão de Dados Atende 

SP 1.5 Monitorar o Envolvimento das 

Partes Interessadas 

Atende 

SP 1.6 Conduzir Revisões de Progresso Atende 

SP 1.7 Conduzir Revisões de Marco Atende 

SG 2 Gerenciar Ações 

Corretivas até o 

Encerramento 

SP 2.1 Analisar questões Atende 

SP 2.2 Tomar ação corretiva Atende 

SP 2.3 Gerenciar Ações Corretivas Atende 

SVC Entrega de 

Serviços (SD) 

SG 1 Estabelecer 

Acordos de Serviço 

SP 1.1 Analisar acordos existentes e dados 

de serviço 

Atende 

SP 1.2 Estabelecer o contrato de Serviço Atende 

SG 2 Prepare-se para 

Prestação de serviços 

SP 2.1 Estabelecer a abordagem de 

Prestação de Serviços 

Atende 

SP 2.2 Prepare-se para operações do 

sistema de serviços 

Atende 

SP 2.3 Estabelecer um Sistema de 

Gerenciamento de Pedido 

Atende 

SG 3 Entregar Serviços SP 3.1 Receber e processar solicitações de 

serviços 

Atende 

SP 3.2 Operar o sistema de serviços Atende 

SP 3.3 Mantenha o sistema de serviços Atende 

SVC Gestão da 

Capacidade e 

Disponibilidade 

(CAM) 

SG 1 Preparar para a 

Capacitação e 

Gerenciamento de 

Disponibilidade 

SP 1.1 Estabelecer uma estratégia de gestão 

de capacidade e disponibilidade 

Atende 

SP 1.2 Selecionar Medidas e Técnicas 

Analíticas 

Não Atende 

SP 1.3 Estabelecer representações do 

Sistema de Serviços 

Não Atende 
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SG 2 Monitorar e 

analisar a capacidade e 

disponibilidade 

SP 2.1 Monitorar e analisar a capacidade Não Atende 

SP 2.2 Monitorar e analisar a 

disponibilidade 

Não Atende 

SP 2.3 Relatar a capacidade  e dados de 

gerenciamento de disponibilidade 

Não Atende 

SVC Resolução  e 

Prevenção de 

Incidentes (IRP) 

SG 1 Preparar para a 

prevenção resolução de 

incidentes 

SP 1.1 Estabelecer uma abordagem para 

prevenção resolução de incidentes 

Não Atende 

SP 1.2 Estabelecer um sistema de gestão de 

incidentes 

Não Atende 

SG 2 Identifique e 

controle incidentes de 

endereços individuais 

SP 2.1 Identificar e registrar incidentes Atende 

SP 2.2 Analisar dados de incidentes 

individuais 

Atende 

SP 2.3 Resolver incidentes Atende 

SP 2.4 Monitorar o status  e encerramento 

de incidentes 

Atende 

SP 2.5 comunicar o status de Incidentes Atende 

SG 3 Analisar e tratar 

as causas e impactos de 

Incidentes selecionados 

SP 3.1 Analisar incidentes selecionados Não Atende 

SP 3.2 Estabelecer soluções para responder 

a incidentes futuros 

Não Atende 

SP 3.3 Estabelecer e aplicar soluções para 

reduzir a ocorrência de incidentes 

Não Atende 

SVC Gestão  Integrada 

do Trabalho 

(IWM) 

SG 1 Usar o Processo 

Definido para o 

Trabalho 

SP 1.1 Estabelecer o Processo Definido Atende 

SP 1.2 Use Ativos de processos 

organizacionais no planejamento das 

atividades de trabalho 

Atende 

SP 1.3 Estabelecer o Ambiente de Trabalho Atende 

SP 1.4 Integrar Planos Atende 

SP 1.5 Gerenciar o trabalho através de 

planos integrados 

Atende 

SP 1.6 Estabelecer equipes Atende 

SP 1.7 Contribuir para os ativos de 

processos organizacionais 

Não Atende 

SG 2 Coordenar e 

colaborar com as partes 

interessadas 

SP 2.1 Gerenciar o Envolvimento das 

Partes Interessadas 

Atende 

SP 2.2 Gerenciar Dependências Não Atende 

SP 2.3 Resolver problemas de coordenação Não Atende 

SVC Continuidade dos 

Serviços (SCON) 

SG 1 identificar 

dependências de 

serviços essenciais 

SP 1.1 Identificar e priorizar Funções 

Essenciais 

Não Atende 

SP 1.2 Identificar e priorizar os recursos 

essenciais 

Não Atende 

SG 2 Prepare-se para 

Continuidade dos 

Serviços 

SP 2.1 Estabelecer Planos de Continuidade 

de Serviço 

Atende 

SP 2.2 Estabelecer Serviço de Formação 

Continuidade 

Atende 

SP 2.3 Fornecer e avaliar a formação da 

Continuidade dos Serviços 

Atende 

SG 3 Verificar e validar 

o Plano de 

Continuidade dos 

Serviços 

SP 3.1 Preparar para a verificação e 

validação do plano de continuidade dos 

serviços 

Atende 

SP 3.2 Verificar e validar o Plano de 

Continuidade dos Serviços 

Atende 

SP 3.3 Analise os resultados de verificação 

e validação do plano de continuidade dos 

serviços 

Atende 

SVC Desenvolvimento 

do Sistema de 

Serviços (SSD) 

SG 1 Desenvolver e 

analisar requisitos das 

partes interessadas 

SP 1.1 Desenvolver requisitos das partes 

interessadas 

Atende 

SP 1.2 Desenvolver requisitos de sistema de Atende 
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serviços 

SP 1.3 Analisar e validar os requisitos Atende 

SG 2 Desenvolver 

sistemas de serviço 

SP 2.1 Selecionar soluções do sistema  de 

serviço 

Atende 

SP 2.2 Desenvolver o projeto Atende 

SP 2.3 Garantir a compatibilidade da 

interface 

Atende 

SP 2.4 Implementar o projeto do sistema de 

serviços 

Atende 

SP 2.5 Integrar Componentes do Sistema de 

Serviço 

Atende 

SG 3 Verificar e validar 

sistemas de serviços 

SP 3.1 Preparar para verificação e validação Atende 

SP 3.2 Realizar revisão por Pares Não Atende 

SP 3.3 Verifique componentes do sistema 

de serviços selecionados 

Atende 

SP 3.4 Validar o sistema de serviço Atende 

SVC Transição do 

Sistema de 

Serviços (SST) 

SG 1 Preparar para a 

Transição do Sistema 

de Serviços 

SP 1.1 Analisar as necessidades de 

Transição do Sistema de Serviço 

Atende 

SP 1.2 Desenvolver Planos de Transição do 

Sistema de Serviço 

Atende 

SP 1.3 Preparar os intervenientes para as 

alterações 

Não Atende 

SG 2 Implantar o 

Sistema de Serviços 

SP 2.1 Implantar Componentes do Sistema 

de Serviço 

Atende 

SP 2.2 Avaliar e controlar os impactos da 

transição 

Não Atende 

SVC Gestão Estratégica 

do Serviço (STSM) 

SG 1 Estabelecer 

necessidades 

estratégicas e planos de 

serviços padrão 

SP 1.1 Recolher e analisar dados Não Atende 

SP 1.2 Estabelecer Planos de Serviços 

Padrão 

Não Atende 

SG 2 Estabeleça 

Serviços Padrão 

SP 2.1 Estabelecer propriedades de serviços 

padrão e níveis de serviço 

Não Atende 

SP 2.2 Estabelecer Descrições dos Serviços 

Padrão 

Atende 

ACQ Gestão de Contrato 

(AM) 

SG 1 Satisfazer acordos 

com fornecedores 

SP 1.1 Executar o Acordo do Fornecedor Atende 

SP 1.2 Monitor processos selecionados  do 

fornecedor 

Atende 

SP 1.3 Aceitar o produto adquirido Atende 

SP 1.4 Gerencie faturas de fornecedores Atende 

ACQ Validação da 

Aquisição (AVAL) 

SG 1 Preparar para 

validação 

SP 1.1 Selecionar Produtos  para validação Atende 

SP 1.2 Estabelecer o ambiente de validação Atende 

SP 1.3 Estabelecer procedimentos e 

critérios de validação 

Atende 

SG 2 Validar produtos 

selecionados e 

componentes de 

produtos 

SP 2.1 Realizar a validação Atende 

SP 2.2 Analisar os resultados de validação Atende 

ACQ Verificação da 

Aquisição (AVER) 

SG 1 Preparar para a 

Verificação 

SP 1.1 Selecionar produtos de trabalho para 

verificação 

Atende 

SP 1.2 Estabelecer o ambiente de 

verificação 

Atende 

SP 1.3 Estabelecer procedimentos e e 

critérios de verificação  

Atende 

SG 2 Realizar revisão 

por pares 

SP 2.1 Preparar para a revisão por pares  Atende 

SP 2.2 Conduzir revisão por pares Não Atende 

SP 2.3 Analisar dados de revisão por pares Atende 

SG 3 Verificar produtos SP 3.1 Executar a verificação Atende 
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de trabalho 

selecionados 

SP 3.2 Analise os resultados de verificação Atende 

ACQ Desenvolver 

Requisitos de 

Aquisição (ARD) 

SG 1 Desenvolver 

Requisitos do Cliente 

SP 1.1 Identificar as Necessidades dos 

Envolvidos 

Atende 

SP 1.2 Desenvolver e priorizar as 

necessidades de clientes 

Atende 

SG 2 Desenvolver 

requisitos contratuais 

SP 2.1 Estabelecer requisitos contratuais Atende 

SP 2.2 Alocar requisitos contratuais Atende 

SG 3 Analisar e validar 

os requisitos 

SP 3.1 Estabelecer conceitos operacionais e 

cenários 

Atende 

SP 3.2 Analisar Requisitos Atende 

SP 3.3 Analisar Requisitos conseguir o 

contrapeso 

Atende 

SP 3.4 Validar os requisitos Atende 

ACQ Solicitação e 

Desenvolvimento 

de Acordo de 

Fornecedor 

(SSAD) 

SG 1 Preparar para a 

Solicitação e 

Desenvolvimento do 

Acordo do Fornecedor 

SP 1.1 Identificar potenciais fornecedores Atende 

SP 1.2 Estabelecer um Pacote de 

Solicitação 

Atende 

SP 1.3 Revisar o Pacote de Solicitação Atende 

SP 1.4 Distribuir e manter o Pacote de 

Solicitação 

Atende 

SG 2  Selecionar 

Fornecedores 

SP 2.1 Avaliar as soluções propostas Atende 

SP 2.2 Estabelecer planos de negociação Atende 

SP 2.3 Selecionar Fornecedores Atende 

SG 3 Estabelecer 

acordos com 

fornecedores 

SP 3.1 Estabelecer uma compreensão do 

Acordo 

Atende 

SP 3.2 Estabelecer acordo com o 

fornecedor 

Atende 

ACQ Gestão Técnica da 

Aquisição (ATM) 

SG 1 Avaliar Soluções 

Técnicas 

SP 1.1 Selecionar soluções técnicas para a 

análise 

Atende 

SP 1.2 Analisar soluções técnicas 

selecionadas. 

Atende 

SP 1.3 Revisar Comentários Técnicos Atende 

SG 2 Gerenciar 

execução de Interface 

SP 2.1 Selecione Interfaces para gestão Atende 

SP 2.2 Gerenciar interfaces selecionadas Atende 

 

 

 

 


